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Tempo; bom, nebulosida-
de variável* Instabilidade
pelo madrugada. Tempe*
.atura: estável. Máxima de
ontem: 37.1 (Jacarepaguá)
- Mínima: 21.7 (Alio da
Boa Vista). (Detalhei no
Caderno de Classificados)

S. A. JORNAL DO BRASIL, Av.l

Brasil, 500 (ZC-08) Tel. Rede I

Interna: 264-4422 - End. Te-
legráfico: JORBRASIl - Telex ;
números 601, 674 e 678.

Sucursais: São Paulo -- Av.

São Luís, 170, loja 7. Tel.:

257-0811. Brasília — Setor

Comercial Sul — S.C.S. —

Quadra 1, Bloco 1. Ed. Cen-

irai, 6." and., gr. 602-7 Tels.:

24-0150, 24-8333 c 24-5863.
B. Hori.onte — Av. Afon-
so Pena, 1 500, 7." and. j
Tels.: 22-5769, 26-4034 j
e 26-4038. Niterói — Av. |
Amaral Peixoto, 207, salas |
705/713 — Ed. Alberto Sabin |

Tels.: 722-1730, 722-20301
e 718-5509. Administração I

Tel.: 722-2510. Porlo Ale- I

gre — Av. Borges de Me-
' deiros, 915, 4.o andar. Tel.:

4-7566. Salvador — Rua
Chile, 22 s/ 1 602. Tele-
ione 3-3161. Recife - Rua |
Sete de Selembro, 42, 8°
andar, Telefone 22-5793.
Correspondentes: Manaus,
Belém, São Luís, Teresina,
Fortaleza, Natal, João Pessoa,
Maceió, Aracaiu, Cuiabá, Vi-
tória, Curiliba, Florianópolis,
Goiânia, Buenos Aires, Wash-
ington, Nova Iorque, Paris.
Londres, Roma e Telaviv.
PREÇOS, VENDA AVULSA -1

Guanabara e Estado do Rio:
Dias úteis .... CrS 1,20 ;
Domingos  Cr$ 1.90 :

São Paulo e Minai Gerais:,
Dias úteis  CrS 1,50
Domingos  CrS 2,00 ,
ES, SC. PR, RS, GO, DF, AL,
SE, BA, RN, MT, PB c PE: 1
Dias úteis .... CrS 1,50
Domingos  CrS 2,50 ;
CE:
Dias úteis .... CrS 2,00
Domingos  CrS 2,50
MA, AM, PA. AC, PI e Tcrri-
tórios:
Dias úlcis .... CrS 2,50

Domingos  CrS 3,00

ASSINATURAS — Via ferres-

tre em todo o território na-

cional:
Semestre  Cr$ 180,00

Trimestre  Cr$ 90,00

Postal — Via aéreo em todo

o território nacional:

Semestre  CrS 400,00

Trimestre  CrS 200,00

Domiciliar — Somente no Es-

t.ido da Guanabara:

Semestre  CrS 200,00

Trimestre  Cr$ 100,00

EXTERIOR (via aérea): Ameri-

ca Central, América do Nor-

te, Portugal e Espanha:

3 meses  USS 113.00

6 meses  USS 225.00
America do Sul:
3 meses  USS 50.00
6 meses  USS 100.00

ACHADOS E
PERDIDOS

ACHADOS E PERDIDOS - Per-
deu-se, no trajeto Galeão —
Sanios Dumont (ônibus). Santos
Dumont — Hotel Trocod.ro (tá-
xi): I carteira preta, contendo:
I carteira de identidade em
neme de Rurh Litmana Szapiro.
1 certidão de casamento. Rum
Litmana Szapiro — Sérgio P_u!o
Duque.

CACHORRO PÓÕDLE prelo 7
anos nome Blacky c/ uma ca-
leira vermelha e outra branca
recompensa de CfS £00,00
íjuem acha-lo e devolve-lo. In-
formarem senherita Bsby Tel:
227.7277.

EXTRAVIARAM-SE as carteira.
sociais dos dependentes do só-
cio ICRJ - John Oswin Schroy
- Tit. 311.

GRATIFICASSE a quem devolver
os documentos dc José Marcos
Treiger. Tel.: 722-3346 ou ....
242-4000 ramal 302.

PERDIDO - Extraviou-se o tirulo
n° 2007 do late Clube tio Rio
dc Janeiro. Roberto Gemes.
Tci._24ò754_K

PERDI PASTA do plástico vei-
d», contendo documentos, no
trajeto Copa-Botafogo, via Tú-
¦irI Velho. Gratuito Ci$ 500,00
I .!.226;7737.

PASTA PERDIDA NA
LAGOA - (Av. Epitácio
Pessoa — Ipanema).
G r a t i f i c a- s e com
CrS 500,00 a q u e m
achou e devolver à Rua
Barata Ribeiro n° 621
loja. Telefone
235-1199 ou à Avenida
Epitácio Pessoa 1 782

Ipanema. Tel.
227-6000. Só contém
documentos que inte-
ressam ao próprio.

EMPEEGOS
DOMÉSTICOS

A COPEIRA (O) A FRANCESA
— Pgo. 800,00 casa de fino
vaio. Exijo refs. minima. de
1 ano. Tratar Av. Copa,
788/304;

AGENCIA ESPECIALIZADA
Em atender casas de fino trato
oferece p/ atendimento imedi-
ato, cozinheiras de todas as
categorias. Capeiras (os) arru-
madeiras e motoristas. Todos
c/ refs. comprovadas p/ de'e-
tive particular. C/ garantia de

I ano e subst imediata, Tel.:
237-6620.

A UNIÃO ADVENTISTA - Tem
para o mesmo dia domesticas
capacitadas rigorosamente sele-
d o nadas com cart. df* saúde ¦
referências sólidas. Somos a
maior organixação do ramo,
por isso temos condkões reais
de atender as casas cie trata-
mento. Tel. 256-9526 - . . . .
.55-686.

ARRUMADEIRA - Precisa-se p)
casa'. Paga-se bem. Av. Vieira
Souto, 540 cobertura J.

AGENCIA SUMAG - Oferet.
ótimas empregadas domesticas.
Taxa minima. Garantia anual.
Tel. 232-57<9.

AGENCIA SUMAG tem aquela
cozinheira qu* â sra. imagina,
trivial gostoso, limpa, educada
e atenciosa cl os patrões. T.
232-5749;

AGENCIA SUMAG tem aquela
empregada doméstica que a
sra. procura • muito tempo.
Tel 232-5749. Rua Senador
Dantas. 117 s/312.

ARRUMADEIRA - Precisa-se. R.
Conde Bonfim, 535. BOI.

A COZINHEIRA - Trivial varia-
do 3 ppss. durma emprego, ,
mais 25 anos, peq. serv.
350,00. Boas refs. Sousa Lima, <

jaO/MI.JTJW-OMJ. I
AGENCIA ALEMÃ ÒIGA - 

jDispõe tíe imediato caz. cop. jbabá escolhidissimas por D. j
Olga. 235.1024 e 235-1022. A». |Copticebcna, 534 ap. á02.
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Alé a posse, o General Geisel ficará hospedado na residência oficial do chefe do SNI

Telefolo JB
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ATo homenagem da Arena, estiveram com o Presidenle Mediei os Senadores Konder Reis,

Renato Franco- Petrònio Portela, o Deputado Flávio Marcilio e o Coronel Peracchi Barcelos

Chuva inunda
ruas de Recife

Fraude no i de
Renda envolve

e de Fortaleza 5 mil pessoas
Chuvas torrenciais inunda-

ram ontem Recife e Fortaleza, e
as águas invadiram casas, parali-
sando o tráfego e emudecendo te-
lefones. Em Goiás, o rio Cuiabá
elevou-se aos maiores níveis dos
últimos anos, desabrigando deze-
nas de famílias, enquanto outras
150 continuavam sitiadas até o
meio-dia em Guabiruba, Santa
Catarina.

No Rio, os bombeiros foram
chamados 45 vezes para controlar
incêndios em matagais ressequi-
dos pela estiagem, responsável pe-
Ia redução a um terço do forneci-
mento de água a vários bairros. As
chuvas das últimas 48 horas nem
chegaram atingir mananciais que
alimentam os sistemas de abas-
tecimenlo da cidade. (Pág. .16)

Motorista usa
de brincadeira
caixa na Dutra

O primeiro trecho do sistema de
comunicações da Via Dutra, cobrin-
do 30 quilômetros a partir do Rio, íoi
inaugurado às 15 horas de ontem,
quando 41 motoristas já haviam ati-
lizado as caixas de chamada: três de-
les para informar sobre acidentes, 13
para pedidos de informações e o.s ou-
tros 25 por simples brincadeira.

O engenheiro Eliseu Resende, di-
retor do DNER. inaugurou o primeiro
_josto de controle do sistema, instalado
no quilômetro zero da rodovia e con-
firmou que o departamento está estu-
dando o coniunto dc normas que de-
vem ser estabelecidas para transferir
a empresas particulares a exploração
de serviços na estrada. (Página 191

Um golpe fraudulento no
Imposto de Renda, através do se-
tor de captação de incentivos fis-
cais e envolvendo mais de 5 mil
pessoas no montante de CrS 360
milhões (uma média de Cr$ 72
mil por pessoa) foi descoberto
pela Secretaria da Receita Fede-
ral com o auxilio de sua equipe
cie fiscalização especial.

Entre as práticas irregulares
apuradas está a emissão, pela
empresa captadora de incentivos,
de comprovante do investimen-
to pelo dobro do valor real
aplicado. A SRF alerta os con-
tribuintes que declararam er-
radamente que elevem esponta-
neamente promover a retifica-
ção de suas" declarações dos exer-
cicios de 1970 a 1973. (Pág. 23)

Governo reduz
confisco da
carne sem osso

Brasília (Sucursali — O Banco
Centrai reduziu de 500 para 250 dó-
lares a cota de contribuição (confisco
cambial) que incide sobre cada tone-
lada de carne bovina — fresca, res-
friada ou congelada, desde que desos-
sada — numa decisão que tem efeito
retroativo e beneficiará todas a.s ex-
pórtações que se tenham processado
após 19 de fevereiro.

A medida — tomada na última
reunião do Conselho Monetário Nacio-
nal e formalizada no Comunicado 233
— estabelece que o confisco cambial
para as exportações de carnes bovi-
nas congeladas, resinadas ou frescas,
mas com osso, continuarão à base de
500 dólares por tonelada FOB, de açor-
do com o Comunicado 287 do CMN.

Radam revela
mais riqueza
na Amazônia

A importância mineral para a
economia do Brasil da área de 360
mil quilômetros quadrados entre o.s
rios Araguaia e Xingu está ressal-
tada no quarto volume do relato-
rio do Projeto Radam (Radar da
Amazônia i, divulgado ontem pelo
Ministro da.s Minas e Energia. Sr.
Antônio Dia.s Leite, cm Brasília.

A arca apresenta a maior re-
seiva florestal de -mog-no-do- pais e
a maior capacidade para o apro-
veitamento dos recursos florestais.
Além da riqueza da serra dos Cara-
jás (19 bilhões de toneladas de mi-
nério de ferro), há grandes ocor-
rências de manganês, potencial
diamantífero e aurifero nos rios, c
reservas de cassiterita. (Pagina 19i

Patrício íica
surpreso com
reação a livro

O Chanceler português Rui Pa-
tricio, que chegou ontem ao Rio.
declarou-se surpreendido com a re-
percussão que o livro do General
Antônio de Spinola — Portugal e o
Futuro — está alcançando no es-
trangeiro e chamou a atenção para
a divulgação da obra em Portugal,
"atitude que os soviéticos não to-
mariam."

O livro critica a politica ultra-
marina portuguesa e provocou uma
crise entre políticos e militares de
Lisboa, mas aparentemente a situa-
ção voltou à calma com o levanta-
mento da prontidão nas Forças Ar-
madas, embora o comunicado do
Conselho de Ministros, depois de
demorada reunião, não faça refe-
rència ao General Spinola. (Pág. 8i

Ano LXXXIII N.° 336

Hoje tem
"Caderno de
t urismo

Brasília espera hoje
mais residentes

para posse de Geisel
O Presidenle da Juula

de Governo do Chile, Gene-

rai Augusto Pinochet. che-
«ou ontem à larde a Brasi-

lia, onde eslão seudo espera-

dos ainda hoje os Presiden-
ies do Uru»uai, Sr. Juan Ma-
ria Bordaberry, e dá Bolívia.
General Hugo Banzer, além

cia Sra. Patrícia Nixon. que
assistirão amanhã à posse do

General Ernesto Geisel na

Presidência da República.

Num One-Eleven presi-
cleucial o General Geisel via-

jou ontem pura a Capilal da

República, em companhia

de sua mulher, Dona Lúcia,

sua irmã, Dona Amália, sua

filha Amália Lucy e ainda os

chefes de seus Gabinetes Ci-

vil e Militar. Generais Gol-

bery do Couto e Silva e Hugo

Abreu. Em outro avião via-

iaram os demais assessores.

O Presidenle Mediei re-

cebeu ontem, no Palácio do

Planalto, uma homenagem

Táxis hoje já
cobram Cr$ 2,00
a bandeirada

A partir de hoje os táxis na
Guanabara passarão a cobrar
CrS 2,00 pela bandeirada e CrS
0,65 o quilômetro rodado na tari-
fa 1, como conseqüência dos au-
mentos aprovados ontem pelo
Conselho Interministerial de Pre-
ços (CIP). A tarifa 2 (bandeira 2)
sofreu um aumento de 20' v c a
hora parada custará CrS 5,20.

Em outra decisão, o CIP apro-

de despedida da Comissão
Executiva Nacional da Are-
na e das lideranças do Par-
lido no Senado e na Câmara,
tendo à frente o Senador Pe-
liôuio Portela e o Deputado
Geraldo Freire, que entrega-
ram ao Chefe do Governo
dois quadros de pintores
brasileiros.

Desde onlem os hotéis
de Brasília estão completa-
mente lotados e não há mais
automóveis de aluguel à dis-

posição dos visitantes, já que
Iodos foram requisitados

pelo Itamarati. para servir
às missões estrangeiras.

Segundo o Departamen-
lo Nacional de Meteorologia
o tempo n manhã em Brasília
será bom, mas mesmo assim
o Itamarati cuidou de insta-
lar proteção ao longo do
toldo de sua entrada princi-
pai para os convidados à
recepção oferecida pelo Fre-
sidente Geisel. (Páginas 2.
8, 4. 5 e "Caderno IT)

Exxon paga por
retor ao ERP

Cr$ 92 milhõeí

vou uma majoração geral de 2ú .
nas tarifas dos coletivos urbanos
em São Paulo. O aumento decidi-
do ontem para a Guanabara re-
presenta um acréscimo médio de
30% nos atuais preços das corri-
das de táxi. A entidade de classe
havia pedido um aumento de 50'.'.

s
Buenos Aires (AP-JB) — A

filial argentina da empresa norte-
americana Exxon anunciou on-
tem o pagamento de 14 milhões e
200 mil dólares (CrS 02 milhões e
300 mil) — possivelmente o
maior resgate pago até hoje — pe-
Ia libertação de seu diretor Victor
Samuelson, seqüestrado pelo
Exército Revolucionário do Povo
(ERPi a 6 de dezembro último.

Os diretores da empresa en-
viaram aos jornais cia Argentina
um comunicado para ser lido ho-
je, anunciando a entrega do di-
nheiro aos seqüestradores. O
ERP, organização de tendência
trolskista, foi declarado ilegal
no ano passado pelo Presiden-
fe Juan Domingo Peron. (Mais
A r g e n t i n a na página 13)

Custo de vida Maçã francesa
no Rio sobe em
fevereiro 2.3°/o contra MCE

poe ingleses

O custo de vida no Rio de Janeiro
subiu 2,3% no mês de fevereiro, si-
mando em 16,3% a elevação dos pre-
cos nos últimos 12 meses, segundo da-
dos divulgados ontem pela Fundação
Getúlio Vargas. Nos dois primeiros
meses deste ano a alta do custo de
vida no Rio atingiu 4,3%, contra 2.5',
em janeiro e fevereiro de 1973.

A Fundação informou que o índi-
ce Geral de Preços no conceito da dis-
ponibilidade interna i classificado co-
mo parâmetro da inflaçãoi subiu 5r.
em janeiro e fevereiro deste ano, con-
tra 2,8%. no mesmo período do ano
passado. No atacado, os preços au-
mentaram até fevereiro 2.7', no con-
ceito cie disponibilidade interna e
2,9% no conceito de oferta global.
(Página 22 e editorial na página 6i

As donas-de-casa britânicas estão
revoltadas porque não encontram mais
no pais a.s maçãs importadas de pai-
.-.es da Commonwealth, substituídas
por frutas francesas "passadas e até
mesmo deterioradas" devido ià longo
tempo de estocagem.

B..sse e outros problemas relacio-
nados eom o.s produtos agrícolas e re-
sultantes do ingresso da Grã-Bretanha
no Mercado Comum Europeu é que
estão levando o novo Governo traba-
lhista de Harold Wilson a pedir a re-
negociação das condições de sua en-
trada na Comunidade Econômica.
Londres convocou ontem seus Embai-
xadores nos paises do MCE para uma
reunião dia 20. quando será fixada a
estratégia da renegociação. (Pág. 14)

ARRUMADEIRA - Com mais de
25 anos e refcréncids, paro uma
senhera. R. Aprasivcl, 189. S. j
Teresa. 222-2518.

AGENCIA CLOSIGO oferece
0'f-néSÜCôS também diaristas.
fe-. 2.6-2694 - 256-483°. _

A COZINHEIRA de forno « fo- i
gio para família fino trato. ¦
Idade acima de 30 anos. Refe-j
rências recentes de no mínimo j
2 anos mesma casa. Paga-se
bem. Tratar R. República do |
Peru. 481, 1001 - Copacaba- |
na Na parte da tarde t ã noite. |

AGENCIA STO. ANTÔNIO -
Cf. coz. (orno _rr. bebá.
écorpo. fax. diaristas c/ ref.
garantias. Alta seleção. Te!.
261-9529.

A ASSOC. CATÓLICA
CRISTUR - Dirigida p/
Assist. Sociais oferece
excelentes domésticas
c/ honesta e rigorosa
seleção. Tel. 252-7440.

ATENÇÃO - A Ag. Miranda
atendendo pedidos de suas
clientes voltou a funcionar ten-
do o que há de melhor no ra-
mo doméstico. Cop. Arrum.
Bebas. lol. 256-4693.

AGENCIA STA. MONICA - Ofe-
rece ótimas e selec. cozinhai-
ra:, bõbá-enfermcir-, civern-*n-
te, motorista c/ doe. e ref. Tel.
232-5486.

ARRUMADEIRA - Com refer.
R. Eng9. Ccrlcs Sigaud 198 ap.
302 e:quin« R. Sambaiba. lo-
bion. Tei. 267-1605. Pago bem.

ARRUMADEIRA - COPEIRA -

Responsável, ordeira, sossega-
da, mt? limpa e educada, idade
minima 30 tnes, informação
de famili» de tratamento, de
pelo menos 2 anos de casa e
que sirva bem à francesa. Av.
Rui Barbosa, 348 - 16°

ATENÇÃO - Menina p/ serviços
leves. Tratar p/ tel. 231-0841
das 9,30^às 16,30.

AGENCIA* MERCÚRIO oferece
poríugue-fl fala Francês p/ to*
do serviço ou cop. francesa
rei. 2 «nos 2S6-3405 235-3667.

I A AGENCIA MIRANOA Ofe-
rece as melhores: babás, arru-
madeiras, copei ras. cozinhei
ras, elc^Jei. 256-4693.

i AGENCIA DE BABAS - Temul
p/. atendimento imediato
babás, enfermeiras e governan-
ias. Todas c/ refs. de 1 ano
no mínimo comprovada p/
detetive particular. Damos ga-
rantia de 1 ano e subst. imedi-
ata. Tel. 237-6620.

ATENÇÃO - Prec. urg. babás,
arru. coo. coz. simples forno
fogão. Sarara Ribeiro, 364 g. 5.

A COZINHEIRA - Trivial bem
feito pgo. 600.00 p/ c-.sa de
f no trato. Exijo 'efs. m-nímas
de 1 ?no. Tratar Av. Cop*,
788/304. 

ACÀO MISSIONÁRIA DO BEM
.'iém de empregadas domésti-
cas e babás, oferece enfermei-
ras «¦ acompanhantes para pes-
soas idosas e enfermas. Tels.
255-3688 e 256-9526^

j A MOÇA DE -0/40 ANOS - Pa-
ra todo serviço de 2 senhoras.
Pago 500,00. Peço referências.

; Av. Copacabana, 583/806.

A AGENCIA RIACHUELO que
desde 1934 vem servindo a GB
oferece cop. arr., babás e coi.
A partir de 250. Tels 231-3191
- 224.7485.

ATENÇÃO BABA' • para uma
criança de 5 anes. Pega---
muito bem. Ex^e-se amplas
referènc >s. Tel. 2 27-2592.
Ipanema.

AGENCIA RIZZO** of. coz. arrd.
copeiros 'ai) g o v e r n anijs
acomp. faxin.iros e diaristas.
R, Joaquim Silva n° II sai.
307. T. 252-554.. D. Adélia.

AGENCIA MINEIRA - Oferece
empregadas v^haas de Minas.
p3_. Lav. babás, coz. arf. F
252-9744^

ARRUMADEÍRA-COPEIRÃ - En-
t,-e 30 e 40 anos. Exijo refe;
rências e d xumeníos. Cf^
450.00. Tratar Rua Piratininga,
110 Gávea, depois das 10.00
hc-ras.

ATENÇÃO - Domésticas. Ve-
nlum tomar um eafoiinho c
escolher seu emprego com mt-
lhores salários da Guanabara.
Av. Copa, 610 5/1 205.

! A COZINHEIRA - Precisa-se
I trivial fino, v_riado, alfabeli-

lada, boa apresentação, 30 a
45 anos, com carteira c refs.
Ordenado CrS 400,00. Tel. . .

| 26-2656. _ ' A EMPREGADA todo serviço -
Que durma, paqo muito bem.
R. Professor Eurico Rabelo, 303
- Em frente ao Maracanãit-

i nho.
I ARRUMADEIRA - Precisa-se cem
I prat-ca e de hc_ .carência or-
I denado base GS 300,00. Tratar

! telefone 227-9328 - D. Déa.



Tempo: bom, nebulostda-
dc variável. Instabilidade

pela madrugada. Tempe*
ratura: estável. Máxima de
ontem: 37.1 (Jacarepaguá)
— Mínima: 21.7 (Alto da
Boa Vista). (Detalhes no

Caderno dc Classificado^

S. A. JORNAL DO BRASIL, Av.

Brasil, 500 (2C-08) Tol. Rede

Interna: 264-4422 — End. Te-

legráfico: JORBRASII. — Telex

números 601, 674 e 678.

Sucursais: São Paulo — Av.

São Luís, 170, loja 7. Tel.:

2570811. Brasília — Setor

Comercial Sul — S.CS. —

Quadra I, Bloco 1. Ed. Cen-

trai. 6." and., gr. 602-7 Tels.:

24-0150, 24-8333 e 24-5863.

B. Horizonte — Av. Afon-

so Pena, 1 500, 7.° and.

leis.: 22-5769, 26-4034

e 26-4038. Niterói — Av.

Amaral Peixoto, 207, salas

705/713 — Ed. Alberto Sabin
Tels.: 722-1730, 722-2030

e 718-5509. Administração
tel.: 722-2510. Porto Ale-

cjre — Av. Borges de Me-

deiros, 915, 4." andar. Tel.:

4-7566. Salvador — Rua

Chile, 22 s/ 1 602. Tele-

íone 3-3161. Recife — Rua

Sete de Setembro, 42, 8.°

andar, Telefone 22-5793.

Correspondentes: Manaus,

Belém, São Luis, Teresina,

Fortaleza, Natal, João Pessoa,

Maceió, Aracaju, Cuiabá, Vi-

tória, Curitiba, Florianópolis,

Goiânia, Buenos Aires, Wash-

ington, Nova Iorque, Paris.

Londres, Roma e Telaviv.

PREÇOS, VENDA AVULSA —

Guanabara e Estado «ío Río:

Dias úteis .... CrS 1,20

Domingos  CrS 1,30

São Paulo e Minas Gerais:

Dias úteis .... CrS 1,50

Domingos  CrS 2,00

ES, SC, PR, RS, GO, OF, Al,

SE, BA, RN, MT, PB e PE:

Dias úteis  CrS 1,50

Domingos  CrS

CE:
Dias úteis .... CrS

Domingo.»  CrS

MA. AM, PA. AC, PI e Terri-

tórios:
Dias úteis .... CrS 2,50

Domingos  CrS 3,00

ASSINATURAS - Via terres-

tr<- em todo o território na*

cional:
Semestre  CrS 180,00

Trimestre  CrS 90,00

Postal — Via aérea em todo

o território nacional:

Semestre  CrS 400,00

Trimestre  CrS 200,00

Domiciliar — Somente no Es-

tado da Guanabara:
Semestre  CrS 200,00

Trimestre  Cr$ 100,00

EXTERIOR (via aérea): Améri-

ca Contrai, América do Nor*

le, Portugal e Espanha:
3 meses  USS 113.00

6 meses  USS 225.00

América do Sul:
3 meses  USS 50.00

6 meses  USS 100.00

2,50!

2.00
2,50

ACHADOS E
PERDIDOS
ACHADOS E PERDIDOS - Per-
deu-se, no trajeto Ga.eâo —
Santos Dumont (Ônibus). Santos
Dumont — Hotel Trocade-ro (*á*
xí): ) carteira preta, contendo:
1 carteira de identidade em
nem; de Ruth Litmana Szapiro.

1 certidão de casamento. Ruth
Litmana Szapiro - Sorgio Paulo
Duque.

CACHORRO POODLE 
"prelo 

7
anos nome Blacky c/ uma co-
leira vermelha e outra branca
iccompensa de CrS 500,00
quem acha-lo e devolve-lo. In-
formarem sc-nhonta Baby Te!.:
2277277.

EXTRAVIARAM.SE as carteiras
sociais dos dependentes do só-
cio ICRJ - John Oswin Schroy

Tir. 311.
GRATIFICA-SE a auem devolver

os documentos de José Marcos
Treiger. Tel.: 722-3346 ou ....
Í42..I00O ramal 302.

PERDIDO - Extraviou-se o titulo
n9 2007 do late Clube do Riu
de Janeiro. Roberto Gemes.
le . 2467541.

PERDI PASTA de plástico ver-
de, contendo documentos, no
trajeto Copa-Botafogo, via íú-
nel Velho. Gratifico CrS 500,00
tel.226-2737.  ._. .

PASTA PERDIDA NA
LAGOA - (Av. Epitácio
Pessoa — Ipanema).
G r a t i í i c a- s e com
CrS 500,00 a que m
achou e devolver à Rua
Barata Ribeiro n° 621
loja. Telefone
235-1 199 ou à Avenida
Epitácio Pessoa 1 782

Ipanema. Tel.i
227-6000. Só contém
documentos que inte-1
ressarci ao próprio.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

A COPEIRA (O) A FRANCESA
- Pejo. 600,00 cesa de fino
traio. Exijo refs. mínimas de

I ano. Tratar Av. Copa,
769/304. ___

AGENCIA ESPECIALIZADA
Em atender casas de fino trato
eferese p/ atendimento ímsdi-
ato, cozinheiras de iodas ai
ca*egorias. Copeiras (or.) arru-
me de ir as e moto; ist as. Todo:,
c/ refs. comprovadas p/ detc-
tive particular. C/ garantia de

I ano e ¦ subst imediata, fei.:
237-66 20.

A UNIÃO ADVENTISTA -Tem

para o mesmo dia domesticas
capacitadas rigorosamente sele-
cion.id.is com cart. d** saúde ¦
referências sólidas. Somos a
major organi i ação lio ramo,
por isso tomos condnões reais
de atender as casis de trata-
mento. Tel. 256-9526 - . . . .
255-36B8.

ARRUMADEIRA - Precisa-se P/
caca:. Paga-se bem. Av. Vieira
Scuto, 540 cobertura ]_¦

AGENCIA SUMAG - Oferece
ótimas empregadas domésticas.
Taxa mínima. Garantia anual.
Te!. 232-5749.

AGENCIA SUMAG tem aquela
cozinheira qua * sra. imagina,
trivial gostoso, limpa, educada
e atenciosa c/ os patrões. T.
232-5749.
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Hoje tem
"Caderno de
1 urismo

Até <i posse, o General Geisel ficará hospedado na residência oficial do chefe do SNl

Telefolo JB
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Na homenagem da Arena, estiveram com o Presidente Mediei os Senadores Konder Reis,

Renato Franco, Petrônio Portela, o Deputado Flávio Màrcílio e o Coronel Peracchi Barcelos

Maioria árabe
levanta boicote
contra os ELA

O jornal The New York Times
afirma em sua edição de hoje que
a maioria absoluta dos países ára-
bes produtores de petróleo deci-
diram na reunião de ontem, em
Trípoli, na Líbia, suspender o em-
bargo petrolífero contra o.s Esta-
dos Unidos, mas que adiaram a li-
beração da notícia para domingo,
em Viena.

Durante o prazo estabelecido
para o anúncio da suspensão do
embargo, os países que aprova-
ram a decisão tentarão chegar a
iim compromisso com a Líbia".
que se opõe à medida. (Pág. 9,1

Motorista usa
de brincadeira
caixa na Dutra

O primeiro trecho do sistema de
comunicações da Via Dutra, cobriu-
cio 30 quilômetros a partir do Rio. foi
inaugurado às lõ horas de ontem,
quando 41 motoristas já haviam uti-
lizado as caixas de chamada: três de-
les para informar sobre acidentes. 13
para pedidos dc informações e os ou-
tros 25 por simples brincadeira.

O engenheiro Eliseu Resende, di-
retor do DNER. inaugurou o primeiro
;josto de controle do sistema, instalado
no quilômetro zero da rodovia e con-
firmou que o departamento está estu-
ciando o conjunto de normas que de-
vem ser estabelecidas para transferir
a empresas particulares a exploração
dc serviços na estrada, i Página 19»

Fraude no /. de
Renda envolve
5 mil pessoas

Um golpe fraudulento no
Imposto de Renda, através do se-
tor de captação de incentivos fis-
cais e envolvendo mais de 5 mil
pessoas no montante de CrS 3G0
milhões (uma média de Cr$ 72
mil por pessoa) foi descoberto
pela Secretaria da Receita Fede-
ral com o auxílio de sua equipe
de fiscalização especial.

Entre as práticas irregulares
apuradas está a emissão, pela
empresa captadora de incentivos,
cie comprovante do investimen-
to pelo dobro do valor real
aplicado. A SRF alerta os con-
tribuintes . que declararam er-
radamente que devem esponta-
neamente promover a retifica-
cão de suas'declarações dos exer-
cícios de 1970 a 1973. (Pág. 23)

Governo reduz
conj isco da
carne sem osso

Brasília (Sucursal) — O Banco
Central rcdu/.iu de 500 para 250 dó-
lares a cota cie contribuição iconfisco
cambial i que incide sobre cada tone-
lada de carne bovina — fresca, res-
friada ou congelada, desde que desos-
sada —- numa decisão que tem efeito
retroativo e beneficiará toda.s as ex-
portações que se tenham processado
após 19 de fevereiro.

A medida  tomada na última
reunião do Conselho Monetário Nacio-
nal e formalizada no Comunicado 233
— estabelece que o confisco cambial
para as exportações de carnes bovi-
nas congeladas, resinadas ou frescas,
mas com osso. continuarão à base dc
500 dólares por tonelada FOB. de açor-
do com o Comunicado 287 do CMN.

m re\ ela
mais riqueza
na Amazônia

A importância mineral para a
economia do Brasil cia área de 3òfi
mil quilômetros quadrados entre os
rios Araguaia e Xingu está ressal-
tada no quarto volume do relato-
rio do Projeto Radam iRadar da
Amazôniai, divulgado ontem pelo
Ministro das Minas e Energia. Sr.
Antônio Dias Leite, em Brasília.

A área apresenta a maior re-
serva florestal de mogno do pais e
a maior capacidade para o apro-
veitamento dos recursos florestais.
Alem da riqueza da serra dos Cara-
jás (19 bilhões de toneladas de mi-
nério de ferro i, há grandes ocor-
rendas dt* manganês, potencial
diamantifero e aurifero nos rios. e
reservas de cassiterita. i Pagina 191

Patrício fica
surpreso com
reação a livro

O Chanceler português Rui Pa-
triclo, que chegou ontem ao Rio.
declarou-se surpreendido com a re-
percussão que o livro do General
Antônio de Spinola —- Portugal e a
Futuro — está alcançando no cs-
trangeiro e chamou a atenção para
a divulgação da obra em Portugal,
"atitude que os soviéticos não to-
mariam."

O livro critica a politica ultra-
marina portuguesa e provocou uma
crise entre políticos e militares de
Lisboa, mas aparentemente a situa-
ção voltou á calma com o levanta-
mento da prontidão nas Forças Ar-
madas. embora o comunicado do
Conselho de Ministros, depois de
demorada reunião, não faça refe-
rência ao General Spinola. (Pág. 8)

rasília espera ho e
mais 2 Presidentes

para posse de Geisel
O Presidente da Junla

de Governo fio Chile, Gene-
ral Augusto Pinochet, che-
arou ontem ã lar de a Brasi*
lia, onde estão sendo espera-
rios ainda hoje os Presiden-
les do Uruguai, Sr. Juan Ma-
ria Bordaberry, e da Bolívia.
General Hugo Banzei-, além
da Sra. Patrícia Nixon, que
assistirão amanhã à posse do

General Ernesto Geisel na

Presidência da República.
Num One-Eleven presi-

dencial o General Geisel via-

jon ontem para a Capital da

República, em companhia

de sua mulher, Dona Lúcia,

sua irmã, Dona Amália, sua

filha Amália Lucy e ainda os

chefes de seus Gabinetes Ci-

vil e Militar, Generais Gol-

bery do Couto e Silva e Hugo

Abreu. Em outro avião via-

jaram os demais assessores.
O Presidente Mediei re*

cebeu ontem, no Palácio do

Planalto, uma homenagem

Táxis hoje já
cobram Cr$ 2,00
a bandeirada

A partir de hoje os táxis na
Guanabara passarão a cobrar
CrS 2,00 pela bandeirada e CrS
0,65 o quilômetro rodado na tari-
fa 1. como conseqüência dos au-
mentos aprovados ontem pelo
Conselho Interministerial de Pre-
ços (CIP). A tarifa 2 (bandeira 2)
sofreu um aumento de 20r/> e a
hora parada custará CrS 5,20.

Em outra decisão, o CIP apro-
vou uma majoração geral de 20'.
nas tarifas dos coletivos urbanos
em São Paulo. O aumento decidi-
do ontem para a Guanabara re-
presenta um acréscimo médio de
30', nos atuais preços das corri-
das de táxi. A entidade de classe
havia pedido um aumento de 50'. .

Custo de vida
no Rio sobe em

de despedida da Comissão
Executiva Nacional da Are-
na e das lideranças do Par-
lido no Senado e na Câmara,
tendo â frente o Senador Pe*
tronio Portela e o Deputado
Geraldo Freire, que entrega-
ram ao Chefe do Governo
dois quadros de pintores
brasileiros.

Desde ontem os holéis
tle Brasília estão completa-
mente lotados e não há mais
automóveis de aluguel à dis-

posição dos visitantes, já (pie
Iodos foram requisitados

pelo Itamarati para servir
às missões estrangeiras.

Segundo o Deparlamen-
to Nacional de Meteorologia
o tempo amanhã em Brasília
será bom, mas mesmo assim
o Itamarati cuidou de insta-
lar proteção ao longo do
lolclo de sua entrada princi-
pai para os convidados à
recepção oferecida pelo Pre*
sidente Geisel. (Páginas 2,
3, 1. 5 e "Caderno B")

Exxon paga por
diretor ao ERP
Cr$ 92 milhões

Buenos Aires (AP-JB) — A
filial argentina da empresa norte-
americana Exxon anunciou on-
tem o pagamento de 14 milhões e
200 mil dólares (Cr$ 92 milhões e
300 mil) — possivelmente o
maior resgate pago até hoje — pe-
Ia libertação de seu diretor Victor
Samuelson, seqüestrado pelo
Exército Revolucionário do Povo
(ERP) a 6 de dezembro último.

Os diretores da empresa en-
viaram aos jornais da Argentina
um comunicado para ser lido ho-
je, anunciando a entrega do di-
nheiro aos seqüestradores. O
ERP, organização de tendência
trotskista, foi declarado ilegal
no ano passado pelo Presiden-
le Juan Domingo Peron. (Mais
A r g e n t i n a na página 13)

Maçã francesa
põe ingleses

fevereiro 2.3°/o contra MCE
O custo clc vida no Rio de Janeiro

subiu 2,3% no mês de fevereiro, si-
tuando em 16,3';; a elevação dos pre-
ços nos últimos 12 meses, segundo da-
cios divulgados ontem pela Fundação
Getúlio Vargas. Nos dois primeiros
meses deste ano a alta do custo dc
vida no Rio atingiu 4,3'., contra 2.5*.
em janeiro e fevereiro de 1973.

A Fundação informou que o indi-
ce Geral de Preços no conceito da dis-
ponibilidade interna (classificado co-
mo parâmetro da inllaçãoi subiu 5'.,
em janeiro e fevereiro deste ano. con-
tra 2.8'.r no mesmo periodo do ano
passado. No atacado, os preços au-
mentaram até fevereiro 2,7r, no con-
ceito dc disponibilidade interna e
2.9',p no conceito clc oferta global.
(Página 22 e editorial na página 6>

As donas-de-casa britânicas estão
revoltadas porque não encontram mais
no pais as maçãs importadas de pai-
ses da Commonwealth, substituídas
por frutas francesas "passadas e até
mesmo deterioradas" devido ao longo
tempo de estocagem.

Esse e outros problemas relacio-
nados com o.s produtos agrícolas e re-
sultantes do ingresso da Grã-Bretanha
no Mercado Comum Europeu ó que
estão levando o novo Governo traba-
Ihista de Harold Wilson a pedir a re-
negociação das condições de sua en-
trada na Comunidade Econômica.
Londres convocou ontem seus Embai-
xadores nos paises do MCE para uma
reunião dia 20, quando será fixada a
estratégia da renegociação. (Pág. 14)

AGENCIA SUMAG tem aquela
empregada dome si ica que a
ira. procura a muito tempo.
Tel. 532-5749. Rui Senador
Dantas, 117 j/312^

ARRUMADEIRA - Precisi-se. R. |
Onde Bonfim, 535/801. _

A COZINHEIRA - Trivial varia-
do 3 pess. durma emprego,
mail 25 anos, peq. HfV.
350,00. Boas refs. Sousa lima,
280/401. T. 267-0343.

AGENCIA AlEMA OIGA -
D-Jpõ* de imediato coz. cop.
bíibá Cicolhiclisslmás por D.
Olga. 235-1024 c 235-1052. Av.
Copacabana, 53-1 ap. 402.

ARRUMADEIRA - Com mais de
25 anos e referências, para uma
senhora. R. Aprasivcl, 189. S.
Teresa. 225-251 e.

AGENCIA CIOSIGO oferece
QfiTiéM-css tômbém diaristas.
reli. 556-2894 - 256-4839.

A COZINHEIRA de forno • fo. I
gao para família fino traio. <
Idade acima di 30 anos. Refe- \
rêncías recentes de no minimo !
1 anos mesma casa. Paga-se
bem. Tratar R. Republica do
Peru, 481/1001 - Copacaba-
na Na parte da tarda m à noite.

AGENCIA STO. ANTÔNIO -
O-'. coz. forno arr. bobas
icomp. fa». diaristas c/ ref.
garantias. Alta seleção. Tei.
265.952'.'.

A ASSOC. CATÓLICA
CRISTUR - Dirigida p/
Assist. Sociais oferece
excelentes domésticas
c/ honesta e rigorosa
seleção. Tel. 252-7440.

A1ENCAO A Ag. Miranda
atendendo pedidos de suas
clientes voltou a funcionar ten.
do o nue há tis meihor no ra-
mo domésrico. Cop. Arrum.
Babás. lei. 256-4693.

AGENCIA STA.' MÔNICA - Ofe-
rece ótimas e selec. cozinhei*
ras, .babá-enfermeir,:, qvernan*
ta, motorista c/ doe. e ref. lei.
232-5486;

ARRUMADEÍRÃ Com -eíer.
R. Eng9. Cortes Sigaud 198 íp.
302 esquina R- Sambíiba. It-"bio*. 

Tel. 267-1605. Psgo bem.

ARRUMADEIRA - COPEIRA -
Responsável, ordeira, sosscg.i.
da, mt? limpa e educida, idade
minima 30 ines, informação
de famliia de tratamento, de
prlo menos 2 anos de casa e
que sirva bem ã francesa. Av.
Rui Barbosa. 348 - t6?_

ATENÇÃO Menina p/ serviços
leves. Tratar p/ tel. 231-0841
das_9,30_às 16,30.

AGENCIA MERCÚRIO 
~ 

oferece
portuguesa fala Francês P/ te*
da serviço ou • cop. francesa
rei. 2 anos 256-3405 235 3667.

A AGENCIA MIRANDA Ofe-
rece as msüicret: babás, arru-
madsiras, copeiras. cozinhei
ras^etc^Jel. 256-4693.

AGENCIA OE BABAS - Tem..!
p/ alendimento imedia te
b bás, ;nferme fas. e gc-*ern;n.
ias. Tcdas c/ rsh. de I ano
no mín.mo compre vida P
detetive particular. Damos qa-
rjntia de 1 ano e subst. imedi
ata. Tel. 237-6650.

ATENÇÃO -- Prec. urji. -babai
arru. cop. coz. simplas forne
looão. Ba.ata Ribeiro, 36-1 9. 5.

A COZINHEIRA - Trivial bem
feito po.0. 600,03 p/ casa de
fine trato. Exijo refs. minim-cs
de 1 ano. Tratar Av. Copa,
788/304. _

AÇÃO MISSIONÁRIA DO BEM
•tlém dc empregadas domésli-
cas e babás, oferece enfermai¦
ros v acompanhantes para pes*
soas idosas e enfermas. Tels.
253-36E8 e 256-9526.

A MOCA DE 20/40 ANOS - Pa-
tf. todo serviço dc 2 senhoras
P,irro 500,00. Peco rriferénciiií
AvT Ci. pacabana,' 583/806

A AGENCIA RIACHUEIO que
desde 1934 vem seivindo a GB
oferece cop. arr., babás e coi.
A partir de 250. Tais. 231-3191
- 224-7485.

ATENÇÃO BABA- ./ para uma
; criança d» 5 anes. Paga-ie

muito bem. Exige-se amplas
referência». Tel. 2 27-2595.
Ipfnema.

: AGENCIA RIZZO of. co.*. arrd.
coperes 'as) 

govím antas
j acemp. faxineiros t dia*"'3'3s.' R. Joaquim Silvj n° II ia..
i 307. t. 2525644 D Ade:,a.

AGENCIA MINEIRA - Oleiece
empreg<»d*.iC v nj:s d*i Minas.

IPax. lav. b-.bás. C07. dr. F.
252 9744;

AitüUMADEIRA-COPEIRA En-
!re 30 e -10 anos. Exijo refe-
rénc:as c decumentos. Cri
450.00. Ti;tar Rua P-rauninga.
110 Gávc... depois das 10.OO
heras.

ATENÇÃO - Domésticas. Vt-
nham tomar um cafeiinho e
escolher seu emprtgo com me-
lhor cs salários iU Guanabara.
Av Copa, 610 S/l 205.

A COZINHEIRA - Precisa-se
trivial ftno, variado, alfibeti-
tada, boa apresentação, 30 i
45 anos. com carteira e refs.
Ordenado CrS 400.00. Tel. . .
56-2656.

A EMPREGADA todo serviço —
Que durma, pago muito bem.
R. Professor Eurico Rabelo, 203
- Em frente ao Manttan5ii*
nho.*

ARRUMADEIRA - Precisa-se cem
pratica e dc boa aparência or.
d. • ido base CrS 300,00. Tratar
leLfcne 227-9828 - D- Dós.
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Local em que Presidentes
ficarão no Congresso
ainda não foi escolhido

Brasília (Sucursal) — Até ontem à noite não
havia uma decisão sobre se os três Chefes -de Estado
e a Sra. Pat Nixon assistirão à posse do General Gei-
sei junto ao Corpo Diplomático, nas Galerias, ou
se terão lugares especiais no plenário.

Há notícias de que os Presidentes Pinochet,
Bordaberry e Banzer ficarão, em princípio, nas ga-
lerias. Mas há quem diga que o mais adequado será
que fiquem em plenário, juntamente com a repre-
sentante do Presidente dos Estados Unidos.

Itália
Roma (AP-JB) — O Pre-

sidente da Itália, Giovanni
Leone, enviou ontem a se-
guinte mensagem de sau-
dação ao Presidente Emes-
to Geisel:"No momento em que
Vossa Excelência toma pos-
sn do cargo supremo do Es-
tado, é grato fazer-lhe che-
gar as expressões dos meus

mais sinceros votos, que
formulo também em nome
ao povo italiano, pelo êxito
de sua altíssima missão, pe-
Ia prosperidade do povo
amigo do Brasil, por uma
sempre mais estreita e fe-
Olinda colaboração entre
nossos paises e pelo bem-es-
tar pessoal de Vossa Exce-
lência."

Bolívia
La Paz (UPI-JB) — Não

haverá entrevista entre os
Presidentes Hugo Banzer e
Augusto Pinochet — afir-
mou ontem o Ministro da
Informação da Bolívia, Sr.
Guillermo Bulucia.

Esclareceu que a possibili-
dade de um encontro em
Brasília não significa entre-
vista, que demandariam
uma série de entendimen-
tos. Poderá haver uma con-
versa, de caráter meramen-
te protocolar.

A moderníssima linha
ãe montagem

DÍMEP
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A PRIMEIRA OA AMÉRICA LATINA

(processo de
permite aum

aprimo
a qualid

e tqí
de pr

controle eletrônico)
enter a produção,

rar ain ala maás
ade de seus produtos

ZÍT OS CUStOS
WdllÇ

Mas, bem antes, já era pioneira na fabricação exclusiva de relógios industriais. Seus produtos sempre foram de

maior durabilidade. E trabalham com eficiência, economia, sem problemas. Graças à sua tecnologia avançada,

aos estudos e pesquisas em laboratório próprio, transformou-se na maior fábrica da América Latina. Repartições

públicas, grandes empresas internacionais, universidades, estações ferroviárias, aeroportos, prefeituras, pequenas,

médias e grandes empresas brasileiras preferem a garantia da marca Dimep. Não há quem nao tenha visto nos

relógios de ponto, de torre ou de parede a marquínha Dimep. Relógio de ponto no Brasil - e até mesmo no

exterior - quer dizer Dimep. Sua linha, a maior e mais completa do pais, inclui desde os clássicos a corda ato

o Quartzopont ¦ o mais avançado do mundo. Além do Compacto, recém-lançado, para empresas que desejam

atualizar-se, com mais controle e economia.
Fábrica e escritórios em Edifício próprio. Área construída: 7.000 m2. Área total: 12.000 m.2. 800 operários.

Profissionais e técnicos especializados e de alto nível. Volume crescente de exportações. Moderna linha de

montagem. Aumento de produção. Tudo isso é garantia de produtos cada vez melhores e custos cada vez menores.
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Gibson recebe em Brasília o General Augusto Pinochet e o Almirante Ismael Huerta

Pinochet chega ao DF
com seu Chanceler
para assistir à posse

Brasília (Sucursal. — Com a mesma farda cin-
za e a fisionomia séria que se tornaram conheci-
das cio mundo anos a derrubada do Presidente
Allende. o chefe da Junta Militar do Chile. Gene-
ral Aususto Pinochet, desembarcou ontem à tarde
em Brasília, onde foi recebido pelo Chanceler Gib-
son Barbc-a, representando o Presidente Mediei.

Junto com Pinochet. usando seu uniforme de
Vice-Almirante da Marinha chilena, o Chanceler
Ismael Huerta imitou seu chefe em todos os de-
talhes: na fisionomia carregada quando da sole-
nidade de execução de hinos ao pé do Boeing da
LAN que os trouxe de Santiago em vôo direto, e,
mais tarde, nos poucos sorrisos trocados nos cum-
primento. às mulheres dos diplomatas chilenos se-
diados em Brasília.

SEGURANÇA

Quando da chegada do General Pinochet. um
jipe blindado se pôs em marcha permanente entre
os diversos postes de segurança do Aeroporto e
todo o transito foi interrompido a veicu'os não ofi-
ciais cerca de 30 minutos antes da chegada du
rvião.

O General Pincchet passou em revista um ba-
talhão for-mado por tropas da Marinha, Exército
e Aeronáutica.

Continuaram chegando ontem numerosa, de-
legações estrangeiras à posse do Presidente eleito
Ernesto Geisel, amanhã, em Brasília.

Brasil exerce um papel de
importância na aproximação
entre o Chile e a Bolívia

Luiz Barbosa
Brasília — O Brasil terá ura papel de catalisa-

dor no processo de reaproximação entre o Chile e a
Bolívia a se estabelecer em nível de Chefes-de-Esta-
do, caso os Generais Augusto Pinochet e Hugo Ban-
zer tenham seu primeiro encontro à margem das
cerimônias da posse do Presidente Ernesto Geisel.

Nessa vinda a Brasília, o General Banzer quis
deixar patente a sua opção em favor do Brasil no
jogo de influências da Região Sul do continente, no
qual a Argentina se constitui no pólo oposto. Além
de dividendos políticos de curto prazo, o Presidente
da Bolívia levará no regresso a La Paz —¦ com uma
discreta e eficiente ajuda do Brasil — as bases da
reconciliação com o Chile e da conquista da sonha-
da abertura para o Pacífico.

1 (•nou lo

Compre tudo à vista.
Com os CrS 3.120,00 que nós lhe entregamos na hora
Para você gastar como quiser. E pagar em até 24 meses.
Basta sua carteira assinada.

MERCANTIL DO BRASIL
1 CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

!'' Centro - Assembléia. 51 - 7.° andar
Copacabana - N.S. Copacabana, 680 - sobreloja 20Y .

Na decisão de buscar um
maior apoio do Brasil ao
plano regional, o General
Banzer foi profundamente
influenciado pela a t i t u d
intransigente do Presidenta
Perón no breve encon
tro que ambos mantiveram
pin Buenos Aires, em de-
zembro do ano passado. Na-
quela ocasião, o Presidente
argentino teria feito fortes
pressões no sentido da Boli-
via reajustar os termos da
venda do seu gás natural e

.i;!K.!;.*.!iTri ,.!¦!(.

.dar à Argentina direitos
de exclusividade nesse for-
necimento. Em poucas pala-
vras, isso significava: ne-
nhum gás para o Brasil. As
pressões argentinas, além
de mal recebidas, serviram
afinal para acelerar as ne-
gociações da venda do gás-
de Santa Cruz de Ia Sierra
ao Brasil e para determinar
a maior aproximação do
Governo Banzer com Brasi-
lia.

Corredor para Japão

it

Av. Presidente Vargas, 962 - Sobreloja - 20000 Rio de Janeiro, GB

Fones: 223-1547 - 223-2636 - 243-8668 J

6 DIAS - Cr$ 2.980,00 ou 193,00 mensais
(Rio/Brasilia/Manaus/Brasília/Rio)

Passeios em Brasília e Manaus, hospedagem
incluída no preço. Todo o percurso é feito em

avião categoria jato.

Saida: Dia 22/março/74. Inscrições: Até 16.3.

O bom entendimento en-
tre Banzei* e Pincchet, além
de outros itens de interesse
político e econômico ime-
dia tos, representa para o
Brasil a possibilidade con-
creta de sc estabelecer a li-

¦ gação ferroviária Santos—
Arica, via território bolivia-,
no, o que representa um
corredor para as expor-

tações brasileiras saindo do
Pacifico com destino a o
Japáo. Isso explica, pelo
menos em parte, o esforço
brasileiro no sentido de pro-
porcionar ao Chile e à Boli-
via a oportunidade de ura
ente ndimento proveitoso
em Brasília durante esses
festejos da posse do novo
Presidente da República.

Coni UniíTuai

Rua do Russel, 344 - Loja A
Tels.: 265-6137, 265-2745 e 225-1771

Embinlur 200/Gb Cal.A.

Com Bordaberry, o Gene-
ral Hugo Banzer t.em ai-
guns assuntos limitados a
tratar, incluindo entre eles
os interesses comuns d o
Uruguai c da Bolivia como
membros de menor desen-
volvimento relativo da Or-
ganização da Bacia do Pra-
ta. Nessa condição, ambos
s.e opõem ao Brasil e à Ar-
gentina, que constituem as
grandes potências econômi-
cas da Organização. Tam-
bém os temas da ALALC in-
teressam aos dois presentes.

No diálogo com Pinochet,
ainda sem data e hora mar-
cada. o Presidente uruguaio
Juan Maria B o r d a b e r r y
tem a cuidar igualmente da
Argentina, o grande parcei-
ro 

"econômico 
dos dois pai-

ses. Tanto para o Uruguai
como para o Chile, os ru-
mos a serem adotados por
Peron na condução da poli-
tica argentina têm grande
importância e nada impede
que esse tema possa ser tra-
tado num campo teórica-
mente neutro como Brasi-
Jia.3 -
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Geisel chega a Brasília para tomar posse
Brasília (Sucursal) —

Com 40 minutos de atraso
sobre a hora prevista, ãs
llhlOm, chegou ontem a
esta Capital, viajando no
One-Elevcn presidencial, o
General Ernesto Geisel, que
amanhã tomará posse na
Presidência da República.

Nenhuma explicação foi
dada sobre o atraso, nem os
jornalistas tiveram acesso à
Base Aérea, onde pousou o
avião. O General Ernesto
Geisel, sua familia e seus
assessores, seguiram para a
residência oficial do chefe
do SNI, onde ficarão hospe-
dados até a posse.

A CASA
A beira do lago Paranoá,

onde acaba a Península dos
Ministros, a casa ocupada
pelo General Ernesto Geisel
é um edificio baixo, de um
piso só. de arquitetura mo-
dorna, com 20 metros de
frente por 40 de fundos, ro-
deado de gramados bem
cuidados, palmeiras e pi-
nheiro.-*. De tijolo e concreto
aparentes, parte da facha-
da da casa é coberta por
trepadeiras cheias de flores.

Do telhado, sobressaem
antenas de TV e de radio-
transmissor. Refletores es-
palhados pelo gramado ilu-
minam a fachada e os lados
da casa.

Seu vizinho mais próximo
é o General Humberto de
Souza Melo, Chefe cio
EMFA. Ambas as casas são
permanentemente guarda-
das por soldados dos
Dragões da Independência.
Do outro lado da rua estão
as residências dos Ministros
da Agricultura e do Inte-
rior. Em frente, a Embaixa-
cia americana constrói uma
residência para funciona-
rios graduados.
DE LONGE

Em nenhum momento os
jornalistas puderam chegar
a menos de 50 metros cio
General Geisel. Ele, s u a
mulher e a filha chegaram
a residência onde se hospe-
dam às llh50m, num Gala-
xie da Presidência da Repú-
blica, à frente de uma eo-
mi tiva de cinco carros.

As 12h, deixou a casa do
Chefe do SNI a esposa do

General Dilermando Mon-
teiro, que ali aguardava a
Sra. Geisel.

Vários carros de íloristas
entregaram buquês e corbe-
lhas, não tendo sido possi-
vei apurar os remetentes.
Uma área pouco visitada, a
extremidade da Peninsula
dos Ministros, ontem, foi
muito [requentada por pes-
soas que gostariam de ver
o Presidente eleito. Nin-

guém conseguiu vê-lo, nem
o Ministro Costa Cavalcan-
ti, que mora em frente e,

pouco depois do meio-dia.
saiu de casa olhando para
trás.

VISITAS
A.s 14h lOm. saiu da casa

a filha do General Geisel.
Amália Luci, de óculos escu-
ros, vestido xadrez verde e
branco, gola branca.

O Coronel Moraes Rego
chegou ás 15h 50m. Uma
hora depois, a movimen-
tação dos agentes de segu-
rança indicou que o Gene-
rai Geisel preparava-se pa-
ra sair. As 17h, acompanha-
do de sua mulher, o Gene-
rai Geisel deixou a casa, di-
rigindo-se para a residência
do General Dilermando
M o n t e i r o . originalmente
convidado para a Chefia do
Gabinete Militar, que teve
de declinar do convite por
motivos de saúde. Na Su-
perquadra 102 Norte, bloco
,i. o General Geisel perma-
neceu cerca de meia-hora.

Crianças que brincavam
no gramado ficaram encan-
tadas ao saber que o futuro
Presidente estava ali. Mas
uma. Rosseana, de nove
anos. filha de um major do
Exército ié uma superqua-
dra de militares) não acre-
ditou nos repórteres:

— E' mentira — disse ela
— Geisel não vem numa
quadra destas.

Minutos depois o General
Gei.sel saia e acenava para
a.s crianças.

Da casa do General Diler-
mando, o General Geisel di-
rigiu-se paia a do seu
irmão, o Ministro Orlando
Geisel, no Setor Militar Ur-
bano, onde c li e g o u ás
18h lOm, para jantar e con-
versar.
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Chagas Freitas foi levar seus cumprimentos ao General Geisel no Galeão

Tempo será Automóveis de aluguel
bom amanhã para servir convidados
em Brasília acabaram em Brasília

Brasília (Sucursall — As locadoras cie automó-
veis de Brasília já não dispõem mais de veículos para
servir aos convidados para as cerimônias de posse
do General Ernesto Geisel.

A empresa Transplan, uma das maiores, colo-
cou 196 carros à disposição do Itamarati, todos com
motoristas. Um Galaxie com motorista e ar condi-
cionado está sendo alugado a Cr$ 40,00 por hora.

Instruções do protocolo

Brasília iSucursall — O
Departamento Nacional de
Meteorologia informou on-
tem que o tempo será bom
amanhã em Brasília, mas
mesmo assim o Itamarati
cuidou de instalar proteção
ao longo do toldo de sua en-
trada principal, para prote-
ger os convidados à re-
eepção a ser oferecida pelo
Presidente Geisel de uma
chuva imprevista.

As estatísticas t a m b é m
estão a favor da festa: náo
choveu em Brasilia no dia
lã de março de 1970. 1971 e
1972. A temperatura máxi-
ma amanhã, segundo o De-
partamento Nacional de
Meteorologia, será de 24
graus e a mínima de 17
graus centígrados,

Embarque foi às
9h30m no Galeão

Gaúchos
mandam

O General Ernesto Geisel
embarcou ás 9h30m para
Brasilia. Em companhia do
futuro Chefe do Governo,
seguiram além dc sua fami-
lia. os novos chefes das Ca-
sas Civil e Militar, o.s Gciw-
rais Golbery do Couto e Sil-
va e Hugo Abreu.

Na Base Aérea do Galeão
onde esteve presente o

Governador Chagas Freitas
o General Gei.sel embar-

cou no Bac One-Eleven pre-
sidencial pela primeira vez.
Ele não teve honras milita-
res e o aparelho, pilotado
pelo Coronel Correia Neves,
não levou as bandeiras do
Brasil e da Presidência da
República.

O EMBARQUE
O.s membros da comitiva

do Presidente eleito Ernesto
Geisel começaram a chegar

à pérgula da Base Aérea clu
Galeão ás 8h4õm. Quinze
minutos antes da decola-
gem. chegaram a filha e a
irmã do General: Srta.
Amália Luci e Dona Amália.
Recebidas pelo comandante
da base. Coronel Mota Pais.
foram cumprimentadas de-
pois pelos Generais Golbery
do Csuto e Silva — que em-
barcou levando pela mão a
filha Maria Angélica, de
quatro anos — e Hugo
Abreu, que viajou em com-
panhia da mulher e do fi-
lho Olavo, oficial do Exerci-
to e seu ajudante-de-ordens.

O Presidente eleito che-
gou às 9h20m. de temo azul
marinho, acompanhado de
sua mulher. Dona Luci que
usava um vestido verde, um
casaco na mão verde e azul,
sapatos c bolsas pretos.

delegações
Porto Alegro l Sucursal i

Delegações de Estrela e
de Bento Gonçalves, as ei-
dades da infância do Gene-
rai Ernesto Gei.sel, vão as-
sistir à sua posse na Presi-
dência da República ama-
nhã.

Ao mesmo tempo, a.s duas
cidades, que disputam a.s
preferências do Presidente,
organizaram testas para co-
memorar o acontecimento.

DELEGAÇÕES
A delegação de Estrela é

chefiada pelo cunhado do
General Ernesto Geisel, Sr.
Hans Hubert. Também irão
os seus cunhados Bruno,
Osmar c Arno Markus.

A delegação dc Bento
Gonçalves tem 20 pessoas,
entre as quais o Prefeito
Darci Pozza (Arena i e o in-
dustrial Arlindo Fazzolo.

A LOS CHILENOS
RESIDENTES EN GUANABARA

SE IHVilA
a participar en ei saludo ai

Excmo. Sr. Presidente

de la Junta de Gobierno

GENERAL
AUGUSTO PINOCHET

a las 20 horas dei sábado 16 en ei Hotel

Leme Palace.

Las invitaciones deben retirarse en ei

Consulado General de Chile hoy jueves

y manana viernes de 8.30 a 15.00 horas.

Se exigirá su presentación.

El Cônsul General

Os motoristas dos carros
que ficarão á disposição das
missões estrangeiras rece-
beram as seguintes ins-
truções: não devem ligar o
rádio: não devem abrir c
vidro: devem abri:* a porta
do passageiro lego que esta-
cionarem: não elevem co-
muivcar-se com o passageí-
ro: só devem responder o
pssencia!: devem entrar de-
vagar nas curvas e evitar
arranques c freadas brus-
cas. Também elevem chega.'
com 10 a 20 minutes antes
cia hora marcada, ao Iccal
onde o passageiro vai cm-
barcar.

Os carros mais procura-
dos são os grandes — Gala-
xie, Dodge, Opala e Aero-
Willys — e de cor preta.
São poucos, no entanto, os
carros disponíveis de cor

preta e as missões estran-
geiras deverão utilizai* mes-
mo veículos de coloração
variada, muitos dos quais
são táxis adaptados para as
funções de viatura de alu-
guel.

Para a transformação dos
táxis em can cs de aluguel
foi necessária a concessão
de licença do Departamento
de Transito, conferida a
quase uma centena deles.

Também náo houve mo-
toristas disponíveis em nú-
mero suficiente aos que fo-
ram solicitados. As empre-
sas locadoras de automóveis
contrataram para o dia 15
cerca de 200 free-lancsrs,
quase todos funcionários
públicos que vão ganhar um
dinheiro a mais durante a
posse.

Motoristas bilíngües
Alguns clientes mais exi-

geives solicitaram os servi-
ços de motorista versado
em línguas. A Empresa Au-
to Locadora Brasília ja alu-
gou todos seus carros mas.
se for preciso, dispõe ainda
de uma lista de motoristas
frcc-lancers versados em in-
glês. francês, alemáo e ja-
ponès.

O Cerimonial do Itamara-
ti acha mais conveniente
que todos os convidados dos
festejos de posse venham
em carros com motorista.
Os que forem à festa do Pa-
lácio dos Arcos, amanhã à
noite, poderão ir dirigindo
seus automóveis e. ao che-

Procuro p/ uma Cia., andares
corridos ou mansões entre

1.200 a 1.500 m2.

PREFERENCIA: LARANJEIRAS, J. BOTÂNICO, GÁVEA
ou CENTRO. Tratar 256-8712 ou 255-3254 - JORGE
LISBOA - CRECI 823.

CrS 3.120,00 cm dinheiro vivo paro comprar o que qu,ser.

Desde que ganhe acima de Cr$ 500,00.

Cédula S/A — Crédito, Financiamento c Investimentos

Av. Nossa Senhora de Copacabana, 807 - sal,.'*, 201 e 202.

gar, entregar as chaves a
motoristas o f i c ia i s da
Chancelaria que os estacio-
narão. Mas. segundo o Ita-
marati, o melhor é valer-se
de um motorista a fim de
evitar atropelos.

A0 longo do estaciona-
mento, que se estenderá do
Itamarati ao Congresso Na-
cional, está sendo estabele-
cido um sistema de som pa-
ra chamar os motoristas.
Mas, se este não funcionar
— muitas vezes o motorista
fica dormindo no interior
do carro enquanto espera a
festa acabar — um funcio-
nário do Itamarati irá ate
o local para trazer o carro.

/-«COMUNICADO
O presente comunicado serve ptim anistiai-

umaoiKraçãoJhuincâru, W* se trata
pois dtíonúnáo de venda ou tle.

ofertas de uniu eis.

RESIDÊNCIA
CIA. DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Informa ler concedido <> financiamento tle

Cr$ 2.022.989,88
ao jiruzi) tir 180 meses it

COMPANHIA IMOBILIÁRIA SANTA CRUZ,

cont os rentrsm provenientes de(lejúsílim em Cadernetas dr l'inifmnra
e l.nms Imobiliárias.

Para a construção de 14 casas
de sala e 3'quartos, na Rua Oitenta e Oito -Jardim Guanabara

Ilha do Governador - Rio de Janeiro - GB.

Agendas Residênciu: Quitanda, Rio Branco. Catete, Botafogo. Posta 2. Pasto 6. Ipanema (em instalarão),
Leblon, Tijuca, Méier, Madureira, Cam/io Grande, Petrópolis, ,\ rmi Iguaçu i* i\ iterúi.
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Veja onde encontrá-la:
Ku.i cio Ouvidor, 50 . Rua da Quitanda, Ti
Av. Calógeras, 21 . Rua da Alfândega, 55

Rim da Quitanda, 85/87 . Rua do Ouvidor, 89
Rim Barão de Ipanema, 59-A - Copar abana

Rua Dias à,\. Cru/, 127-B - Mcier
I eleíones para informações:

221-9553 e 22 1-9179

8 8
oi©

Grupo Financeiro Ipii
Equilíbrio no Mercado Financeiro

DR. GILVAN TORRES
Urologia - Doenças genito-urinárias
-- Perturbações sexuais — Pré-nup-
cal - CREMEG 602. Av. Rio Bran-
co, 156. s/913. Tel.: 242-1071.
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ALIÀNÇÜÉIi

APARELHO DE SOUJ fc
Conserto com garantiu I

JRANSISOM >.
Rua Senhor dos Passos, 55 —

í.«;an-dti>, tetí 221-2914 ,

BOTAF
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CURSOS PARA CRIANÇAS: 8 A 10 ANOS
E PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS

RUA MUNIZ BARRETO, 54
TELEFONES: 246-3927 - 226-0558

MATRÍCULAS ABERTAS

i. ; 1:

- COM PREÇOS DO ANO QUE PASSOU
TAPETE DE PELE (50 x 1,00) 95,00

FORRAÇÃO NYLON 94,50 m2

BOUCLÊ DE LÃ 7O,00 m2

SISAL 27,00 m2

SUPER NYLON 835,00 m2

MILACRON — DURAFELT NYLON (colocado)
— A PREÇOS DE ATACADO —

AJlOfiS
___¦_<

\_____Tc\_S
CENTRO: R. Sete de Setembro. 186
TIJUCA: R. Conde de Bonfim, 41-B e 519
COPACABANA: R. Barata Ribeiro, 135-Ae 316
MÉIER: R. Hermengarda, 131 C e D.

Casa í>os tapetes— *- _________*_____
CENTRO: Av. Gomes Freire, 559
COPACABANA: R. Barata Ribeiro, 194
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Coluna do Castello

A. última
}sperança

Brasília — Nestes dias de excitação
suscitada pela mudança de Governo per-
siste, malgrado certos descstímulos, a ex-
pectativa de que o General Geisel, como
Presidente da República, iniciará o pro-
cesso dc retorno do pais aos quadros
constitucionais. Não se espera dele ação
idêntica á do Marechal Castelo Branco,
a quem serviu, cuja obstinação acompa-
nhou no áia-a-dia mas cujos erros áe tá-
tica política teve ocasião de verificar, fi-
cando, portanto, cm condições áe evita-
los. Os ãesestímulos a quê se aluáe são
notadamente a percepção das exatas di-
mensões da missão atribuída ao Senador
Petrônio Portela, quanto à escolha de go-
vernadores, e a constituição do Minis-
tèrio.

Não se critica a qualidade pessoal
dos Ministros, na maioria credenciados
para o exercício das funções que lhes es-
tão atribuídas. Mas é que falta à equipe
uma conotação especifica relacionada
com as instituições e seu futuro. Embo-
ra não se possa áizer que o Ministério
seja tecnocrátíco- ou traduza predomínio
militarista, deve-se observar, em seu con-
junto, um tom de neutralidade em rela-
ção às questões que preocupam os meios
liberais áo país. Na verdade, se há uma
representação política nos quadros do fu-
turo Executivo federal, não há neles na-
da que se áistinga pelo compromisso
constitucional.

Sem desapreço pelo Sr. Armando
Falcão, sua carreira nos conduz à convic-
ção de que o futuro Ministro áa Justi-
ça não é um homem ãe regime mas um
homem de Governo. Logo, alguém que irá
resolver questões áe Governo, que só se
confundem com as de regime na medi-
da em que o Chefe áo Governo associe
suas responsabiliáaáes a uma doutrina,
a uma filosofia política, ou seja, a um
regime. Estamos ai longe daquele idea-
lismo que o Marechal Castelo Branco
procurou vincular à sorte áo seu Gover-
no quando nomeou o Senador Milton
Campos para a Pasta agora áestinaâa ao
realismo âo Sr. Falcão.

Algo nos âiz que os primeiros tem-
pos do Governo Geisel serão idênticos, po-
liticamente, aos últimos tempos âo Go-
verno Mediei, isto é, com as instituições
mantidas em banho-maria, embora com
um pouco mais de gás no bico do fogão.
Continuarão as coisas a se desenvolver
como se ainda não tivesse siáo supera-
da a crise de 196S nem revisto o âiag-
nóstico que levou à intervenção, ao re-
cesso e à Junta Militar. Como se sabe,
entendeu-se que os movimentos de rua de
68, anteriores ao episódio Márcio Moreira
Alves, representaram tentativa ãas es-
queràas de provocar uma reação muita-
rista a fim de que, agravadas as tensões,
a subversão internacional, encontrasse
condições adequadas áe operar revolucio-
variamente no Brasil.

Tal. âiagnóstico, que é tradicional-
mente jeito em relação à ação comunis-
ta, segundo a teoria de que, para a agi-
tação, tanto mais duro seja o Governo
melhor seriam as conáições de luta, tor-
nou-se um lugar-conium cuja verdade se
relaciona com os primeiros tempos da in-
ternacionalização do movimento comu-
nista de origem russa. A ele se opõem
outros processos de análise, que identifi-
cam nas esquerdas brasileiras, por exem-
pio, imaturidade, incompetência e pre-
cipitação. No Brasil, u caminho mais cur-
to para chegar à áireita é entrar pela es-
querda,

A incompetência áas esquerdas não
ê, alias, fenômeno brasileiro. Uruguai,
Chile, Bolívia e outros paises repetiram
os erros ão comunismo brasileiro de 1935,
de 1945, de 1955 e de 1961-1964. Na pró-
pria Argentina, uma coligação áe esquer-
das trabalhou com esmero ao longo áe 18
anos para devolver o poder político e mi-
litar a Perón, isto é, à extrema direita.
Esses dados, atualizados, poderiam con-
tribuir para uma revisão da interpreta-
ção vigente no final de 1968, em função
da qual o movimento iniciado em mar-
co de 1964 se afastou dos seus objetivos
de implantação e consolidação de uma
democracia estável no pais. O General
Ernesto Geisel, pela sua formação, pela
sua presumida solidariedade com a filo-
sofia a que serviu o Governo Castelo
Branco, estaria em condições de fazer
com o coiTer do tempo a revisão neces-
sária à normalização da democracia bra-
sileira.

Afinal, o erro atribuído às esquerdas
em 1968 seria o mesmo praticado pelos
esquerdistas da Península Ibérica, em
função dos quais se implantaram áitadu-
ras quarentonas em Portugal e na Espa-
nha. Dez anos de experiência discricio-
nária parecem suficientes para áeter a
tendência iberizante e para promover a
restauração áe valores em nome áos quais
se fez a Revolução brasileira. Mesmo por-
que se o General Geisel, que é o eco atual
e derradeiro da ação desenvolviàa em
1964, não encontrar condições de operar
politicamente nesse sentido restaurador,
a perspectiva mais provável que se abri-
rá ao Brasil será a de transformar-se ao
fim do seu Governo num imenso Portu-
gal, sem África mas também sem um Ge-
neral Spínola.

(,lírios Castello liiiinid

Padilha
exalta o
Governo

Brasília (Sucursal) — O
Governador Raimundo Pa-
dilha afirmou ontem que o
Governo Mediei '"foi um dos
maiores da República", elo-
giando principalmente a
politica econômico-finan-
ceira e a integração da
Amazônia.

Disse o Governador Rai-
mundo Padilha que com o
General Ernesto Geisel
"abre-se mais uma perspec-
tiva admirável diante da.s
realizações dos três Presi-
dentes revolucionários que
o precederam."

ABI- ?vTURA

Acha o Sr. Raimundo Pa-
dilha que "a propalada
abertura democrática é um
procedimento irreal, pois o
regime é livremente demo-
crá-tico."

Fazendo um comentário
sobre a liberdade de im-
prensa, perguntou o Gover-
nador do Estado do Rio:

— Meu Deus, a crise
atual é de liberdade ou de
disciplina?

Arena homenageia Mediei em Palácio
Brasília (Sucursal) — As

homenagens de despedida ao
Presidente Mediei, ontem, no
Palácio do Planalto, foram as
mais variadas: vieram dar-lhe
um último abraço e trazer-lhe
presentes os membros da Co-
missão Executiva Nacional da
Arena, as lideranças do Partido
na Câmara e no Senado, estu-
dantes de São Paulo e até uma
baiana de Feira de Santana. Do-
na Maria Americana Araújo Si-
mões, de 85 anos, que abraçou o
Presidente e lembrou que ele
nasceu no dia le Santa Barba-
ra, "a protetora do.s homens de
bem."

Pela manhã, o General Mé-
dici não despachou, e permane-
ceu em repouso na Granja do
Riacho Fundo, para onde se-
guiu logo após o jantar da noite
anterior, com seus Ministros.
Terno escuro, gravata vermelha
de bolinhas pretas, o Presidente
Mediei ficou agradecido ao rece:-
ber mais duas telas dos parla-
mentares, chegando depois a se
indagar "onde encontrar parede
para colocar tantos quadros."

Os políticos
A direção da Arena chegou ao

gabinete presidencial ás 17 ho-
ras. A frente o presidente Pe-
trônio Portela e todos os mem-

bros da Executiva, seguidos do
Deputado Flávio Marcilio e do
lider na Câmara, Sr. Geraldo
Freire. Os quadros de artistas
gaúchos — Carlos Scliar e Glê-
nio Bianchetti — foram ofere-
cidos ao Presidente da Repúbli-
ca pela Executiva e pelos lideres
e vice-líderes governistas no
Congresso.

O Senador Petrônio Portela
foi o único a falar, de improviso.
Disse que "o momento mais fe-
liz de um governante é quando
ele declina no mandato e mais
se aiteia no respeito e na con-
slderação de seus concidadãos
agradecidos, como no caso pre-
sente."

Há quatro anos e poucos
meses V. Ex.11 assumia o Go-
verno em condições dramáticas,
com sequestros, desalento, ter-
rorismo, perplexidade e o Con-
gresso em recesso compulsório.
O patriotismo levou-o a aceitar
a missão que lhe foi dada, ao
tempo em que um amigo caia
no leito de morte.

Ao término de seu man-
dato — prosseguiu o Sr. Petrônio
Portela — tenho a impressão de
que todos os sentimentos nega-
tives foram substituídos por uma
verdadeira coroa de realizações,
e V. Exa. deixa o Governo en-
grandecido perante a Nação e

querido pelos seus compatriotas.
O Partido situacionista partici-
pou de sua luta pelo desenvolvi-
mento e a criação de um Brasil-
potência, sonho do,s antepassa-
dos e realidade dos contempora-
neos.

O Presidente Mediei agrade-
ceu, dizendo esperar que a Arena
continue crescendo nos próximos
anos, tal como o fez durante o
seu mandato.

Hora do lazer
O lider governista na Cama-

ra, Deputado Geraldo Freire,
saudou em seguida o Presiden-
te. que recebeu os políticos sepa-
radamente. em três veze.s: Co-
missão Executiva, lideres no Se-,
nado, lideres na Câmara.

O parlamentar mineiro con-
fessou não ter palavras para
agradecer a honra de ter servi-
do sob as ordens do General Mé-
dici, e juntamente com os de-
mais deputados testemunhou o
bom humor presidencial.

Quando presenteou o Chefe
da Nação com um bonito relógio
de mesa, dizendo que ele serviria
para ornamentar a sua mesa- de
trabalho, fora dos gabinetes ofi-
ciais da Presidência da Repúbli-
ca. O General Mediei agradeceu
muito e sorriu, mas lembrou que
de agora em diante, após cum-

prir um mandato de árduas ta-
relas, preferia que o relógio viés-
se a marcar suas próximas horas
de lazer.

Homenagens
Uma comissão de alunos do

Colégio Estadual Professor Ca-
margo Aranha, de São Paulo, vi-
sitou o Presidente Mediei em seu
gabinete de trabalho, entregan-
do-lhe um pergaminho assinado
pelos mil alunos daquele estabe-
lecimento, o que muito sensibili-
zou o Presidente.

Agradecendo em rápidas pa-lavras, o Chefe da Nação disse
que uma de suas maiores preo-cupações no Governo foi justa-mente criar um pais melhor pa-ra as próximas gerações, "pois ofuturo pertence aos jovens, e o
Brasil muito espera de sua iu-ventude".

Os despachos com o Minis-
tro da Indústria e do Comércio,
Sr. Pratini de Morais, e do Inte-
rior, Coronel Costa Cavalcanti,
foram rápidos.

Hoje de manhã ainda have-
rá homenagem ao General Mé-
dici: todos os servidores da Pre-
sidência da República, civis e
militares, reunem-se para orga-
nizar a visita de despedida ao
gabinete presidencial.
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A Rádio Nacional de Brasília
inaugura o maior sistema de

Radiodifusão da América Latina.
A Rádio Nacional de Brasília iniciou o diálogo nacional.

Agora, o Brasil tem a Emissora que leva sua voz a todos

os recantos do Território Nacional, do Rio Grande do Sul ao

Acre.
E leva, em ondas curtas, um pouco do nosso País a todo

o Mundo.
Pela primeira vez na América Latina, uma Emissora com

3.000 kW, representando o maior e mais moderno sistema de
Radiodifusão desta parte do mundo.

A primeira fase deste grande sistema já
foi inaugurada, com transmissores

de 300 kW (ondas médias) e
250 kW (ondas curtas).

Conrace a acompanhar de

perto a programação e a

potência da maior emissora de
rádio do Brasil. Em 980 KHz.

Uma Emissora fiel aos valores da
Cultura Brasileira e às legítimas

manifestações de criatividade do nosso

povo. A valorização da música brasileira
e das manifestações artísticas populares.

A informação. Os esportes. O

jiverti mento.
Para levar a voz do nosso País a

lo Mundo, a Rádio Nacional de Brasília-

implantou a Programação Internacional,
em ondas curtas, irradiada em Português,

Espanhol, Francês, Italiano, Inglese Alemão.

É a comunicação do Brasil com os países da

comunidade internacional.
No dial dos rádios, a 980 KHz vai falar sempre mais

alto. Unindo todos os brasileiros na certeza do Brasil.

RÁDIO NACIONAL DE
BRASÍLIA 980 KHz

A Rádio do Brasil.
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Sapena
traia de
Itaipu

Brasilia (Sucursal t -- O
Chanceler Gibson Barbosa
e seu sucessor. Embaixador
Azeredo da Silveira, tive-
ram ontem um encontro re-
servado no Itamarati com
o Ministro paraguaio Raul
Sapena Pastor, t r a t a n cl o
dos problemas da consti-
tuição da diretoria da em-
presa Itaipu. que vai expio-
rar a grande usina binado-
nal no rio Paraná.

Sobre o encontro, o Ita-
marati não liberou qualquer
informação.

Durante a tarde, o Chan
celer Gibson Barbosa rece-
beu uma homenagem cle to--
dos seus auxiliares — in-
cluindo o Embaixador Sil-
veira —- pela passagem do
seu 56V aniversário, tendo
recebido de presente uma
caixa de prata com a assi-
natura dos diplomatas qur:
serviram na Secretaria rie
Estado no período da sua
administração.

Quinta-feira, 14/3/74 I ° Caderno NACIONAL - 5

Rademaker publica estudo
a respeito do papel do Vice

TSei Braga
se despede
do Senado

Brasília i Sucursal o
Senador Nei Braga despe-
cliu-.se ontem do Legislativo,
afirmando ter consciência
das responsabilidades d a
missão que terá cie desem-
penhar no Ministério da
Educação.

Lembrou o Sr. Nei Braga
a figura do Senador Milton
Campos, "modelo do politi-
eo perfeito", e fez suas as
palavras do político mineiro
aos universitários, quando
observou que "no mundo de
hoje. ou nos compreende-
mos ou perecemos."

Brigadeiro
continua
no hospital

Alimentando-se apenas
eom soro. o Brigadeiro
Eduardo Gomes continua
internado no Hospital Cen-
trai da Aeronáutica, sem
receber visitas. S n a irmã,
Dona Eliane. e quem aten-
de dezenas de telefonemas
r recebe os visitantes, que
procuram saber do estado
cie saúde cio Brigadeiro.

Embora afirmando que
o estado do irmão inspira
cuidados, Dona Eliane
acrescenta que o.s médicos
acreditam na sua recupe-
ração dentro dos próximos
dias. O Brigadeiro começou
a passar mal domingo em
Petrópolis e os médicos
aconselharam sua imedia-
ta internação no HCA. no
Rio.

Brasilia < Sucursal t — "O cargo de
Vice-Presidente é um cargo relevante, de
real importância. E' um cargo difícil.
Exige confiança mútua e muito entendi-
mento entre o.s dois mais altos manda-
tários da Nação. É o principal auxiliar
do Presidente, disposto a tudo para res-
guardar a autoridade do mais alto dig-
nitário do Governo."

Os comentários são do Almirante
Augusto Rademaker. na publicação Co-
mo Compreender o Cargo de Vice-Prcsí-
dente da República — Em Torno de Sua
Existência. Com a colaboração dos Co-
mandantes Luís César Martins Pamplo-
na e Sérgio Martins de Oliveira, foi pu-
blicado outro documento — o Vice-Pre-
sidente da República —- Um Estudo, com
o objetivo de divulgar a.s origens e a.s
razões do cargo.

CONTINUIDADE

Na publicação Como Compreender o
Cargo de Vice-Presidente. afirma o Al-
mirante Rademaker a certa altura:

A política, como é óbvio, tem sido
.-.empre indispensável a qualquer sistema
cie Governo. Ela faz parte do Governo.
Preocupa a todos, até aqueles indiferen-
tes a qualquer atividade politica. Princi-
palmente, quando surgem a.s crises po-
iiticas. E ai. todos somos forçosamente
envolvidos, senão por, dever, pelo menos
por cricunstancias. E muitos têm até de
enfrentá-las. quando não de resolvê-las."

E acrescentou.
Entretanto, em relação as atitudes,

nem sempre são assumidas igualmente
por todos os envolvidos, pois ha os cte-
sinteressados, os inconformados, os ne-
gativistas e ate o.s omissos. É adequada
a citação: "Também o.s homens não são
iuuais uns aos outros e suas sociedades

e políticas são diferentes, existindo ape-
nas similaridades."

REVOLUÇÕES

Disse o Almirante Rademaker no seu
estudo:"As revoluções, no Brasil, têm sido
sempre realizadas contra a indisciplina,
a desordem, a corrupção e a subversão.
Nunca por vantagens pecuniárias, por
ambição de cargo ou de Poder. As de
1935 e 1938 tiveram fins específicos de
ideologias."

Observou o Vice-Presidente que o
sistema constitucional "tem sido contur-
bado e difícil, não pelo próprio sistema,
mas pelos homens escolhidos para o uti-
lizarem."

Sobre o Parlamento, o Vice-Presi-'dente afirmou:"Tem havido um desinteresse dc
muitos pelo Poder Legislativo, uma in-
sensibilidade pelo Congresso e um des-
crédito contra os políticos. De outro la-
:1o. não tem havido um ordenamento
politico dos Partidos, nem equilibrio de
uns tantos políticos. Em certas ocasiões
os próprios políticos originaram e apoia-
ram crises, favorecendo reacionários e
até subversivos contra o Governo. Con-
ceituaram-se, então, como agindo ape-
nas em causa própria e em defesa de
seus interesses pessoais, não trabalhan-
do em torno de soluções dos problemas
nacionais, nem colaborando com o pia-
nejamento e ação do Governo. Por isso.
em sua época, já dizia F. Rangel Pes-
lana: "O clamor que há contra os ho-
mens políticos terá infalivelmente de ir
desaparecendo, porque o confronto tra-
rá a emenda de uns e fortificará os ou-
tros no cumprimento fiel de seus deve-
res." E aqui valem as palavras do Sena-
dor Rui Santos: "O Congresso não pode
ser debitado por conta do mau compor-
tamento cle uns poucos congressistas."
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LOURENCO
DE ANDRADE.
O BANDEIRANTE
OUE ESTÁ
DESCOBRINDO
A RUA MAIS
TRANQÜILA
DO MÉIER.
RUA INTENDENTE
CUNHA MENEZES, 257
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Etelvino defende o regime e
diz que não atacou radicais

Brasília 'Sucursal' Na opinião cio
Deputado Etelvino Lins tArena-PEi se os
oposicionistas, notadamente os chama-
dos radicais, não aceitarem a tese de ir-
reversibilidade cia Revolução, "serão
acusados e a acusação atingirá seu pró-
lírio Partido, de incentivadores da sub-
versão — involuntários, é certo — e de
verdadeiros responsáveis pelo retarda-
mento da normalidade democrática".

Repelindo noticiário da imprensa de
Brasilia. que lhe atribuiu a tese cle cas-
sação de mandatos dos radicais do MDB.
o ex-Governador de Pernambuco afirmou
que cabe aos oposicionistas "imensa res-
ponsabilidade no.s próximos e difíceis
tempos", acrescentando que "incorrem
em equivoco os que se -deixam dominar
pela ilusão de que só a posição contes-
tatória lhes assegurará a reeleição".

FERMENTO A SUBVERSÃO

- Tenho posição bem conhecida —
disse — e estou muito á vontade para re-
pelir o noticiário que me atribui a tese
de cassação de mandatos dos chamados
Autênticos do MDB. A descompressão na
vida política brasileira — eis o que afir-
mávamos recentemente ao JORNAL DO
BRASIL, em longa entrevista — não de-

pende apenas do Presidente eleito. Ge-
neral Ernesto Geisel. Depende da .situa-
ção nacional e internacional.

Depende cle todos nós políticos, quer
da Arena, quer do MDB. Enquanto a Re-
volução cle 64 for contestada, ostensiva
ou veladamente. em diretrizes que ela
considera fundamentais, estará prejudi-
cado qualquer esforço naquele sentido. E
adiantávamos: "Quando os chamados
Autênticos aparecerem na posição de con-
testadores do regime vigente, como acon-
teceu há pouco, por exemplo, no proces-
so eleitoral, com flagrante desrespeito a
uma decisão convencional, o próprio Par-
tido fica exposto pela transgressão, por
seus filiados, dos rígidos princípios legais
da fidelidade partidária."

— E' a contragosto — ressalvávamos
-— que fazemos a observação, pelas re-
percussões que o fato alcançou e pelos
comentários que não cessaram em seto-
res responsáveis, para os quais as atitu-
des contestatórias servem de fermento á
subversão — e acrescentaríamos — ao
radicalismo oposto tamém.

Não e outro, aliás, o diálogo frequen-
te que tenho mantido com o.s que com-
põem o chamado grupo Autêntico.

"Os \ isilantes dc Gcisel"' estão no "Caderno IV

Paulinetti
ia tem
auxiliares

Belo Horizonte tSucursali
— A assessoria do futuro
Ministro da Agricultura. Sr.
Alysson Paulinelli. divulgou
ontem a lista de nomes do
seu segundo escalão:

Instituto Brasileiro de
Colonização e R e f o r m a
Agrária (INCRAi: José Ta-
vares Vieira da Silva.

Companhia Brasileira
de Alimentação (Cobal i:
Mario Ramos Vilela.

Superintendência Na-
cional d e Abastecimento
¦Sunab": Rubem Wilke.

Companhia Brasileira
cle Armazéns iCibrazemi:
Rui Neves Ribas.

Instituto Brasileiro cle
D esenvolvimento Florestal
'IBDFi: Paulo de Azevedo
Berutti.

Empresa Brasileira cle
P e s q u Isas Agropecuárias

i Embrapa t: A 1 m i r o Blu-
menschein.

Secretário-Geral d o
Ministério: Paulo A fon so
Romano.

Chefe cle Gabinete:
Miguel José Afonso.

Célio Borja recebe hoje
a liderança da Arena na
Câmara e pede confiança

Ao embarcar para Brasília, à tarde de ontem, o
Demttado Célio Borja disse que considera "indispen-
sável um voto de confiança de meus colegas". Na
reunião da bancada, às 10 horas de hoje. quando
receberá a liderança da Maioria do Deputado Geral-
do Freire, ele fará uma exposição a respeito da ori-
entacão a ser adotada na ação da bancada.

O novo líder da Maioria manifesta-se satisfeito
com o clima de otimismo reinante entre seus corre-
ligionários, acreditando que esse sentimento "contri-
buirá fundamentalmente" para o êxito de seu oro-
grama de dinamização dos trabalhos legislativos,"tornando mais presente a ação do Partido na Ca-
mara".

estu ainda interessado em
estimular as vocações poli-
ticas rie maior expressão,
esperando, eom isso. tornar
'mais dinâmica a presença
da Bancada tanto nas Co-
missões Técnicas quanto no
Plenário. A valorização das
Comissões Técnicas, no en-
tanto, nâo comprometerá a
importância que confere ao
Plenário como fórum para
debate dos grandes proble-
mas nacionais. "Nosso obje-
tivo é elevar o prestigio da
instituição que integramos",
disse.

Confirma que reduzira o
número de vices-líderes, de
forma a situá-lo entre oito
e 10. Pretende que cada um
deles tenha a incumbência
de zelar pela perfeita e per-
manente cobertura cie de-
terminada area da vida na-
cional, mantendo constante
entendimento com os res-
ponsáveis por órgãos rio
Executivo que tratam do.s
assuntos a eles entregues.

RESPONSABILIDADE
O Sr. Célio Borja disse es-

tar interessado em tornar
mais viva e direta a partici-
pação cle seus companhei-
ros de Bancada na compo-
sição das Comissões Técni-
cas. Encara com satisfação
o fato cie estarem "surgindo
nomes naturalmente" para
os diversos postos da.s Co-
missões, o que favorecerá o
trabalho de seleção.

Dentro de tal processo,
ele pretende agir como sim-
p 1 (_¦ s coordenador, coman-
dando as articulações que
estão em andamento entre
as diversas correntes que
compõem a Bancada. O Sr.
Célio Borja tem verificado,
todavia, que alguns Estados
de menor expressão política
são esquecidos ou ignorados
quando das composições.

— E' preciso assegurar
também aos Estados peque-
nos representatividade nas
Comissões Técnicas — disse.

O parlamentar c a r i o <* a

Guedes louva
políticos
e militares

Brasília (Sucursali — O
Deputado Geraldo Guedes
lArena-PEt disse ontem na
Câmara que as Forças Ar-
madas "têm pelo Legislai:-
vo ns mesmos sentimento.-,
que dedicam aos demais Po-
deres da República, não
existindo, entre elas, ojeriza
às forcas políticas "

O Si*. Geraldo Gucclc.
que Íez no ano passado o
Curso da Escola Superior de
Guerra, disse que e.sse apre-
ço tem sua origem "numa
politica de integração qu***
dasaponta os tecelões dos
baixos enredos e os forjado-
res profissionais das torpes
intrigas."

Emenda da
Oposição
não passa

Brasilia l Sucursal O
presidente da Arena. Sena-
rior Petrônio Portela, deixou
claro que serão rejeitadas
as emendas do MDB ;i Lei
cias Inelegibilidades. uma
cias quais considera elegi-
veis os que respondem a
processo por crimes contra
a segurança nacional.

Considera o presidente cio
MDB. Sr. Ulisses Gui-
marães, que a simples aco-
lhida pelo juiz da denúncia
nào significa que o indicia-
do seja culpado e portanto
inelegível.

«*»

IMPORTADORA GUANABARA
Rua do Ouvidor. 144/ 146 - Rosário. 157 - Av Copacabana, 590 e 680.

E também na Tijuca à Rua General Rocca, 859.
Lojas de Copacabana e Tquca abertas alé às 2? horas Sábados alé as 18 30 horas
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.initcacao iiaciou
"Na aula inaugural do ano

letivo, que proferi na Universi-
dade Federal da Bahia, sob o
titulo Desenvolvimento e Insti-
tuições Políticas, nenhuma re-
ferência fin ao Presidente. Er-
nesto Geisel. Nem a oportuni-
dade autorizaria fazê-lo,- pois
o que me cumpria era. estrita-
mente, tratar o tema de Cien-
cia Politica escolhido para a
aula.

Fiz sim. referencia a S. Ex-
cia., mas ao ser ouvido, no Ho-
tel Plaza. por jornalistas. E o
que disse então foi que ''as no-
ores qualidades de inteligência
e do sensibilidade política cio
General Geisel levam a espe-
rar. na difícil conjuntura pre-
.sente, que ele realize a efetiva
pacificação brasileira pela con-
córdia. com o esquecimento de
rancores e a participação cie
iodos, ainda que pelo juízo cri-
tico. na solução dos problemas
nacionais.*' Alias, não superes-
timo possibilidades, e se tenho
que a paz. indistintamente pa-
ra todos os brasileiros, é mais
importante que o crescimento
rio PNB, sei quo Roma não se
fez num dia.

M. Seabra Fagundes — Kio."

I mi lar*-;" abandqnn

"Infelizmente a Praça Var-
nhagen. no Maracanã, está
setldo abandonada pelos podo-
ros públicos, pois iá há algum
tempo apresenta o lago em
condições precárias, pouco re-
comendáveis á saúde pública.

Quanto á instalação elétrica
da fonte, os faróis estão com-
pletamente inutilizados, tudo
pela. falta de um guarda para
impedir a depredação por par-
to do malfeitores.

Esperamos providencias das
autoridades.

Octávio G. Vieira — Itio."

agradecimento
por Nero

¦ Agradecemos ao JORNAI
DO BRASIL a esplêndida co-
bortura dada ao caso do Do-
na Clementina e sou cão No-
ru. salientando pnrticularmen-
to o trabalho incansável e par-
ticipante dc seus repórteres,
quo agiram com o mesmo en-
iusiasmo que no.-.

Polo numero do pessoas
que participaram da salvação
o,' Nero. temos uma boa me-
ilida da opinião publica om
relação a apreensão de cães
reclamados pelos donos e a
imposição do multas proibiti-
vas para que sejam salvos da
mono

I.y:i Cavalcanti — Associa-
çao Priiletni-.i dos Animais —
rtiii ¦

I .i\ in sobre o I nino

"Inúmeras vezes esse eoncei-
inado órgão tia imprensa naci-
onal tem alertado autoridades

I* povo om geral a respeito dos
perigos do fumo. No dia 16 úl-
timo novamente o JORNAL
DO BRASIL estampou uma
carta do Sr. Olavo de Sá Pires.
Pois bom: como educador o
pesquisador, doutor om ciên-
i ias da educação, venho colo-
Cindo há muitíssimos anos
material acerca do cigarro e do
tabagismo, em geral. São dois

g: ossos volumes de artigos o
colaborações diversas que cole-
tei no decorrer de quase 20
anos ü primeiro volume inclu-
si vi iá está prefaciado pelo In-
signo cancerologista prof. Don-
'or Costábile Galucci, médico
o professor de São Paulo, e já
está pronto para ser editado.
Gostaria que uma editora se
intiressasse pela publicação
desse volume, int i t u 1 a d o
Antologia liara Fumantes e.
Náo fumantes de Ambos os
SCMIS.

Cüiai K uh ii. ila Faculdade
di Filosofia, Ciências i* Letras
ili- Franca — SI'."

PurliiLLal im alvo

"O JB publicou uma entre-
vista do professor Barradas de
Carvalho, na qual. a pretexto
cio defender a formação rio
uma comunidade Afro-Luso-
Brasileira. Sua Senhoria faz
várias afirmações sem a menor
consistência histórica e talha-
rias com o objetivo de dar ao
leitor a impressão de que ou
Portugal abdica dc seus legiti-
mos direitos do permanecer em
África, ou deixa de existir
como nação independente.

A leso chega a ser estranha,
na modula om que ou-
vimos, a cada passo, dos mes-
mos grupos hostis ii presença
portuguesa no continente ne-
gro. que a perda dos territórios
ultramarinos representaria a
inviabilidade fui ura da nação-
irmã. E. por esse motivo, insis-
tiriam tanto os portugueses
em manter o domínio sobre os
E.-tados e províncias de alem-
mar. Agora, ao que parece. Por-
tugal fica mesmo condenado
a desaparecer do mapa
como na fábula, so correr o bi-
oiio pega. se ficar o bicho
come

A. Gomes da Costa, pre-
sidente da Federação das As-
sociaçôes Portuguesas >* Luso-
Brasileiras — Kio."

As cartas dos leito-
res serão publicadas só

quando trouxerem assi-
natura, nome completo
e legível e endereço. To-
dos esses dados serão
devidamente verificados

Rio, 14 dn março de 1974
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Data do Otimismo
\- informações relativas à- realizações «lu

Governo estadual, ao ensejo do terceiro aniver-

.ário tia administração Chagas Freitas, reforçam

a convicção <l.* que a cidmle-Ertado, qualquer

que seja o angulo utilizado, se apresenta em evo-

lução ascendente no quadro federativo, espraiam

do"sua influência por toda a região circundante.
O Governo tia Guanabara pode exibir eom

orgulho luxas de desenvolvimento que desme.n-

t,.m teorias alimentadas em tendências julgadas

perversa-- da economia carioca, em confronto

com as laxas médias Ar crescimento brasileiro. E

tudo indica que a performance de 1974 ultra-

passará os índices anotados para 1973.

A administração do Estado escolheu o pro-

gresso aceitando os riscos tia impopularidade.

\i-.-o se colocou em sintonia com o país em ge-

ral. com sua administração federal e importante

efeito demonstrativo 110 plano político. A revi-

lalização econômico-social dá-se'sob governo do

MDB. apoiado na Assembléia Legislativa por
larga maioria cmedebista. A disciplina partidária
impecável, que suporta a tranqüilidade politi-
ca. indispensável à obra administrativa tio do-

vernador, só confirma a tese de que as qualida-
d.*- inala- do brasileiro transcendem suas prefe-
rências partidárias.

(.0111 clara percepção da natureza dupla da

eidatle-Estado administrada, o Governo Chagas

Freitas extrai dessa ambigüidade fatores favorá-

veis á promoção de projeto-, recurso- e vontade-

mobilizadoras. Sem dar prioridade à cidade so-

bre o Estado. 011 vice-versa, o Governo (.ba^as
Freitas, ao viabilizar a cidade em seu funciona-
mento. urbano, ativa a economia em sua di-
iiieii-ãn estadual. A cidade, por sua vez. bene-
ficia-se em sua disposição de progresso ordeiro,
mi medida em que seus habitantes adquirem a
consciência estadual necessária ao exilo na dura
e desafiadora competição no mercado comum
brasileiro.

Para mérito do (inverno e tia população ca-
rioca, a consciência urbano-estadual vem anta-
durecendo, sem apelo an alarde promocional. A
evolução registrada cm nosso Estado, de vida
bem curta ainda, é no sentido da progressiva
eliminação do personalismo, deferência que, cm
última análise, homenageia o contribuinte finan-

piador da gerencia da coisa e dos projeto- pú-
blieos. Discreto e trabalhador, o Governo esta-
dual, 110 devido tempo, e do melhor juiz. colhe-
rá o prêmio de trabalho que nega o pessimismo
-obre o destino do Estado e moderniza a cida-
de em obras dc efeito infra-estrutural.

tim Governo, que não busca a glória fácil
do viarismo avassalante. afirma-se no conceito
do- que colhem os fruto- do investimento na
remia da comunidade e dos que recebem os .-cr-
vieo- oriundos de melhor distribuição zonal da
receita pública. Os indicadores econômico-so-
cai- falam melhor do que as imagens produzi-
das artificialmente. \ imagem da Guanabara em
1974 -ó transmite, pelo fio dos falo.-, a incii.-a-

gem tio otimismo.

Boa Consciência
<)- indice- (hi fundação Getúlio Vargas re-

f,.rentes ao cu.-lo de vida 110 mês de fevereiro

(.onfirniain a existência de uma tendência in-
'flacionária 

de que já se linbaiu indícios. Fm re-

lacão a igual período do ano anterior, o compor-

lamento dos preços, nesta fase do ano. mareada.

aliás, pelo- reajustes de tarifas, preços c *servi-

.*(.>. sugere tuna inversão da tendência da infla-

cão sob controle mais rígido.
l*',-pera\ a-se o aparecimento desse foco de

virulência que deverá, esperamos, diluir-se no

quadro mais saudável do mercado dc safras mais

compensadora.-,. Tudo indica que a elevação de

preços seja um fator circunstancial transitório

u qiie estão sujeitos os países industrializados.

não obstante o empenho de manter suas m-

mia- cm nível de saneamento.
Ao divulgar os índice- bora- atiles da trans-

missão do Poder, o Governo que ora se despede

H"iu com responsabilidade. Deu mostra- de se-

renidade e de boa consciência. A simples ad-

missão de dado- coloca o problema nas suas de-

vida- proporçõe». ainda mais porque na eoinposi-

ção des.-a curva conjuntural entra a pressão in-

flacionária externa. Não se traia, portanto, de

falha econômica ou desacerto político. Tampou-
cu se poderiam imputar a qualquer negligência
ria política antiinflacionária o- fatores ocasionais
(pu* pesam no mecanismo de formação de preços.

V atividade econômica continua em nível

ótimo e digna de toda a confiança. E o novo Go-

verno recebe este problema -em coii.-lrangimcn-

10. encontrando-se, portanto, muito á vontade

para adotar as medida? que lhe pareçam ,-ufici-

ente- ã reversão de qualquer expectativa infla-
eionária. Não houve cisão quer na doutrina revo-

lucionária relativamente an esvaziamento gra-
rlualista da inflação, quer na orientação geral
rio Governo quanto ao- rumos da economia e,

em conseqüência, do crescimento do pais.

0 (pie poderá exigir ênfase, nu moldura da

prioridade revolucionária devotada ao combate
antiinflacionário, -cria a aplicação de providên-
cias. certamente de circunstancia, para conter
n- indício- de alta e absorvê-los a curto prazo,
com um mínimo de choque. Neste sentido, nao

apenas as condições aluais do mercado interno,
mas a- tendência.- da economia mundial, fazem

por merecer estudos pertinentes c medidas ca-

pazes de atenuar a progressão dc efeitos ate aqui

desfavoráveis no panorama econômico de um
mundo caracterizado pela interdependência.

Sem de-eurar um só instante dos objetivos
anliinflacionários que permitiram, na última
década, a louvável performance brasileira, o

novo Governo não deverá deixar que viceje por
mais tempo a inclinação contida nos índice- di-
vuluados pela Fundação Getúlio Vargas. Prova-
velmeiitc o problema já mereceu sua considera-
cão em caráter de urgência. 110 quadro da- de-
finicões que vem traçando dc^dc data recente
e ipie anunciará como plataforma administra-
liva.

Não existe motivo algum para maior inqiiic-
lação desde que a possibilidade de recrudesci-
mento inflaeionário não chegue eventualmente a
dirigir o processo econômico — hipótese em que
se tornaria, então, dc tratamento mais penoso. A
responsabilidade com que este problema foi dele-

gado sugere, no entanto, (pu* ele lera prioridade
na pauta das preocupações.

Mecanismos Preventivos
Urna vez mais a FA<V ãVravés "In seu di-

relor-geral lYdekke Bocrina. voltou a advertir o

mundo sobre os problema.- prováveis com o

abastecimento dc gêneros alimentícios, multipli-

cado- pelo encarecimento dos combustíveis.

Como agravante, encontram-se os estoques
baixo- de cereais 110- principais países produ-
tores. a exemplo do que ocorre com o trigo nos

Estados Unidos. O sinal vermelho da FACvale,

portanto, como um alerta e sugere que desde ja
se devem encontrar mecanismos capazes dc evi-

lar que a inflação importada comprometa ainda

mais o desenvolvimento do país este ano.

1". bem verdade «pie há aspecto, contraiu-

tórios nes.-a alta das matérias-primas, porque
muitos técnicos admitem uma regressão dos pre-
co- proporcional a taxas menores de desenvolvi-
mento. \ssim. só a ação dos especuladores.
responsável pela manutenção dc um precário
momenlum altista. evitaria o reajuste dos preços
em níveis mai- moderado- que aqueles atingi-
do- durante o auge da especulação verificada ate

agosto do ano passado.
\ criação di' mecanismos preventivo- po-

dera entretanto ser adotada, sejam quais forem
as tendências futura- do- preço.-. Vale registrar,
a propó-ito. as sugestões do professor Otávio
Gouveia de Bulhões 110 sentido tle que -e cons-

tituam reservas monetárias estratégicas com re-

cursos retirados da receita de exportação de

produto- cujas colações se elevem excessiva-
niellle.

Não se trata, como bem explica o prole-
-or. de uni confisco cambial, nem se pretende
utilizar os recursos obtidos dessa forma para a

prática pura e simples de subsídios. A alta exa-
"t-rada nas cotações dc um determinado cereal

ou gênero alimentício de exportação facultaria

formação dessas reservas, amparadas cm dispo-

sitivos constitucionais já existentes, dispensando
assim a criação de novas leis ou resoluções 110

Conselho Monetário.
Essas reservas monetárias seriam revertidas

em benefício do- próprios produtores, em mo-

mentos de baixas acentuadas, e vinculada.- tain-
bém à melhoria da produtividade. Assim, por
exemplo, uni programa orientado tle crédito a

pecuária leiteira com recursos decorrentes das
exportações dc carne poderia reverter a tendên-
cia do abandono daquele setor em benefício ape-

nas da pecuária de corte, cuja rentabilidade é

maior.
Na medida em que aumentem as exporta-

ções tle cereaisve gênero.- alimentício.-, os pro-
blemas de preços serão crescentes e. consequên-
temente, mecanismos compensadores deverão ser

propostos, de forma a evitar o comprometimen-
Io do mercado interno pela- pressões externas.

Cabe entretanto advertir contra os riscos
de estatização inerentes a esse processo, pro-
curando-se evitar que a idéia dc formação de re-
servas como as que se sugere termine por gerar
novos institutos, ou órgãos de crescente inter-
vencionismo estatal.

TEM UM
AMER/CAA/O AÍ FOJ?A

D/ZEMDO &UE SABE UM
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CHOlfE/?.

SERVIÇO DE 8 kWIVVWI.METEOROLOGIA I Y] I T J J rL

,y m
Espírilo da verdade

Trislão de llhavtlc

Prosseguindo 11 e s 1 a
breve meditação quares-
mal sobre o Espírito
Santo, depois de ter lem-
brado como sua devoção
popular começou logo no
século inicial de nossa
cristianização, passemos
ao seu sentido trinitário
e principalmente evan-
gélico. Tudo isso na li-
nha da meditação pes-
soai de um simples e ig-
norante fiel, que não ó
nem teólogo nem liló-
solo. Para esses ha uma
imensa bibliografia a
respeito. Longe d° cessar
com o advento uma
era histórica de pensa-
mento em geral secula-
ri zado, mas depois de
um marco tão decisivo
para a própria extensão
do conceito e da influên-
cia dessa terceira pessoa
da SS. Trindade, como
íoi o Concilio Vaticano
II — essa bibliografia
não tem feito senão cres-
cer. Para os leigos, aliás,
que quiserem aprofun-
dar esse problema capi-
tal de nossa fé católica,
sem entrar a fundo em
suas ramificações filo-
sófico-teológicas, eu re-
comendaria a leitura de
um pequeno, mas valioso
volume, de nove autori-
dades no assunto, or-
ganizado por Frei Almir
Ribeiro Guimarães
O.F.M.: O Espírito San-
to Pessoa, Presença, Atu-
ação. Ed. Vozes, 157 pp.
1973.

Para minha intenção,
au rabiscar estas linhas
tão singelas, desejo preli-
minarmente comentar
dois textos evangélicos.
O primeiro se encontra
em S. João: "Em verdade
vos digo. aquele que crer
em mim fará, ele pró-
prio, as obras que eu
faço e até outras maio-
res, pois vou para o
Pai.. . e pedirei ao Pai
que vos dará outro Pará-
clito. a fim de que per-
maneça para sempre
convosco: o Espírito da
Verdade, que o mundo
não pode receber porque
não o vê e não o conhe-
ce. . . Vós, porém, o co-
nheceis, porque ele está
em vós e permanece con-
vos co." Joan. XIV,
12b 17).

Não há descontinui-
dade entre o Pai, o Filho
e o Espirito Santo, que
formam cm si mesmo
uma unidade ontológica
e indissolúvel. Mas há
uma variação no sentido
da visibilidade. Jesus é
a visibilidade de Deus,
mas o Espirito Santo é,
de novo. a invisibilidade

de ambos. Pelo mistério
da Encarnaeâo, Deus.
assumindo a natureza
humana, se torna visivel.
tangível, histórico."Cristo é Deus ao alcan-
ce de nossas mãos", disse
Dom Columba Marmion.
Assim como J e s u s ,.-
depois da Ascensão desa-
pareceu do visibilida-
de humana, mas vol-
(ou, dc modo invisível,
pela promessa do Espiri-
to de Verdade.

Como disse Sant o
Tomás: "recedebat cor-
poraliter, ac siinul cum
Spirito Sancto veniebat
invisibüiter". Deixou-nos
corporalmente, mas vol-
tou invisivelmente pelo
Espírito Santo (cil. por
A. Durand, SJ. ao co-
mentar esse texto joa-
nino. Verbum Salutis. IV
p. 401 nota 1). O Espí-
rito Santo é. por assim
dizer e em linguagem
vulgar, o prolongamento
de Deus no tempo. Sua
presença continua n a
Criação, especialmente
como "alma da Igreja".
E' a dimensão histórica
do Eterno. Sua nova in-
visibilidade temporal,
mas real. Sua experièn-
cia, em nós e em torno
de nós. na vida social,
em tudo que em wàs
manifesta a graça divi-
na, pela palavra e pelo
silêncio, pela intuição,
pela angústia na ausèn-
cia ou pela paz interior
na presença, em suma
pelo próprio mistério da
vida divina em nós.
"Tout est grace", como
exclamou Bernanos no
fecho da mais dramática
narrativa da eterna luta
do homem com Deus.
provocada pela ruptura
da Queda o pela ânsia
sempre insatisfeita da
Salvação, que só com a
morte cessará e só a Es-
perança alivia em vida.

Essa despedida de
Cristo, depois da Ceia e
antes da Paixão, da Mor-
te e da Ressurreição, que
S. João nos relata nesse
Testamento doAdeus,
um dos momentos supre-
mos da espiritualidade
humana em todos o s
tempos e em todas as re-
ligiões, esse Discurso é a
mais perfeita Carta
Constitucional do Espiri-
to que a humanidade
possui. E' o maior diplo-
ma da dignidade e da
potencialidade do s e r
humano. "Aquele 

q u e
crê em mim fará ele pró-
prio as obras que eu faço
e até outras maiores."
Haverá maior delegação
de poderes a uma criatu-

ra humana do que con-
siderá-la capaz de prós-
seguir e até de ultrapas-
sar as próprias obras do
Criador? Nenhum ant.ro-
pocentrismo puramente
naturalista concedeu ao
homem poder tão grande
como esse que Deus liv*
dá, pela boca do Cristo
e desde que ele viva em
Espírito de Verdade. Dai
não haver maior nega-
ção cio ser humano dn
que a interrogação sar-
castiça de Pilalos: "quid

est veritasT É a própria
negação da história da
humanidade, por ser a
negação do Espirito em
si, que é Espirito da Ver-
dade. Dai ser na fé cato-
lica. o "pecado contra o
Espírito Santo", o único
vc r d adeiramente irre-
missível. 

"Aquele que
blasfemar contra o Espí-
rito Santo nau scra
jamais perdoado" (Mc,
III. 29). O pecado contra
o Espírito Santo e a pró-
pria negação do Amor,
pois 

"Deus é Amor" (1
Joan IV. ü). E como
comenta o Pc. Huby. S.
J.: "pecar contra o Espí-
rito Santo é atribuir an
espírito do mal as obras
de bondade e de poder
salutar, que se revelam
manifestamente divinas
a toda alma simples c re
ta" (Verbum Salutis, II,

p. 88).
Daí ser a devoção ao

Espírito Santo por exce-
lcncia a das almas sim-
pies e de reta intenção,
mesmo em suas corrup-
telas. E ser Ele o próprio
Espirito da Verdade c do
Bem. onde quer que se
encontre e qualquer que
seja o seu nome. Omne
ver u m a quocumquc
dicatur a Spiritn Sancto
est. Toda verdade, dita
por quem quer que seja.
provém do Espírito San
to, segundo uma senten-
ca clássica de Santo Am-
brósio, "citada frequen-
temente por Santo
Tomás de Aquino" (cf.
Frei Raimundo Cintra.
O. P. A Ação do Espirito
Santo nas Religiões não
Cristãs, op. cil. p. 31).

Se quisermos aplicar
essa concepção ortodoxa
do Espírito Santo, como
o próprio Espirito da
Verdade, compreendere-
mos porque o povo brasi-
leiro em geral, naquilo
que tem de "mais sim-
pies e mais reto", como
aliás os homens retos e
simples de qualquer po-
vo do mundo protestam,
cm sua consciência, con-
tra toda a deturpação da
verdade e da justiça.
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Delfim estuda volta à escola
Sáo Paulo (Sucursal) — Uma

semana depois de deixai* o Minis-
tério da Fazenda, o professor An-
tònio Delfim Neto se reunirá com o.s
professores da Escola de Economia
e Administração, qne ajudou a for-
mar, para acertar sua volta.

A última vez que lá esteve pre-
sidiu uma banca examinadora da
qual fazia parte o professor Mario
Henrique Simonsen. O examinado
era o professor Afonso Celso Pasto-
re. diretor de Cursos de Pós-Gra-

de Pesquisasduação do Instituto
Econômicas.
CURSO

O professor Delfim Neto dará
um curso dc pós-graduação, em
forma de seminários, sobre desen-
volvimento econômico e economia
brasileira, a partir do segundo se-
mestre, quando voltar de um perio-
do de fcrès meses de licença-prêmio.
Estas férias serão concedidas me-
nos pelos anos dedicados à escola
do que pelos sete anos que passou

no Ministério da Fazenda, sem des-
canso.

Não há inscritos ainda para o
curso de pós-graduação e não nou-
ve de parte dos organizadores ne-
nhuma preocupação em divulgar o
fato, que íoi colocado em termos de
"ética em relação ao Delfim Neto,
que ainda nem deixou o Ministério
da Fazenda e não se encontrou
com a gente", disse um professor.

Só depois desse encontro é que
o horário, tempo dc duração c ini-
cio das aulas ficarão estabelecidos.
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Esteja em dia com os problemas sociais, econômicos, poi I'ticos e culturais do Brasil e do mundo. Inscreva-se no

INSTITUTO SUPERIOR DE CULTURA FEMININA

Aulas - Conferências - Pesquisas - Excursões - Visitas Culturais- Trabalhos de Grupo

¦Corpo Docente formado por Professores das Universidades brasileiras
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No trecho de luxo e requinte
onde se encontram a praia do Flamengo e
as avenidas Osvaldo Cruz e Rui Barbosa

Alegria de viver e de morar. De viver em luxo e conforto,
de morar na localização perfeita. Dominando o Parque do
Flamengo de sua varanda. A poucos passos de uma das praias
mais belas do Rio, a cinco minutos de Copacabana ou do
Centro. E como é bom viver neste edifício de grande bele/a.
com praça particular, piscina para seus filhos e um playground
coberto de 450 m;! Fachada e hail nobres. Acabamento de
luxo. Apenas 2 apartamentos por andar. Parle social (living
e sala de jantar) como raramente se encontra num aparta-
mento de três quartos: tem 40 m\ Nos três quartos, uma suite
completa. Dependências de empregada e serviço, vaga na
garagem. E aquela praia, amigo! E aquela vista! Para o parque,
para o mar, para a vida que se renova, sempre deslumbrante,
dia e noite, num dos melhores trechos da cidade! Esta é uma
vantajosa oferta de Sérgio Dourado. Metade do preço paga
até as chaves, o saldo, após as chaves, em prestações equiva-
lentes ao aluguel. É importante falar hoje mesmo com
Sérgio Dourado!

o
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Incorporação. Construção e Acabamento

TKi^USZICIN
BL empreendimentos imobiliários s.a.

Incorporação.Planejamento e Vendas

üÃDO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

A SERGH 82 MESE
Preço a parti
Sinal

rde 368.000.00

Aaioc.idO* * >CEMl

Corretores de plantão de 8 às 22 horas no local da obra: Av. Osvaldo Cruz, 73.

25.760,00
Mensalidades 2.760.00
(durante :i obra)
Chaves  29.440,00
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na Guanabara
nova adesão à Unsflora
140 milhões de árvores

Mais uma organização com sede no Rio de Janeiro,
optou pelo negócio mais seguro e rentável oferecido

pelo Incentivo' Fiscal: A CASA DO LIVRO ELDO
RADO S A firmou contrato visando a aquisição de 242
hectares de terras para implantação de 500.000 árvo-

res no Projeto Integrado 
"Jupia-llha Solteira".

Com a preocupação de bem aplicar seus investimerv
los. o empresário brasileiro, vem sompre em maior nú-

mero. programando seus projetos próprios ou em

sociedade de pl_ripar_cipação-D.I_.1.34 (após o

balanço! — no programa florestal em processamento
pela UIMIFLORA, devidamente autorizado por lei e
aprovado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal (IBDF).
0 novo contrato gerará a utilização de 1.800 horas-
máquina. 80 toneladas de produtos químicos. 800.000
unidades de sacos plásticos, 25 kilos de sementes sele-
cionadas. bem como o trabalho de 2.625 homens dia,
contribuição maior a uma região em desenvolvimento
e de mão de obra não especializada.

I

PcU A CASA D0 IIVRO ÜLDORADO SA comparec .11 o Dr. Decio Guimarães tle Abreu, Ropresmnaram il UNIFLORA o eng** Amando

Navarro Sampaio. Sr Lui. Fiuja Uma e Or. Osvaldo Costa rie Souia. Piosonta ainda n Sr. Oswaldo Dias do Soura. rio «? tabelião.

A CASA DO LIVRO ELDORADO

UNIFLORA REFLORESTAMENTO
Rua Sete de Abril 404 -10; and. Tels. 32-5215 - 32-6084 - 34-2065 - São Paulo
Av. Rio Branco 156 - cj. 3226/7 - Tel. 232-6227 - Rio de Janeiro
Rua João Pessoa 69 cj. 92 - Tel. 2-2907 - Santos
Av. Antônio Trajano 152 - loja 6 - Tel. 21 -47 - Três Lagoas - M.T.

Dubcek fala
de traição->

após 5 anos
Praga e Roma (ANSA-

UPI-AFP-JB) — Alexander
Dubcek. lider da Primavera
de Praga dc 1968, rompeu
o silêncio de mais de cinco
anos. afirmando que íuncio-
nários comunistas de seu
pais. temendo perder suas
posições, provocaram a in-
vasão das tropas do Pacto
de Varsóvia ã Tcheco-Eslo-
váquia ao informarem Mos-
cou. de forma deturpada,
sobre as metas de seu Go-
verno.

Declarou que em 1968 de-
sejava "construir uma so-
ciedade socialista avançada,
sem perder de vista a vali-
dade dos princípios marxts-
tas-leninistas que conduzem
á edificação do socialismo."
Disse não poder compreen-
der, até hoje, "como nossos
aliados receberam, e toma-
ram por boas, informações
claramente não objetivas e
deformadas sobre as so-
luções que nos propunha-
mos a dar ao Partido e â
sociedade tcheca."

A CARTA

A.s declarações de Dubcek,
deposto de seu cargo de Pri-
meiro-Mlnistro d a Tche-
cc-Eslováquia em 1968 por
tropas do Pacto de Varsó-
via, foram feitas em carta
enviada à viúva de Josef
Smirkowski, seu aliado na
Primavera de Praga, publi-
cada no número desta se-
mana da revista comunista
italiana Vie Nuove-Giorni.

Dubcek e sua mulher fo-
ram expulsos do Partido
Comunista, mas o ex- Pre-
miei* se diz ainda apegado
ao Partido, embora se sinta
desonrado e sem defesa.

Interesse por
livro surpreende
Rui Patrício

• Brasília (Sucursal) — O Chanceler Rui Patrício,
de Portugal, declarou-se surpreendido com o Inte-
resse despertado no Brasil pelo livro do General An-
tônlo Espinola sobre a politica portuguesa na Al ri-
ca, observando, no entanto, que a sua publicação
é mais importante mesmo do que o próprio con-
teúdo da obra.

— Certamente — comentou o Chanceler portu-
guès ao desembarcar em Brasilia, para assistir a
l7os.se do Presidente Geisel — na União Soviética
não permitiriam que um general publicasse livro
com idéias contrárias à orientação do Governo.

VAI LER

Com isso. Rui Patrício quis realçar sua tese de
que o grande dado político em todo o episódio do
livro Portugal e o Futuro é a atitude do Governo do
professor Marcelo Caetano permitindo sua edição
e venda ao público, muito mais do que a divulgação
das idéias do ex-Governador da Guine, ja bastan-
te conhecidas da elite e parte da opinião publica
portuguesa. ,"Aqui está muito mais quente do que Ia — ob-
servou. bem humorado, o Chanceler Patrício ao de-
sembarcar no aeroporto civil de Brasília, referindo-
se ao interesse formado em torno do livro do Ge-
neral Spinola. ..._„

Depois, ainda com bom-humor, disse o Chance-
ler que, devido a esse interesse dos jornalistas bra-
sileiros seria forçado a "ler esse livro."

COMPARAÇÃO

Rui Patrício chegou a Brasilia às lOh. num
avião da ponte aérea, o mesmo em que viajava o
enviado especial do Governo da União Soviética.
Embaixador Dimitri Alexandre Zuckov, para a pos-
se do Presidente Geisel. Quando o Chanceler portu-
guês comparou a liberalidade do seu Governo no
caso da publicação, com o rigor do regime soviético,
o diplomata russo, acompanhado do Embaixador
Sergei Michailov, encontrava-se apenas poucos me-
tros distante na mesma sala 11 do aeroporto civil.

Gabinete português
silencia sobre crise

Lisboa (UPI-AFP-JB) - Com o levantamento
do estado de prontidão nas Forças Armadas, Lisboa
aparentemente voltou á calma e o Conselho de M -

nistros, que se reuniu na noite de terça-feira, limi-
tou-se a emitir um comunicado sobre assuntos eco-
nòmicos e reestruturação de ministérios, sem fazer
qualquer referência à crise surgida nos meios mili-
tares e políticos cóm o livro Portugal e o Futuro.

Na obra. o General Antônio de Spinola criticou
a politica de Ultramar de Portugal, cansando agita-
cão Foi decretado o estado de prontidão c aquarte-
lamento das tropas, levantado terça-feira, ao mes-
mo tempo em que porta-vozes i-fi.ctais afirmavam
que a medida fora adotada "p: motivos de disci-
plina interna".

SOLUÇÃO
Segundo observadores, apesar da calma na Ca-

pitai portuguesa, e do silencio do Governo a res-
peito do livro, uma solução deverá surgir, cedo ou
tarde, para a questão.

"Provavelmente a solução virá no estilo portu-
guês, secreto e lentamente, sem sobressaltos e qua-
se imperceptivelmente", comentam.

A crise causou a prisão de 50 capitães e majo-
res, além da transferência de altos oficiais do Exér-
cito de Lisboa para as ilhas dos Açores. Além disso,
cerca de 100 capitães ameaçaram renunciar caso o
General Spinola fosse destituído de seu cargo, con-
forme diziam o.s rumores.

REESTRUTURAÇÃO
Na terça-feira, quando se anunciou a reunião

do Conselho de Ministros, especulações falavam de
um debate da questão. O documento divulgado pelo
organismo, contudo, anunciou a reestruturação dos
ministérios do setor econômico do pais, num esfor-
co aparente para se combater a inflação.

Foram criados dois novos Ministérios — o da
Agricultura e Comércio e o da Indústria e
Energia — substituindo o da Economia e a Secreta-
ria de Estado da Indústria. Ao mesmo tempo, o Mi-
nisterio das Finanças passa a denominar-se "das
Finanças e Coordenação Econômica." Portugal con-
tara. ainda, com mai.s uma Secretaria de Estado, a
do Planejamento."Esta remodelação tem por objetivo fazer face
às dificuldades da atual conjuntura econômica na-
cional", afirmou o documento. Fontes políticas re-
velam que as problemas inflacionários do país leva-
ram muitas pessoas a questionar a sabedoria eco-
nòmica de Portugal em combater a.s forças de liber-
tação de Angola, Moçambique e Guiné.

Cheíe guerrilheiro é
morlo em Moçambique

Lourenço Marques e Joanesburgo lANSA-UPI-
JBi — Em operações militares realizadas de 6 a 10
deste mês, as Forças Armadas portuguesas mataram
11 guerrilheiros da Frente dc Libertação de Moçam-
bique (Frelimo), inclusive o chefe do grupo, Pau-
lo. conhecido por Tigre, que recebeu treinamento
na União Soviética.

A notícia foi dada pela agência sul-africana
Sapa, segundo a qual um documento ioi publicado
em Moçambique revelando que a Frelimo tem ata-
cado com mais freqüência, desde o inicio deste ano,
posições militares portuguesas, além cie realizar re-
petkias ofensivas contra a vital linha férrea que
vai do porto dc Beira ao Estado de Malawi.

Bispos temem
que divórcio
cause guerra

Roma iAP-JB i — O tema
do divórcio, potencialmente
explosivo tanto para o Go-
verno como para a Igreja
da Itália, vem causando
preocupação, e os Bispos de
Roma lançaram um apelo
ao pais, no sentido de se
evitar que o referendo so-
bre a lei do divórcio — a
realizar-se a 12 de maio —
se "transforme numa guer-
ra."

O clima de guerra foi
sentido recentemente: o
ator Pepino de Filippo ofe-
receu um espetáculo em be-
neficio da Comissão Nacio-
nal do Divórcio. No dia se-
guinte, o teatro onde se
realizou o show foi atacado,
as janelas e paredes apare-
cerameom lemas como O
Divórcio E' Igual ao Câncer.
Sim à Familia Unida.

ALEI

Em 1970 a lei sobre o di-
vórcio na Itália foi aprova-
da pelo Parlamento, outor-
gando o divórcio após um
período de separação d e
cinco anos, desde que haja
consentimento mútuo.

Desde sua aprovação, o.s
tribunais concederam 6 0
mil das 84 mil petições de
divórcio, um número que
segundo os grupos favorá-
veis à medida não demons-
tra o perigo de que sejam
dissolvidos os casamentos
no pais.

Entretanto, um grupo ca-
tólico conservador pediu a
realização de um referendo
e conseguiu recolher um
milhão e meio de assinatu-
ras a fim de preencher as
exigências legais e apresen-
tar a questão ao critério
dos eleitores.

U m a pesquisa efetuada
no último janeiro pelo Ins-
tituto Doxa, demonstrou
que 47,3r. dos entrevistados
são a favor do divórcio e
41,7% contra.

Humor apresenta
Gabinete hoje

Roma lAFP-ANSA-JB) —
O Primeiro-Ministro chegou
ontem a um acordo com os
representantes dos três
Partidos de coalizão de cen-
tro-esquerda na Itália
democrata-cristão, socialis-
ta e social-democrata — so-
bre a estrutura e o progra-
ma do Governo e hoje deve-
rá apresentar ao Presidente
Giovanni Leone o.s nomes
do novo Gabinete.

Os republicanos, respon-
sáveis pela crise que levou
o Ministério anterior a se
demitir, não farão parte do
novo Governo mas anuncia-
ram seu apoio a Rumor no
Parlamento. As 24 cadeiras
do novo Gabinete serão
preenchidas pelos democrá-
tas-cristãos (14), socialistas
tseisi e social-democratas
(quatro i.

Paulo VI condena
anticoncepcionais
Cidade do Vaticano iUPT-

AFP-AP-JB) — O Papa
Paulo VI. diante da II a.s-
semblcia-geral da Comissão
sobre a Familia, reafirmou
a oposição da Igreja ao
a b o r t o , controle artificial
da natalidade e divórcio, e
felicitou os médicos, educa-
dores e sacerdotes qur
"contribuem para que os
casais se mantenham no
bom caminho."

"Infelizmente, uma socie-
dade que não honre a insti-
tuiçáo familiar se converte-
ria. rapidamente, em resi-
duo composto por indivi-
duos desarraigados e anôni-
mos. vitimas do isolamen-
to", sublinhou, acrescentan-
do: "O.s cristãos devem
m ante r- s e irredutíveis e
não abdicar de suas respon-
sabilidades."

BESOURO VEÍCULOS APRESENTA VW-DIAGNOSE

Em cocktail realizado na última terça-feira a Besouro Veículos Lida., apresentou a seus Che .t. .

amigos e autoridades o VW-DIAGNOSE - o mais novo serviço VW. Foram apresentados, ainda os

equipamentos extras que esta revendedora possui, para complemcnl.ç-o deste serviço. No ias- 
_

anma ap_r.cem os Srs. Ferdinancl Lander (Gerente Técnico da Besouro Veiculo Ltda.), Dr Ulavo

Egydio Monteiro de Carvalho (Vice-Presidente do Grupo Monteiro Aranha). Dr. Joaou.m Mon.e,ro d

Crvalho (Presidente do Grupo Monteiro Aranha,*, Or. Paulo Manoel Pro.asiO (Presiden» d. E.,,b a .«£

¦ DMonJ,:*co lr ^t0 ls~xrr GrUpo
3rupo Monieiro Arani.d)
Monteiro Aranha}.

Dt Sérgio Alberto
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Árabes transferem
para Viena debate
sobre o embargo

Tripoli (UPI- AFP-AP-
ANSA-JB i — Os Ministros
do Petróleo árabes resolve-
ram ontem transferir para
domingo, em Viena, a reu-
nião iniciada ontem e m
Tripoli, após quatro horas
de discussão. A agência
americana UPI informou
que a sessão terminou se'm
adotar nenhuma decisão so-
bre o fim do embargo aos
Estados Unidos. A Associa-
ted Press, citando fontes li-
bias. disse que os Ministros
decidiram suspender o em-
bargo.

A reunião se realizou a
portas-fechadas, mas fontes
ligadas aos seus participan-
tes disseram que os Minis-
tros consideraram a sus-
pensão do embargo e sua
relação com o direito dos
árabes de utilizar o petróleo
como arma politica caso Is-
rael não abandone todos os
territórios o c u p a dos no
Sinai e não assine um açor-
do sobre a separação de
tropas em Golan.

TENDÊNCIAS
•\ reunião de ontem foi

presidida pelo Ministro do
Petróleo argelino. Bela1 d
Abdesselam, e dela partici-
param nove paises: Arábia
Saudita. Argélia. Kuwait.
Esito. Siria, Libia. Abu
Dhabi. Qatar e Bahrein.

Fontes egípcias informa-
ram que os Governos do
Cairo e Riyad,' com o apoio
do Kuwait, Qatar, Abu Dha-
bi e Bahrein, insistiram, se
não no embargo, pelo
menos numa decisão des-
tinada a atenuá-lo. Argélia,
Líbia e Síria, soube-se, vêm-
se opondo inclusive à
atenuação, antes de os nor-
te-americanos se disporem a
avalizar u m compromisso
israelense de retirada dos
territórios o cupados.
Exigem, pelo menos, um

acordo entre Telaviv e
Damasco sobre a retirada
de tropas na colinas de Go-
lan.

Os observadores ligados à
reunião, por sua vez, reco-
nheceram que ela poderá
traduzir em linguagem di-
plomática mais aceitável o
acordo político elaborado
no mês passado pelos gover-
nantes da Argélia, Síria,
Egito e Arábia. Saudita, du-
rante a conferência dc
cúpula realizada em Argel.

ADVERTÊNCIAS

Outras fontes admitiram
a inviabilidade de qualquer
decisão que implique uma
concessão aos Estados
Unidos, sob pena de cindir
gravemente a unidade ára-
be ameaçada desde que o
Presidente Sadat passou a
insistir no sentido de con-
ceder aos Estados Unidos a
suspensão ou alívio do em-
bargo como prêmio às suas
iniciativas de paz no Orien-
te Médio.

A Rádio Líbia, ao se refe-
rir ontem à reunião, disse
que ela se realiza "quando

o mundo árabe enfrenta as
maiores ameaças e conspi-
rações do inimigo sionista
apoiado pelos Estado s
Unidos" e acentuou que ''a
utilização do petróleo tem-
se revelado uma arma efeti-
va para a causa árabe." O
Iraque, em posição mais ra-
dical. recusou-se inclusive a
comparecer à reunião.

A reunião de domingo em
Viena será realizadc. num
dos intervalos da conferên-
cia dos Ministros do Petró-
leo das nações filiadas à
OPEP. convocada para dis-
cutir a questão dos preços
do combustível no atual tri-
mestre e a criação de um
fundo cie ajuda aos paises
em desenvolvimento.

Direr gència perturba
acordo ent Bruxelas

Bruxelas (UPI-AFP-JBi
— O Grupo de Coordenação
da Política Energética dos
Países Consumidores, cria-
do durante a conferência de
fevereiro, em Washington,
iniciou ontem uma reunião
de dois dias em Bruxelas
para organizar as comissões
de trabalho, mas ainda não
chegou a uma conclusão so-
bre o ponto principal: a
forma de realizar uma reu-
nião conjunta com os pro-
dutores.

A França mais uma vez
não compareceu à reunião,
que se realiza num momen-
lo em que a controvérsia
entre o.s Estados Unidos e
a Europa a respeito das ne-
gociações diretas com os
produtores árabes se agra-
va. Washington, nos últi-
mos dias, voltou a acusar os
europeus de promover a
competição em lugar d a
cooperação, na questão do
petróleo.

PRIMEIRO DIA

Durante a primeira jor-
nada u Grupo aprovou rapi-
damente a proposta nor-
te-americana para a desig-
nação de subcomissões des-
tinadas a tratar de tópicos
importantes como o papel
da.s companhias de petró-
leo, a pesquisa de novas
fontes de energia, os aspec-
tos financeiros da crise de
combustível e o desenvolvi-
mento da produção de ura-
nio.

O representante da Rcpii-
blica Federal da Alemanha,
Detlev Karst.n Rohwedder,
manifestou a opinião de
que o primeiro encontro
não apresentou conflitos e
íoi muito flexível. Além dos
oito representantes do Mer-,
cado Comum Europeu, a
reunião tem representantes
dos Estados Unidos, Cana-
dá. Noruega e Japão.

O secretário-geral da Or-
ganização de Cooperação
p a r a o Desenvolvimento
Econômico 1OCDE1 assiste
aos trabalhos na qualidade
de observador. A Comissão
Petrolífera desse organismo
deverá estudar outros as-
pectos da crise, tais como
a poupança de energia e a
demanda de redução e re-
distribuição do petróleo.

QUESTÃO PRINCIPAL

s

Segundo fontes ligadas às
delegações, os norte-ameri-
canos anunciaram seu dese-
jo de aprofundar a dis-
cus-ão do problema durante
a reunião. Nesse sentido,
abordaram a questão das

EDIFICAÇÕES
A ESCOLA TÉCNICA REZENDE RAMMEL comu-

nica seu novo curso que funcionará no corrente ano,
na Hua Lins Vasconcellos n.° 542. Telefone 261-0153
— Meier.

relações com o.s paises pro-
dutores de petróleo, fonte
principal d a controvérsia
que levou a França a ex-
cluir sua participação do
Grupo de Coordenação.

O r e p r e s e n t a n t e de
Washin gton apresentou
uma proposta nesse sentido.
O delegado de Bonn tam-
bém apresentou a sua e, se-
gundo se soube, a delegação
alemã tenderia a um proje-
to de unificar as duas pro-
postas, a fim de se chegar
a um documento único que
serviria clc diretriz ao Cru-
po de Coordenação para cn-
caminhar as relações futu-
ras com cs paises em cKsen-
volvimento c os produtores
de petróleo.

De qualquer modo. o pro-
blema é controvertido e de
dific.il solução, pois na reu-
nião realizada na semana
passada em Bonn, cs Minis-
tros do Exterior do Mercado
Comum Europeu adotaram
uma decisão no sentido de
se programar uma reunião
do organismo com os paises
árabes produtores de petró-
leo, a fim de discutir os
diversos aspectos da coops-
ração entre as duas partes.

Essa decisão foi criticada
por Washington com vee-
mència. O Secretário de Es-
tado Henry Kissinger, in-
clusive, reiterou as acusa-
ções à Europa de tentar
"premover a competição cm
lugar da cooperação n a
questão da energia." E a po-
lêmica estabelecida em tor-
no do assunto envolveu o
Chanceler francês Michel
Jobert e o Chefe do Gover-
no alemão ocidental, Willy
Brandt. os quais responde-
ram as acusações.

VISÃO OTIMISTA

I n formações divulgadas
pela agência nor te-
americana Associated
Press, colhidas segundo ela
em fontes fidedignas, adi-
anta ram que os "progressos
alcançados no primeiro dia
de reunião cm Bruxelas fo-
ram de tal naturza que
tudo leva a crer na possibili-
dade da conferência entre
paises consumidores e pro-
dutores se realizar em ju-
nho próximo." ,

Segundo a agência! o Gru-
po Coordenador alimenta a
esperança de aumentar
seus contatos com outros
paises consumide res desen-
volvidos, como a Austrália,
e com os países em desen-
volvimento que mais sofre-
ram as conseqüências dos
recentes aumentos nos pre-
ços do petróleo.
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Senhores Acionistas,

Em cumprimento as determinações legais e estatutárias,

temos a honra de submeter á elevada apreciação de V.Sas.. o

Balanço Geral e a Demonstração da Conta de Lucros e Perdas,

consolidados relativos ao exercício social encerrado em 31 de

dezembro de 1973. Essas demonstrações (oram ob|eto dos

exames e aprovaçâode nossos auditores, PRICE WATERHOUSE

PEAT & CO., cujo relatório é apresentado em anexo a

V.Sas. O total de recursos próprios atingiu CrS 22.647.654,18

(vinte o dois milhões, seiscenlos e quarenta e sele mil, seis-

centos e cinqüenta e quatro cruzeiros e dezoito centavos), re-

alizando-se no ano um aumento de CrS 14.075.519,42 ou

se|a 164,20%.

Alémdessesrccursos,aempresapossueCrS40.425.427,l4 de Ro-

coitas Diferidas O total de recursos de terceiros aumentou dc

CrS 206.748 369,51 em31.1 2.72 para CrS 364.786.525.3 1 em
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31.12.73, portanto um incremento de 76.44%. As Letras Imobili-

árias Residência em poder do publico aumentaram de

CrS 88.022.716,05 em 31.12.72 para CrS 1 04.1 99 706.25 em

31.12.73 crescendo 18,38%. Os depósitos do publico em Ca-

dernota de Poupança Residência registraram um incremento de

190,05% passando de CrS 46.513.993.85 em 31 12 72 para

CrS 134.915.712,93 em 31.12.73.
Durante todo o exercício de 1 973 a Residência apresen-

tou excelente liquidez e em seu encerramento dispunha de

recursos líquidos de CrS 34.651 889.1 0 ou seja 9.50% dos

recursos captados de terceiros, sendo CrS 22.368.889,10 em

espécie e CrS 12.283.000,00 em títulos cie liquidei imediata e

integralmente garantidos.
As aplicaçõesdaSociodade em Financiamentos Imobiii

anos atingiram o tolal de CrS 382.301.303,22 em 3 1.12.73.

Esse montante exprime um crescimento das aplicações

de CrS 195.263.836,2 7 ou seja 104,40% em relação a 31.12.72.

Os resultados do exercício de 1973 se traduziram em lucros

apropriados no período de CrS 9.053.586.68 e receitas dile-

ridas de C>S 31.777.765.41.
Nesle exercicio encerrado, a empresa inaugurou Ires

nnvas Agências da Sociedade, no bairro de Campo Grande na

Guanabara, e nas cidades de Nova Iguaçu e Niterói no Estado do

Rio. tendo ainda obtido do Banco Central do Brasil, autorização

para a abertura de dependências nos bairros de Botalogo,

Catete e Ipanema, somando assim a quinze Agências autorizadas

a operar na arca do Estado do Rio e Guanabara.
Desejamos expressar o nosso reconhecimento pela

colaboração recebida do Corpo Funcional da sociedade, bem

como o apoio das autoridades integrantes do Banco Nacional

da Habitação o da Gerência do Mercado de Capitais do Banco

Central rio Brasil.

- Recursos de Terceiros

II Caderneta de Poupança
1.2 Letras imobiliárias
1.3 Refinanciamento do BNH

1.4 Tolal

1972 I973

46.513.993.85 134.915.712.93

88 022.716.05 104.199.786,25

72.211.659.61 125.671.026,13

206.748.369.51 364 786.525.31

2 - Recursos Próprios

2.1 Capital
2.2 Reservas e fundos
2.3 Total

3.800.000.80
4.772.134,76

12 500 000.0C
10.147.654,18

8.577.134.76 22.647.654,

19733 - Financiamentos 1972

3.1 A Empresários 59.651.889.76 171.365.042,94

3.2 Aquisição de casa própria^ ÍI2.962.530.27 70.304.694,77

3 3 Construção e reforma ,
da Casa Própria 1575.824.15 1.626.799,00

3 4 CéduliS Hipotecárias e
outros crcd.los 02.837.222.57 139.004.766.51

3.6 Total 187.037.466,75- 382.301.303,22

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE f973
(Compreendendo Matriz n Agencias)

ATIVO
CrS

4.866.009.08

Disponível
Encaixe

Depósitos em Bancos  17.502.880.02

Subencaixe
Valores Disponíveis ' Ao Custo

Letras Imobiliárias
Letras do Tesouro Nacional.
Títulos Adquiridos de Mercado Aberto 5.000.000.00

Realizável
Financiamentos Imobiliários

Empréstimos à Industria de Conslruçáo
Civil 
Empréstimos paraCasa Própria

Construção 
Empréstimos para Casa Própria
Aquisição 
Empréstimos para materiais de

Construção Sub-programa Recon

Empréslimos sobre Prom. de Compra
de Hipotecas
Cédulas Hipotecárias
Empréstimos para obras Correlatas

Aplicações Diversas
Adquirentes de Imóveis ' 545 63176

CrS

22 368 889.10

CrS

1 283.000.00
6.000.000.00

171 365 042 94

1 600.1 49.84

70 304.694,77

7.946.050.34

12.283 000.00 34 651 889,10

2 160.337.33
98.820.392.92
21 011.533,12 373.208 201.26

164.700.34
3 742.13676

Títulos eValures Imobiliários
Imóveis a Venda - Ao Custo
Créditos Sub-rogados 9.093.101.96
Títulos a Receber 1 643.872.32

Rendas a Recebe, 16.012 972.24

Outras Aplicações.. 2476.822.30
Imobilizado - Ao Custo Acrescido

de Correção Monetária
Bens Móveis de Uso
Bens Imóveis de Uso . .-.

Resultado Pendente
Despesas a Apropriar

36 679 237,68 409 887 438.94

1.547.422.44
4 452 277.06 , 999 699.50

660 057.79
!.199.085.33

Compensação
Valores Emitidos

Letras Imobiliárias em Carteira
Letras Imobiliárias em Circulação

Em poder do público .
Em poder do BNHr

Outras Contas de Compensação

2753.000.00

104 199 786.25
2 950.000.00 109 902 786.25

~~ "* 
655.479.433.18 J^5jjl2 219.43

 
1 217.581 304,76
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PASSIVO

Não Exigível

Recursos Próprios

Capital de Residenles no Pais

Reservas e Fundos

Reserva Legal

Reserva Estatutária

Reserva Especial (Circulai 54/444 1 /67)

Reserva para Aumento de Capital (DL 1089)

Reserva para Créditos Duvidosos

Outras Reservase Fundos

Fundo de Amortização do Ativo Imobilizado .

Correção Monetária do Ativo Imobilizado

Exigível

Recursos de Terceiros

Letras Imobiliárias

Tipo "C" (de Renda). ... 103 742 300.00

r.po"D"(dePoupança) 457 486.25

Depósitos do Publico 13491571 2.93

Depósitos Especiais .... 150 000,00

Empréstimos de Assistência Financeira

dn Banco Nacional da Habitação

Credores Diversos e Provisões

Credores Diversos

Pruv de Juros e Correção Monetária

aPagar
Impostos a Pagar .
Outras Provisões

Créditos a Disposição de Financiados

Resultado Pendente
Rendas Diferidas

Compensação
Emissão de Valores

Emissão de Letras Imobiliárias

Tipo "C" Ide Renda)

Tipo "D" (de Poupança)..

Oulias Conlas de Compensação .

12.500.000.00

1 322.660.99
120.184.37

1 490.446,1 1

5 168 768,46

277.851,80

99.640,29
1.540:896,01

127 206.15 22.647.654,18

125 521 026.13 364 786.525,31

2 549 053.22

15 195 546,44
1.256.961,29

842.454.21
4.495.463,54

109 445 300.00

457.486.25

14_339.iZ_L__ :189 126.004.01

40.425.427.14
452.199.085,33

109 902 786.25

655.479.433.18 765.382.219,43
1.217.581.304.76
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DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS Pi «A O ANO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973
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DEBITO

Despesas Administrativas
Diretoria e Pessoal
Tributos Federais, Estaduais e Municipais
Outras •'

Despesas Patrimoniais

Bens Perdidos, Inutiliz. ou Consumidos
Depreciação do Ativo Imobilizado
A|usle Monetário Patrimonial
Aquisição de Imóveis 
Créditos Duvidosos 

Despesas de Operações Passivas

Comissões e Taxas Passivas
Juros Passivos
Correção Monetária Passiva
Outras Despesas de Operações

Distribuição do Lucro

Reserva Legal
Reserva P/Aumento de CapitaUDL 1089)
Percentagem da Diretoria
Dividendos
Provisão para Imposto de Renda

CrS
5.870.218,68

35.452.13
4705.687.58

606.068,83
443.86479

3.134.073,91
40.26875

218.685.60

1 036.546,63
18.096.105.43
38.297,935.38

2.318.857,36

452 679,33
5.150.618.55
1.324.288.00

750.000.00
1 376.000,80

CrS

10 61 1 358,39

4 442.961.08

59 749 444.80

CREDITO

9 053.586.68
83.857.351.75

Rendas de Disponibilidades
Juros Ativos
Correção Monetária Ativa ..

Lucro na Venda de Títulos...

Rendas de Financiamentos Imobiliários

Comissões e Taxas Ativas

Juros Ativos
Correção Monetária Ativa

Rendas de Aplicações Diversas e Outras

Juros Ativos
Correção Monetária Ativa .
Aquisição de Imóveis ...
Lucrona Venda delmòveis
Outtas Rendas de Aplicações Diversas

Rendas de Serviços

Serviço de Cobrança .

Rendas Eventuais
Diversas

CrS
851.730.73

l 464.272,92
627.892.32

12 328.352.17
23.984.980.63
43.029.626.80

29701373
577.244.33
109.286.13

81 163.17
198.91070

CrS

2943895.97

79 342 959.60

1 263 618.06

1.721,54

305 156,58

83.857.35175
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Parecer dos Auditores Independentes

À Diretoria
Residência - Companhia de Crédito Imobiliário

Examinamos o balanço geral da Rosidência - Companhia de Credito
Imobiliário levantado em 31 de dezembro de 1973 e a correspondente
demonstração da conta de lucros e perdas do ano lindo nessa mesma data
Efetuamos nosso exame consoante padrões reconhecidos de auditoria,
incluindo revisões parciais dos livros e documentos de contabilidade
bem. como aplicando outros processos técnicos dc auditoria na eitensao

que julgamos necessária segundo as circunstâncias.
De conloimidade com as disposições do Banco Nacional da Habitação
a companhia, a partir de 1973, passou a considerar a correção monetária
do capital e da «serva legal como sendo despesa do ano em vo; dc
considerá-la como distribuição do lucro. Outrossim. conforme permitido
pelo Banco Nacional da Habitação, a companhia calculou e contabilizou
a coiroçáo monetária dos financiamentos imobiliários e dos lecursos
recebidos do Terceiros em 3 I de dezembro _ 1973 com Lm_. no ind.ee

publicado no micio do primeiro trimestre de 1974. além daquela calculada

e contabilizada relerente aos qualro trimestres de 19.73. Como resultado

destas mudanças dc procedimento, o lucro do ano lindo em 31 de dezem-

bro de 1973 ostá apresentado por aproximadamente CrS t.OOO.OOO a

mais do que estaria caso essas mudanças náo tivessem sido loitas

Somos de parecer que o reler.do balanço geral e a corresponde.«te
demonstração da conta de lucros e perdas sáo lidedignas demonstra

ções da situação financeira da Residência - Companhia de Crédiln
Imobiliária em 31 de dezembro de 1973 e dos resultados das operações

do ano de conformidade com os princípios contábeis adotados pelas
companhias de ciedilo .mobiliário e na forma estabelecida pelo Ban.u

Nacional da Habitação. Esses pune,dio-. contabes foram aplicados de

maneira consistente em relação ao ano anter.or. e.celo quanto às mudan-

ças descritas no parágrafo anterior.

Price Waterhouse Peat & Co.

M_nur.l Ribeiro <ia Cru. F^o - ¦..'•-¦«_ ¦ =rn .

ln.,:r,çaoCRC. ÜB - N." 4

Parecer do Conselho Fiscal

Aus enco d.as do més de fe.ercro d. 197«^ os abaixo

assmadus membros efet.vos do Conselho Fiscal de RESIDÊNCIA -

COMPANHIA OE CREDITO IMOBILIÁRIO, reuniram-se em sua sede

social, nesta Cdade e. "o exereco de suas atribuições lega,;i e

estatutárias, e.am.naram os L,vros e documentos de «n,a^ldl«

,efe-entes ao semestre encerrado em 31 de dezembro de 1973. bem

como o Balanço Geral e demonstração da Conta de Lucros e Perdas

tendo encontrado tudo na mw perfeita ordem, o que os leva a em,t,r

parecer favorável a aprovação pelos Senhores Acionista».

R,o de Janeiro. 5 de fcvere.io de 1S74

IMvnf. L_.nir.os
Sérgio Pedroso de Albuquerque Cardoso
Torrar Francisco Leonardos

.......
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Informe JiB
Spin olu o O B rasii ram a ser

tempo.
repintadas, pnr falta de

Eis um trecho da página 95 do
livro Portugal e o Futuro, do General
Antônio Spinola, Vice-Chefe do Esia-
do-Maior do Exercito português:

"Não só as economias portuguesa
e brasileira sáo ainda mais concorreu-
tes do que complementares, como
também cedo ou tarde a diplomacia
brasileira terá de escolher entre o nos-
so atual conceito de comunidade e os
mercados que vem prospectando c
tentando atrair.

Sem demasiado pessimismo, cre-
mos bem que a Comunidade Luso-Bra-
sileira. a despeito dc poderem crescer
no imediato certas exteriorizações da
sua platônica existência, atingiu o
máximo permitido pela atual conjun-
tura. (...)

E mais:"No estado atual, talvez não tos-
se despropositado vaticinar que o
agravamento do nosso horizonte pu-
desse vir a ser marcado pela entrada
do Brasil no vazio que deixássemos."

Ainda náo se pode ter uma idéia
precisa do reflexo do livro do Gene-
ral sobre o futuro das instituições c
da política externa portuguesa. Con-
tudo. enfim, foi dito algo de novo.

Gafe perigosa
Alguns dos cidadãos que estarão

amanhã na recepção do Itamarati, e
cujo convite partiu do General e Sra.
Ernesto Geisel. estão estampando fac
similes cia distinção em jornais do in-
terior.

A idéia c boa quanto ás possibili-
dades de se conseguir prestígio eleito-
ral. Mas é péssima para o caminhar
tranqüilo rumo ao reino dos céus. In-
clusive porque o número de convida-
do.s do General náo chegou a 100. \

Comércio lenlo

O.s técnicos do Conselho de Desen-
volvimento Comercial estão começan-
do a receber o.s resultados da pesqui-
sa realizada em nivel municipal para
descobrir a existência de novos polo.s
üe desenvolvimento comercial no in-
terior do pais.

Essa pesquisa poderá oferecer da-
dos para. corrigir algumas distorções
que vêm sendo suspeitadas na organi-
zação da rede comercial do país, pois
ele cresceu, no ano passado, 1,4% me-
nos que o setor industrial.

Quem ganhou
Com a permanência do General

João Batista Figueiredo na Granja do
Torto, quem ganhou foi o General
Hugo Abreu, futuro chefe do Gabine-
te Militar da Presidência, pois certa-
mente irá ocupar a mansão recém
construída a beira do lago, destinada
ao Chefe do SNI.

Procurados
O Itamarati está procurando, pa-'

ra formar a sua galeria dos ex-embai-
xadores cm Washington, retratos,
quadros, litografias ou miniaturas, dos
seguintes diplomatas.

José Francisco de Paula Cavai-
cantl de Albuquerque. p

Ernesto Ferreira França.
Pedro Rodrigues Chaves, Ba-

rão de Quaraí.
Joaquim Maria Nascentes de

Azambuja.
Gaspar José Lisboa'.
Marco Antônio de Araújo e

Abreu, 29 Barão de Itajubá.

Quem os tiver, pode comunicar-
se com o Cerimonial.

O destino da USAM)
Depois de ter .sido locatária de

quase todo o edifício do Banco do Es-
tado da Guanabara, a USAID. que está
resumida agora a alguns conjuntos de
salas no edifício do Consulado Ame-
rlcano, está se preparando para dei-
xar o Rio e ainda este ano, um pouco
menor, deverá chegar a Brasília.

Nos anos dourados do Embaixador
Lincoln Gordon. a USAID chegou a
sofrer de elefantiase, repleta de téc-
nicos que vinham ao Brasil estudar ou
livrar-se da Guerra do Vietnã.

Os Estados Unidos e o Brasil fi-
cam devendo ao ex-Embaixador ame-
ricano John Tuthill, que dirigiu a
Embaixada de 1966 a 1968. o inicio do
emagrecimento da USAID. .

Lições de mes Ire

Aos 83 anos. com a sabedoria de
todos os salões do mundo, o Embai-
xador Maurício Nabuco dá algumas in-
dica cões aos que embarcam hoje c
amanhã cedo para Brasília levando
suas bem cuidadas casacas para a re-
cepeão da posse.

Em primeiro lugar, ele explica a
questão do relógio de pulso. que. se-
gundo alguns, é incompatível com tão
ilustre roupagem:

- Náo se trata de proibir. A quês-
tão é que a casaca pede o eolele bran-
co. Pois bem. usar um colete sem uma
corrente unindo os dois bolsos, é a
mesma coisa que estar nu. Portanto,
deve-se utilizar um relógio de bolso
com a corrente de ouro ou de pérolas.

Segundo o Embaixador, que é fi-
lho de Joaquim Nabuco. a gravata
branca não pode ter o laeo pronto.
Quem não souber atá-lo, pode pedir
a algum amigo que o faça. e na Repú-
biica Velha havia um senhor que se
tornava intimo das pessoas chegando
ás festas com o laço desfeito e pediu-
do, por exemplo, que um Ministro o
ajudasse.

Contudo, é bom prevenir-se. O
embaixador informa que o Belo Br um-

-mel ia às festas com até 20 gravatas
na bagagem. Se por acaso suava a go-
ma, corria a trocar o laço.

O General Fontoura, que acom-
panhou a construção, náo deixou seu
apartamento.

Em tempo: algumas casas de Mi-
nistros foram entregues em tal esta-
do de conservação que as e.sposas de
seus ocupantes não precisaram sequer
visitá-las. Outras, poucas, não chega-

Finalmente, quanto aos sapatos,
como ha uma ligeira divergência em
torno do uso dos escarpins, o Sr. Mau-
ncio Nabuco esclarece:

- Deve-se usar sapato de verniz
de amarrar. Não é correto ir de mo-
cassinc de verniz. Quanto aos escar-
pins, sapatos baixos e confortáveis,
podem ser usados se a pessoa está de
casaca em sua casa. A casa dos outros
não se vai de escarpim.

Lance-livie
Coisas chi soja: um alqueire de terra

nn lado brasileiro da fronteira com o Pa-
raguai. onde ela está sendo plantada com
incentivos fiscais, custa ate 15 mil cruzei-
ros. No outro lado, onde a terra c dirigi-
da pelas leis naturais da economia, não
há soja plantada c a mesma área vale
apenas 501» cruzeiros.

O Capitão-de-Mar-e-Guerra Eduardo
de Oliveira Rodrigues será o subchefe da
Marinha no gabinete militar do General
Ernesto Gei.sel.

Ao contrário do Rio, onde a grama
está esturricada pela seca. os canteiros
de Brasília, verdes, saúdam o nino Go-
verno.

O Instituto do Açúcar e do Álcool vai
abrir um escritório em Londres.

Km julho fica pronto o mapa da ca-
pacidade do solo no Nordeste, preparado
pela Sudene. Vai permitir a correta loca-
lizaçao de projetos agrícolas v atrope-
cuários.

Ein maio o Ministro Marcus Vinícius
Pratini de Moraes estará tle volta de sua
viagem à Europa e aos Estados Unidos,
marcada para alguns dias depois da mu-
dança do Governo.

O Instituto de Tecnologia dc Alinien-
tos de Campinas já concluiu o estudo
para a fabricação de leite de soja no
Brasil. Ele será usado em dietas escolares.

O ex-Prefeito Alim Pedro, que gover-
nou o Rio na década de 50, está inter-
nado numa casa de saúde.

A Prefeitura dc Natal está liquidando
a preço de custo: isenção total de trihu-
tos municipais durante 1(1 anos para cm-
precndimcnlos no ramo hoteleiro, inclu-
indo restaurantes típicos e agencias de
turismo.

O diretor de vendas da Ford no Bra-
sil. Sr. David Towers, informa que o Cor-
cel continuará sendo produzido.

O Sr. .losé Silvio .Magalhães anunciou
ontem que o Grupo Hallcs vai se transfe-

rir de São Paulo para o liio. Será o se-
gundo cm imjnj.rtuncia econômica nn Es-
tado. perdendo apenas para o grupo
BEG-COPEG.

O Deputado Célio Borja está prepa-
rando um Tratado de Direito Constitu-
cional. Será editado p<*!a Francisco Alves.

A Superintendência do Desenvolvi-
mento do Vale dn Sáo Francisco, depois
de 20 anos de disputa, terá sua sede li-
nalmentc localizada, lm Brasília. Nem
em Minas, nem ni Bahia, nem em Ala-
goas, que disputavam a sede, nem no Rio,
onde eslava provisoriamente.

O Sr. Affonso Camargo Neto, presi-
ciente do Banco do Estado do Para-
na. é o novo Secretário de Fazenda do
Governador Emílio Gomes. Foi paia o
lugar do Sr. Maurício Schulman, futuro
presidente do BNH.

São .Tose (los Campos esclarece: a pri-
meira cidade brasileira a receber parqul-
metros foi ela e não Petrópolis.

A Rodovia BR-163. liçando São Mi-
gue! do Oeste á fronteira do Suriname
vai se chamar Felinto Muller.

O Coronel Arnold Pedroso. atual che-
fe da Segurança do General Ernesto Gei-
-ei. e primeiro dr. sua turma de pára-
quedistas. deverá ser aproveitado em ou-
tra função.

A Câmara de Comércio norte-ameri-
cana vai lançar uma edição especial de
sua revista Brazilian Business, para dis-
tribuicão em todo o mundo, focalizando o
turismo no Brasil como um do.s setores
que oferecem maiores horizontes ao in-
vestidor. no momento.

Os Governos mudam de cinco em cin-
co anos. í: prova de boa educação tele-
grafar ou procurar os Ministros que estão
deixando o Poder.

O General Orlando Geisel recebeu
ontem a Grã-Cruz da Ordem do Mérito
¦|o Judiciário Militar.

f\AíLHÕES EM BENEFÍCIOS
A linguagem cios números é sempre de uma

eloqüência altamente convincente e irrespondível. E
os números têm sido um dos fatores de êxito e da

prosperidade da CAPEMi. Dados concretos, positivos,
alicerçam as realizações da Caixa Sem Segredos, ex-

plicam por que é cada vez maior a família capemista
e a razão pela qual cresce de modo surpreendente
a'ação social do Sislema Integrado CAPEMI-LAR FA-
BIANO DE CRISTO-CAVADI. Mas, como dizíamos,
ninguém pode contestar a linguagem dos números.
E estes revelam que a CAPEMI pagou, no mês de fe-
vereiro último, quatro milhões, cento e hum mil, se-
tecentos e cinqüenta e sete cruzeiros e três centavos.
Os benefícios pagos durante o mês de fevereiro fo-
ram processados no seguinte tempo: 16, em 24 ho-
ras; seis, em 48 horas; 12, em 72 horas; 15, em 96
horas,- 11, em cinco dias, perfazendo um total de
sessenta processamentos em uma semana de cinco
dias, do que resulta, no final de dezoito dias do mès,
em média, seis processos em pagamento por dia
(pecúlio)

A BARCA DA CULTURA
Um grupo de idealistas, à frente o teatrólogo

Pascoal Carlos Magno, está levando às populações de
numerosas cidades nordestinas as mais variadas ma-
nifestacões de nossa cu'tura: musica, teatro, dança
pcesia, artes plásticas. E' a Barca da Cultura, que via-
ia sob o patrocínio do Departamento de Assuntos
Culturais do MEC. Pois a CAPEMI está presente à
Barca da Cullura através cie uma de suas dedicadas
funcionárias: Ivaniída Lopes, que é diolomada pelo
Conservatório Brasileiro de Música. Ivaniída nos dá
noticias do êxito da excursão, da receptividade que
os artistas vêm encontrando onde quer que se apre-
sentem. Ivaniída apenas sente saudades de sua fa-
mília e de seu ambiente de trabalho. Mas está feliz
em contribuir para a divulgação de nossa cultura. Po-
demos imaginar o serviço que a Barca da Cultura
está prestando ao país, ao levar a música, o teatro,
a dança, a poesia é outras manifestações artísticas a
localidades onde antes nem um humilde circo havia
passado. •

MENSAGEM DO DIA

Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo
vira por alguém eu per intermédio de alguma coisa,
dandb-te, na essência, as informações ou os avisos
que solicites.

EMMAMUEL

criLLAKALAO
JOSÉ GERALDO GOMES ÁREAS, brasileiro, natural cio Estado cio
Rio de Janeiro, casado, filho cie Nelson Ribeiro Arêas e de Dora-
lice ófi Conceição Gomes Arèas, residente e domiciliado nesta ci-
à<\de, na Rua General Artig.is, n.° 361, apto. 504, inscrito no
CPF. sob o n.° 007.092 717. portador da carteira de identidade
n.° 258.832, expedida peio Instituto Pereira Faustino, declara, para
os devidos e. regulares efeitos de direito, a quem interessar possa
e, nomeadamente, para amplo conhecimento de seus amigos, clien-
tes, fornecedores,- Eancos e à praça em gerai, o seguinte:
1. O declarante no ano de 1953, constituiu a empfesa Cons-
trutora Cristo Redentor S/A., lendo figurado como seu principal
acionista e diretor, até fevereiro de 1972, quando retirou-se da
sociedade, após vender a totalidade das ações representativas do
capital daquela empresa.

2. A renúncia do declarante ao cargo de diretor da menconada
sociedade foi aceita pela assembléia geral extraordinária, realizada
em 25 de fevereiro de 1972, cuia ata se acha arquivada na Junta
Comercial do Estado-da Guanabara sob o n,° 62.733, por des-

pacho de 05'02:73. tendo sido publicada no Diário Oficial do
Estado, de 26/03/73, página A 590, reconhecendo os acionistas

que representavam, naquela assembléia, a totalidade do capital so-
ciai, a lisura de todos os atos praticados pelo ora declarante no
exercício do cargo c julgadas boas e bem prestadas as contas de
sua gestão.

3. O declarante, antes de vender as ações que possuia no capital
social da Construtora Cristo Redentor S/A,, honrou todos cs com-

promissos assumidos pela empresa, resultantes do período em que

participou da diretoria tendo, para tanto, indus ve, se desfeito de

parte de seu patrimônio individual, alienando fazendas, terrenos e
muitos outros imóveis de sua propriedade.

4. Reiniciando spjas ativdades empresariais, constituiu o decla-
rante as empresas: Construtor.) Core ovado S/A., fazendas Santa
Cruí S. A., Ainioré Taxi Aéreo Ltda. e 3P Pecuária do Planalto
Paraense S/A., (em organização), participando da diretoria de to
das e mantendo, individualmente, os respectivos controles aciona-

rios, além de expandir suas at:vidades individuais, no campo agro-

pecuário, dando nova organização ás fazendas de sua propriedade
no Estado de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pará.

5. O declarante, em decorrência da situação financeira que atra-
vessou a Construtora C.-isto Redentor S/A., no oeríodo antes role-

rido, e em virtude de ser avalista, juntamente com outros diretores,

e garantrdor de diversas obrigações daquela firma, teve contra sua

pessoa intentadas ações judiciais e protestos cambiais, sendo, no

entretanto, o único titular daquela empresa que dispôs de bens

pessoais, para pagamento do passivo da mesma.

6. Entretanto, hoie. liquidados todos cs compromissos dc sua res-

ponsabiiidacle, encontra-se a situação econômico-íinanceira do de-

clarante, individualmente, e das empresas que lhe pertencem, aci-
ma mencionadas, totalmente regularizadas e solidificados, baixadas

e canceladas todas as ações judiciais e protestos de títulos em seu
nome, nada havendo, em Jr;lzo ou fora dele, que possa desabona'

o bom nome c o merecido conte to comercial e bancário do ora

declarante.

7. O declarante, sentindo-se honrado com a confiança que lhe

depositaram os amigos, - comerciantes e Bancos em geral, encontra-
se à disposição de todos na sua residência ou nos escritórios de

suas empresas, para quaisquer outros esclarecimentos e/ou infor-

mações julgadas convenientes.

Rio de Janeiro, 11 de março de 1974.

a.) JOSÉ GERALDO GOMES ÁREAS

BASCULANTES FUNCIONAIS DE ALUMÍNIO
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Tranqüilidade
em processamento

Claro.
Experiência

e dedicação garantem
aos nossos clientes

qualidade
e pontualidade.
Tranqüilidade

é um resultado.

V£JHG0~T^£-
PROCESSAMENTO DE DADOS

Rua Miguel Pereira, 3<í
66.3575 - 266.6944 - Botafogo

Advogada
volta expulsa
da Tanzânia

Expulsa da Tanzânia, on-
cie foi visitar seu noivo in-
Slês, a advogada Diana Tor-
res, de 27 anos, acaba de
regressar ao Rio e diz que
foi tomada como espiã por-
tuguesa pelas autoridades
daquela República africana,
que pensam ser o Brasil
uma colônia de Portugal e
tem como línguas oficiais o
inglês e o francês.

A jovem advogada resol-
vou viajar para a Tanzânia
no dia 17 de janeiro último,
lá permanecendo cerca de
dois meses. Sonhava reali-
zar um safari com seu noi-
vo John Veitch, captam pi-
lot de uma companhia afri-
cana. estender a viagem até
o Quênia e visitar Mtwara.
Mas seu roteiro foi inter-
rompido pelos agentes de
segurança da Tanzânia que
suspeitaram de sua presen-
ça no pais, principalmente
porque cia falava portu-
guês.

TURISMO INFELIZ

Conta a advogada que
durante mais de uma hora
foi obrigada a fazer uma
longa exposição sobre o
Brasil, seus costumes, sua
gente e sua posição como
nação independente, "pois

as autoridades da Tanzânia
acreditam que o Brasil ain-
da é uma colônia portugue-
sa e que os brasileiros fa-
lam inglês e francês".

— De nada adiantou eu
explicai* que era apenas
uma turista. Para eles eu
era simplesmente uma es-
pia portuguesa, uma amea-
ça ao regime socialista de-
les, e portanto deveria ser
expulsa da Tanzânia.

NOVO PROCESSO CiVIL
CURSO: ELIÉZER ROSA

"NOVIDADES E OBSCURIDADES DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL"
Eüezer Ro?d ensina em 5 aulas.

Faculdades Integradas Eslácio de Sá
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE

CURSO GRATUITO
deniro da série de prestação de serviço cultural d.is ESTÁCIO ao pública d.i Guanabara

Inicio d.a 19
Inscrições e informações sobre oulros cursos:

Rua D. Manoel, 16 — l.° andar - fone: 228-1494
Coordenação Juir. Cristóvão P. Tostes Malta

ESTÁCIO/COMUNIDADE

CONVITE AOS AMIGOS DO
O COSTA

Os Irmãos da Misericórdia, Mordomos, Médicos, Irmãs de Cari-
dade e o funcionalismo da Santa Casa são convidados para a Sessão
Solene de hoje, quinta-feira, às 14,30 horas, no Salão Nobre da
Santa Casa à Rua Santa Luzia 206, quando o Provedor, Ministro
Afrânio Costa, recebera o titulo cie CIDADÃO DO ESTADO DA GUA-
NABARA das mãos do Deputado Levy Neves, Presidente da Assem-
bléia Legislativa.

Outras homenagens serão prestadas ao ilustre Magistrado, cujo
aniversário natalício decorre hoje.

I, —

O mais moderno navio percorrendo o Mediterrâneo - M. S. AQUARIUS
visitando: PIREU - SANTORINI - CRETA - RHODES - EPHESUS
PATMOS - MYKONOS... ISTAMBUL. Nosso roteiro ainda inclui:
ROMA - MUNICH - ATENAS - PARIS. 21 dias de viagem; hotéis a
cabine de luxo; excursões e traslados; guias brasileiros e passagens aérea,

TUDO INCLUÍDO, POR SOMENTE US$ 1.650, financiados
em cruzeiros em ate 24 meses.

Vôo Se) LUFTHANSA - Linhas Aéreas Alemãs

Saída: 5 de abril wInformações: STELLA BARROS TURISMO

GB: Av. Alm. Barroso, 22-4." andar - Tel. 231-3000
SP: Rua da Consolação, 222 si. 610 - Tel. 256-3824

Embratur 3/GB/67 - Cal. "A" Embratur 199 SP, 67 - Cal.

A crise de papel e os Edições Alfa-Siamc
Como c dn conhecimento geral,

ii mundo vive hoje forte crise dc
papel. A.s Edições Alfa-Sigma. tendo
se preparado com antecedência para
enfrentá-la. dispõem, para pronta
entrega, de quantidade suficiente clc
seus livros didáticos para as
disciplinas do 1." grau.

Esses livros, elaborados dentro
das mais modernas técnicas de
comunicação educacional, foram
aprovados pelo .Ministério tia
Educação e Cultura.

Comunicação e Expressão:
Siga Aprendendo
Leitura é Comigo

Estudos Sociais:
Gente Comigo
Mais Gente Comigo
Muita Gente Comigo
Todos Comigo

Ciências:
Siga a Natureza
I. II. III c IV séries.

Matemática:
Matemática e Seu mundo
Fantástico
I. II, III, IV séries (Em impressão
entrega em 40 dias).

Os pedidos podem ser leitos
no seguinte endereço e telefones;

Av. Afonso Taunay, 147
Barra da Tijuca - Rio

Tels.: 399-0689 599-2570
242-4669 221-4865A

EDIÇÕES ALFA-SIGMA
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Hussein pede aos
EUA maior ajuda
e mísseis Hawk

Washington i UPI-ANSA-
jB) — O Rei Hussein, da
Jordânia, entrevistou-se on-
tem com o Secretário da
Defesa dos Estados Unidos,
Jamec Schlesinger. e pediu
um substancial aumento da
ajuda militar norte-ame-
ricana. incluindo o for-
necimento rie foguetes
terra-ar do tipo Hawk.

A .solicitação do Rei jor-
daniano aos dirigentes nor-
te-americanos, durante a
visita extra-oficial que rea-
liza aos Estados Unidos,
checa a cerca de 400 mi-
lhões de dólares (Cr$2 560
milhões i.

Hussein já manteve con-
t.itos com o Secretário de
Estado Henry Kissinger. o
Presidente Richard Nixon.
o Vice-Presidente Gerald
Foid e outros altos funcio-
n a r i o s norte-americanos,
debatendo questões rela-
tivas à situação no Oriente
Médio e as relações bilate-
rais entre Washington e
Amã

COMBATES

Pelo segundo dia conse-
cutivo, as colinas de Golan
foram palco ontem de com-
bates dc artilharia entre a
Síria e Israel, ambos os la-
cies acusando o outro pelo
inicio das hostilidades.

A luta estendeu-se por
mais de três horas nas
zonas Norte e Central da li-
nha de trégua e os comu-
nicados procedentes de
Dumasco afirmam que ío-
n>m destruídas quatro bate-
rias de artilharia de Israel,
enquanto os de Telaviv dc-
ciaram que não houve per-
das ou baixas em seu lado.
t r.bora o fogo sírio tenha
íicto mais cerrado do que na
véspera.

Observadores políticos em
Telaviv manifestaram on-
tem a opinião de que os re-

c?ntes ataque s sírios
"fazem parte do jogo diplo-
mático" visando a um forta-
lecimento de posição paraas
negociações, embora n ã o
subestimem o alcance e as
implicações militares desses
combates.

Segundo aquelas fontes,
os combates têm como ob-
jetivo principal exercer
pressão sobre o Secretário
rie Estado norte-americano,
Henry Kissinger, para que
ele obtenha concessões mais
substanciais do que as pro-
metidas pela Primeira-Mi-
nistra Golda Meir.

PALESTINOS

A revista alemã Quick
afirmou ontem que a or-
sanização palestina Al
Wicab, responsável pela
matança realizada a 17 de
dezembro último no aero-
porto italiano de Fiumicino,
transferiu seu quartel-
general para a República
Federal da Alemanha, onde
pretende realizar atentados
atuante a próxima Copa do
Mundo.

Com base em documento
do.s serviços secretos italia-
nos, a revista disse que
aquela organização pales-
tina conta com bases em
diferentes cidades alemãs,
como Bonn, Dortmund,
1'rs.nkfurt e Berlim Ociden-
tal.

Sempre citando os ser-
vioos secretos Italianos,
Quick acrescenta que o s
terroristas da Al Wicab são
treinados em campos es-
peciais localizados em Cas-
tel Benito, perto de Trípoll,
na Libia, e a organização é
financiada pelo próprio
Chefe do Governo líbio, Mo-
ahmar El-Kadhafi. por
meio do primeiro-secretário
da Embaixada da Líbia em
Roma. Arna Gela Hueci.

Pompidou promete
à URSS colaborar
P leta segurança

Pitsunda, Geórgia, Paris
tAFP-AP-UPI-ANSA-JB» —

O Presidente Georges Pom-
pidou declarou ontem que
a França e a União Soviéti-
ca estão dispostas a fazer
o que estiver ao seu alcance
para superar os obstáculos
que atrapalham atualmente
a Conferência sobre Segu-
rança e Cooperação Euro-
péia.

Falando à imprensa logo
após o término de sua últi-
nia entrevista com o secre-
tário-geral do Partido Co-
munista da URSS. Leonid
Brejnev, o Chefe de Estado
francês disse ainda que os
dois países farão tudo para
estabelecer um consenso ge-
ral sobre idéias e princípios
claros e importantes que
contribuam para o apazi-
guamento internacional.

z> 4t .'s- X- X . !

O Secretário de Estado
n o i" t e- a mericano, Henry
Kissinger, adiou por uma
semana a visita que iria
realizar neste fim de sema-
na a Moscou, anunciaram
ontem fontes oficiais em
Washington. Kissinger ago-
ra partirá para Moscou no
próximo dia 24 e lá perma-
necerá por quatro ou cinco
dias.

Ele deverá discutir ,com
dirigentes soviéticos a reati-
vacão das negociações de
Genebra sobre a limitação
de armamentos atômicos e
sobre a situação no Oriente
Médio. A viagem de Kissin-
ger foi adiada para que ele
participasse em Washington
das negociações entre sírios
e israelenses.

Com os(menorespreços,
uma nò§ frente
a sèrvicò da saúde.
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Estufa
Temperatura regula'
de 90° a 250° centig
para secagem e
esterilização. Próprios
para Consulioiio Dem
Laboratórios de Aháli
Farmácias, Casas de
e Hospitais,
a partir de 60,00

I
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Aparelho de pressão arterial
tipo Tycos, modelo aneroide.
Braçadeira de gancho. Com
estojo. Japonês.
10 x 22,00 om juros

^^ Ml
- - Vy

ano,
ses.
Saúde

COM 1
Estetoscópio1
bi-auricular. "Xj^
tipo Bowles,
modelo Standard.
Conjuío: Aparelho de pressão e
Estetoscópio.
10 >; 27,00sem juros

EM 10 PRESTAÇÕES
SEM JUROS
E SEM AUMENTO

17 lojas no
Rio, S. Paulo
e RecifeLUTZ FERRANDO

L^o. de S. Francisco, 34 - Gonçalves Dias, 4-A
Pça. Floriano, 31 (Cinelândia) - Quitanda, 90 Vjty
Av. Copacabana, 462 - Pr. Saens Pena, 55 UM séOAO
Rua Carolina Machado, 394 (Madureira) KP9&XAO
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BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973

BANCO HALLES S/A.
Matriz - Rua Sete de Setembro, 32

Carta Patente n." 1473 de 09.04.1937 ¦
- Rio de Janeiro — GB.

C.G.C. n." 33.268.434/1

ATIVO

DISPONÍVEL
Caixa, Bancodo Brasil c/Depósitos e Titulos Federais a Curto
Prazo ', 93.141.383,82

REALIZÁVEL
Empréstimos 858.295.439,59
Outros Créditos 708.183.641,62
Valores e Bens 203.776.819,57 1.770.255.900,78

IMOBILIZADO 34.994.159,59

RESULTADO PENDENTE
Despesas de Exercício Futuro 411.192,3 7
Indenizações e Instalações de Agências

a AmortizaremExerciciosFuturos 18.963.061,01 19.374.253,88

CONTAS DE COMPENSAÇÃO  2.944.555.207,07

4.862.320.905,24

PASSIVO

NÃO EXIGÍVEL
Capital e Reservas e Fundos  134,239.089,65

EXIGÍVEL
Depósitos 845.437.883,61
OutrasExigibilidades 426.955.483,20
Obrigações Especiais 510.989.803,58 1.783.383.170,39

RESULTADO PENDENTE 143.438,13

CONTAS DE COMPENSAÇÃO  2.944.555.207,07

4.862.320.905,24

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LUCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973
DÉBITO

DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
PERDAS DIVERSAS
AMORTIZAÇÕES

DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO
Reservas e Fundos
Dividendos aos Acionistas
Donativos à Fundação Halles e Associa-

ção dos Funcionários
Gratificações e Percentagens a Distri-

buir aos Funcionários e Diretores
Saldo para o Semestre Vindouro

25.571.490,06
74.612.660,47
2.594.983,21
1.052.833,97

3.938.100,00
4.056.000,00

250.000,00

1.100.000.00
143.375.93 9.487.475,93

I 13.319.443,64

CREDITO

SALDO SEMESTRE ANTERIOR..

RENDAS OPERACIONAIS

OUTRAS RENDAS

LUCROS DIVERSOS

REVERSÃO DE FUNDOS

123.931,79

63.247.092,19

36.280.858,93

10.445.750,73

3.221.810,00

Total do Crédito. 113.319.443,64

GILDO ALVES MOREIRA - TEC. CONT. CRC-1 7473-GB e 17473S-RJ - FRRI 02.3 INSC. 337767.00- CPF. 001179607

BANCO HALLES DE INVESTIMENTOS S/A.
Carta Patente n" 07/1107 de 29/06/67 - Banco Central do Brasil - C.G.C. n.° 61.801.783

ATIVO

DISPONÍVEL

REALIZÁVEL
Deveds. p/Contrato do Mútuo
Deveds.p/Contr. Gov. Municipais
Deveds. p/Rep. Reo Obt. Exterior
Deveds. p/Resp. Cambiais
Deveds. p/Resp. Ref. FIN AME, FIPEME..

EXIMBANK. BNH,CEF-PIS e PIS-VA-
REJÃO

Títulos e Valores Mobiliários
Outros Créditos

41.099.076,74

864.646.229.59
137.981.501,19
592.151.404,30

8.590.096,63

147.288.556,06
346.599.091,25

72.316.379,50 2.169.573

31.804

258,52

804,12IMOBILIZADO 

RESULTADO PENDENTE
Desp. Correção Monetária - Exs. Futuros 227.728.861,22

CONTAS DE COMPENSAÇÃO  5.394.222.626,24.

7.864.428.626,84

PASSIVO

NÃO EXIGÍVEL
Capital - Reservas e Fundos

EXIGÍVEL
Dep.Pr.Fix.c/Corr.Monotária  1.125.414.294,62

245.769.634,80

Obrigs. p/Rep. Rec.Obt.Exterior..
Títulos Cambiais..,..
Obrigs. p/Resp. Ref. FINAME. FIPEME,

EXIMBANK. BNH.CEF-PISE PIS-VA-
REJÃO 

Outras Obrigações

RESULTADO PENDENTE
Receitas Corr. Monetária - Exs. Futuros
Lucros m Perdas

601.527.379,38
9.417.617,17

142.133.760.99
94.433.939,80

241.149.603.02
10.359.771,52

1.972.926.991,28

251.11.509.374,54

CONTAS DE COMPENSAÇÃO  5.394.222.626,24

7.864.428.626,84

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LUCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973
CRÉDITODEBITO

Aluguéis, Honorários, Gratificações eCustosOperacionais
Outras Despesas

DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO
Fundo de Reserva Legal 1.251.364.50
Fundode Previsão fl.320.000.00
Provisão para I mp. de Renda 1.800.000.00
Distribuição para Gratificações a Pes-

soai e Diretoria 3.030.960,00
Doação à FundaçàoHalles 1 -100.000,00
Saldo àDisposiçàodaA.G.O 10.359.771.52

107,170.411,59
2.386.333,68

25.862.096.02
135.418.841.29

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.

RECEITAS OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS

834.809,02

129.167.592.81

5.416.439,46

135.418.841,29

ROBERTO ANTÔNIO COUTO - TEC. CONT. CRC. SP. N.u 40210 - CLC. 223.572.508

HALLES FINANCEIRA S/A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Sedo: Rua 24 de Maio, 102 - 7." e 8." andares - Sào Paulo
Carta de Autorização n." A/67/1282 de 08/08/67 do Banco Contrai do Brasil - C.G.C. n." 33.713.71 Q/001

ATIVO

DISPONÍVEL

REALIZÁVEL
Devedores por Financiamentos....
Valores e Bens
Outros Créditos

IMOBILIZADO 

RESULTADO PENDENTE
Despesas de Exercícios Futuros.

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

819.534.869,72
6.206.108,62

50.709.777.51

735.381,70

876 450.755,85

1.994.790.4b

1.109.402.03

783.017.519.37

1.663.307.849,40

PASSIVO

NAO EXIGIVEL
Capital- ReservaseFundos....

EXIGÍVEL
Títulos Cambiais
Outros Créditos

RESULTADO PENDENTE
Rendas de Exercícios Futuros .
Lucros e Perdas

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

778.765.107,74
37.304.042,56

4.780.379,82
2.782.552,12

56.658.247,79

816.069.150,30

7.562.931,94

783.017.519,37

1.663 307.849,40

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LUCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973
DÉBITO

DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO
Fundo de Reserva Legal
I mp. Renda - Circular 179 - Bco. Central
Provisão para Pagamento de Gratificação

- Pessoal e Diretoria
Reserva para Manutenção de Capital

de Giro
Saldo àDisposiçãodaA.G.O

6.604.583,84
10.264.336,30

533.533,65
890.335,30

1.730.481,00

4.733.771,00
9.782.552,17 10.670.673.07

27.539.593,21

CRÉDITO

RENDAS OPERACIONAIS .

OUTRAS RENDAS

22 944.570,05
4.595.023,16

27.539.593,21

HENRIOUE OSCAR PERES DA SILVA - TEC. CONT. CRC.SP. N." 57.142 - ClC. 019.242.148

HALLES CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A.
Sede: Rua Sete dr; Setembro, 48 - 8." andar *

Carta Patente n" A-67/1.600 de 12.09.67 do Banco Central do Brasil -
GB.
C.G.C. n." 33.745.662

ATIVO

DISPONÍVEL ....

REALIZÁVEL
AVista
A C/Prazo.
AUPrazo..

5.552.254,65

10.885.716,20
5.964.405,89

60.550.02 16910.672.11

2.477.152,16

171.351,36
IMOBILIZADO 

DESPESAS DIFERIDAS

CONTAS DE COMPENSAÇÃO  5.054.620.337.36

5.079.731.767,64

PASSIVO

NÃO EXIGÍVEL
Capital 
Aumento Capital
Reservas «Fundos

EXIGIVEL AVISTA

EXIGÍVEL O PRAZO

RESULTADO PENDENTE

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

2.500.000.00
2.500.000,00
2.360.717,81

11.158.087,65

6.364.419,96

7.360.717.81

17.522.507,61
228.204,86

5.054.620.337,36

5.079.731.767 64

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LUCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973

DEBITO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Encargos Sociais
Impostos
Desp. Financeiras
Sub-Total

DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO
Reserva Legal
Dividendos a Pagar
Prov. Pag. Imp. Renda
Saldo à Disposição da A.G.O

10.043.342,61
102.948,00
336970.47

25768.90
150.000.00
150.000.00
189 609,11

10.483.261,08

515.378,01
10.998.639,09

CRÉDITO

RENDAS FUNCIONAIS

RENDAS PATRIMONIAIS .

RENDAS DIVERSAS

6.555.884,42

4.260.413,06

182.341,61

10.998.639,09

FRANCISCO GUEDES - TEC. CONT. CRC. N." 35.377 - GB.
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Srs. Acionistas:

SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO - REGISTRO GEMEC - 220 - 73/24 - C.G.C. - M.F. n.° 23.643.315

BALANÇO GERAL — 31 DE DEZEMBRO DE 1973
Em cumprimento _s disposições legais e estatutárias, vimos apresentar-lhes as demonstrações financeiras= relativas ao fxejcj^o 

findo em,3J„df„^fff^^0r^tl97^nprimento as disposições legais e estatutárias, vimua -^...«laiin-- «,».,„.,»«»,.., ..„-,,»-..-.. ...  „,-,,„ ri_. .„,n5.ni„r
à disposição de todos, para prestação de quaisquer esclarecimentos. Na Assembléia Geral Ordinária convocada para 08 de março de 1974, teremos o prazer de apresentar

exercício ora encerrado.

ao mesmo tempo em que nos colocamos
relato circunstanciado das atividades sociais _o
Poços de Caldas, 15 de fevereiro de 1974

A DIRETORIA

ATIVO

DISPONÍVEL
Bens Numerários 
Depósitos Bancários a Visla 

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO (180 DIAS):
Estoques (Nota 1)

Produtos Acabados 
Matérias-primas e de Embalagens ...
Estoques em Poder de Terceiros ......
Peças e Materiais de Manutenção ....
MENOS: Provisão para I.C.M. (Nota 7)

911.099,86
10.662,467,46 11.573.567,32

Importações em Andamento 
Créditos

Duplicatas a Receber _.
Empresas Coligadas '.
Adiantamentos a Fornecedores e Outros
Outras Contas a Receber 

MENOS: Valores Descontados 
Provisão para Devedores Duvidosos ..,

Superintendência de Incentivos Fiscais 
ATIVO CIRCULANTE 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO:
Titulos e Valores Mobiliários

Obrigações da Eletrobrás (Nota 2) 
Depósitos Compulsórios e Adicionais Restituíves

Ações e Participações
Depósitos para Incentivos Fiscais
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
Depósitos Vinculados 

IMOBILIZADO:
Imobilizações Técnicas (Nota 3)

Valor Histórico 
Correção Monetária -

2.292.877,00
13.522.674.32

52.006,12
1.629.687,44
(9S9.193.95)

16.508.050,93
276.181,99

9.660.139,37
3.133.659,64
1.599.558,36
1.967.904,84

16.361.262,21
(1.982.533,28)
( 373.952,40)

16.784.232,92

14.004.776,53
1.306.464,72 32.095.474,17

43,669.041,49

PASSIVO

886.485,87
166.477,60 1.052.963,47

227.542,98
1.317.409,60

53.857,60
38.836,52 2.690.610,17

63.865.
15.792

323,10
498,85

MENOS: Depreciações Acumuladas 

Diferenças Cambiais e Correções Monetárias a Compensar (Nota 6)
Importações em Andamento

79.657.
(12.505

821,95
309,73)

67.152
1.553

356

512,22
.439,55
.478,23

Imobilizações Financeiras
Participações em Empresas Coligadas (Nota 4)
MENOS: Parcela a Integralizar

Aplicações para Incentivos Fiscais
Cauções, Marcas e Patentes

RESULTADO PFNDENTE:
Despesas Diferidas (Nota 5) 
Valores a Reajustar 
Valores a Apropriar 

SUBTOTAL .....
CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

Ações Caucionadas 
Bancos Conta Descontos 
Bancos Conta Cobranças
Bancos Conta Fianças
Contratos.em Compensação
Contratos de Seguros 

TOTAL. DO ATIVO . . .

1.247.500,00
148.500,00

1.099.000,00
614.525,27

25.568,16

69.062.430,00

1.739.093,43

2.047.497,65
93.160,47

237.793,58

70.801.523,43

2.378.451,70
119.539.626,79

800,00
1.982.533,28

24.698,10
4.606.924,94

38.860.929,84
78.768.582,87 124.244.469,03

CrS 243.784.095,82

EXIGÍVEL A CURTO PRAZO (180 DIAS):
Financiamentos (Nota 6)
Bancos Conta Garantida • 
Fornecedores de Matérias-pr;mas e Materiais 
Fornecedores de Materiais de Imobilização
Contas a Pagar por Conta de Terceiros
Ordenados e Honorários a Pagar
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias .......
Contribuições Sociais a Recolher
Empresas Coligadas 
Juros a Pagar *.* *
Contas Correntes - Produtores Rurais
Notas Promissórias Rurais
Titulos a Pagar
Incentivos Fiscais a Recolher •'
Provisão para Imposto de Renda
Impostos e Taxas a Recolher
Outras Contas a Pagar

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO:
Financiamentos (Nota 6) •
Provisão para Imposto de Renda • • ¦
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

NÃO EXIGÍVEL:
Capital Social (47.486.777 Ações Ordinárias Integra-

lizadas, no valor de CrS 1,00 cada)
Residentes no Pais
Residentes no Exterior 

Reservas Legais
Reserva Legal 
Reserva para Manutenção do Capital de Giro

Reservas Estatutárias
Reserva para Aumento de Capital 

Reserva Proveniente de Ágio sobre Ações
Reserva para Aumento de Capital - Correção Monetária
Lucros Suspensos 

RESULTADO PENDENTE:
Valores a Reajustar

25.442.574,00
22.044.203,00

1.237.647,20
54.787,31

2.606.306,60
521.632,54

11.817.923,41
1.319.379,90

354.006,04
863.825,45

3.134.106,68
738.261,67
401.156,28

1.178.447,84'
253.151,19
888.950,09

8.000,04
823.543,00

1.140.000,00
307.977,48
954.458,65

20.812.206,40
1.160.000,00

53.857,60

47.486,777,00

1.292.434,51

855.480,77
3.984.118,00
9.313.582,64
7.261.162,30

27,311.126,86

22.026,064,00

70.193.555,22

8.880,71

SUBTOTAL 
CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

Cauções da Diretoria •
Endossos para Descontos
Endossos para Cobranças 
Endossos para Fianças
Compensação de Contratos 
Seguros Contratados

TOTAL DO PASSIVO  CrS

119.539.626,79

800,00
1.982.533,28

24.698,10
4.606.924,94

38.860.929,84
78.768.582,87 124.244.469,03

243.784.095,82

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973
DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM

31 DE DEZEMBRO DE 1973

RENDA OPERACIONAL BRUTA
Venda de Produtos 
Atividades Subsidiárias ..

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS: 
Lucro Bruto

DESPESAS COM VENDAS: ...,
GASTOS GERAIS:

Honorários da Diretoria
Despesas Administrativas 
Impostos o Taxas Diversas
Despesas Financeiras 

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 
Menos: Aplicadas no Custo Industrial 

REVERSÃO DA PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS
Lucro Operacional 

RENDAS NÃO OPERACIONAIS
Lucro na Venda de Imobilizado
Renda de Títulos e Descontos Obtidos
Outras

LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
DISTRIBUIÇÃO:

Reserva Legal - 5% 
Lucros Suspensos *• ••

727.800,00
12.424.225,05

366.098,57
3.856.020,94
5.881.898,44
(3.610.720,57)

172.976,00
575.311,19
154.336,59

157.687.762,'44
316.281,30

158.004.043,74
90.991,307,27
.67.012.736,47
(38.623.763,18)

(17.374.144,56)

( 2.271.177,87)
297.053,80

9.040.704,66

902.623,78
9.943.328,44
2.300.000.00

CrS ¦7.643.328,44

382.166,43
7.261.162,01 7.643.328,44

ORIGEM
Lucro Líquido do Exercício
MAIS: Custos não Representados por Desembolso do Caixa:

Depreciações e Amortizações 
Baixas do Imobilizado

Aumento de Capital
Ágio sobre Ações 
Obtenção de Financiamentos a Longo Prazo

7.643.328,44

5.881.898,44
629.975,60

APLICAÇÃO
Adições ao Ativo Imobilizado

Imobilizações Técnicas (Exceto Correções Monetárias) ,
Imobilizações Financeiras

Aumento em Despesas Diferidas e Ativos Pendentes
Aumento em Investimentos 
Aumento em Outros Ativos a Longo Prazo
Liquidação de Financiamentos a Longo Prazo
Diminuição em Rendas Antecipadas 
Aumento do Capital de Giro
MENOS: Parcela a Longo Prazo da Provisão Para Imposto de Renda

25.975.170,57
1.061.737,66

AUMENTO DO CAPITAL DE GIRO:
Disponível 
Realizável a Curto Prazo

Exigivel a Curto Prazo

31-12-72
4.406.567,03

18.811.781,30
23.218.348,33
19.259.795,80

CrS 3.958.552.53

12.399.362,10
(1.160.000,00)

31-12-73
11.573.567,32
32.095.474,17
43.669.041.49
27.311.126,86
16.357.914,63

14.155.202,48
25.680.811,00

1.431.000,00
2.569.607,65

CrS 43.836.621,13

27.036.908,23
418.155,43

44.782,00
1.537.056,04
3.422.825,09

137.532,24

11.239.362,10
CrS 43.636.621,13

AUMENTO
. 7.167.000,29
13.283.692,87
20.450.693,16
(8.051.331,06)
12.399.362,10

NOTAS ÂS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

NOTA 1. ESTOQUES: 
^ ^.^ ^ ^_ ^^ do __^_r_ _._ á_ fabricaçâ0i lnferiores a0 de me.cadO.

NOTA 2. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS: 371.450,00 
em Obrigações Reajustáveis. vencíveis a Longo Prazo,

ao custo, uma vez que a Sociedade pretende mantè-las até os respectivos vencimentos.

NOTA 3. IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS:
Em 31 de dezembro de 1973 o imobilizado técnico era composto do seguinte

CUSTO

Terrenos 
Edifícios 
Construções 
Equipamentos
Móveis e Utensílios
Veículos 

MENOS:
Depreciações Acumuladas

1.754.557,16
14.232.281,88
6.795.816,52

30.219.835,45
2.521.883.51
8.340.948.58

63.865.323,10

.. MONETÁRIA
832.287,77

4.695.957,67

6.723.683.52
1.220.717,78
2.319.852,11

15.792.498,85

3.934.411,33

TOTAL
2.586.844,93

18.928.239,55
6.795.816,52

36.943.518,97
3.742.601,29

10.660.800,69
79.657.821,95

12.505.309,73

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PARA O
31 DE DEZEMBRO DE 1973

EXERCÍCIO FINDO EM

8.570.898,40 __ _... ......1^294.424.70 11.858.087,52 67.152.512,22

Bens no valor de CrS 10.465.077,97, pelos livros em 31-12-73 haviam sido dados em garantia de empréstimos

num montante de CrS 9.578.660,64.
NOTA 4 PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS: ,___..im__n»n n . nAM1.!!!

Em 31 de dezembro de 1973 a participação em Empresas Coligadas representava_uminwMnk naDAN8U-.

- Iogurtes e Sobremesas Lácticas Ltda. de 49,9% do seu capital. A Dansul iniciou sua atividades a partir de 01 01 73 e,

em 31-12-73 o seu Patrimônio Líquido era composto como segue:
Capital Social
Menos: Parcelas a Integralizar

Saldo em 1.° de janeiro de 1973

Aumento de Capital:
Subscrição 
Apropriação de Lucros 

Capital Realizado: Saldo de 31-12-72 
Ágio sobre Ações: Saldo de 31-12-72
Correção Monetária do Imobilizado
Lucro Liquido do Exercício
Apropriação do Lucro Líquido

Saldo em 31 de dezembro de 1973  CrS

CAPITAL

18.218.640,00

23.430.811,00
3.587.326,00
2.250.000,00

47.486.777,00

RESERVAS

9.497.531,94

1.431.000,00
4.134.917,55

382.166,43
15.445.615,92

LUCROS
SUSPENSOS

3.587.326,29

(3.587.326,00)

7.643.328,44
( 382.166,43)
7.261.162,30

PATRIMÔNIO
LIQUIDO

31.303.498,23

23.430.811,00

2.250.000,00
1.431.000,00
4.134.917,55
7.643.328,44

70.193.555,22

OBS • Em 1973 foram efetuados os seguintes aumentos de capital por subscrição: ,„»«_u„ ,
CrS 3 430.8n 00 integralizados de ianeiro a agosto de 1973 e CrS 20.000.000,00 integralizados em setembro e

dezembro de 1973. O capital médio em 1973 (oi de CiS 30.439.657,47.

2.500.000,00
297.000,00

Lucros Suspensos 
Patrimônio Líquido em 31-12-73  CrS

2.203.000,00
9.929.11

2.212.929,11

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os Membros do Conselho de Administração, abaixo assinados, lendo em reunião desse órgão - atendendo a Prescrições

estatutárias - apreciado detidamente o Balanço Geral relativo ao exercício social de 1973, Demonstrativo de Resultados,

Notas Explicativas da Diretoria e Anexos, são de parecer unânime que essas contas devam ser aprovadas pela Assem-

bléia Geral Ordinária, por representarem demonstrativos fiéis do exercício findo e da situação economico-financeira da

Sociedade na data em que loi levantado esse Balanço Geral.

NOTA 5. DESPESAS DIFERIDA-*'
Em 31 de dezembro de 1973 as Despesas Diferidas compunham-se dos seguintes valores

PrS
Despesas Pré-Operacionais:

Fábrica São Paulo
Outros Locais

Despesas Amortizáveis - Filiais 
Seguros a Vencer e Juros a Amortizar

820.479,05
436.862,09
345.681,15
444.475,36

PERÍODO DE AMORTIZAÇÃO
1974 a 1977
1974 a 1978
1974 a 1975

1974
2.047.497,65

NOTA 6. FINANCIAMENTOS:
Em 31 de dezembro de 1973, os financiamentos eram constituídos do seguinte:

Para Imobilizado:

Para Capital de Giro:

Sendo:

Vencíveis em 1974
Vencíveis em 1975
Vencíveis em 1976
Vencíveis em 1977

Vencíveis em 1975

Curto Prazo
Longo Prazo

NACIONAIS
68.672,46

9.509.988,18
49.588,20

9.628.248,84

9.628.248.84
1.628.867.11
7.999.381,73

CrS 9.628.248,84

ESTRANGEIROS
CrS

284.920,64

4.182.843,52
4.467.764,16
9.322.500,00

13.790.264,16
977.439,49

12.812.824,67
13.790.264,16

MOEDA
ESTRANGEIRA

DM 121.827,60

FF 3.113.346,67

USS 1.500.000,00

TOTAL
68.672,46

284.920,64
9.509.988,18
4.232.431,72

14.096.013,00
9.322.500,00

23.418.513,00
2.606.306,60

20.812.206.40
23.418.513,00

Poços de Caldas, 15 de fevereiro de 1974

(a i HAROLDO AFFONSO JUNQUEIRA - PrMidcntn
JOAQUIM UERNARDES C. OIAS • Vico-Prcsii-onlo

CAIO EDUARDO JUNQUEIRA
MOACYR DE CARVALHO DIAS

BAPHAEL GILBERT PAUL LANGE

Os financiamentos estrangeiros estão atualizados às taxas cambiais vigentes em 31-12-73. As var ações cambia.s_de tais

(mandamentos destinados à aquisição de bens e equipamentos, bem como as correções monetarms do' ™P™»"™

nacionais para esse mesmo fim estão demonstradas no imobilizado como saldo a compensar com tutu «correções

monetárias. Os empréstimos vencem ,uros de 11% a 12% ao ano e estão su|eitos a correções 
^a^M. 

Finanoiamw te

num montante de CrS 9.573.660,64 estão garantidos por imobilizações técnicas totalizando CrS 10.465.077,97 (Vide Nota ....

NOTA 7. NORMAS CONTÁBEIS: . . Qc
As principais Normas Contábeis adotadas pela Sociedade estáo descritas nas Notas anteriores.

No presente exercício, ó I.C.M. passou a ser contabilizado pelo regime de competência Do total da provisão para i.um.

no valor de CrS 939.193,95, aproximadamente CrS 570.000,00 referem-se ao I.C.M. incluso nos estoques de .., ...

dezembro de 1972. Poços de Caldas, 15 de fevereiro de 1974

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os sionatár.os Membros eletivos do Conselho Fiscal da Laticínios Poços de Caldas S.A., tendo no exercício de suas funções

Peoa ^ e estatut^árexam n do na sede da Sociedade, o Balanço Geral e Demonstrativo de Resu tados relativos ao exercício

\de9 1973, apíesanta-r>l.Assembléia Geral Ordinária de Acionistas, parecer favorável «aprovação dessas contas por tradu-

zirem fielmente a situação econõmico-financeira da Empresa na data de seu levantamento.

Poços de Caldas, 1.° de fevereiro de 1974

iNi7cr.nnÉ_v'BF. VVELSON GONÇALVES BAP30SA
(a.) JOSÉ PROCÓPIO DO AMARAL LUIZ SODRÊ AYRES

(a ) I.IOACYR DE CARVALHO DIAS - Direlor-Piesidenle
ROBERTO M. DE CARVALHO DIAS - Oiretor-SuDotintendento

JOSÉ FRANCISCO CUNHA - Téc. Contabilidade;

Poços de Caldas,
JAYME AFFONSO JUNQUEIRA - Direlor

LUIZ CARLOS UCHIDA - Direlor
CRC MG 15.583

PARECER DOS AUDITORES
limos. Srs.
Diretores de
Laticínios Poços de Caldas S.A.

POÇOS DE CALDAS - MG

Examinamos o Balanço Geral de Laticínios Poços de Caldas S.A.. levantado em 31 de dezembr_o^de 1973

exigências do Banco Central do Brasil e. consequentemente, incluiu as provas nos registros contaDeis e outros p

de auditoria qua julgamos necessários•_ nas *™™*g£ 
Fmm_ _.^ referid representam satlsfa.oriarnen^ia po-

contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira consistente 
^.'f^-^^/^^^^f'°Ue concordamos,

tituição da Provisão para I.C.M. nos Estoques, conforme descrito na Nota Explicativa n. 7, com o que concu

Sáo Paulo, 21 de fevereiro de 1974

BOUCINHAS. CAMPOS, COOPERS i LYBRAND LTDA.
CRC - SP 5528 - AI/PJ -9 GEMEC - RAI - 73/0S8-PJ

JOSÉ DA COSTA BOUCINHAS ¦
Contador - CRC. SP. 10 • Al. PF 30 - GEMEC

Diretor
RAI - 73/058 -1 ¦



JORNAL DO BRASIL Quinta-feira, 14/3/74 Q Caderno
r^"-v"*nTVr".',_" -~t;»--r--*-7.--» 'vj-frui^w^.-iU-pm

AMERfCA LATINA - 13

:i<

Navarro renuncia
antes cia posse
do interventor

Córdoba. Argentina (AP-JB) — O Tenente-
Coronel reformado Domingo Navarro, chefe da po-
licia de Córdoba que se sublevou e depôs o ex-
Governador Obregon Cano, renunciou ontem ao seu
cargo, um dia após o Presidente Juan Domingo
Peron ter nomeado um interventor de tendência
moderada para a província.

Rafael Brunello deve assumir hoje as suas fun-
cões de interventor. Na terça-feira, ao ser anun-
ciada sua nomeação, ele informou que o Tenente-
Coronel Domingo Navarro não estava na lista de
¦-eus colaboradores.

A situação em Córdoba é de calma, após os di-
versos choques ocorridos a partir de 27 de feverei-
ro, que deixaram um saldo de seis mortos. As agre-
miações contrárias á intervenção federal mantêm-
se em estado de alerta. Seus porta-vozes disseram
que estão aguardando as primeiras iniciativas do
interventor, para só então fixar uma posição tu-
tura.

CAMPANHA

Está tomando impulso na Argentina uma cam-
panha promovida pela ala direitista do peronismo
em favor da nomeação de um primeiro-ministro e
da constituição de um conselho de Estado, o que
permitiria a renúncia do Presidente Juan Domin-
go Peron e a ascenção de Isabel Martinez, que o
.sucederia sem governar efetivamente.

Esta proposta coincide com as versões, agora
vindas de fontes oficiais, de que o Presidente Juan
Domingo Peron fará uma longa viagem à Europa,
em'junho próximo. O jornal Mayoria, porta-voz do
setor moderado do peronismo, afirmou na sema-
na passada que ''a frente interna da presidência
está pedindo -- c cada se faz mais palpável insti-
tuições formais e informais que cubram o vazio
de poder existente."

POUCO TRABALHO

Mayoria acrescentou que o slogan Todo Poder
a Peron, utilizado durante a campanha eleitoral
tio ano passado, é uma fórmula que não ocorre."Peron tem todo o poder, porém não deseja exerce-
lo totalmente. Necessita compartilhá-lo para li-
vrar-se de problemas de segunda ordem e estar em
condições, assim, de consagrar-se inteiramente a
questões... da grande política."

Para El Descamisado, porta-voz da esquerda
peronista, os grupos de direita estão se movendo"como elefante em uma loja." "Acreditamos que
seja o resultado de uma hipótese defendida nas es-
feras governamentais: substituir a atual estrutura
de Governo, sugerida pela Constituição, por outra
que inclua um primeiro-ministro, que viria a ser
o Poder Executivo."

O órgão peronista acrescentou, que "desta ma-
neira Peron renunciaria argumentando meapacida-
dc física e a Vice-Presidente Isabel Martinez o su-
cederia sem governar efetivamente, já que esta ta-
refa estaria a cargo do Primeiro-Ministro e de um
Gabinete de coalizão integrado por todos os Par-
lidos e as Forças Armadas."

Ortis garante carros
argentinos para Cuba

Nova Iorque iAP-UPÍ-JBi -- O Embaixador da
Argentina nas Nações Unidas, Carlos Ortiz de Rosas,
afirmou ontem que a atual situação de Cuba no
Hemisfério ocidental não tem sentido e assegurou
que a Argentina entregará a Havana os automóveis
e caminhões produzidos pelas subsidiárias norte-
americanas.

''Os veículos estão sendo ou serão exportados.
Este é um negócio entre o Governo da Argentina e
de Cuba", declarou o Embaixador, acrescentando
em seguida que os Estados Unidos deveriam ale-
grar-se com o fato de que após 15 anos ligada ao
bloco comunista Havana regresse á tecnologia nor-
te-americana, via Argentina.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

CENTRAL DE MEDICAMENTOS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO -

TOMADA DE PREÇOS N.° 007/74

AVISO
A Comí;sí-jo de Licitdç<io chama a atençüo dos intereàsacioá pd-

ra o edital de tomada de preços n.° 007/74, relacionado à aqui-
sição de um sistema para processamento de dados on line, com-
posio du console-, impressora, memória, subsistema de fila cassete
* dispositivo para leitura e gravação de ficha com faixa magnética.

O Edital acha-se afixado no quadro dc avisoa da Coordenação
dc Administração de Malerial da Central de Medicamenlos (CEME),
Av. W/3, Quadra 507, Bloco "A", to*a 55, Brasília — DF. à dis-
posição dos interessados, nos dias úteis, das 08:30 às 11:30 «
das 14:30 às 17:30 horas.

A aberlurj das propostas será procedida no dia 28 de março
tio corrente ano, ás 10:00 horas, na sala n.° 414, 4° andar. Bloco 7
cl<j Esplanada dos Ministérios, em Brasília — DF.

Brasília (DF), 13 de março de 1974.

ANTÔNIO JOSÉ MONTESUMA DA SIIVA
Pmsidcnte da Comissão dc licitação

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

SECRETARIA GERAL DO EXÉRCITO

Diretoria Patrimonial de Brasília
TOMADA DE PREÇOS N.° 01/74

A Comissão de Licitação de Mobiliário da Di-
retoria Patrimonial de Brasília comunica aos inle-
ressados que receberá até às 15:00 horas do dia
05 de abril de 1974, propostas para fornecimento
do material que se segue:

— Móveis residenciais;
— Aparelhos elétricos: refrigerador, lavadora

de roupa e televisões.
Edital contendo maiores detalhes sobre a pre-

sente tomada de preços encontra-se afixado no qua-
dro de avisos localizado no "ha I" do 4.° andar do
Bloco 4 da Esplanada dos Ministérios — Ministério
do Exército — Cópias do referido edital podem ser
obtidas na Seção Administrativa da Diretoria Patri-
monial de Brasília.

Brasília — DF, 13 de marco de 1974.
Normando Rodrigues de Albuquerque — Major

Presidente da Comissão de Licitação de
Mobiliário

Notícias no
Uruguai são
controladas

Montevidéu (UPI-
ANSA-JB) —- A partir dé
amanhã, as agências de no-
ticias estrangeiras deverão
entregar ao Ministério do
Interior a cópia de todas as
suas matérias, com o objeti-
vo de se verificar imediata-
mente "o que está sendo
enviado ao exterior."

A comunicação íoi íeita
pelo Vice-Ministro do Inte-
rior, Luis Vargas Garmedia,
em reunião com os direto-
res das agências de noti-
cias. Ele afirmou que não
se trata de censura-.-e o que
pretende o Goveruo é co-
nhecer o que se diz sobre a
realidade do país."Se observamos notícias
c;ue nos parecem erradas ou
distorcidas, convocamos o
responsável para as expli-¦•¦ ações correspondentes",
disse Vargas Garmedia du-
rante a reunião.

O Vice-Ministro explicou
ainda que esta decisão já ti-
nha sido tomada a 15 de
outubro e que, portanto,
tratava-se apenas de iniciar
?. sua aplicação.

Fundo no BID só ajuda América Latina
Caracas (ANSA-UPI-JB) — O

novo Ministro da Fazenda Héctor
Hurtaclo. reiterou ontem que o Go-
verno venezuelano tem o firme pro-
pósito de estabelecer um fundo fi-
duciário no Banco ínteramericano
de Desenvolvimento 1BID1 destina-
do a atender exclusivamente às ne-
cessidades dos paises menos desen-
volvidos da América Latina.

Disse ainda que serão deposi-
tados fundos venezuelanos nos ban-
cos sub-regionais, tais como o Ban-
eo de Desenvolvimento da Aérea do

Caribe, e a Corporação Andina de
Fomento. Acrescentou que 50':í) das
rendas provenientes do aumento do
petróleo serão utilizados nos seto-
res da siderurgia, petroquímica.
agropecuária e nas frotas petroli-
fera e mercante da Venezuela.
PREÇOS IRREVERSÍVEIS

O Ministro das Minas e Ener-
gia. Valentia Hernandez, declarou
que os preços do petróleo fixados
pela Venezuela são irreversíveis.
Ao mesmo tempo, anunciou sua

partida, hoje. para Viena, onde to-
mará parte na reunião extraordi-
naria da Organização dos Países
Exportadores de Petróleo (OPEPl

Por sua vez, o Chanceler Efrain
Schacht Aristeguieta disse que seu
Governo tem interesse em restabe-
lecer relações diplomáticas com
Cuba, "porque ela faz parte do sis-
tema Ínteramericano".

O Chanceler venezuelano ne-
gou-se a entrar em pormenores ob-
servando entretanto que "a aspi-
ração do novo Governo é manter

relações com o maior número de
países, e Cuba íaz parte da comu-
nidade internacional".

Disse também que nos próxi-
mos dias manterá novos contatos
com o Chanceler da Colômbia, Al-
fredo Vasquez Carrizosa, para con-
tlnuar as conversações sobre a de-
limitação da plataforma submari-
na. Além disso, o Governo preten-
de estudar todos os problemas in-
ternacionais pendentes, inclusive a
reclamação territorial com a Guia-
na.

®
ASSOCIAÇÃO NACIONAL Oi TURISMO JAPONÊS

Av. Paulista, 1009-20.° and. - cj, 2003
SP-SãoPaulo

Tels.: 289-2931 e 287-0582

; ^"^^tó^f-^^

VÁ AO JAPÃO NA PRIMAVERA.
AS CEREJEIRAS SE ABREM EM FLOR

PARA ESPERAR POR VOCÊ.

(Comunicamos a mudança do telefone 287-9560 para 289-2931.
O telefone 287-0582 permanece sem alteração.)

RADIO JORNAL DO BRA
NOVOS HORÁRIO!

DE NOTÍCIAS.
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Agora, ru hora da noticia, a Rádio Jornal do Brasit/AM %
apresenta uma série ainda mais completa de noticiários, %\

Super-rápidos, «.le meia em meia hora, a partir de 6h 30m \

da manhã.
Mais as edições do "Jornal do Brasil Informa", que você

iá conhece - e confia.
Mais as informações de interesse gerai, sempre oportunas,
Além das edições extraordinárias - noticia não tem hora

para acontecer - e do Especial/Jornalismo, o grande
acontecimento analisado com inteligência.

E, sempre a mais cuidadosa seleção musical.
Rádio JB/AM: informação para que voce fique sempre mais

perro do que está acontecendo.

r*
¦ - -¦ - ¦-*¦--•' ¦ " "i

RÁDIOJU AM
RÁDIO JORNAL DO BRASIL

I
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ISTITUTO ITALIANO Dl CULTURA
Sede Av. Presidente A. Carlos AO 4.° c S.° ondar

Sucursal Rua Domingos Ferreira 232/101 Copacabana Tel. 257-6493

CURSOS DE LÍNGUA E CULTURA ITALIANA
Acham-se abertas as inscrições para os cursos de língua e cultura italiana

com método moderno e auxílio audiovisual e cursos de Literatura e conversação.

Início das aulas dia 18 de março.
Inscrições na Av. Presidente A. Carlos, 40 e Rua Domingos Ferreira 232 /

101 de 9 às 12 e de 15 às 19 horas.

alhçreriteodiTlsntO
através da'comunicação

"s 
A solução inteligente para o seu problèrhá' de comunicação interna. '. .
lnterfon.es de 2 a 48 ramais.

; 
v'" 

""¦". Instalação imediata '« ''*."¦•. •/.". *

;f;' TEL 7 .elciomunlcações <• eletricidade ltda; | í .

v'VViV,:V'^ui.. .. V 
'i. 

.ÃiAy. Pres! Vargas,- 633 Grupo 608 7.-.7 \V ,

INSTALAÇÕES £ REPAROS EM INTERFONES FÒílè: 232-5372

A Fundição Tupy rabria. conexões _ vaP^rv^^!™CiVÍaÍta 
pressão)

í [™"SioTOl com a rassm" prcc'sa° _&^*2S£!£SS&
São Ses de alta pressão Afinal, a Tupy ca maior labneante

oue resistem rpres£dPe até 2.000 libras de conexões da América Lattna.

As conexões Tupy são próprias . N/ joinvilu sc

para instalações industriais de l^oJgjL,^ "

EüCAIliCTE ItâC TADIEACRcAjUjie mm lAKIrAj

Richardson
já admite
impedimento

Washington (AP-ANSA-
AFP1 —- O ex-Ministro da
Justiça norte-americana.
Elliot Richardson, disse que
existem 50% de possibili-
dades para a efetivação do
julgamento do Presidente
Nixon. Ao renunciar ao car-
go, em outubro do ano pas-
sado, Richardson tinha
opinião diferente sobre o
pedido d e impeachment.
Agora, no entanto, admite
francamente que isso acon-
teça, sobretudo após a
atitude demasiadamente
defensiva de Nixon a res-
peito das investigações.

O Procurador-Geral dos
Estados Unidos, William
S*axbe, revelou ontem c?ue
descobriu um arquivo cias-
sificado no Departamento
de Justiça, que demonstra
que as gravações de conver-
sas alheias já eram usadas
durante administrações dos
Presidentes John Kennedy e
Lyndon Johnson.

Balmoral
tem água
contaminada

londres (AFF-tTB) — A
água corrente do Castelo de
Balmoral, residência dc
verão da familia real brita-
nica, está contaminada, in-
formou o professor Derek
Bryce Smith. da Universi-
dade de Reading, cspecialls-
ta no assunto.

Segundo o professor
Smith, a água do Castelo
contém 100 microgramas de
chumbo por litro e a Orga-
nização Mundial da Saúde
fixou o nível tolerável em
50 microgramas. Diante
desta noticia, um porta-voz
do Palácio de Buckingham
declarou que serão realiza-
das novas análises.

Paris abre
seu novo
aeroporto

Roissy-en-France (AFP-
JB) — Com a aterrissa-
gem de um Boeing 707 da
e m p resa norte-americana
TWA, procedente de Nova
Iorque, com 100 pessoas a
bordo, foi Inaugurado on-
tem o Aeroporto Charles De
Gaulle, em Roissy-en-
France, a 25 quilômetros de
Paris, o maior da Europa.

A chegada dos primeiros
passageiros de uma linha
regular foi comemorada
com breve e amistosa ceri-
mônia, durante a qual evo-
caram-se os nomes dos Pre-
sidentes John Kennedy e
Charles de Gaulle.

O diretor do Aeroporto,
André Decelle, saudou o pri-
meiro passageiro à estação
de desembarque, o Conde
Philippe de La Fayette.

Lon
diploi

clres chama seus
natas no MCE

Os signatários da presente, órgãos representativos das empresas de transporte rodoviário

de carga em todo o Pais, levam ao conhecimento do público e, em especial, dc todos os usuários

do sistema que em face das modificações sofridas no custo operacional do transporte rodoviário

de cargas comuns, no periodo compreendido entre 01-12-72 e 30-11-72, as tabelas de tarifas serão

reajustadas na base de 21.49°. (vinte e um vírgula quarenta e nove por cento) para todo o território

nacional. Esle reaiusle foi autorizado pelo Conselho Interministerial cie Preços - CIP, através oa

Resolução n.° 12/74, do dia 6 de março do corrente ano, c tem sua vigência fixada a partir do

di., 07-03-74. .
Neste reaiusie nao foram consideradas as possíveis implicações de ordem regional ou ae

Iransporte especializados.

Aos sindicatos e associações regionais representativos do transporte lodoviário dc carga

raberá a responsabilidade de aplicação do percentual do reajuste mencionado, sobre as tabela? cie

fretes em vigor em sua; respectivas bases territoriais.

Rio de Janeiro, 11 dc março de 1974.

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS E AGÊNCIAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA

DO ESTADO DO PARA.

AV-OCIAt-ÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGA - NTC,

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE CARGA DO ESTADO DE SAO PAULO.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGA DO ESTADO DA BAHIA.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA DO ESTADO DA GUANABARA.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE VEÍCULOS DE CARGA DE CAXIAS DO SUL.

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA DO ESTADO

DÓ CEARÁ.

ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA.

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE BARRA MANSA E

VOLTA REDONDA

ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS E COMISSÁRIAS DE FRETE RODOVIÁRIO

DO ESTADO DE PERNAMBUCO. „,„.

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPOR1E RODOVIÁRIO DE CARGA DO ESTADO

DO RIO GRANDE DO NORTE.

ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA DE JOÃO PESSOA.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE BLUMENAU.

ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA DE JUIZ DE FORA.

ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA DE CAMPINA GRANDE.

ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES DE CARGA RODOVIÁRIA DO MARANHÃO.

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA DO ESTADO

DÓ PIAUÍ.

ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERGIPE.

ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS RODOVIÁRIAS DE CARGAS DE ALAGOAS. (p

Londres i ANSA-AFP-AP-UPI-JB)
— Os Embaixadores britânicos nos
países membros do Mercado Comum
Europeu (MCE) foram convocados on-
tem pela Chancelaria da Grã-Breta-
nha para uma reunião na próxima
quarta-feira em Londres, na qual re-
ceberão as instruções relacionadas
com a renegociação das condições do
ingresso do pais na comunidade.

O Governo trabalhista do Premier
Harold Wilson prepara um orçamento
baseado numa política fiscal em que
os ricos sofrerão maior carga tributa-
ria. de maneira a alivar os encargos
das camadas menos privilegiadas. As
novas medidas orçamentárias, visando
à socialização da riqueza, serão anun-
ciadas no próximo dia 26.

COM OUTRAS ÁREAS

O Ministro das Relações Exterio-
res, James Callaghan, e o Ministro
dos Assuntos Europeus, Roy Hatters-
ley, darão as instruções aos Embaixa-
dores britânicos na reunião da pró-
xima quarta-feira, onde serão trata-
das também as relações da Europa
com os Estados Unidos e com as na-
ções árabes produtoras de petróleo.

Um diplomata britânico esclare-
ceu que os dois Ministros examinarão
a estratégia que o pais usará para
renegociar sua adesão ao MCE. Os
contatos dos Ministros com os Em-
baixadores se limitarão ao encontro
da próxima quarta-feira, pois estes
deverão retornar imediatamente a
seus postos, para encaminhar logo as
renegociações.

Pesquisas de opinião indicam que
60% do povo britânico apoiam a saida
da Grã-Bretanha do MCE. Esse é o
grande trunfo com que jogam os tra-
balhistas em seu esquema de perma-
necerem no Poder. Se conservadores e
liberais derrubarem o Gabinete por
causa da negociação com o MCE, o
Partido de Wilson provavelmente ga-
nhará as eleições gerais com maioria
absoluta.

O Premiei*, entretanto, está certo
dc que se manterá no Poder pelo menos
um ano, apesar de seu Governo mino-
ritário — informram ontem fontes ofi-
ciais. Wilson declarou ao Parlmento
na terça-feira que somente uma der-
rota em matéria de confiança provo-
cará sua renúncia e a convoeção de
novas eleições que, a curto przo, ta-
voreceriam os trabalhistas.

Wilson poderá ter

problemas legais

David Spanier
Do The Time.

Londres - Se o novo Governo
trabalhista se concentrar nos termos
legais da renegociação dos termos do
ingresso da Inglaterra na Comimida-
de Econômica Européia (CEEi, encon-
trará formidáveis obstáculos jurídicos
e perderá o apoio da Comunidade
que do contrário poderia obter, disse
George Thomson, um dos membros
britânicos da Comissão de Bruxelas.

Se entretanto, o Governo traba-
lhista se concentrar na renegociação
do caráter e das politicas da Comu-
nidade. tem chance de conseguir alia-
dos e fazer progresso.

POLÍTICA FISCAL

As novas medidas orçamentárias
serão comunicadas à Nação pelo Mi-
nistro da Fazenda, Denis Healey. As-
sessores do Governo adiantaram que
haverá pesados impostos às camadas
mais ricas, para permitir a elevação
das pensões, outros benefícios previ-
denciários e criação de subsídios aos
gêneros de primeira necessidade.

Lideres trabalhistas calculam que
a nova política orçamentária — de
"redistribuição da riqueza" — custará
p equivalente a CrS 30 bilhões, en-
quanto os conservadores garantem que
a cifra real se aproxima do equiva-
lente a CrS 60 bilhões. Os gêneros que
receberiam subsídios para terem seus
preços reduzidos são chá, leite, pão,
margarina, ovos, açúcar e queijo, en-
tre outros.

O Ministro das Relações Exterio-
res. James Callaghan, cancelou as vi-
sitas ã Hungria, Romênia e Bulgária
que haviam sido programadas por seu
antecessor. Sir Alec Douglas-Home,
para o próximo mês.

CATALISADOR

Thomson, responsável pela politi-
ca regional da Comunidade, ja foi
Ministro para Assuntos Europeus dos
trabalhistas. Seus comentários sobre a
renegociação têm um peso todo par-
ticular por terem sido feitos pouco
antes do Governo trabalhista divul-
gar suas intenções sobre a Europa no
discurso que a Rainha Elizabeth pro-
nunciou terça-feira.

Ele salientou que o verdadeiro in-
teresse da Inglaterra está em mudar
as politicas da Comunidade interna-
mente. O crescente déficit comercial,
dramaticamente reforçado pela crise
de energia significa que nos próximos
dois anos a Inglaterra precisara dc
todo o apoio que puder obter de seus
amigos, tanto na CEE como nos EUA.

O principal argumento de Thom-
son é que a Comunidade já estava
modificando o seu caráter, especial-
mente no que diz respeito à política
agrícola, de maneira a obter aprova-
ção do Governo trabalhista. A despei-
to de um "número formidável de pon-
tos de interrogação" que pesam sobre
o futuro da Comunidade, há alguns
aspectos compensadores.

A subida ao poder do Governo
trabalhista, da maneira paradoxal co-
mo tantas vezes acontece na política,
poderá agir como um catalisador
construtivo.

SUBSÍDIO

O novo Governo trabalhista vai
iniciar um diálogo com a Comunida-
de numa situação em que conquanto
haja apreensão sobre suas intenções,
há também apoio e boa vontade para
serem explorados.

A este respeito, Thomson disse
que o primeiro pronunciamento do
Secretário do Exterior, James Calla-
ghan — que não enfrenta a Comu-
nidade com nenhum espirito de ulti-
mato em mente — certamente obte-
rá uma resposta reciproca.

Sobre os preços agrícolas, Thom-
son disse que a posição sofreu uma
inversão. Para alguns dos principais
artigos, o sistema da Comunidade es-
tá operando para baixar os preços em
vez de para subi-los. No mercado
mundial, o trigo custará 232T, mais
caro do que a nivel de intervenção ofi-
ciai na Inglaterra.

A Comunidade teve de impor uma
taxa sobre a exportação c não sobre
a importação do trigo. "Isso signifi-
ca que na prática a Franca está for-
necendo á Inglaterra um subsídio pa-
ra o pão", declarou Thomson.

no nu
passeia
de óculos

Hong-Kong e Santiago
(ANSÀ-AFP-JB) — O
streaking continua fa-
zendo novos adeptos. Em
Santiago, um jovem de
20 anos correu nu por
uma rua do centro da
cidade para demonstrar
que no "Chile ainda
existe senso cie humor."

O nudista, usando
óculos escuros, deu uma
rápida volta por um cen-
tro comercial e depois
entrou em um caie cheio
de gente, provocando o
espanto de todos. A
seguir, correu até uma
esquina, onde subiu
numa camioneta.

E m Hong-Kong, ai-
gumas senhoras que es-
tavam tomando chá no
Hotel Península nao se
perturbaram quando um
homem despido (só com
sapatos) passou por elas,
correndo. Desiludido por
ter alcançado pouco
êxito, o desconhecido
partiu num carro, que
estava com o motor li-
gado.

As autoridades chile-
nas advertir a m que
qualquer pessoa surpre-
e n d i d a praticando o
streaking será punida
com penas que vão de 60
a 540 dias de prisão, e a
polícia de Hong-Kong
anunciou que esse novo
tipo d e comportamento
será enquadrado dentro
da antiga lei (multa ou
cadeia de até três meses)
que se aplica para dis-
túrbios em vias públicas
como trocar trombone
nas ruas, matar cavalos
em lugar público ou ex-
por sua nudez.

Sexo mata
marujo mas
dá pensão

Atenas (AP-JB) -¦ "Man-
ter relações sexuais durante
a licença faz parte d o
divertimento nor m a 1 de
qualquer marinheiro", foi a
conclusão do Supremo Tri-
bunal da Grécia que con-
siderou acidente de traba-
lho a morte dc um marujo
durante o ato sexual.

Agora, -a família do mari-
nheiro, não identificado,
poderá pleitear uma pensão
da Marinha. O fato ocorreu
em 1971, quando o marujo
deixou seu navio no porto
de Ligasti, nas Filipinas, e
dirigiu-se para um bordel.
Morreu quando estava na
cama com uma mulher e o
laudo médico registrou
"ataque cardíaco, possível-
mente em v i r t u d e de
emoção excessiva."

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO
FAZENDÁRIA - ESAF

DA ESAF NO
DÂ GUANABARA

Curso de treinamento para a categoria
funcional de Controlador de Arrecadação
Federal de que trata o Decreto N.° 71.236,

de 11 de outubro de 1972

EDITAL N.° 14/74

O CHEFE DO NÚCLEO DA ESAF NO ESTADO DA GUANABARA,

cm cumprimento a Instrução Normativa número °. de 4 de iane.ro

de 1973 do Diretor Geral do Departamento Administrativo do

Pessoal Civil, DASP, faz saber aos interessados que se encontram

abertas, no periodo de 15 a 29 de março corrente, as inscrições ao

curso de treinamento para a prova de desempenho a Categoria Fun-

eional de Controlador da Arrecadação Federal, destinado aos ser-

viclores deste Ministério e aos funcionário, requisitados que nve-

rem optado pela integração no Quadro de Pessoal da Fazenda.

2. O programa do curso será ministrado durante o més de abnl

do corrente ano em todo o pais.

3. Somente poderão in.crever-se os servidores do Ministério da

Fazenda, ocupantes dos cargos de Exator Federal, Auxiliar de Ex,-

toria, Guarda Aduaneiro, Fiel do Tesouro, Tesoureiro e Tesoureiro-

/"'•Os' servidores do Ministério da Fazenda licenciados ou requi-

si',ados, ocupantes de cargos integrantes da citada Categoria Fun.

eional deverão comparecer no local abaixo indicado para ,nscre-

ver-.e ou para preencher termo de desistência do treinamento der.

To do P£o estabelecido para as inscrições, estes últimos muni-

cios de ofício de apresentação do órgão de Pessoal requisi.anle.

5 Nos casos dc omissão ou relacionamento indevido o fun:,o-

nário deverá comparecer ao local indicado no item 7 para fazer a

sua inscrição ou comprovar perante a Equipe Técnica de Classif -

___íò IdZ seu ingresso por concurso público ou prova p,

blica de habilitação de caráter competitivo, de acordo com o art.

8° do Decreto n.» 71.236. de II de outubro de 1972, com nova

Lação dada pelo ar,. 1° do Decreto „.• 71.899, de 14 de ma,

o" Ís pregados que tiverem reconhecido o *™|!»J« ~

,er á transformação para a Categoria Funcional de Controlado, d

Arrecadação Federal deverão comparecer para inscrever-se ou para

preencher termo de desistência do treinamento dentro do prazo

estabelecido para as inscrições.

7. As inscrições serão feitas no Balcão "B" do andar térreo do

Ministério da Fazenda, no horário das 9 as 17 horas.

Rio de Janeiro, GB, em 07 de março de 197J

(a) JORGE DA SILVA CAMPOS

Chefe do Núcleo da ESAF
no Eslado da Guanabara

MpROTEL
DIÁRIA

45,00
informações:

0P1TEC Opinião Técnica

Rua Senador Dantas, 19 - gr. 304

Tels.: 222-8420 - 242-9405 -252-1544

RSOTUR S.A.
EMPRESA DE TURISMO DO
ESTADO DA GUANABARA
C.G.C. 42.171.058/0001

— Assembléia Geral Ordinária —

- CONVOCAÇÃO -

Ficam os Senhores Acionistas da RIOTUR S.A.

EMPRESA DE TURISMO DO ESTADO DA GUANA-

BARA, convidados a se reunirem em Assembléia

Geral Ordinária, no dia 18 de abril cie 1974, as

15 horas, na sede social da Empresa, na Rua Sao

José n.° °0 - 19.° andar, para deliberarem sobre

a seguinte Ordem do Dia:
a) - Aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço

Geral, Conta de Lucros e Perdas e Parecer do

Conselho Fiscal, relativos ao exercício encer-

rado em 31 de dezembro de 1973;

b) - Assuntos Gerais.
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas,

na sede da Empresa, os documentos a que se refere

o art. 99 do Decreto-Lei n.° 2.627, de 26 de selem-

bro de 1940.
Rio de Janeiro, 11 de março de 1974

(as.) ANN1BAL UZÉDA DE OLIVEIRA
— Diretor Presidente —

~-*-J
__ _—- —

Área de aproximadamente 5.000m2 nas imediações

da Av. Brasil com construção ou não cartas para portaria

deste Jornal n.° 03213.
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\ Inscrições para a Escola
Superior de Propaganda
estão abertas até amanhã

As inscrições para a Escola Superior de Pro-
paganda do Rio só podem ser feitas até amanhã e o
inicio dos cursos está previsto para o próximo dia
25, na Praia de Botafogo, 210. 11.° andar. As aulas
serão dadas três vezes por semana, em horário no-
turno, entre I8h 30m e 211. 30m.

O vice-presidente da ABP, Sr. Cid Pacheco, in-
formou que o estabelecimento da escola no Rio —
que se deveu à iniciativa do Sr. Sani Sirotsky, pre-
sidente da ABP — "concretizou um ideal publicitá-
rio de muitos anos, que era o de estender aos ca-
riocas as enormes vantagens que a Escola Superior
de Propaganda e Marketing tinha prestado a São
Paulo".

Equilíbrio
A ESPM surgiu em São Paulo há 23 anos e a

Escola do Rio seguirá o mesmo principio — a prepa-
ração de profissionais para as agências de propa-
ganda. Para cumprir o objetivo, a Escola recrutou

publicitários conhecidos e capacitados a transmitir
experiências reais e atuais do mercado.

A filosofia básica da Escola, segundo o Sr. Cid
Pachedo. identificada no slogan Quem Sabe Fazer
Ensina Melhor resulta "em cursos extremamente
vivos, dinâmicos e atualizados". Mas isso não con-
funde a ESPM com uma escola técnica, porque 

"há

todo um conjunto de disciplinas teóricas para fun-
damentar o ensino prático".

— Esse equilíbrio entre teoria e prática tor-
nou o curso da ESPM um dos mais seguros passa-
portes para o ingresso na profissão publicitária —
diz o Sr. Cid Pacheco, acrescentando que é injusta
a argumentação de que a profissão está fechada a
valores novos. O que a propaganda precisa, segun-
do ele. é de capacitação profissional, 

"dificil de ser
encontrada".

Disciplinas
Os cursos da ESPM serão distribuídos em três

áreas — Humanidades, com seis disciplinas (Psi-
cologia. Sociologia. Evolução da Filosofia e do Pen-
samento. Antropologia, Fundamentos Científicos
da Comunicação e Problemas Brasileiros e_Con-
temporaneos), que ficará sob a coordenação do
professor Marcos Margulies: a segunda área, Mar-
keting. coordenada pelo professor Manoel Maria
dc Vasconcelos, terá cinco disciplinas: Marketing
Básico. Elementos de Economia, Métodos Quanti-
tativos em Marketing. Pesquisa de Mercado, Mer-
chandising e Promoção de Vendas.

A terceira área. Técnica Publicitária, será co-
ordenada pelo professor Cid Pacheco e é a que tem
maior número de disciplinas: Elementos de Propa-
ganda. Planejamento Publicitário. Redação Publi-
citaria. Prática de Criação Publicitária, Arte Pu-
blicitária, Veiculacão Publicitária. Produção de TV,
Produção Gráfica. Legislação e Ética de Propa-
ganda.

— Um do.s ângulos mais importantes que a es-
cola vai desenvolver é a valorização do ensino do.s
aspectos visuais da propaganda, através da disci-
puna Arte Publicitária— afirma o Sr. Cid Pacheco.

Destacou também a cadeira de Produção de TV.
para a qual estruturará um convênio com a TV
Globo, garantindo, segundo disse, "um dos cursos
mais eficazes jamais dado sobre o assunto no país".

Uma das primeiras tarefas da ESPM e do Rio
será suprir as diferenças de formação profissional
nos publicitários mais antigos, que não tiveram
oportunidade de seguir cursos regulares. Para isso,
a ESPM vai abrir 50 vagas preferenciais, sem ne-
cessidade de exame de seleção, para profissionais
que trabalhem há mais de três anos em cargos de
nivel executivos.

O exame de seleção para estudantes em geral
será realizado na PUC às 13h 30m do dia 16, sábado.

DER fluminense aplicará
verbas da Taxa Rodoviária
em obras de acesso à Ponte

Niterói (Sucursal) — O DER fluminense vai
aplicar recursos no valor de CrS 16 milhões — pro-
venientes da arrecadação da Taxa Rodoviária no
Estado do Rio — nas obras dos acessos à Ponte Rio—
Niterói a partir de abril.

Além disso, o Governo estadual tentará um em-
préstimo externo de 20 milhões de dólares (CrS 130
milhões) para a abertura de novas vias de acesso
à Ponte e outras obras na Capital.

MAIOR CAPACIDADE
A etapa prioritária dos

planos de descongestiona-
mento dos acessos — a ser
iniciada com a verba prove-
niente da Taxa Rodoviária
— é a duplicação do trecho
Marambaia-—Manilha, na
RJ-1, de quatro quilômetros.
Está incluida nessa obra a
construção de duas pistas
centrais e duas laterais. En-
tre Niterói e Alcântara, a
pista já é duplicada.

No setor urbano, a Prefei-
tura tem uma série de pro-
jetos para aumentar a ca-
pacidade das ruas princi-
pais e criar novos acessos en-
tre os bairros. Entre eles es-
tá o fechamento do canal da
Alameda São Boaventura,
por onde passa todo o trá-
fego da Ponte em direção ao
interior do Estado, aumen-
tando de quatro para oito
as faixas de rolamento na
avenida; e a abertura de

quatro túneis para desafo-
gar o transito na cidade.

O DNER já se convenceu
de que a previsão de volume
de tráfego da Ponte Rio—
Niterói, no primeiro ano —
da ordem de 15 mil veículos
por dia — será ultrapassada.
O cálculo oficial, agora -—
em função dos primeiros
dias de funcionamento — é
que o volume diário vai se
estabilizar entre 20 e 25 mil
veículos, no decorrer deste
ano.

Para o próximo fim de se-
mana a Patrulha Rodovia-*
ria Federal não adotará ne-
nhum esquema especial de
policiamento na Ponte, pois
acha que o problema de en-
garrafamento, já ocorrido na
semana passada, não se de-
ve a atrasos durante a tra-
vessia, mas à restrita capa-
cidade das ruas de Niterói
para absorver o grande trá-
fego.

HOMENAGEADO 0
DR. DAHAS ZARUP
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? Chequepas Banorte
O Cheque-Dinheiro
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I Cheque de pagamento garant ido.
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;.**. Com o Chèquepag, acabou-se O Chèquepag tem fundos semprt**. .'•.'*'"
o problema de faz*er contas e mais O Banorte garante ò pagamento; .... t¦*«

' contas, antes de emitir um cheque para E dinheiro certo a*qualquèr hora;:-" 7J ''«T 
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• pagamento de qualquer coisa. Todos o aceitam. Converse hoje môsm^7;7f'
7> Vóçê pode comprar tudo: onde como gerente do Banorte. O Chaqúepag-

quiser, quando quiser, quanto quiser. existe para você, que merece. :'*..*.- ¦</:-^r;-
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Médicos e funciona-
rios da Santa Casa
prestaram uma liome-
nagem ao Dr. Dahas
Zarur, Diretor Geral
da Secretaria, por oca-
sião da passagem do
seu aniversário nata-
lício.

Foi inaugurada uma
placa de bronze na* 8a.
Enfermaria, do Pro-
fessor Figueiredo Men-
des, como prova de
gratidão pelos serviços
que o Dr. Dahas Zarur
presta àquela impor-
tante unidade da San-
ta Casa, tendo falado
vários oradores.

Funcionários e ami-
gos. à frente uma co-
missão de mais de 80
Irmãs de Caridade, le-
varam seus cumpri-
mentos.

Entre os presentes
estavam vários Mordo-
mos, Diretores de Ser-
viços Médicos e o pró-
prio Provedor, Minis-
tro Afranio Costa, que
saudou o aniversa-
riante, dizendo da sua
extraordinária capaci-
dade de trabalho e de-
dicação à Santa Casa
da Misericórdia.
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• • Oa Atlas C"até logo" 
"

o quer dizer "adeus?

uestão de
responsabilidade.
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Claro que também para nós,
a venda de um equipamento
é o momento mais agradável.
Mas sabemos que é um erro
esquecer nossos clientes
logo após: ou seja,
dizendo "até logo" pensando
em "adeus"
Na Atlas Copco nunca existe
um "adeus"; ficam os nossos
homens, as peças,
as oficinas que garantem
o máximo de eficiência
e o mínimo de paralisações
em cada equipamento que
vendemos.
Mas o que entendemos por
assistência técnica não foi
inventado por nós;
faz parte da filosofia Atlas
Copco em todo o mundo.
É traduzida pelos Centros
de Ar Comprimido, um dos
quais sempre perto de você;
e cujos homens você conhece
pelo primeiro nome.
Questão de responsabilidade.

JjttkmCúpco

ar comprimido
a serviço do mundo
AUM C0M.0 BPASILIiBA S » - rQ
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Plano de
Classificação
vai devagar

\ legislação referente ao
Novo Plano de Classificação cie
Cargos data de 1970. mas ate ho-
je para médicos, economistas,
engenheiros, dentistas, estatisti-
cos, professores e outros proíis-
sionals de nivel técnico superior
do serviço público ele não íoi co-
locado em prática.

O plano prevê mie o funcio-
uario público de nível superior
..cja remunerado de acordo com
a importância do curso. A re-
classificação obedecerá critérios
como antigüidade, curso e mere-
cimento, entre outros.

O PLANO

O Novo Plano de Classifica-
cão de Cargos íoi sancionado
pelo Presidente Mediei. Decorri-
do o prazo de 18 meses, fixado
pelo DASP para a total implan-
tação do NTovo Plano, somente
os'servidores ativos e Inativos do
Grupo Diplomacia, do Ministério
das Relações Exteriores, estão
recebendo seus vencimentos de
acordo com que foi estabelecido.

A demora do enquadramen-
|.o dos funcionários nos novos
níveis de vencimento deve-se ás
dificuldades criadas pela pro-
pria legislação, falta de recursos
materiais e humanos em várias
repartições e a diversificação de
critérios dc um para outro mi-
nistério ou autarquia.

Essa demora e progressiva
desvalorização da moeda aca-
barão anulando todos os bene-
licios previstos na legislação em
wgor. Como solução, o presiden-
te da ASCB. Associação dos Ser-
vidores Civis do Brasil, Sr. Dar-
ci Daniel de Deus, bem como a
..residência do INPS, sugeriu o
imediato enquadramento dos
profissionais de nível superior
no nível inicial de suas respecti-
vas carreiras.

A RECLASSIFICAÇAO

Quando o Plano for colocado
cm execução, os funcionários de
nível superior serão automática-
mente enquadrados nos novos
niveis salariais, mas os oüciais
de administração, escriturários.
serventes etc, só serão enqua-
drados depois de um treinamen-
to e uma prova cie desempenho.
Caso o funcionário não seja bem
sucedido., terá a oportámidade de
lazer uma segunda prova. Aquc-
les que não forem bem aprova-
dos ficarão em cargos em extin-
ção.

De acordo com o Plano, o.s
médicos serão escalonados nos
niveis NS-4, CrS 3 900,00: NS-6,
CrS 4 700.00 e NS-7 CrS 5 300.011.
O.s outros funcionários serão es-
calonados nos niveis 21 e 22.

Temporal inunda Recife e
deixa dezenas desabrigados

mu
isam

"f^^^(%%lM^4M' Vf«C% i

Choveu forte durante a madruga-
da de ontem sobre o Grande Recife
e a cidade amanheceu com ruas inun-
iludas e o tráfego congestionado em
vários pontos. A ágtia invadiu algu-
mas casas no bairro de Peixinhos e
os moradores tiveram de salvar seus
utensílios colocando-os sobre os mó-
veis. Mas a Comissão de Defesa Civil
de Pernambuco afirma que os índices
de chuvas não são alarmantes.

Em Belém, o DNER informou em
nota oficial que o acidente que blo-
queou a BR-316 não íoi no trecho re-
centemehte inaugurado pelo Presi-
dente Mediei e que "o fato, realmente
imprevisível, foi acarretado pelas vio-
lemas chuvas que vêm ultimamente
se abatendo sobre a região". Máqui-
nas e 100 homens estão trabalhando
no local onde se rompeu o tubulão de
anta provocando enorme cratera na
rodovia, e ainda hoje o tráfego de-
verá ser restabelecido em caráter pre-
cario.

Clieia no rio Cuiabá

Em Goiás, fortes chuvas engros-
saram as cabeceiras do rio Cuiabá,
que atinge os mais altos níveis dos
últimos anos, obrigando populações
ribeirinhas a fugir em busca de posi-
cões mais elevadas. Ontem, as águas
do Cuiabá nivelaram-se com os pila-
res mais altos da Ponte Júlio Muller.
que liga a Capital goiana ao munici-
nio vizinho de Várzea Grande, cau-
sando desabamentos e deixando desa-
brigadas dezenas de famílias."no 

bairro do Terceiro, sempre
mais atingido pelas cheias do rio. bar-
cos e canoas foram mobilizadas para
s-üvar famílias ilhadas em suas casas.
As previsões são de agravamento da
situação nas próximas horas.

No Sul de Goiás, mais de 30 ja-
mantas e caminhões estavam atola-
das ontem na BR-163, na atara cie
Rio Brilhante, com as primeiras par-
tidas das safras 73-74 de arroz, ame-ii-
doim e soja destinadas ao consumo de
São Paulo e Paraná.

MÁQUINAS SONORAS
Conserto» com B&rantla

tftANSISOM
Rua Senhor do» Pç..o», 55 -
7jo «ndír, iel.t Í21-2914

Calor no SnI

Chuvas intensas caíram ontem
nu região das estâncias hidromine-
rais -assim como em Uberaba e La-
vras mas choveu apenas esparsamen-
te no resto de Minas. A temperatura
manteve-se estável no Estado, com a
máxima de 27 graus e a mínima de
14 "raus. O tempo melhorou durante
o dia nas regiões entre Para ca tu
Triângulo, Sul, Zona da Mata e Me-
taliirgica. •

Os gaúchos estão sol rendo lom-
calor há uma semana. Caem apenas
chuvas esparsas, de curta duração,
no Estado. A meteorologia atribui o
tato á baixa, pressão em todo o Rio
Grande do Sul, onde a temperatura
máxima registrada foi de 30.4 graus,
cm São Luis Gonzaga.

Os baianos usaram ornem pela
primeira vez agasalhos neste verão.
A temperatura em Salvador, que se
mantinha em torno dc 30 graus, caiu
repentinamente para 2Õ.7, a máxima.
c 23,8 graus, a minima. entre pança-

das de chuva miúda. Chove continua-
mente no Oeste do Estado, desde o
Alto São Francisco até a fronteira com
Minas, o que é considerado pelos téc-
nicos um benefício para a lavoura do
milho.

Em Brasília o céu esteve nublado
e a temperatura estável. Pequenas
chuvas caíram nas primeiras horas
da tarde e os termômetros registra-
ram a máxima de 24.8 graus e a mi-
nima de 17 graus.

Blumenau se recupera
Apesar das previsões de novos

temporais em Santa Catarina — o
Município de Blumenau continua em
estado de emergência por causa da
tromba dágua que ali causou três
mortes — o tempo permaneceu bom
ontem em todo o Estado e a tempe-
ratara subiu a 32 graus no litoral.

Em Blumenau foram identificados
dois dos três mortos. São Dagoberto
Bernliodt, casado, 41 anos, e Adão
Machado, 19 anos. A vida da cidade
está praticamente restabelecida e o
Prefeito Pelíx Theiss determinou a
imediata reconstrução das pontes le-
vadas pelas águas assim como a re-
pavimentação das ruas atingidas. Ope-
rários limpam os detritos acumula-
dos enquanto donas-de-casa e empre-
gadas ocupam-se da restauração dos-
jardins de flores características do va-
le do Itajaí.

O Prefeito de Guabiruba também
decretou estado de emergência. O Mu-
i-ieípio, embora fora do vale do Itajai.
sofre influência de alguns dos rios
(tiio compõem a sua bacia. Até meio-
dia de ontem cerca de 150 famílias es-
tavam ali sitiadas, nas localidades de
Planície Alta e Pomerancia.

O rio Paraíba, no Estado do Rio.
apesar da estiagem, não sofreu redu-
ção de volume maior que a normal da
época, segundo técnicos de Light. Em
Volta Redonda, o nível ontem era de
2,87m, quando a média normal para
época varia entre 2.G0 e 3,10m. No Sul
do Estado, chuvas de verão têm caído
de duas semanas para cá. quase dia-
riamente.

Àguaceiro em Fortaleza
Após um dia de sol em Fortaleza.

15 minutos de chuva torrencial inun-
daram ontem ao anoitecer todo o cen-
tro da cidade, obstruíram galerias que
vinham sendo limpas dos detritos
deixados pelo temporal do fim-de-se-
mana, e emudeceram centenas de te-
lefones. Mais de 50 residências foram
invadidas pelas águas c casas comer-
ciais fecharam as portas tentanto
proteger seus estoques. O transito con-
gestionou-se, com muitos carros imo-
büizados.

A avenida que leva ao Estádio
Municipal Presidente Castelo Branco
está coberta pelas águas do rio Coco.
que transbordou sábado, e as de um
pequeno açude que arrombou destru-
indo também algumas plantações.
Muita gente, de torrara na mao, esta
pescando na avenida os peixes que
viviam no açude. tSucursais e corres-
pondentes de Belém, Recife, Cuiabá.
Belo Horizonte. Porto Alegre, Salva-
dor. Brasilia. Florianópolis. Niterói c
Fortaleza i.
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(COMPREENDENDO AS OPERAÇÕES DA MATRIZ E DEPARTAMENTOS)
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Sao Paulo

Urbinai

Avenida Pautis'»
Gaivào Buer.o
Jaguaré

Mercécio Municipal
Pauis Sou^a
Penha
Pin&siroa
Sento Amaro
Senador Feijo
Sete de Abril
Vila Mariano

Eu.do d. S.o P.ulo

Ada*.n$nt;na
Álvares Wiicii-ílr.
Americana
Araçatuba
Bsatos

BoUru
Barigüi
Campinas
Carapícuíba
Dracena
Guararao?»
GuaruIliO'

Jundiaí
Lins
Marflia
Mírandópoii;
W.oçjÍ da; Cmjvm
Osasco
Gurinhcs
Pacaemou
Pereira Barreto
Presidente Prud"i
Req'stro
Santo And'*
Santos:

Cintra
Mercado

Sito Bernardo do
Campo

São José dos Campos
Suzano
Tupi Paulista

Estado do Paraná

Apucarana
Arapongas
Assaf
Atais Chaleaubriantl
Cornélio Procónio
Curitiba
Londrina
Maringá
Paranaguá
ParanavBÍ .
Santa Mari*na
Umuarama

Estado da Guanabara

ftio de Jeneirc:
Prosidente Varoa;

Castelo
Rcí.ário

Esudo d« M_lo

Gfosso

Campo Granda

Estado <1»
Pernambuco

Secife:

Damas Barreto
Boa Vista

Distrito F*d*fil

Brasília

Estado d« Minai
G«»ai»

Estado do Rio d»
Janeiro

Niterói

Estado do Amaionat

Manaus

Estado da Bahia

Salvador:

Estados Unicios
São Pedro

Feira de Sr.ntana
Tanqulnho

Eslado do Cea.á

Fortaleza

Estado do Miimlno

São Luis

Estado do Para

Belém
Tomé-Açú

Estado da Paraíba

João Pessoa

Campina Grando

filado do Rio
Grandt do Norl»

Nalal

Estado da Sergip»

tstiido do Rio
Crandt do Sul

Porto .Alegre

ATIVO

Duro.-

Banco

100.389.74Ü,<)1

C«ntral - Retolhim*r*.to Comp

títulos

ulsórío:

1C0.253.7«,35

i34.4S7.326.0S

Emorésíimo» ¦ * * *_!'''.',
«.diantamentos Sobre Contratos de Cambio ....

Correspondentes no Exterior om Moedas Estrangeira-

Outros Créditos 
Valores c Bens 
imobilizado ....... - 
Resultado Pendínte
Cents» óa Compensação

234.741 .073,38

1 .215.099.701,12
94.051.294,31

446.551 .795,24
3.015.010.385.73

23.033.182.66
67.255.381,13
26.778.69í, 77

4.075.980.319.91

9.29'Í.896.570,18

PASSIVO

Capital e Reservas "

^ondente. 
' 

no' Exterior' 
'em 'Moedas' 'Estrangeiras

^Sn^^!dlafc0rÉ^;^M^ipais 
.

R«ebim«r.tSos p'=r' Conta' de' Instituições Previdenciárias

Caixf 
* 
tonta.» 

'Federai' 
- 

' 
PIS'£ C^èad.* 

' 
\.

Redescontos e Empréstimos no Banco Central 

SS^orfendS» 
' 

1- Repassei' Oficiais
Rc.ultado Pendente
Contas cie Cctrponsacuo

109.503.029,08
1.226.635.027,18

494.680.^92,83
3 020.049.774,32

12.130.395,57
14.182.421,78

86.168.062,31

3.050,07
3.384.375,62

84.848.663,72
6.751 .078,81

H2.768.512.26
49.811 .366,72

4.075.980.319,91

9.298.896.570,13
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Para os mmotoristas dos carros-pipa surgiu uma renda extra.

Falta de água contínua no Rio
Os bairros da Zona da Leopold'.-

na e parte do Centro. Tijuca. Santa
Teresa. Hlia do Governador. Jacaré-
pagiiá, Méier e São Cristóvão conti-
miam recebendo um terço do forneci-
mento normal de água — 50 milhões
de litros por dia — e a.s pouca.s cim-
vas das últimas 43 horas — nem che-
"iram a atingir os mananciais que
alimentam seus sistemas de abaste-
cimento. ,

Copacabana, com seu regime cie
-lias alternados, e outros pontos da
cidade também sofrem em conse-
quência da estiagem, cujo efeito.se
faz sentir nas matas e encostas do.-
morros, onde prosseguem freqüentes
as ocorrências dc incêndios. A provo-
cação artificial de chuvas no Estado
está fora de cogitação, segundo o De-
parlamento Nacional de Meteorolo-
ala.

Em equilíbrio

T*tuo tocirf*
D.r-<o-

(«1 Ktii» Uthari
TC. CRC. SP. 71.903

Pára a Cedag. a atual situação
do abastecimento ao Rio é difícil e
em alguns locais critica, mas nao che-
ga a caracterizar uma calamidade.
Por enquanto, a vazão do vio Guan-
du não e<tá afetada, garantindo esse
sistema básico de abastecimento a
cidade os 900 milhões de litros diários
que normalmente fornece. Problemas
eventuais em algumas áreas são atri-
buidos ao excesso dc consumo provo-
cado pela temperatura elevada.

Nos bairros abastecidos pelos sis-
temas de Acari. Ribeirão das Lajes e
mananciais locais — GO fontes e pe-
quenos rios localizados principahnen-
te nas serras de Jacarepaguá e Tiju-
ca  o abastecimento se toma enti-
co mas ainda permite à Cedag uma
.série de manobras e desvios, que pro-
curam equilibrar o fornecimento e o
consumo 'em algumas zonas atingi-
das.

Ontem, em uma hora, 2o carros-
pipa recolheram água na estação ele-
vatória da Rua Francisco Bicalho —
em tempos normais, os carros que ali
vão não passam de cinco. Segundo os
motoristas, Tijuca e Leopoldina sao
os bairros mais afetados e seus mo-
radores chegam apagar ate CrS laO.OO
por um carro-pipa. Embora tenham
fregueses — poucos — a qualquer
tempo, a seca trouxe-lhes uma fonte
de renda adicional e alguns fazem
agora- até 12 viagens por dia.

Cliu.a ai-lilit-iiil

\ precipitação observada ao
anoitecer de terça-feira representou
apenas 0,8 milímetros — um índice
pluviométrico insignificante —- e nau
cheou a alterar a situação nos_ ma-
nanciais de água. A normalização do
abastecimento à cidade pelos sis.e:
mas atualmente <*m baixa dependera
de chuvas fortes, que compensem o

grande déficit de precipitações obser-
vado nos três primeiros meses deste
ano.

A provocação de chuvas artm-
ciais está fora de cogitação, segundo

-o diretor do Departamento Nacional
de Meteorologia. Coronel Roberto
Venerando Pereira. Afirma ele que o
ponto-de-vista do Departamento co-
incide, a esse respeito, com o da Or-
ganização Meteorológica Mundial,
cujos técnicas colocam dúvidas quan-
to à eficiência do método.

Outro especialista, o eng. Adal-
berto Serra, afirma que não existe
condições para a provocação de chu-
vas que possam resolver os problemas
da atual estiagem, porque, mesmo se

tivesse êxito, a precipitação nao se-
ria em volume suficiente nem econo-
micamente compensadora. Também
o diretor de Parques do IBDF, Sr. Al-
ceu Magnanini, não considera a so-
lução viável c nem acha que o Rio
se encontre na situação extrema de
recorrer a ela.

(Obstáculo
Nao obstante, a Fundação Ceu-

rense de Meteorologia e Chuvas Ar-

Micials se prontificou ontem a faz a

chover artificialmente na aiea d

C-ande Rio. Seu superintendente, o

no 
'sor 

João Ramos - Inventor do

.oce^o de nueleação artificia com

uso de solução saturada dc douto
sódio - disse que o único obsta-

mo ma a realização do programa
¦obre'a Guanabara e Estado do Rio

é o intenso tráfego aéreo.
Para o professor João Ramos, a

situação do Grande Rio. mesmo tom

aTolongada seca. não é muito gra-
vc porque choveu ultimamente tia»

cabeceiras do rio Paraíba do Sul. EU

adiantou que devera chover em toda

a área nos próximos dia,, agindo
indicam as cartas clc tempo po. ele

consultadas.
Acrescentou que. mesmo assim, a

Punceme terá o maior empenho em

contribuir, caso necessário, para a so-

lucáo do problema que começa a m-

quietar cariocas e fluminenses.

[Novos incêndios
•ue ás 19h de ontem, os bombei-

ros haviam saido 45 vezes para ateu-
der a ocorrências dc focos dc inceii-
dio no mato em várias encostas cie
morros. Os mais graves foram na Vis-
ta Chinesa, ás Mi. e na Estrada do
Corcovado, às llh. Em muitos locais,
devido à carência de recursos e as üi-
ficuldades de acesso, eles limitaram-
se a constatar a ausência dc risco cc.

propagação e deixaram o mato quei-

Na Vista Chinesa, os bombeiros clc
santa Teresa isolaram a área com

aceiros, num trabalho que durou mais
de seis horas. Na Estrada do Corcova
do o fogo começou junto ao asfalto c

em poucos minutos propa-ou-se. ro-
deando a capela São Silvestre, situada
na antiga estrada de acesso ao Coito-
vado e passando a poucos met os cia

linha férrea do trenzinho que vai tam-
bLparaoCor-3oVado.Àsl7hoíog°
estava controlado, mas nao apagado.

Hoje. o Serviço de Refloresta-
mento da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento estudara as conse-

quências da seca nas encostas, basea-
da no laudo do técnico Francisco Car-
los de Lima, que ontem percorreu as
áreas afetadas. Segundo a Secretaria,
o reflorestamento e o tipo da vege-
tacáo a ser empregado dependem das
disponibilidades dc mudas no horto
do Estado e sua melhor adequação as
características regionais. O plantio de
leguminosas no lugar do capim colo-
nião _ que se incendeia com facili-
dade também será estudado.

O Departamento Nacional de Mc-
teoroiogia prevê para hoje no Rio
temi» bom. com nebulosidade vario-
vel c instabilidade pela madrugada. A
temperatura estará estável.1 a visibi-
lidade passará de boa a moderada e
as ventas de Esto soprarão fraco.-.

Estado ainda
está sem
professores

A Secretaria de Educação
ainda não sabe como solu-
c.ionar o problema da falta
de professores para as tur-
mas de primeiro grau que.
estão matriculadas em va-
gas cedidas pelos colégios
de segundo grau. Enquanto
isso, mais de 6 mil alunos
de 149 turmas continuam
sem aulas.

Como o Departamento de
Ensino de Segundo Grau é
o responsável pelo atendi-
mento dessas turmas de pri-
meiro grau, além de seus
próprios alunos, o número
de professores concursados
pela Espeg nào é suficiente
para cobrir as necessidades.
A Secretaria de Educação
está estudando um aumen-
to no número de novos pre-
fessores a serem contrata-
dos.
CERTEZA

Embora muitos colégios
de segundo grau também
continuem sem professores,
o diretor do Departamento
de Ensino de Segundo
Grau, professor José Mana-
rino, garante que logo que
a Secretaria de Adminis-
tração autorizar a contra-
tação dos professores classi-
ficados no concurso da Es-
peg, todas as vagas serão
preenchidas.

Por enquanto só foram
convocados professores de
Matemática, Física, Quiini-
ca e Biologia que conti-
miam se apresentando para
escolha de Distritos Educa-
cionais. Falta a convocação
de professores de História. «
Educação Musical, Artes
Plásticas, Artes Industriais
e Português.

CEE defende
os diplomas

A Guanabara não precisa
mais da ação supletiva do
Ministério da Educação, c
uma das evidências disso n
que o Pedro II não manterá
mais exames supletivos --
essa é a opinião do profes-
sor Diofrildo Trc-tta, deferi-
dendo a posição do Conse-
lho Estadual de Educação,
diante da acusação de ile-
galidade feita pelo profes-
sor Romualdo Carrasco.

Para c presidente da Ca-
mara do Ensino Supletivo
ino CEE, a Lei n<? 5 692 é
(muito clara ao afirmar no
Artigo 28, que "os certifica-
dos serão expedidos pela
instituição que mantém, os
cursos supletivos." Como o
Pedro II não os mantêm
mais, cabe à Secretaria de
Educação, agora, expedir os
certificados.

REVISÃO TOTAL

A revisão total da Reso-
lução n? 1. de 1973. que re-
guia o ensino supletivo no
Estado, foi o trabalho ini-
ciado ontem pela Câmara
de Ensino Supletivo do Con- ¦
selho Estadual de Educação,
diante dos inúmeros casos
de difícil solução, pela atual
legislação.

— Temos consciência dr
que o problema é mais ge-
ral, é de complexidade crês-
cente do ensino supletivo e
de omissão da lei. Mas, no
caso do parecer a favor cie
alunos que fizeram o suple-
tivo no Pedro II e agora re-
querem certificados pela
Secretaria de Educação, o
Conselho agiu com acerto.
O aluno que já fez as cadei-
ras no Pedro II. so porque
este colégio não expede
mais certificados de supleti-
vo. vai ter que repeti-las?
Isto é iabsurdo.

Rede é aplu a
formar técnicos

Todas as escolas esta-
duais c algumas partícula-
res têm condições de ter o
ensino profissionalizante no
29 grau. porque se prepa-
ram tecnicamente. A afir-
macão foi do Secretário de
Educação, Sr. Celso Kelly.
ao realizar ontem uma pa-
lestra sobre o assunto na
aula inaugural da Escola dc
A d m inistração Comercial
do Senac.

Disse ele que todas as
empresas devem colaborar
com as escolas no sentido
de melhorar e ampliar o
mercado de trabalho para
aqueles que não pretendem
cursar a universidade, mas
que serão técnicos dc nível
médio, "base para um pais
em desenvolvimento." Pediu
ainda que entidades como
o Senac participem dessa
iniciativa.

O Secretário de Educação
disse que é de fundamental
importância as escolas da-
rem a seus alunos a oportu-
nidade de ja ter uma pro-
fissão ao terminarem o cur-
so colegial, porque assim
('les próprio.- poderão se
manter.

Afirmou que as estatisti-
cas provam que o ensino
profissionalizante é u m a
necessidade, pois grande
parte dos que iniciam os
cursos universitários não
podem terminá-los por mo-
tivos financeiros.



JORNAL DO BRASIL O Quinta-feira, 14/3/74 D 1." Caderno

Conjunto em
Bonsucesso
é inaugurado

O Governador C li a gas
Freitas inaugurou ontem na
Rua Teixeira de Castro, em
Bonsucesso. o Conjunto Ha-
bitacional Presidente Medi-
ci, que abrigará, em seus
720 apartamentos popula-
res, moradores transferidos
de várias favelas, entre eles
os da Maré e da área do ae-
roporto supersônico, e fun-
cionárlos da Universidade
Federal do Rio de Janeiro.

A ocupação das novas
unidades começou' em julho
do ano passado pelas fanü-
lias vindas da área d o
.supersônico, acrescidas dia
5 por 80 das 180 famílias da
favela da Maré, seleeio-
nadas pelo nível de renda.
Até o dia de ontem, 70% do
conjunto já estava habita-
do. mas a renda mínima
exigida, que é de CrS 861,00
vai dificultar a remoção de
outros favelados para lá.
TRÊS TIPOS

Os apartamentos do con-
junto de Bonsucesso são de
três tipos: 80 unidades de
quarto e sala com 31 metros
quadrados e prestação de
CrS 191,00: 280 unidades de
quarto e sala com 38 metros
quadrados e prestação de
CrS 235,45; e 360 de dois
quartos e sala com 50 me-
tros quadrados e prestação
dc CrS 308,92. Um p lay-
around e uma escola serão
construídos numa área de
quase 2 mil metros quadra-
dos, completando o projeto
do Conjunto Presidente
Mediei.

Lins ganha

Gover¦nador Chagas Freitas preside a entrega do conjunto que tem 720 apartamentos

Computador
do Detran
está bom

Os computadores para
controle de sinais de trate-
go comprados pelo Detran
íiá oito anos e até agora
guardados no campus da
UEG estão em bom estado
de conservação e podem ser
usados a qualquer hora,
desde que o Governo dispo-
nha de CrS 4 milhões para
a sua instalação.

A informação é do pro-
fessor Artur Greenhalg,
que, como especialista em
eletricidade na Universida-
de do Estado da Guanaba-
ra, analisa há cerca de seis
meses os equipamentos.
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A Cia. Imperial de Indústrias Químicas do I

S Brasil comunica a instalação dos telefones pro- E
I visórios na Av. Rio Branco, 31 - 17.° andar: H

1 Wk 223-9326 - Silicato de Sódio Hj
I §|»V Produtos Químicos em geral 9

¦—

hosvital
intan

Para atender a uma po-
pulação calculada em cerca
de 700 mil pessoas, o INPS
inaugura ãs ÍOh 30m de ho-
je o novo Hospital Infantil
do Lins, que funcionará
junto â Maternidade Car-
mela Dutra (totalmente re-
formada), com um total de
80 leitos, dos quais 52 só pa-
ra recém-nascidosI.

Planejado após um levan-
tamento sobre a carência
de leitos na área e visando
a atender à grande incidên-
cia de casos pediátricos,
principalmente de desidra-
taeão. o novo Hospital In-
íantil contará também com
um Centro de Cirurgia
Neo-Natal e um ambulató-
rio infantil, que funcionará
no regime de dois turnos.
Ele fica na Rua Aquidaba,
1 037.

Metrô pode
sair por
novo me

O presidente do Sindica-
to dos Engenheiros do Es-
lado da Guanabara, Antò-
nio Laviola — que também
trabalha para a Companhia
cio Metropolitano — infor-
mou que há possibilidade
de que venha a ser utiliza-
do nas obras do Metrô ca-
rioca o método milanês de
escavação, que não inter-
rompe o transito e requer
menor mão-de-obra.

Na sede do Sindicato, on-
tem, os técnicos italianos
Enrico Bonino e Fiorencio
Nobili exibiram um filme e
deram informações sobre
aquele método, que consiste
em dar constituição rocho-
sa ao terreno arenoso, atra-
vés de injeção de misturas
químicas, para que possa
então ser escavado o túnel,
dispensando a abertura de
vala.

Colassuono quer
reduzir o metrô

Brasília (Sucursal) — O
Prefeito Miguel Colassuono
propôs ontem na Corais-
são de Transportes da Ca-
mara. a redução de 53 km
no plano do metrô paulista
e a construção de mais 132
km de linhas férreas como
solução para o transporte
de massa.

Com poucos deputados
paulistas presentes e exi-
bindo slides, o Sr. Colassuo-
no disse que a utilização
das ferrovias que cortam
São Paulo é a única alter-
nativa para que em cinco
anos a cidade possa ter um
perfeito sistema de trans-
porte de massa.
OPÇÃO

O Prefeito Colassuono
disse aos deputados que o
aproveitamento das ferro-
vias existentes é a opção às
limitações orçamentárias da
Prefeitura paulista, que não
dispõe de recursos para as
desapropriações previstas
no plano original.

O MELHOR EM SOM, .
;¦' Conserto com garantia;

TRANSISOM:'/%
Rua Senhor dos Passos, 55 —

¦ ..«'andar, tel.: 22t-2°!4

¦
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I lirm narro
bem construído
deve continuar
bem cons

Esta é a filosofia de
quem já fabricou no
Brasil mais de dois
milliões de veículos.
Por isso a Volkswagen
tem distribuída por
todo o País a maior
Rede dc Assistência
Técnica,
proporcionando aos
seus usuários todas as
facilidades de ura
serviço completo e
perfeito.

O Sistema
VW-Diagnosc é o
maior passo já dado por
qualquer fábrica cm

matéria de assistência
técnica para os seus
carros.

O melhor serviço de
manutenção
preventiva que aponta,
com absoluta precisão,
num exame completo,
as menores
irregularidades no seu
Volkswagen.

70 itens
verificados sem
desmontar o
seu carro.
As vantagens
que o
Sistema
VW-
Diagnose
proporciona são fáceis
de perceber.

Começa que
verificando 70 itens do
seu Volkswagen, sem
desmontar uma peça

IHR5HÍ
ííaSSê«^^^ "^ SNInlÉíSi^ *í_tÍ__l

____sff x.*^3j^_SÍG_mwí_5íS tfttét§Vnl$$tt^l& ;'-m1
—W^-jgwmw^BM^flB »t8^_£^í__3_^fól_|™™™

sequer, o Diagnose
permite a descoberta
de qualquer possível
problema, por menor
que ele seja.

Jê^\ Depois de feito o
^^diagnóstico v.

recebe, na
mesma hora, o

relatório preciso
e completo da

situação real do seu
Volkswagen, bem
como um orçamento,
e pode assim decidir
sobre os serviços, que
só serão executados
com a sua prévia
autorização.

cie quem tem
Volkswagen.

Todo este exame
através do Sistema
VW-Diagnose é
inteiramente grátis a
cada 10.000 km, até
40.000 quilômetros,
para os carros
adquiridos a partir de
1° demarco de 1974.

Mas é claro que, se v.
nao tem carro novo,
também poderá utilizar
o Sistema
VW-Diagnosc,
mediante uma pequena
taxa, para manter

intata a saúde do seu
Volkswagen.

Procure o
Revendedor
Autorizado VW mais
próximo de v. e
conheça a assistência
técnica do futuro.

Um serviço

ii.

•\c—\—ra-ftSfS^ ^M%^\

VÜ (11/

Mais de 800
Revendedores e
Serviços Autorizados
Volkswagen estão
perfeitamente
equipados para
prestar a
assistência técnica
mais completa ao seu
carro, através do
Sistema VW-Diagnose.
Onde quer que v.
esteja, em qualquer
parte do Brasil, a
Volkswagen está
presente com o mais
perfeito serviço de
manutenção á%È\• _m W <#i
preventiva. mm fi
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PR0NT0-SEX0
nmirt Dr MEDICO: eipkimimdo.
Amil-.do.Fjfcjo Filho - CHM BT2 7
Nilson Van Erva. - CRM S554
Oestes Alexandrinoda Cru_-CR?/ Éü

(SERVIÇO DE UHG.NCIAS SEXUAIS)

TRATAMENTO URGENTE DOS

DISTÚRBIOS E
.!««!.« «_-„..„,« AV-PRES.VARGAS,633S/1211/16
DOENÇAS SEXUAIS »«—«»-•

_m ambos os sexos • Fimose •
Não temos filiais, nem convênios

no horário de 7 às 20 hs.Sàbados
e feriados de 8 às 15 hs.
Tels: 221-4100 e 224-7999.

ALIANÇA FRANCESA
MATRÍCULAS ABERTAS

CENTRO: Maison de France — Av. Pres. Antônio
Carlos, 58 - 3.° and.
Tels.: 222-3431 - 222-9041

COPACABANA: Rua Duvivier, 43
Tel.: 255-4334

IPANEMA: Rua Prudente de Morais, 1 102 -
Tel.: 227-7303

BOTAFOGO: Rua Muniz Barreto, 54
Tels.: 24Ó-3927 - 226-0558

TIJUCA: Novo endereço —
Rua Andrade Neves, 315
Tel.: 2Ó8-5798

MEIER: Rua Jacinto, 3 - Tel. 281-8310

S#í BkASILIA obras p^jbí jcas s. a.

CGC 33.192.873/001

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Convidamoí os Senhores Acionistas a ae reunirem em Asàcnv

bleia Geral Ordinária a jer realizada no dia 23 de abril dc

197J, ós nove horas, na sede social sita na Av. Rio Bronco,

311 — 2° andar, nesta cidade, a fim do deliberarem . seguinte

orclom do dia:

1) Relatório cl.! Diretoria, Balanço Geral, Demonstração óò Conta

Lucro, e Perdas e parecer., do Conselho Fiscal referentes

<io exercício dc primeiro a 31 cir dezembro de 1973;

2) Eleição dos membros do Concelho Fiscal e respectivo. Su-

plentes para o próximo exercício « f-xaçao de seus l.onor.r.os;

3> Assuntos de interesse geral.

A Diietoria con túnica que se acham à dispo.içào dos Se-

nhores Acionistas no endereço acima, os documentos _ que se

refere o art.° 99 do Decreto-Lei n.° 2.637 de 26-09-19-10.

Rio cie Janeiro, 13 de marco de 1974.

(a) PAULO OSÓRIO JOP0ÃO Dt BRITO

Diretor presiclome

Sociedade de Processos Industriais e
Construções Especializadas S/A

- SPICE
CGC 42.183.780/001

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores Acionistas a se reunirem cm Ass_."-
bíeie Geral Ordinária a ser realizada no dia 23 de abril de
.97.1, as II (onze) horas, na sede social sita na Av. Rio Branco,
31 I — 2.° andar, sala 203 parle, nesta cidade, a fim de deli-
berarem ti seguinte ordem do d.*.:

.) Relatório d_ Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da
Conta lucro, e perdas e pareceres do Conselho Fiscal
referentes ao exercício de primei.o a 3, de dezembro
de 1973;

Eleirao dos membrot' do Conseího Fiscal e respectivos su-
plentes para o próximo exercício c fixação de seus hori_>
rarios;

3) Assunto de interesse gerai.
A Diretoria comunica que se acham à dispoaiçáo dos Sc-

nho'ei acionista, no endereço acima, os documento, a que se
refere o arl.° 99 do Decréto-tei n.° 2 627 de 26-09-l9_0.

Rio rie Jar..:io, 13 di marco do 1974.

(,ií ANTÔNIO ALFRCDO AIKMIM HENRIQUES
DirftOf Superintendonte

2)

STF a n u 1 a venda de belo
touro que se mostrou
i n c a p a z para reproduzir

Goiânia (Correspondente) — O criador paulistaBenjamim Ferreira Guimarães Neto, que em 69 com-
prou do fazendeiro goiano João Cardoso Castilho,
por Cr$ 300 mil, o famoso reprodutor índigo, terá
agora seu dinheiro de volta por decisão do Supremo
Tribunal Federal. João Cardoso não chegou a vender
gato por lebre, mas o belo touro gir ficou estéril
com uma brucelose.

A transação foi caracterizada pela Justiça como
vicio redibitório, o que torna nula a venda em que a
coisa transacionada foi entregue com defeitos ocul-
tos, imprópria ao uso a que se destina ou que lhe
diminuam o valor. De volta a seu antigo dono, índigo
terá um fim pouco glorioso para um eficiente rc-
produtor: será castrado, para ficar mais gordo, e
transformado em comida. Ele é filho de outro touro
famoso. Chave de Ouro.

r

FAMA INTERESTADUAL

A ama cie índigo ia além
dos currais goianos. Chegou
a São Paulo c despertou o
interesse do criador Benja-
mim Ferreira, que foi ao
Município de Goiatuba, pro-
curou o fazendeiro J o ão
Cardoso e logo fechou nego-
cio. O belo touro da raça
Gir foi comprado por CrS
3Ü0 mil, e isso em 1969. O
animal foi levado de Goiás
para a fazenda de Benja-
mim. no Município paulista
dt. Taquaritinga.

E vieram os testes, e a
triste constatação. Os vete-
íinários descobriram que
índigo, atacado de brucelo-
se. não era mais aquele, es-
tava estéril, irremediável-
mente condenado como re-
produtor, como macho.

O fazendeiro Benjamim
Ferreira não perdeu 

'tempo
e contratou advogados para
tentar a anulação da com-
pra. Entrou com uma ação
redibltória na comarca de
Goiatuba e o Juiz Stênio Jó-
rrio de Mesquita lhe deu ga-
nho de causa. João Cardoso
recorreu ao Tribunal d e
Justiça do Estado, mas a

Cargueiro

'_••

MINISTÉRIO DO INTERIOR

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
OBRAS CONTRA AS SECAS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

AVISO
A Con-.;_í_o de Alienação da Admnustracòo Centrei ao Ds-

parlamento Nacional de Obras Contra _s Secas (D.N.O.CSj torna
público, põra conhecimento dos interessados, Que levará á leilão,
nà forma da legislação vigente, às 15 (quinze) horas do dia 22
(vinte e dois) do mês de março em curso, um lote de sucata
TER.VO DE EXAME N.° 01 /74| consiiruíclo de resto- de equipo-

mentos cli ve; sos, cujo preço mínimo está estipulado cm CrS
600.000,00 (seisconto- mil cruzeiros).

O. Interessados deverão estabelecer contato com a supracitada
Comi-são no prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas antes
da realização d_i licitação, a fim de conhecerem o material a ser
aíten-ido, bem como depositarem na tesouraria geral deste De
parlamento a importância dc CrS 60.000,00 (S2_senla mil cruzeiros),
correspondente a 10°ó (dez por temo) do valor mínimo estipu-
lado para venda do material.

Não será admitida a arrematação parcial do lote em reíe-
rència, obrígando-sc, ainda, o concorrente a retirar todo esse ma-
feriai no prazo máximo de 30 dias, contado da data da real'-
zação do leilão.

A complemenrdçao do valer total proposto devera ser proce-
dido ate 72 ísetema e duas) horas após a realização da licitação,
sem o que perderá o concorrente o direito a restituição da caução.

Não haverá cl__5Í.icaç-0, para efeito de julgamento, de 5c-
gundo concorrente.

Para qualquer informação, a respeito, o interessado deverá
dirigir-se ao Serviço de Administração d» Patrimônio do DNOCS,
no 2o andar do Edifício Arrojado Lisboa, sito « Avenida Duque
de Caxias, 1.700, sala 211, nesta Capital,

foitrileza. 12 de março de 1974.

FRANCISCO PEREIRA NUNES
Presidenle — CBAM

Viste
Jos« Diony.io Barsi
Diretor da DGA
Substituto

mcelidei*:i em
Porto Alegre

Portu Alegre (Sucursali
— Um incêndio atribuído a
curto-circuito na sala de
máquinas do cargueiro Vi-
tória. atracado no cais des-
ta Capital, destruiu parcial-
mente o convés e o porão
central do navio. Seus 21
tripulantes foram surpreeu-
didos durante o almoço pelo
fogo mas conseguiram esca-
par.

O cargueiro pertence à
Companhia dc Navegação
Antônio Ramos, de Itajaí.
Santa Catarina. Estava
atracado íiá quatro dias e
havia descarregado sal. On-
tem desde a manhã ele to-
mava carregamento dc ma-
deira. arroz c soja para o
Nordeste. Ao meio-dia ocor-
reu o incêndio mas duas ho-
ras depois o.s bombeiros ti-
n h a m conseguido domi-
ná-lo.

.sentença foi mantida; ape-
lou para o Supremo Tribu-
nal Federal e a decisão da
primeira instância foi pie-
riamente confirmada. As-
sim, a venda do touro esta-
va absolutamente nula.

DESTINO INGLÓRIO

índigo ainda se encontra
em uma fazenda do Minis-
tério da Agricultura no mu-
nicípio goiano de Morri-
nhos. de onde irá nos próxi-
mos dias para o seu antigo
dono.

João Cardoso, depois d.c
djrrota judicial, não ali-
menta mais qualquer espe-
rança numa possivel utiH-
zação do touro como repro-
dutor, e já prepara o novo
destino do animal, bem di-
verso do papel que já exer-
ceu na procriação bovina do
pais. Bem tratado que foi
nesses cinco anos, o antigo
reprodutor está gordo, mas
vai engordar anida mais,
pois será castrado para, fi-
nalmente. tomar o rumo do
matadouro e ser vendido a
CrS 90 a arroba, num res-
peito á tabela da Sunab.

Consulado
da Espanha
0 despe jado

Brasília i Sucursal) — A
2a. Turma do Tribunal Fe-
deral de Recursos decretou

o despejo do Consulado da
Espanha em São Paulo, não
lhe reconhecendo inviolabl-
lidade ou imunidade diplo-
mática, mesmo porque, fin-
do o contrato em 68, o pró-
prio Consulado requerei! na
Justiça paulista consig-
nação em pagamento, depo-
si tando m e n s a 1 m e n t e
CrS33G.0ü.

O TFR não atendeu pedi-
do do Subprocurador-Geral
da República, Sr. Gildo Cor-
reia Ferraz, para que se
manifestasse a respeito da
imunidade diplomática ale-
gada. Em ações semelhan-
tes, outros Consulados ale-
garam que a decretação do
despejo cabia á Justiça do
.seu pais.

ALIANÇA FRANCESA
COPACABANA

CURSOS PARA CRIANÇAS: 8 A 10 AMOS
RUA DUVIVIER, 43

TEL.: 255-4334
MATRÍCULAS ABERTAS

DECLARAÇÃO
_?

MEIRA — Materiais de Engenharia e In.tru-
mentos, Reproduções e Ampliações S/A, com sede
à Rua Sacadura Cabral, 160/162 comunica que no
dia 09 de março do corrente ano, desapareceu do
balcão de vendas de sua loja, na Rua da Quitanda,
62, urn talão de nota fiscal de vendas ao consumi-
dor de n.° 126.901 a 126.950 com as 20 notas fi-
nais em branco.

Rio de Janeiro, 13 de março de 1974

MEIRA - Materiais de Engenharia e Instrumentos,
Reproduções e Ampliações S.A.

(as.) HÉLIO RUBENS VAZ DE MELLO
Diretor Administrativo

lítt
PRÓXIMOS CURSOS

ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS De 18/3 a 10/5
GERENCIA DE PRODUÇÃO. " " " "

GERENCIA DE HOTÉIS  " " •" "

CONTROLE DE QUALIDADE. 
O TÉCNICA DE GUIAS DE TU-

RISMO  De 19/3 a 14/6

Horário: Das 18,45 Às 21,40 hs
Informações de 8 as 12 e 14 às 18 hs.

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIA
Pontifícia Universidade Católica

Rue Marquês dc Sáo Vicente, 263 — Gávea
Tol..: 227-2388 - 287-3280 - 22;-875<

No hotel,
arredios,
Belmondo
e Laura
afirmaram,
que
vieram ao
Rio -para
repousar
e amar WÊÊÊamãf^à^m^Ã- 
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Belmondo descansa no Rio
imao a P raia c

Ele chegou ontem ao Brasi!
disposto a respirar ar puro, des-
frutar a paisagem e descansar no
anonimato. Naturalmente des-
contraído, ele terminaria o dia
perdendo o bom humor, depois de
.se ver perseguido pelo JB, a quem
desafiou durante sete hora:.,
obrigando seus repórteres a su-
cessivos e forçados testes de Coo-
per que iam do Posto Dois ao
Seis. Jean-Paul Belmondo está
no Rio e, segundo faz questão de
acentuar, para descansar e
amar.

Sem séquitos, trouxe ape-
nas a noiva Laura Antonelli. e
sem vedeti.smos, Belmondo pre-
feriu a convivência direta com
o carioca ao isolamento de um
quarto de hotel. Na rua cum-
primentou os passantes e na
praia acendeu cigarros de soli-
citos e incrédulos banhistas.
Mas com a imprensa foi infle-
xivel. não permitindo qualquer
aproximação, brigando e pra-
guejando quando sentia seus di-
reito.s ameaçados. Dia 15 vai à
Bahia, "para ver o Brasil mais
de perto".

UM HOMEM BRAVO

O aviso vindo do Galeão era
suficientemente claro: "O ho-
mem chegou e não quer saber
de entrevistas. Vem só descan-
.sar". O porteiro do hotel tam-
bém era suficientemente claro:"o homem é meio bravo, não
quer entrevista. Já avisou".

Bravo ele é mesmo, pelo me-
nos foi já meio zangado que ex-
plicou ainda no saguão do hotel
e pouco antes de sair:

— Meus amores.
entendeu?

eu vim
Descan-descansar,

sar...
_ e* -

zangada a noiva
amar.

Sentindo que falava puni
surdos. Jean-Paul Belmondo

completou também
descansar e

avisou que .subiria liara .seu
quarto e que 

"pelo amor de
Deus" não o perturbassem. A ca-
cada começava, terminava seu
anonimato. Tentou sair pelos
fundos, não conseguiu porque
havia gente demais saindo pela
mesma porta. Tentou a da rren-
te, mas viu que seria pior. Optou
pela saida da piscina, viu quem
não queria ver, desistiu de fugir,
praguejou e seguiu em frente, a
noiva fortemente segura pelo
braço, em direção à praia e de-
baixo do mais quente sol que o
Rio poderia oferecer a tão bran-
ca visita.

JEAN-PAUL E OS INCRÉDULOS

No principio ninguém que-
ri aacreditar: Jean-Paul Bel-
mondo em plena praia de Copa-
cabana. às 12 horas de uma ter-
ça-feira, o corpo todo brilhando
pela quantidade excessiva de
óleo que passara para se prote-
ger do sol. Maria Luiza Sampaio,
uma moça que está no Rio em
férias, olhou e não acreditou,
mas mesmo a.ssim. foi se chegan-
do. Quando se certificou deu um
grito. Belmondo assustou-se e
deu um pulo. O.s dois se cumpri-
mentaram.

Mas foi quando Belmondo
viu a teleobjetiva apontada para
ele que percebeu o perigo que
suas férias corriam. Visivclmen-
te aborrecido, pegou a noiva pelo
braço e iniciou ura forçado e
prolongado teste de Cooper icor-
rendo mesmo i do Posto Dois ao
Seis. Assim procedeu durante
umas cinco horas, parando de
vez cm quando para descansar e
praguejar. Entre uma corrida e
outra parava para receber cum-
primentos. acender cigarros, di-
zer as horas e lamentar a pro-
cura da imprensa.

Às 17 horas, um Jean-Paul
Belmondo suado, cansado, o cor-
po doido pela corrida sucessiva

a noiva
e sujo pela areia, desistia do
anonimato e reconhecia que ser
ator, e famoso, tem suas desvan-
tagens. Resolveu encarar os re-
pórteres. E encarou zangado, fa-
zenclo o rosto marcado pelas lu-
tas de boxe ' foi boxeador ante-
de ser alori parecer ainda mais
duro.

A SIMPLICIDADE DE UM
HOMEM SIMPLES

Nos poucos momentos a sós
com Jean-Paul Belmondo o ca-
rioca pôde ter uma imagem mais
real do famoso ator que se ceie-
brizou fazendo papel de homem
duro e cinico. Ele não parece ser
nem uma coisa nem outra.
E' muito descontraído e, segun-
do diz. isso faz parte de seu me-
tabolismo. Não é forçado. Gosta
de esporte, pratica quando po-
de. sempre quis voltar ao Bra-
sil (esteve aqui ,iá duas vezes,
sendo que uma completamente
incógnito' e não se considera
um homem feio.

Sou um tipo que se esfor-
ça para ser um bom ator. E acho
que às vezes consigo.

Aos 41 anos ele se julga rea-
lizado. mas nem tanto feliz por
isso. Divorciado, pai de duas fi-
lhas. aprendeu a fugir da im-
prensa há alguns anos. quando
sua vida particular passou a sei-
esmiuçada. \Tão gosta de falar
em polítk':. e náo gosta quando
as pessoas costumam identifica-
lo com os papéis que interpreta
nos filmes.

Hoje da-se ao luxo de es-
colher seus próprios papéis, é
um dos atores mais bem pagos
do cinema francês e não acha
que o dinheiro tenha afetado
sim vida privada. Dia 15 ele vai
para a Bahia, "liara ver o Brasi!
mais de perto", segundo confi-
denciou a algumas pessoas. Não
sabe quanto tempo ficará por
aqui.

Vai depender de vocês.

O ator e
sua noiva
pretendem
fazer
das férias
uma opor-
t unidade
de contato
com a
gente
da rua

Nas
poucas
vezes que
interrom-
peu seu
Cooper,
o casal
tentou
ganhar
uma cor
mais
car inca
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Mapa mostra
os minérios
da Amazônia

lirasilia (Sucursal) — A
Area dc 366 mil quilômetros
quadrados entre os rios.
Aranuaia e Xingu é a que
mais oferece potencialida-
des minerais e florestais no
Brasil conforme revela o

quarto volume do relatório
do Pro.ieto Radam (Radar
da Amazônia), divulgado
oficialmente ontem pelo Mi-
nistro das Minas e Energia,
Sr. Antônio Dias Leite.

Além de apresentar a
maior reserva florestal de
mogno do país. na con-
fluêneia dos rios Tocantins
e Araguaia, essa área inclui
a riqueza da serra dos Ca-
raias H9 bilhões de tonela-
dns de minério de ferro),
'grandes' ocorre nc i a s de
manganês, potencial dia-
mantífero e aurífero nos
rios e reservas de cassiten-
ta em depósitos aluviona-
res.

RECURSOS FLORESTAIS

Segundo o presidente do
Radam, Sr. Acyr Ávila da
Cruz. pelo mapa denomina-
do Uso Potencial da Terra,

que acompanha o relatório,
essa região apresenta ainda
maior capacidade para o
aproveitamento dos recur-
sos florestais — madeira e
extrativismo — e para o ele-
senvolvimento das ativida-
des de lavoura e de gado
e'm pasto plantado.

Os autores do mapa, en-
tre os quais o agrônomo e
ecólogo Veloso Pimenta,
propõem a criação de cinco
reservas biológicas para a
preservação da fauna e da
flora da região.

MINÉRIOS

Acompanham o relatório
mais cinco mapas: geomor-
fológico. geológico, explora-

tório do solo. mapa de vege-

tação e de aptidão agrícola.
O primeiro c considerado
básico, pois retrata as for-

mas du relevo e a gênese
minera!. Por esse tipo de es-

tudo e mapa, é possível des-

cobrir o potencial hídrico o

mineral.
geológico é usaido para

o conhecimento mais espe-

cifico das diversas ocorrên-

cias minerais e dos tipos de

relevo. Pelos estudos geoló-

gicos, ficaram evidanciados
a existência de minério de

ferro e'm Carajás, de man-

ganes, de diamantes, d e

cassiterita e as potenciali-
dades de sulfatos nas ro-

chás vulcânicas, no Munici-

pio paraense cle Velho Gui-
Iherme.

Descobriu-se ainda, por
meio desses estudos, que nn
faixa orogênica ' instável i

d n A i- a g u a ia-Tocantlns,
existem associados a rochas
vulcânicas, cromo, platina e
níquel.

CARTAS
PLANIMÉTRICAS

Junto ao relatório e aos
mapas o Radam distribuiu
ainda 136 cartas planimé-
tricas que cobrem u m a

área de 2.5 milhões do quilo-
metros quadrados da Ama-
zónia, elaboradas em escala

por 1 000 000 000, em três
cores — azul, preto e ver-
molho.

A característica principal
dessas cartas é mostrar o
vazio do país à medida em

quo se penetra no interior,

partindo do litoral. N a
Amazônia, as cartas plani-
métricas mostram apenas,
em algumas regiões, aldea-

mentos, campos de pouso e
o próprio vazio amazônico.

 O mapa planimétrico
espelha a realidade — in-
forma o Sr. Acyr Ávila da
Cruz. — E' feito a partir da
imagem obtida com radar,
do.s sobrevôos em baixa alti-
tude e checagem direta no
local. Com esses instrumen-
tos. agora, o Departamento
Nacional de Produção Mine.
ral terá condições de conce-
der autorizações para pes-
quisas minerais na região
amazônica, sem superpo-
sições de pedidos.
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Via Dutra já tem comunicações
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Andreazza destacou a importância econômica da nova rodovia, para Minas e o NordesU

Ministro abre em Minas trecho
de 617 quilômetros d -36o

O trecho totalmente
pavimentado da BR-3G5
entre Uberlândia e Mon-
tes Claros, em Minas, foi
entregue ontem ao trá-
fego pelo Ministro dos
Transportes, C o r o nel
Mário Andreazza, e o Go-
vernador Rondon Pache-
co. A obra de 617.7 qui-
lômetros de extensão
contribuirá sensívehncn-
te para o abastecimento
dos principais mercados
consumidores do pais. cs-
coando a produção de
iirmnrtante reíiião pro-
di'!ora de cereais.

Fazem parte do novo
trecho da rodovia — que
se insere no Programa
Especial do Vale do São
Francisco (Provale) —
23 pontes e cinco viadu-
tos. Essa complementa-
ção pavimentada entra
em conexão com portos
da parte navegável do
São Francisco entre Pi-
ranora e Juazeiro, am-
pliando a área de influ-
ência do rio e atuando
comi ligação do Nordes-
lc com o Norte de S ã o
Paulo. Triângulo Minei-
ro. Sul de Goiás e Mato
Cir' sso.

BALANÇO

O diretor-geral do DNER,
engenheiro Eliseu Resende,
fez ontem um balanço das
obras em andamento no sc-
tor rodoviário — a maior

parte com conclusão para os

próximos dois anos — onde
se destaca o chamado 5.°

projeto do Banco Mundial,
com financiamento da or-
dem dc Cr$ 1 bilhão, já ob-
tido. nara cerca de 4 mil km
de estradas.

Conforme argumentou, a
construção rodoviária tem
uma dinâmica própria —

pois "os estudos de viabili-
dade econômica c projetos
dc execução demandam
muito tempo" — que deter-
mina. por si só, um proces-
so de continuidade. Ele es-
tá completando agora sete
anos na direção do Depar-
tamento.

Além do 5." projeto do
Banco Mundial, que inclui,
entre outras estradas, uma-
nova Kio—Juiz de Fora e a'
dunlic.aeâo da Rão Paulo—
Curitiba, obra já iniciada, o
engenheiro Eliseu Resende
apontou a execução, em an-
damento, dos projetos para
asfaltamento das estradas
Cuiabá—Porto Velho e Ma-
naus—Boa Vista—fronteira
venezuelana, a rodovia BV-
8, que ligará Brasília à Ve-
nezuela.

Discurso de Andreazza
"As dimensões continentais do Bre.-

sil; as ãiversidades geográficas, econòmi-
cas e sociais; as variedades climáticas c
as diferenças dos problemas caracterís-
ticos de suas diversas regiões impuseram
aos Governos da Revolução áe Março de
1964 sistemático esforço de imaginação
para encaminhar soluções adequadas a
cada peculiaridade destinadas a eliminar
os desníveis dos estados de desenvolvi-
mento e a propiciar crescimento mais ho-
mogèneo à economia do pais.

An passo que áreas brasileiras, no
Sudeste e no Sul, alcançavam elevados
índices de crescimento econômico e de
d"servnlr!">enlo de tecnologia compara-
veis ao d'- nações altamente industriali-
zadas. contribuindo com 80'; para a ren-
da nacional, o Nordeste, densamente po-
voado, com uma economia tão rica df de-
safios quão limitada de resultados, con-
corria com 137, apenas. Mais ao Norte, a
Amazônia preenchia fisicamente a meta-
dc do nosso território c não comparecia
economicamente na vida do pais senão
em parcela extremamente modesta, cons-
tituindo sua racional ocupação e coloni-
zação, bem como sua integração na ou-
tra metade do Brasil, a jornada mais
audaciosa que um dia se haveria de co-
locar diante da Nação.

Outras áreas, no Centro-Oestc brasi-
leiro e no Vale rio Sáo Francisco, apre-
sentando potenciais econômicos iá identi-
ficados em terras férteis e em riquezas
minerais, permaneciam, contunde, quase
ausentes do processo de desenvolvimento
do pais. com uma população modesta e
rarefeíta e con: uma contribuição insig-
nilicante para a formação do Produto
Interno Bruto.

Particularmente, o famoso Vale do
Rio São Francisco, tão rico de história
c tão generoso de oportunidades, apare-
cia em sua pobreza numa posição que
não se ajustava nem ás suas potencial'-
dades. nem ü sua privilegiada situação
geográfica no interior do pais.

No fundo do Vale. corria o belo São
Francisco, que um dia se chamara Rio da
Unidade Nacional e que fatalidades his-
tôricas reduziriam a singelo acidente geo-
gráfico, contido por uma barragem de in-
diferença e dc desperdício de suas poten-
ciaVdades.

A decisão governamental, coerente
com outras atitudes adotadas para outras
regiões, ao criar o Programa áe Desen-
volvimento do Vale do São Francisco —
Provale. descortinou para esta ampla rc-
gião. finalmente, largo horizonte e pro-
missor futuro, mediante a execução de
vigoroso elenco de. obras de infra-estrutu-
ra que servirão de suporte e de agente
propulsor vara o seu desenvolvimento
econômico e social.

O aproveitamento mais intensivo dos
1300 quilômetros navegáveis do São Fran-
cisco, pela sua integração nacional no
sistema dc transportes do Brasil, virá
atribuir ao legendário rio c ao seu fe-
ainda Vale um papel altamente rclevan-
te nu dinâmica do processo de cresci-
mento do pais devendo partir, dessa re-
gião nos próximos anos. uma das mais
valiosas contribuições paru o aumento da
renda nacional.

Neste momento entregamos à eco-
nomia do país a grande rodovia do PRO-
VALE. de 1,20 quilômetros de extensão,
constituída d,, áuas partes principais: a
primeira ligundo Uberlândia a Pirapora
inteiramente concluída e a segunda viu-
calando Pirapora a Montes Claros, já
pavimentada em toda sua extensão. As-
sim. cria-se. pela associação do rio com
a estrada, um mecanismo articulador de
toda a rráe de transporte do Nordeste —
que já con flui. em Petrolina e Juazeiro,
num. verdadeiro sistema de rodovias e.
ferrovias — com o sistema viário do Su-
deste, do Sul e do Centro-Ocste. numa
perfeita conjugação das diversas moda-
lidades dc transportes, que irão propor-
cionar fretes bastante econômicos c asse-
gurar o fluxo dc toda gama dc riquezas
dentre aquelas diversas regiões brasi-
leiras.

Mais ainria. neste mesmo ato, se en-
trega ao tráfego o trecho pavimentado
Catalão — Cristalina, com 220 quilòme-
tros dc extensão, como uma nova via ar-

ticuladora áas redes viárias áo PRODO-
ESTE e áo PROVALE e destinada a pro-
duzir expressiva redução no percurso cn-
tre Brasília c o Sn! do pois.

São. portanto, mais 840 quilômetros
dc asfalto que se acrescentam ü rcáe ro-
doviária pavimentada do Brasil, outra
significativa contribuição ao esforço de
seu Governo para a integração nacional.

O melhor aproveitamento da nave-
gacão do São Francisco, tão indicado cm
estudos técnicos, vem exigindo todo um
complexo dc investimentos em portos,
dragagem. balizamento. frota. cujas
obras', colocadas no projeto integrado de
desenvolvimento, que é o PROVALE. se
acham cm pleno andamento c cujos be-
neficios iá começam a surgir.

Covtcmnlou esse mesmo Programa
Esnecial, ainda no setor dc transportes,
a construção de milhares de quilômetros
de estradas vieinais. que. por sua função
dc proporcionar acesso direto e perma-
nentes das fontes produtoras ao Rio e às
estradas-lroncos despontam como pecas
vitais no mecanismo de impnlsão do de-
senvolvimento áo Vale áo São Francisco.

Com a conclusão desse grande trecho
da BR-365. entre Montes Claros e Ubcr-
landia. o Provale alcança um dor, seus
principais objetivos, ao estabelecer dois
feixes de ligações terrestres, o primeiro
no Centro-Sul, convergindo no porto de
Pirapora. e o segundo no Nordeste, con-
fluindo nos portos de Petrolina c Jua-
zeiro.

Torna-se. desta forma, possível, já
agora, cm prazo tão curto, favorecer o
processo dc trocas enlre o Nordeste e o
Centro-Sul do pais. pela utilização inte-
graria e econômica de hidrovias, ferrovias c.
rodovias. Para o Norte, descendo o rio.
poderão deslocar-se produtos agropasto-
rs. particularmente cereais c gado em pé,
desfilados ao abastecimento do sertão
nordestino. Subindo o rio. poderá desen-
volver-se o transporte do sal e do gesso,
províncias do Nordeste e destinados ao su-
primento da Região Centra! e da indús-
Iria de cimento do Sul.

Esse importante sistema articulado
de transportes estará enriquecido 7ios
próximos meses, com o termino da pavi-
mentação do trecho da BR-40T. entre
Petrolina e Picos, lambem obra do Pro-
vale. o que importa dizer que também
lodo o Nordeste ocidental e a própria
,'mazor'a. por meio daquele estratégico
tronco rodoviário, estarão uma vez mais
'igados ao Vale do São Francisco e ao
Centro-Sul do pais. através do Triângulo
Mineiro.

Sc o estabelecimento desse racional
Sistema integrado (le transportes consti-
tuia um dos principais obietivos do Pro-
vale. outras metas igualmente funda-
mentais foram incluídas nesse Programa
Especial envolvendo a colonização, a ir-
rígaçáo, a mecanização das lavouras e a
recuperação de terras, cujas atividades,
cm pleno andamento, já oferecem resul-
lados que. permitem vislumbrar o Vale
da Promissão em que brevemente se con-
verterá a Bucia do São Francisco.

Graças a esse vigoroso esforço do
Governo federal nesta região, ao quui sc
associam obras c serviços complementa-
res dos Governos estaduais interessados,
e graças aos investimentos privados que.
para aqui já confinem, com a introdução
dc capitais e de, tecnologia vas ativida-
des rurais, assegura-se efetivamente, no
Vale do São Francisco, completa mudun-
ca dc sua paisagem econômica e social,
mediante a elevação substancial do pa-
rirão de viria de suas populações outrora
marginalizadas c a criação dc perspeeli-
vas fundamentaâamente otimistas quan-
lo ao futuro da região.

O Provale. como tantas -outras
iivcial-ivas tomadas no Governo riu Pre-
sidente Mediei, pelo seu êxito e pelo seu
efeito multiplicador, c uma estrela a
mais na constelação de reformas eco-
nómicas bem sucedidas nestes últimos
anos. as quais ensejaram cabal modifica-
ção da imagem do Brasil no exterior e.
muito mais do que essa mudança
dc efeito externo, rasgaram dentro rio
nais. perspectivas altamente favoráveis
para o aumento do bem-estar material
do nosso novo c a conquista de uma po-
sição social e cultural compatível com a
dignidade c a honra áa Nação".

Ao inaugurar ontem as 32 primeiras
caixas dc chamada instaladas no pri-
meiro trecho da Via Dutra — 30 quilo-
metros a partir do Rio — o diretor-geral
do DNER, engenheiro Eliseu Resende,
informou que o sistema completo de co-
municacões, até São Paulo, estará em
funcionamento até o final deste ano.

O custo do sistema é da ordem de
CrS 45 milhões (equipamento importado
da Francai e será integralmente coberto
com os recursos arrecadados através do

pedágio cobrado na rodovia. Apenas duas
das caixas de chamada instaladas on-
tem estão em território da Guanabara,
assim como o posto de controle.

ABERTO AO PUBLICO

O posto dc controle, instalado no
Km zero da rodovia, é aberto ao públi-
co para qualquer informação. Ao iniciar
a viagem o motorista pode saber ali,

por exemplo, das condições gerais da es-
trada e se em algum trecho dela esta
chovendo.

Ao percorrer as instalações do posto
o engenheiro Eliseu Resende entregou
também, ã Patrulha Rodoviária, as cha-
ves de dois carros que ali terão base
fixa.

De acordo com os estudos que vem
processando até agora, o DNER preten-
de transferir para empresas privadas
dois serviços na Rodovia Presidente Du-
tra: socorro mecânico e assistência mé-
dica. Mas isso só poderá ser feito quan-
do estiver funcionando todo o sistema
de comunicações da estrada, do Rio a
São Paulo.

COMO USAR

As caixas de chamada — de cor
amarela e com o desenho de um telefo-
ne, em azul. destacado nas laterais —
estão instaladas aos pares, de um lado
e outro da estrada, a cada dois quilòme-
tros. Para falar basta apertar um botão
e aguardar a resposta do operador, no
Posto de Controle.

rtM rj'''™ ^'m'rr''7Ki ri1^
BAHIA MISTERIOSA •

i 11 dias. Gov. Valadares — Vitória da ç
\ Conquista — Salvador — Itabuna —
I Porto Seguro — Vitória. Viagem em «
| autopullman. Saídas mensais
I Desde CrS 122.85 mensais. c

Vitória. Saídas:
junho.
Desde CrS 285,00 mensais.
POUSADA DO RIO QUENTE
CACHOEIRA DOURADA
CANAL S. SIMÃO
8 dias. Rejuvenesça no Brasil. 4 dias
de relax na Estância Thermas Pousada
do Rio Quente. Campinas — Uberlândia

Canal de São Simão — Caldas Novas
Pousada do Rio Quente — S. Carlos.

Saídas: 16 março e 7 abril.
Desde CrS 171,60 mensais.

SUL DO BRASIL,
URUGUAI, ARGENTINA
18 dias. S. Paulo — Joinville — Floria-
nópolis — P. Alegre — Montevidéu —
B. Aires — Punta Del Este — Caxias
do Sul — Curitiba. Viagem em auto-
pullman. Desde CrS 116.42 mensais.

BRASIL EM
ALTA DIMENSÃO
24 dias. S. Paulo — Pousadas do Rio
Quente — Brasília — Belém.
Ida de ônibus leito e regresso de navio.
Saídas: 18 abril e 15 maio.
Ida de navio e regresso de ônibus leito.
Saídas: 17 abril e 14 maio.
Desde CrS 317,99 mensais.

BRASÍLIA
CIRCUITO MÁGICO
9 dias. S. Paulo — Pousadas do Rio
Quente — Brasilia
Saidas: 18 abril e 15 maio.
Desde CrS 158,50 mensais.

FOZ DO IGUAÇU
7 dias. S. Paulo — Curitiba — Vila
Velha — Guarapuava — Foz do Iguaçu
— Missiones. Saidas: 13, 21, 28 março
4. 11, 18 abril. Desde CrS 117,00 mensais

RUMO A BAHIA.
NAVEGANDO
PELO R. SÃO FRANCISCO
14 dias. B. Horizonte -— Pirapora —
Juazeiro — Salvador — Porto Seguro —

Outras excursões:
CIDADES HISTÓRICAS DE MINAS GERAIS - GUARAPARI E
VITÓRIA - SÃO JOÃO DEL REY E TIRADENTES.

Consulte seu Agente de Viagens ou
Av. Rio Branco, 57-A - Tel.: 223-0083

| SEMANA SANTA |
PAIXÃO DE CRISTO
EM NOVA JERUSALÉM
(PERNAMBUCO)
18 dias. Gov. Valadares — Vitória da
Conquista — Salvador — Maceió —
Recife — Nova Jerusalém — Gara-
nhuns -- Paulo Afonso — Itabuna —
Porto Seguro — Vilória. Viagem em
autopullman.
Desde CrS 159,37 mensais.
De 4 a 18 abril.

SÍ3 Ail&|§íJ?íl HSSlPIJgSS Cultur —Av, Rio Branco, 156 s/solo 134 #"HJS. MEIO 
HSECUI.O DE TURISMO ye|_. 24,2-4384 Embratur 8/GB C,,t. -Jr

Herman Kahn e seus discípul
estão decepcionados.

Apesar de sua profecia o Brasil
continua desenvolvendo-se à razão
de 11% ao ano.

E se eles soubessem que o
crescimento da GOLDEN CROSS é
de 12% ao mês!

Povo desenvolvido é povo seguro
e tranqüilo.

Q6LDEN GROSS
Uh/1A REALIDADE EM ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE.

Presidente do Conselho de Administração
Dr. Fernando Rodrigues dos Santos CRM 3-179

Rio dTüaneiro (GB) - Av. Alm. Barroso, 91. 8o and. Tels.: 222-6022,242-0611 6 252-2804
Sáo Paulo (SP) - Rua 24 de Maio, 250, 3." and. Tels.: 36-6641. 220-1030 e 221-4286

Porto Alegre (RS) - Rua Dr. Flores da Cunha. 262, 5.° and. Tels.: 25-6933 e 24-9631

Curitiba (PR) - Rua Marechal Deodoro, 51, 2.° and. Galeria Ritz, Tel.: 22-4021
Blumenau (SC) - Rua 15 de Novembro, 678,1.° and.Tel.: 22-0449
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Braspetro pode explorar petróleo no Peru

Descubra
como é bom

%. oi™~. ™. '^LJPJHLJB.JB

\t ¦

Disque 222-2316, assine o
;: JORNAL DO BRASIL

xe saia de casa bem informado.
/âv\s .. .

A participação da Petrobrás Inter-
nacional S/A (Braspetro) nas atividades
de exploração de petróleo no Peru está
sendo apontada como de interesse pelos
peruanos. Isto pela tecnologia própria de
exploração desenvolvida pela empresa.

O diretor da Petroperu, Sr. Marco
Fernandez Baca, disse ontem que a em-
presa estatal peruana vai fornecer 5
mil barrils diários de petróleo ao Bra-
sil. Isso dentro dos próximos dois meses.
Ele faz parte da delegação peruana à
posse do General Geisel na Presidência
da República.

O FORNECIMENTO

O petróleo a ser fornecido pela Pe-
troperu será para consumo da subsidia-
ria da Petrobrás, a Cia de Petróleo da
Amazônia (COPAM). A empresa (uni-
dade refino) processou, no ano passado,
3 359 mil barris de petróleo bruto, ou
mais 8,5% que no ano de 1972. Isso equi-
vale a cerca dc 8 mil barris diários.

Diversos melhoramentos foram lá
realizados no ano passado, visando ame-
lhorias operacionais da unidade, desta-
cando-se, ainda, a ampliação de sua ca-
pacidade de tancagem. Os estudos que
estão sendo feitos para a sua ampliação
prevêem uma capacidade de refino de
50 mil barris diários.

A compra do petróleo peruano pela
Petrobrás tem por objetivo reduzir os
custos de frete no abastecimento da re-
finaria. Levar petróleo de um de seus
terminais para o local ficaria muito

mais caro do que adquiri-lo direta men-
te do Peru.

O produto será transportado em
barcaças, através do rio Amazonas.

NO PERU

O Peru não é um pais auto-sufici-
ente em petróleo. A sua produção está
hoje em 70 mil barris diários, com ti
consumo cm 100 mil. Em 1972. a produ-
ção estava em 60 mil barris diários, com
o consumo de 96 mil barris diários.

Com referência à exploração, a.s in-
formações sáo de que lá, o petróleo é
normalmente encontrado a uma profun-
didade que varia de 2,3 mil a 4 mil me-
tros de profundidade. A formação ro-
chosa é do tipo cretácea, e corresponde
a intervalos já produtores na Colômbia
e no Equador, nas áreas da bacia Ori-
ente.

Com vistas a acelerar a exploração,
o Peru dividiu a área da bacia de Mara-
non—Pastazza em blocos de 2,5 milhões
de acres. A prática é a contratação de
serviços, o que vem sendo feito com vá-
rias empresas.

No Peru, a capacidade de refino do
país está em 101,5 mil barris diários de
petróleo, resultante do funcionamento
de cinco unidades. A maior refinaria é a
dc Talara, de 60 mil barris diários. Uma
refinaria particular, a da Chevron, per-
to de Lima, foi colocada sob "adminis-
tração judicial" em 1972, pelo Governo
peruano,

Urânio no
Brasil soma
90 mil t

Brasília (Sucursal) — Até
o ano 2000 o Brasil deverá
ter uma reserva acumulada
de urânio estimada em 90
mil toneladas, quantidade
que atenderá à demanda
das usinas nucleares a se-
rem definidas no programa
nuclear brasileiro, a ser
proposto no final deste ano
pela Eletrobrás.

O urânio atualmente me-
dido, cujas reservas somam
mais de 5 mil toneladas me-
didas e 3 mil inferidas, já
garantem o funcionamento
das usinas nucleares brasi-
leiras até o ano de 1986. Pa-

.ra atender às necessidades
de urânio dessas usinas, a
Comissão Nacional de Ener-
gia Nuclear (CNEN) está
estudando várias ocorrên-
cias e avaliando devida-
mente suas tonelagens, in-
cluindo neste estudo a s
ocorrências de urânio asso-
ciado a outros minerais pa-
ra verificar as possibilida-
des do seu aproveitamento
econômico.

FINANCILAR
Crédito,

Financiamento e
Investimentos S/A

C.G.C. n.° 33.724.709/C001

ASSEMBtEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senho-
res Acionistas da FINANCILAR
— Crédito, Financiamento o In-
vestimentos S/A, a se reunirem
em Assembléia Geral Extraordí-
nar ia, no dia 26 de março de
1974, ás 15,00 horas, em sua
sede social à Avenida Nilo Pe-
çanha, 151 — 6.° nndor, a fim
de deliberar sobre os seguintes
assuntos:

a) Reforma de Estatutos;
b) Eleição de Diretor;
c) Assuntos Gerais.

Ro de Janeiro, 12 de março
de 197/1.

(a) Antônio Francisco Torres
Diretor 1.° Více-Prcsidcnte

(a) Alvaio Americano
Diretor Vice-Presidente

TRANSISOM GARANTE
Consertos .de rídj6*,,graypclo;-
res, vitrolas, i empílfjcadores.
Rua Senhor dos Passos, 55 —

1.° andar, tel.: 
'221-291**!
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e saia de casa bem informado.

A participação da Petrobrás Inter-
nacional S/A (Braspetro) nas atividades
de exploração de petróleo no Peru está
sendo apontada como de interesse pelos
peruanos. Isto pela tecnologia própria de
exploração desenvolvida pela empresa.

O diretor da Petroperu, Sr. Marco
Fernandez Baca. disse ontem que a em-
presa estatal peruana vai fornecer 5
mil barriis diários de petróleo ao Bra-
sil, Isso dentro do.s próximos dois meses.
Ele faz parte da delegação peruana á
posse do General Geisel na Presidência
da República.

O FORNECIMENTO

O petróleo a ser fornecido pela Pe-
troperu será para consumo da subsidia-
ria da Petrobrás, a Cia de Petróleo cia
Amazônia 1COPAM1. A empresa (uni-
dade refinoi processou, no ano passado,
3 359 mil barris de petróleo bruto, ou
mais 8.5% que no ano de 1972. Isso equi-
vale a cerca de 8 mil barris diários.

Diversos melhoramentos foram lá
realizados no ano passado, visando a me-
lhorias operacionais da unidade, desta-
cando-se, ainda, a ampliação dc sua ca-
pacidade de tancagem. Os estudos que
estão sendo feitos para a sua ampliação
prevêem uma capacidade de refino de
50 mil barris diários.

A compra cio petróleo peruano pela
Petrobrás tem por objetivo reduzir os
custos de frete no abastecimento da re-
finaria. Levar petróleo de um de seus
terminais para o local ficaria muito

mais caro do que adquiri-lo diretamen-
le do Peru.

O produto será transportado em
barcaças, através do rio Amazonas.

NO PERU
O Peru não é um país auto-sufici-

ente em petróleo. A sua produção está
hoje em 70 mil barris diários, com o
consumo em 100 mil. Em 1972. a produ-
ção estava em 60 mil barris diários, com
o consumo de 96 mil barris diários.

Com referência à exploração, as in-
formações são de que lá, o petróleo é
normalmente encontrado a uma proíun-
didade que varia dc 2,3 mil a 4 mil me-
tros de profundidade. A formação ro-
chosa é do tipo cretácea, e corresponde
a intervalos já produtores na Colômbia
e no Equador, nas áreas da bacia Ori-
ente.

DESCOBERTAS DO NORDESTE

Natal (Correspondente! — O Depu-
tado Iberè Ferreira de Souza, do MDB,
propôs ontem que se fizesse um apelo
ao Governador Cortez Pereira para a
criação de um grupo de estudos yisan-
do a instalação da refinaria de petróleo
no seu Estado.

Segundo o parlamentar, depois da
descoberta de petróleo no Estado, o Rio
Grande do Norte não pode perder tem-
po, pois Pernambuco, Ceará, Paraíba e
Sergipe já estão se movimentando em
função da refinaria a ser montada fu-
turamente no Nordeste pela Petrobrás.

Escassez
atinge
baterias

São Paulo i Sucursal i —
O mercado de reposição de
baterias elétricas para auto-
móveis está se ressentindo
em mais de 30% da falta
desse produto, que segundo
as fábricas, é um reflexo da
escassez de algumas mate-
rias-primas como o "negro
do fumo" utilizado nas cai-
xas de ebonite e dos separa-
dores de PVC.

Algumas lojas revendedo-
ras de artigos para automó-
veis reclamavam na tarde
de ontem que as baterias
utilizadas pelos veiculos da
General Motors, estão so-
frendo um atraso de 90 dias
na entrega. No setor de
pneus, os fabricantes estão
insatisfeitos com o aumen-
to de 9,22% concedido pelo
Conselho Interministerial de
preços e dentro de alguns
dias deverão enviar um me-
morial ao Ministro da Fa-
zenda, fazendo ver que "es-
tá havendo um grande pre-
juízo da.s fábricas, que es-
tão mantendo a produção,
com grande sacrifício fi-
nanceiro".

FINANCILAR
Crédito,

Financiamento e
Investimentos S/A

C.G.C. n.° 33.724.709/0001

ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senho-
res Acionistas d,i FINANCILAR
— Crédito, Financiamento e In-
vestimentos S/A, a se reunirem
em Assembléia Gerai Exíraordi-
nária, no dia 26 de morco r'o
197/1, às 15,00 horas, em sua
sede social a Avenida Nilo Pe-
.anha, 151 — 6.° andar, a (im
de deliberar sobre os seguintes
assuntos:

a) Reforma de Estatutos;
b) Eleição de Diretor;
c) Assuntos Gerais.

Ro de Janeii
de 1974.

12 do

(a) Antônio Francisco Torres
Diretor 1,° Vice-Presidente

(a) Álvaro Americano
Diretor Vice-Presidente

TRANSísoiirZty*Ámp
Conserto, de Vídioi./g.iv.do-
res, Y[trol_í,' ,'arrjp.lf lca_tores;
Rua Senhor dos Passos. 55 —

í° andar, tei. 221-2914
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Andi (^í.í^yLt
São Pmilo iSucursali — O Ministro

clo.i Transportes, Coronel Mário An-
dreazza. inaugurou ontem em Santos as
obras cio terminal marítimo cio Corro-
dor de Exportação que escoará as safras
de cereais dos Estados dc São Paulo. Ma-
to Grosso, parte do Norte do Paraná, do
Su! e do Oeste de Minas Gerais e gran-
de parte de Goiás.

A solenidade marcou o encerramen-
to do programa de inaugurações portuá-
rias do Coronel Mário Andreazza como
Ministro dos Transportes, cargo que

inaugura novo terminal de Santos p^Iaiem
ocupou durante sete anos dos Governos
Costa c Silva c Mediei.

SAUDADE

Após o discurso em que especificou
as instalações ontem inauguradas, acen-
tuando sua importância, disse Andreaz-
za: "Volto, agora, a Brasilia, e deixo o
Ministério. Confesso que com saudade, e
vou tratar da minha vida na iniciativa
privada".

O discurso
".4 substancial e progressiva amplia-

çáo do nosso comércio exterior constitui,
sem dúvida, um dos elementos básicos da
já vitoriosa Politica Econômica do Brasil.

Precisamente para consolidá-la e di-
namizá-la ainda mais. garantindo a
manutenção de seus atuais niveis de
crescimento, vem o Governo da Revo-
lução implementando decisivos progra-
mas de expansão das atividades da in-
dústria e da mineração e de fomento da
agricultura como suporte indispensável
ao aumento da nossa exportação de ma-
nufuturados. minérios e produtos agri-
colas.

Explicam-se. por isso. os índices ca-
da vez mais animadores do nosso inter-
cambio internacional, gue poderá atin-
gir, ainda cm 1973. cerca dc 11 bilhões
de dólares, para duplicar no próximo
quadriênio è afinal triplicar em 19S0.
quando se prevê, sua elevação á expres-
siva ordem de 30 bilhões dc dólares.

Na mesma progressão crescerão os
volumes dc cargas correspondentes ás
exportações de minérios, café em grão e
produtos agropastoris. cujo valor, esti-
mado para' 1980. poderá ascender a 132
milhões de toneladas.

Dc tal desempenho da economia
brasileira resulta a necessidade inadiá-
vel de uma rápida e considerável expan-
são de sistema de transporte, sendo de
notar que cerca de 4'0'.'í do comércio ex-
terior se faz pelo mar. através dos portos.

Em face dessas circunstancia*, liou-
ve por bem o atual Governo decidir que.
simultaneamente com o desenvolvimento
de agressiva politica dc conquista de no-
vos mercados e de incremento à produ-
cão. por igual se adotassem adequadas
medidas, a curto e médio prazos, visan-
do á maximização de nossa capacidade
transportadora, em particular nos seto-
res portuário e ferroviário, com vistas a
superar, na oportunidade devida, quais-
quer dificuldades que possam comnrome-
ter a conquista daqueles objetivos.

Sensível, pois. a essas razões dc or-
dem técnica e econômica, instituiu o Go-
verno do Presidente Mediei, em março de
1972. o Programa dos Corredores de
Transporte, a fim de que se estabeleces-
sem canais de escoamento para grandes
massas —- principalmente no que respei-
ta à circulação de graneis - ¦ ligando, co-
mo verdadeiras calhas coletoras as áreas
de produção aos locais de destino dos
produtos, isto é. os portos dc exportação
e os pólos internos de industrialização e
de consumo final.

PRIORIDADES

Em busca desse objetivo, deu-se prio-
ridade a uma serie dc empreendimentos
portuários e ferroviários considerados dc
vital imporíanciã, dentre os quais res-
saltam as liqações Belo Horizonte —Riu
dc Janeiro: Rio de. Janeiro-São Paulo:
Belo Horizonte—São Paulo: Santos—São
Paulo: Itapeva—Ponta Grossa: Curiti-
ba—Paranaguá: Apucarana— Ponta Gros-
sa c Santa Maria—Pelotas -Rio Grande.

Dispensava-se. por esta forma, tra-
lamento especial àqueles corredores que
se caracterizavam como "Corredores de
Exportação" e, entre estes, aos que de-
mandavam os terminais de Santos. Pa-
runaguá. Rio Grande e Vitória, porque.
além dc abrangerem, nas suas áreas de
influência, zonas produtoras de conside-
ráveis massas exportáveis, mormente, de
graneis, ofereciam, cinda, caracteristi-
cas e possibilidades dc adaptação e am-
pliação imediata de suas instalações.

Hoje. seis meses decorridos da en-
trega das obras da la. fase do Corredor
de Exportação, voltamos ao porto dc
Santos, quando aqui se. conclui a 2a. fa-
se das obras portuárias que. decorrentes
da implantação daquele Programa, fo-
ram. projetadas com o objetivo de. aten-
der, cm primiero lugar, ao escoamento

da produção de sua vasta área de influ-
éncia. constituída pelos Estados de São
Paulo. Mato Grosso, parte do Norte do
Paraná, do Sul e do Oeste de Minas Ge-
rais e grande parte de Goiás.

INSTALAÇÕES

Entre as obras da la. c 2a. fases do
Corredor de Exportação de Santos, que
correspondem a. investimentos da ordem
de CrS SOO milhões, releva frisar:

a conclusão de 1S25 metros de
cais acostarei:

a construção dc seis armazéns,
cerca de 00 mil metros quadrados de
área coberta: ____

a instalação dos mais modernos
equipamentos mecânicos de movimenta-
ção de carga, aumentando a atual capa-
cidade de carregamento em 3 000 tone-
ladas/hora:

o aprofundamento do canal da
Barra para 14 metros, a dragagem- do
canal de acesso aos terminais de ferti-
lizanlcs dc Conceiçãozinha e de graneis
líquidos de Alamoa. recentemente con-
cluidos. permitindo, com isso, o acesso
de navios de grande porte, com calados
de até SO 000 TDW.

Além disso, ressalta de importância
o conjunto de obras da fase II do Pro-
grama dos Corredores de Exportação,
ora inaugurado, compreendendo:

quatro armazéns, sendo dois de
190 x 50 metros e dois de 190 x 40 metros,
na margem direita do porto de Santos,
no Macuco Novo:

2.° pátio para volumes pesados,
na área do Macuco Novo:

obras complementares de pavi-
mentação. linhas férreas e redes de
abastecimento dágua c energia elétrica
no trecho de 9S5 metros de cais no Ma-
cuco Novo.

.1 essas providências, associam-se as
obres de expansão, na margem esquerda
do estuário santista. que envolvem':

ampliação das instalações exis-
tentes;

construção de acessos rodoviários
e ferroviários:

¦ implantação de terminal para
containers c de silos para cereais:

e instalação dc equipamentos me-
canicos. Poderá o porto de Santos, que
movimentará, no corrente ano. perto de
16 milhões de toneladas, duplicar a sua
capacidade de carga e descarga cm
1980.

Entretanto, para que se possa utili-
zar toda essa capacidade, em sua pleni-
tude. outras medidas de igual profundi-
dade vêm sendo paralelamente executo-
das nas áreas interiores, em obediência,
ainda, ao Programa dos Corredores de
Transportes, particularmente nos seto-
res ferroviário e rodoviário.

Por isso que. cm toda a zona de in-
fluêpcia do porlo de Santos, as adminis-
trações federal e estadual somam os
seus esforços, visando ao objetivo comum
de eliminar os possíveis pontos de es-
trangulamento que acaso venham inter-
ferir na execução dos programas de ex-
portação previstos. Desse modo. grandes
extensões de ferrovias e rodovias, nos
Estados do Paraná. São Paulo. Minas e
Rio de Janeiro estão sendo remodeladas,
construídas ou projetadas.

Estas obras que ora se entregam,
concluídas em surpreendente bre-
ve espaço dc tempo, servem também pa-
ra demonstrar como se vêm executando
as determinações do Presidente Mediei.

Para todos nós, este ato reflete, so-
bretudo. uma reafirmação da importan-
cia do Programa dos Corredores de Ex-
portação, instrumento essencial à avi-
pliação de nossas exportações; fator in-
dispensável ao desenvolvimento econô-

'¦mico do pais: crescente afirmação na-
cional. que o Governo da Revolução pro-
porciona ao povo brasileiro."

Fretes da Europa podem subir
O custo dos fretes marítimos das

mercadorias importadas do continente
Europeu também poderão ser submeti-
das a uma sobretaxa especial em decor-
rència das insuficiências dos portos do
Rio e Santos, como deverá ocorrer com a
Conferência Interamericana de Fretes,
informaram representantes das confe-
rências que coordenam linhas entre Bra-
sil e Europa.

O Superintendente da Sunamam.
Paulo Pamplona. afirma que essa solici-
tação de uma taxa especial de 15% sobre
o custo do frete, só será aprovado uma

vez constatado o real prejuízo sentido
pelos armadores que se dirigem aos por-
tos do Rio e Santos.

CONFERÊNCIAS
O renresentante da Conferência Bra-

sil/Mediterraneo, Almirante Evaldo de
Sá Rego. afirma que a situação "não é
nada oca, e a cada dia se agrava mais."
Quanto á decisão de solicitar uma taxa es-
pecial. o Almirante Evaldo afirma que
"as linhas estão recolhendo subsídios su-
ficientes para apresentar uma argumen-
tação coerente junto à Sunamam."

DE GARAGEM
L MENESES CORTES"

Tk ^ "'•'áfl ...» |

O terminal de Santos movimentará 16 milhões de t ainda em 1974

conferência
Assunção (AFP-JB) — A

sexta Conferência de Chan-
céleres dos cinco países da
Bacia do Prata terá lugar
em maio próximo, em Bue-
nos Aires, anunciou o
Ministro das Relações Exte-
riores. A notícia gover-
namental indica que o
covnitê Lntergovernamental,
ao estabelecer a data,
acrescentou que participa-
rão da reunião os Chancele-
res da Argentina, Bolívia,
Brasil, Paraguai e Uruguai.

A conferência deverá
aprovar a instrumentação
do Fundo Financeiro da
Bacia para dinamizar os-
programas regionais. O
Fundo Financeiro da Bacia
deverá operar com um capi-
tal ainda não integrado de
100 milhões de dólares, em-
hora. nos primeiros anos,
comece com 20 milhões.

FORTALEZA
S/A Crédito. Financiamento e Investaenlot

O NOME DIZ TUDO
Rua da Assembléia, 43 - lnja
Fones: 231-2893 6 231-3132

Alugamos vagas em excelentes condições.

Informações:

LANÇA S/A
LANÇAMENTOS, VENDAS E
ADMINISTRAÇÃO DE BENS .

RUA DO CARMO N.° 17 - 1.° ANDAR Jl

IMOBILIZADO . 72.1.689.264,37

RESULTADO PENDENTE 267.602.487,68

CON1AS DE COMPENSAÇÃO '»•»»¦_'b]™'*\

T0Tfll  .... 38.254.139.848,12

EXIGIVEL

Depósitos
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A - DISPONtVEL 75.682.377,66
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Financ. de Cap. dc Giro, Fixo.

?:¦ o Vai AÀobiiiários" 401.284.5I6,9_2 2.330.849.505.33

C IMOBILIZADO l9-82' 
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D RESULTADO PENDENTE . 156.712.863,18

E CONTAS DE COMPENSAÇÃO 6.424.026.433,68
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REALIZÁVEL
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-IMOBILIZADO 35 
427.342,09

-RESULTADOS PENDENTES 245.836.555,82

CONTAS DE COMPENSAÇÃO ^-----—l

T0TAL  5.818.693.424,84

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS, S/A

De acordo com a Resolução 242 do Banco Contrai do Brasil,

comunicamos as taxas máximas deste Banco:

Financiamentos à produção de bens e serviços e à sua comercialização:
_ por prazo superior a 60 dias  1.4% a° nios

_ por prazo de até 60 dias  1.3% ao mes

Empréstimos particulares (pessoas físicas)  2,3% ao mês

Resolução 130. 1.3% ao mês 4 0.5% de comissão de abertura

BANCO BRADESCO DE INVESTIMENTO. S/A

Crédito pa-a Capital do Giro ou Fixo. pata qualquer sistema dc pagamento:

29% a.a. capitalizados, mais "I0F' .

FINANCIADORA BRADESCO, S/A - C.édiio, Financiamento a Investimento

Crédito ao consumidor ou usuário final, taxa real ao ano. inclustve "IOF"

Quant. prest.
24

tabela 1
30.27%

tabela 2
32.42%
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Infor,me econômico-

esmas roupas
para a dívida

As alternativas do endividamento
externo brasileiro nos próximos cinco
anos já estão equacionados pelo Banco
Central, e deverão se constituir numa das
pedras-ãe-toque do novo Governo, cujo
primeiro exercício será fortemente one-
rado pelas importações de petróleo.

Não haverá uma quebra de continui-
dade sensível nas estratégias para a mon-
tagem do modelo de endividamento, pelo
que se pôde apurar. Ao atual diretor de
Cambio do Banco Central e seu futuro
presidente, Paulo Lijra, creditam-se os
estudos das diferentes alternativas para
o balanço de pagamentos.

Até agora, a estratégia dos responsa-
veis pela 

' 
politica econômico-financeira

sob o comando do Ministro Delfim Neto
procurou cobrir o chamado hiato de re-
cursos decorrente do desequilíbrio entre
as exportações e as importações, acresci-
das dos serviços, através do ingresso dc
capitais. Esse hiato girou em redor de 1
bilhão ãe dólares anualmente.

Sem o aporte desses recursos a Na-
ção teria que cortar no consumo ou 7ios
investimentos, com. reflexos óbvios sobre
a taxa ãe expansão do Produto Interno
Bruto. A pressão adicional do petróleo
implicará uma ênfase maior nas expor-
tações, cujo crescimento mínimo deseja-
vel anualmente era de 25%, ?nas vinha
sendo superado pela performance extra-
ordinária dos manufaturados e mesmo
dos produtos primários tradicionais nos
últimos exercícios.

Na montagem do novo esquema pa-
ra os próximos cinco anos dá-se como
certa a mesma ênfase nas exportações,
até porque este é o caminho necessário
para a cobertura dos compromissos ago-
ra inadiáveis com as importações de pe-
tróleo a custos crescentes.

Acredita-se que a política de ingres-
so de capitais estrangeiros seguirá assim
uma rotina uniforme e pouco distante do
que ocorreu nos últimos anos. Se algum
ás na manga pode ser revelado corre
ou correrá por conta ãe joint-ventures
para investimentos com capitais árabes,
os quais, mais cedo ou mais tarde, terão
cle emigrar do Oriente Médio para onde
se lhes ofereçam melhores oportunida-
des.

Neste momento os mercados de ca-
pitais no exterior tornaram-se mais com-
¦petitivos, devido à pressão tomadora de
recursos entre os próprios países euro-
peus e o Japão, exatamente o contrário
do que ocorria algum, tempo atrás.

Para se ter idéia da pressão dos gas-
tos de petróleo sobre, o balanço de paga-
mentos dos paises em desenvolvimento
basta ver as cifras: a índia passará a
gastar este ano 1 325 milhões de dólares
contra 265 'milhões dois anos atrás: o
Uruguai irá de 40 para 200 milhões; a
Coréia do Sul de 205 milhões para 1 025
¦milhões. E assim sucessivamente.

Sucata <• aço

A produção norte-americana de aço
continua em níveis recordes, mas os pri-
meiros sinais de cautela começam a ser
notados. A Bethlehem Steel reduziu a
produção de duas usinas sob a alegação
de que não consegue adquirir suficiente
carvão metalúrgico. É claro, o carvão tor-
na-se escasso na medida em que se des-
via seu consumo como fonte geradora de
calor para contrabalançar a escassez de
petróleo.

Preços recordes na sucata vêm lam-
bém dificultando o desempenho das si-
derúrgicas no maior mercado produtor,
segundo comentários das agências espe-
cializadas. Recentemente cotou-se a su-
cata a 135 dólares por tonelada em Chica-
go, o equivalente a. três vezes seu pre-
ço dc uni ano atrás. A importação de
sucata é assim considerada um proble-
ma.

IVIo Mercado
O Sr. Francisco Sá Neto será o novo

superintendente do Grupo Econômico,
em decorrência da indicação do Sr. An-
gelo Sá para a presidência do Banco do
Brasil. O Sr. João de Sá Neto irá integrar
o Conselho Diretor do Econômico.

O Banco Lar Brasileiro está manclan-
do este mês uma missão de altos executi-
vos a cinco diferentes paises, para con-
tatos com empresários e autoridades so-
bre a economia brasileira. Chefiando a
delegação irá o presidente do Banco, Ro-
bert Blocker, que se fará acompanhar de
Peter Belmont e Roger Hipskind.

Wagner de Barros, presidente do Ban-
co do Estado de Goiás, anunciando a
constituição de uma carteira de cambio
e outra dc desenvolvimento no estabele-
cimento que dirige.

Rubens Costa, atual presidente do
BNH, é outro que deixa o setor público
passando à iniciativa privada. Em sua
gestão o BNH mudou efetivamente de
imagem, passando a aparecer como um
banco voltado para o desenvolvimento
urbano.

Aumento dos fretes pesa
mais 1,5% nos preços
de varejo dos cereais

Os varejistas esneram para a semana que vem
um aumento de 1,5% nos preços dos alimentos
(principalmente cereais e hortifrutigrangeirosl ten-
do em vista a elevação de preços das matérias-pri-
mas e das tarifas rodoviárias e ferroviária. Além
disso, a regularização do abastecimento de óleos
vegetais não é esperada tão cedo pelos dirigentes
de supermercados.

Com o problema dos óleos, a banha já começa
a escassear nas feiras cariocas e seu preço continua
em alta. Segundo informações do gerente cle vendas
de um supermercado, a caixa de 30 quilos de banha
que era compraria há 40 dias por CrS 150,00, no
atacado, iá está por CrS 350.00, e. isto, de acordo
com ele. "é resultado de pura especulação." Para
o consumidor, o quilo aumentou de CrS 6,00 para CrS
11.60/CrS 12,00. em média.

ESTOQUES

— E' imprescindível que o Governo coloque no
mercado interno as reservas cle grãos de soja que
ainda se encontram na Carteira de Comércio Ex-
terior (Cacex 1 e que estão à disposição da Sunab
com a finalidade dc ser transformada em óleo co-
mestivel. Isto poderia resolver o problema do abas-
tecimento durante algum tempo — disse um diri-
gente de supermercado.

As poucas caixas de óleo vegetal recebidas es-
ta semana pelas diversas redes não foram suficien-
tes para o abastecimento cle todos os postos e, as-
sim mesmo, duram nas prateleiras menos dc uma
hora.

Além do arroz, que sofreu majoração conside-
rável nesta semana, a batata também está em alta
e teve um aumento de 10% para as donas-de-casa.
O feijão, por enquanto, ainda se apresenta estável,
mas acredita-se que venha a ter seu preço au-
mentado em decorrência cio aumento geral do.s in-
sumos, matérias-primas, embalagens c frete.

PRECO POR ATACADO (oferta global)
índices montais acumulados

.PRODUTOS AGRÍCOLAS

.PRODUTOS INDUSTRIAIS
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Va riacao uo *11 a c a d o
chega a 100% em um ano

Os produtos básicos que integram a dieta da
classe média carioca tiveram de uma forma geral
um aumento considerável nos últimos 12 meses, de
acordo com dados oficiais do Serviço cle Informa-
ção cle Mercado Agrícola — SIMA — do Ministério
da Agricultura.

Uma verificação comparativa das cotações má-
ximas do boletim de ontem do SIMA — que traz
os preços dos mercados atacadistas do Rio — com
o cle 13 de marco do ano passado, mostra, por exem-
pio. que o feijão preto comum subiu quase 40% no
período, o arroz amarelão Goiás chegou pnrto do--
50','ó, enquanto a banha comum do Rio Grande do
Sul foi a mais cle 200'*;, e a manteiga sem sal au-
montou cerca cle 100*7;.

OS AUMENTOS

Os principais produtos comerciados nos mer-
cados atacadistas do Rio — relacionados no resu-
mo do boletim diário do SIMA — e que, portanto,
são o.s mais consumidos pelo carioca, tiveram, em
sua maioria, aumentos não inferiores a 30%. em-
bora alguns permanecessem praticamente estáveis,
como a batata lisa especial.

Leia editorial "Hoa Consciência''

O leite foi um dos -produtos que mais subiram
^

Controlando a inflação
Os números relativos aos índices de pre-

ços de fevereiro, e aos acumulados para tt
ano, mostram que permanece a pressão dos
efeitos externos sobre a economia nacional.
O petróleo continua a exercer o maior impac-
to, apesar dos preços cios derivados conterem,
ate agora, uma dose de subsídio.

Um exame preliminar mostra que a ceo-
nomia passou a viver num nível mais alto nos
últimos meses. A dificuldade está cm que os
aumentos de preços têm um forte efeito sobre
as expectativas de inflação, principalmente
por parte dos agentes financeiros. A idéia que
fica c dc que esses aumentos terão um sen-
tido permanente. A partir dai é que os efei-
tos inflacionistas passam a se fazer presen-
tc, com unia exacerbação das expectativas. A
conseqüência imediata é uma maior demanda
por parte do.s consumidores, como um todo.

O.s elementos que estão sendo considera-
dos estimam a exigência de uma politica mo-
netária inteligente este ano, para evitar que
as expectativas que estão sendo criadas levem
á inflação. Quanto ao nivel dessa inflação, o
assunto náo está obtendo maior importância.
Tanto pode ser 20% ou 30%, já que a corre-
ção monetária aparece ai como um elemento
neutralizado**, O problema está na aceleração
da taxa, que faz com que o curto prazo passe
a predominar.

Na parte dos reajustes de preços, a idéia
de serem concedidos aumentos automáticos
aos produtores, por antecipação, poderá con-
duzir ao fim das especulações com os esto-
ques. E' evidente que aí ter-sc-á menos um
fator dc pressão sobre a taxa de juros.

DE RENDA E
DE ATIVO

CURSO PRATICO PARA ECONOMISTAS, CONTADORES, ADVOGADOS E
ADMINISTRADORES — sob a supervisão técnica do Prof. Américo Matheus Fio-

rentino. O Sindicato dos Economistas do Estado da Guanabara fará realizar a

partir de 20 cle março. Horário das aulas: das 17 às 18,30 horas às 2as. e
••Ias. feiras. Taxa CrS 600,00 — Inscrições abertas na Secretaria do Sindicato —

Av. Treze de Maio, 23 grupo 1608 - Edifício Darke de Mattos, tel. 242-2535.
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Combustíveis influenciam, nos primeiros meses

índice inflacionário no Rio
atinge 2,6% em fevereiro
e destaque é da alimentação

O índice inflacionário durante o mês de teve-
reiro atingiu a 2,6';.. contra 1,2% em 73, revelou
ontem o instituto Brasileiro de Economia da Fun-
dação Getúlio Vargas. O custo de vida no Rio subiu
2,3'.; no mesmo período, e o custo com alimentação,
segundo a FGV, "influenciou decisivamente a ace-
leração do ritmo de acréscimo verificada".

Nos últimos 12 meses (março de 1973 a fevereiro
de 1974) o aumento acumulado do custo de vida no
Rio foi de 16,3%, superior, portanto à taxa observa-
da durante todo o ano passado. O indice geral de
preços, no conceito "oferta global", também apre-
sentou crescimento maior que nos meses anteriores:
2,7',.;.
COMPARAÇÃO

Os Índices gerais dc pre-
ços, nos conceitos cle "dis-

ponibilidade interna" (in-
ilação i e de "oferta global"

registrados nos dois primei-
ros meses desse ano supe-
ram as marcas do periodo
correspondente do ano pas-
sado, conforme mostra a
tabela:

VaritjÇdo percentual no Variação acumulada
riiês de fevereiro até fevereiro

1974 1973 1974 1173

Olerla global 2,7 1,3 5,2 1.1

Disponibilidade interna 2,6 1,2 5,0 2,B

A inflação, nos dois pri-
meiros meses desse ano, foi
de 5%, índice que denota
um recrudescimento das
tensões inflacionistas, afir-
ma a FGV. No índice de pre-
ços por atacado (IPA), as
altas de fevereiro foram res-
peetivamente de 2.1", e 2,9';;
para os conceitos "disponi-
bilidade interna" e "oferta
global", e o.s n ú m e r o s
acumulados (janeiro/f eve-
reiro) de 5,4% e 5,6%."Do lado d*x oferta gio-
bal", diz o boletim do IBRE,"os produtos agrícolas apre-
sentaram ritmo de alta mais
intenso, embora produtos
industriais de ponderação
elevada no indice tenham
influenciado mais fortemen-
te a alta." Os produtos agri-
colas que maior influência
exerceram foram o leite.
ovos, café em coco, algodão
em caroço, piaçava, sisal, to-
mate e laranja. Quanto aos
industriais, foram citados
"ferro, aço c derivados","combustíveis e lubrifican-
tes" e "fertilizantes".

No custo de vida carioca,
os grupos que apresentaram
aumento mais intenso fo-
ram Serviços Pessoais,
Assistência à Saúde e Hi-
giene e Artigos de Resi-
ciência. Destacaram-se os
seguintes artigos e serviços
na formação do aumento:
cigarros, gasolina, lubrifi-
cantes, barbeiro e material
escolar. No grupo Assistén-
cia à Saúde sobressaíram
os aumentos dc preços de
assistência médico-hosplta-
lar e dos artigos cle higiene.

No grupo Alimentação,
os artigos que mais subiram
foram: hortaliças e legu-
mes, leite e derivados, car-
nes industrializadas, gor-
duras e alimentação fora do
domicílio. Houve decresci-
mo nos preços cle algumas
frutas.

OS NÚMEROS
O custo de vida no Rio

em fevereiro, nos dois pri-
meiros meses desse ano c
de 1973 estão no .seguinte
quadro:

í/v*!í<\#.. 
'¦••¦>•;

y •*;>&,- fAí>;
• À ve-nda riaidfficiaAv: Gerrtràl, sobreloja 226 ou nas agências do Banco Agricólade Minas QéraiS.
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Variação percentual no

mês de fevereiro

Variação acumulada
ate fevereiro

Gorai

Alimentação
Vestuário
Habitação
Artigos de residência
Assist. saúde « iiitji-aiift
Serviços pessoais
Serviços públicos

197.1

2.3

1973

1.2

1974

4.3

1973

2,5

2.3 1,1 4,0 1.1
1.4 1,1 2,3 2,2
1.5 0.0 2,3 0,3
•2,7 0,4 5,0 0,8

3,0 0.6 3.0 1,3
3,4 2,4 7,6 5.6
2,0 2,0 5,2 2,"
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-Js receoemos

também suas
Entregue sua declaração, suas

dúvidas e perguntas sobre
o Imposto de Renda ao

Banco União Comercial.

Nossas agências estão apoiadas por
Postos Especializados de Orientação Fiscal.

BANCO UNIÃO COMERCIAL
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Grédito Direto
ao Consumidor

Denasa ch
Desenvolvimento
Nacional S.A.
Credito, Financiamento c Investimentos *
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Serviço Financeiro

TAXAS DE NEGOCIAÇÃO
°"NO MERCADO DE LTN (Prazo de 90 cilas) MARÇO
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Vplicacões úr recursos
E*.tas uo -»¦¦ i)fÍnciD<.i^ ajternativa* D.ira * p t i - a -

cões dn rotursos (im tilulos, além d.is Bolsai de Vi.-
lorçs 9 da amissâo d» novos papeiv

? Mercado de LTN
O nv.-T.ado *.b<..-:o de Ler-as dc Te..oufO Nãuo-

nau .n-ciou-se comprado', ornem, com os papeis da
f,iixa de 91 dias sendo neçjociados entre U,3Q%
ae desconto ao ano. No decorrer do 

'expedientp

notou-se digumd pressão vendedora, com resultado
de operações dc realização de lúcios. Os papo-- do
leilão, adau-ridos a 14,50°n foram negociados em
tomo cie M,38üo ac ano, proporcionando boí» ren-
tabu idade -ios investidor e:..

Oi prazos mais procurados íoram os dos me*
'es dc abril maio e junho, negoc ados, respecti-
vãmente, cm torne de 1-1,26' . 14,34°. e 14,38.»
de desconto ao ano. O mercado permaneceu com

prador de papéis curte? e vendedor de longos ã
ex cessão de uma grande instituição, compradora
de papéis da faixa de 365 dias.

Ontem encerrou-se o prazo p<_r__ òs propostas
para o leilão de papei, dr 365 dias de prazo,
no montante cie Cri 500 milhões o sersm emitidos
na próxima ciUima-F" r.i. da 22. O resultado será
conhecido amanhã, a.." ¦ Ando-se cue as taxas, si-
tuatii-se em <*olta ca I3 

"'0 
.c ao ano.

O resgaie rie Cri 600 milhões juntamente tom
a emissão de Cr? 500 milhões compensáveis hoie,
trouxe folria ti» recursos ao sistenia, acteditancto.e
oue mui-as in£).'.uiçõos t-?nhnm -eduz cio seus end -

vidamentos no redeiconto. cujo montante foi esti-
nado em tomo de Cr% i ,2 bilbáo. O volume rie
operações com LTN .ornou Crl> 2 _J76,8 milhões, s^-

gundo amostragem da ANDIMA. A seguir as letras
médias anuai' de -..sconto dos pnnctorfs vonc ¦

mentos:

Preço <io dinheiro
Abaixo, o custo do dinheiro. _ cuttissimo praio

mo mercado financeiro:

Financiameulos
. segjíntes as taxas médias dc finan
curtísí-mo caro, entre ns-ituiçoes co;
seçiumies pape::

Titulo Um di-i Dois dia-

UN 130 1,50
ORTN 1.55 1,60
ORTMG 1.55 1,60
letra de .ainbio _ CDB 2,00 2,2..
Eierrobras 2.0C
Xero» H70

Vincim _nto
20 03
22 03
27 03
03.0-
10 0,1
I? 0.1
17/04
2-1 0.1
01,05
0B'OS-
15-'05
17 05
22 05
29/05
05 06
12 06

impr» Vrnda
i .Ofi «,00
1.1 1. I l.ftO
11,23 13.13
ÍJ.27 13<?3
!-j 30 U C6
l.l'.37 I4,0_
I- 32 U13
i-i 33 U U
14.36 14 24
I 4 36 14 ?4
14,36 14 24
1 .1 36 1 4 2J
1.1.36 14 24
14.36 14 2.1
14,36 14 24
I 1,38 I 4 26

D Títulos de crédito
O mercado financeiro apresentou-se com boj

quicttiz, ontem ,-rt_ce «o resgate de Lerras do Tesouro,
papei-, cue ap'esentam boa relação nas taxas d
rentabilidade em relação à víspera. Os demais "iiu

los permaneceram procurado'., com destaque para
OüfN e ORTMG.

O-, papéis de renda fixa estiveram firmes, .-cn
aumento das aplicacoe- até 1S0 ri.*-, com os coera-
dores na expectativa cie que o mercado ds repasses
venha e sofrei menor in.pc._to com um aumento
na; taxas de iuroi., tá uue as t-.*.is" v.gorantej no
mercado e.rariait. mais próximas do fjluro n.vc!. L

presença, durante a s-irans de um grande cliente
contribuiu, também, nsra a redução d» taxas.

- Reservas bancárias
O (."jfcado de trocas de reservas federais,

.v-f-ves d? cheque* do Banco do Brasil para cobc
iure por um dia das perdas na compensação, apre-
semou-se bastante oferecido, ontem, devido ao res-

gate de CrS 600 milhões em Letras do Tesouro. As
ta«as gi-aram entre 0,30 c 0,10";., ao més de ren-
labi; dade.

Os bancos comerciais aprovet*aram o resoatp pa-
rr_ reduzi' seus débitos no redeiconto. O volume
d-- operações com cheques BB no mercado íoi, to-
rem, muito reduzido, pois grande parte das car-
teiras das instituições encontra-se comprometida em
financiamentos. Segundo dados da ANDIMA, fcam
ne.jociado. CrS 276,8 milhões.

A seguir a fax., media mensal ci_ ren.abüidad.
oa-í opt-racóes com cheques do Bjnco do Braíü*.

Pr.no T^xí
Um ,1,1 C.20

Financiamento
externo

Mercado europeu
L o u s ii n n e ; E *> p 11. i a l p a i <• o J Co*

('.•cr- .inepto das moedôs no mercado europru, cn-

Dólares Francos suitoi:
3,0803 - 3.0800 ' u'u.nüo

Dólarei/Mareos:
2,6470 2 6410 li.-uando

Dólares/L ritoilinaí
2 3478 ¦ - 2 3488

Iax;,s .ndicafivaj para operações (i: swnp:

DóltirovT suíços:

neses
nese*

32 346
32 247
32 235
32 154
32 092

Dólar o.. Marco.'

I.stas são as ia/jí
liuocfe rtyisiracios, orte
dns no 'nercade -ibofo.

j.-

37 7*0
37 642
37 565
37 452
37 271

Puio (diriSj UN ORIN l C<ra- ORTMG Iflrj.
I m o ii• CDB

60
70

. 75
i ao

.neses
-ne-s-

6 tnesei
1 ano

fr"iíi^aHoí dr doposíios cotados
çí)o Internaciond. dos Operadores de
? anos S 3-1

,no; 6 3 4
anos 8 3 4
.mo-, 6 3 4

3.69
3 79
2,69
1.85
1.12

2,95
2,38
2, -12
1,81
1,39

pelr- As
Merca dc

P
o

.so
27,:
3oO

i 26
l 28
..30
',31

..56
i -¦;

1.56
1.58
1.59

ti'.!

2 CO
2.05
2.10

1.56
1.57

1.70

1.80
1.?*:; r-<_
i 95
2,00
2,05

? l.siro.iólar

Mercado d<* debêntures
". 

i" .Ti..irio d.» d"búmures esteve equ-librado,
c- •?¦• rom o; ospC'"» H" 'oíi.i. as series srndo co-
tados e'.'re 54r . de desÁi-jio para compra -? 55° pi.
m venda. O; operadores acreditam que iá na pro...-
nia semana o mercado volte a ficar inovimentaoo.
pois Oi m^os^dore. uue tiv-ram papeis preniiaoos
no :ort*?to dc rRsya'*. cio dia 11 deverão rc-joV.."
par^.? .io<. recjrsos. A, ns-imativas são de um . '-¦
iuik liau.do de C'$ 223 693,00 a ser pago a part-,
de -.•'Çjuraa-feira nas «.gC-ic.as do BEG. As debên'u
re; cia Xerox r>.-dí'eito foram cotadas entre 97,10".-

para cempn •:¦ 97,60J(, para v»nda.
Do: papeis em circulação no mercado lo'v

.orteadoi 8S. 60-.o da série DD 60,24',, da «•¦..¦
I. 35,395: da ser.e FF. 32.65°. da ',erie AA. 30,3CC.
oi sele V. 24,63°_ da serie L. 20,54°,,, da serie
r.L 19,23°. d.i serie H 16,00'-. dj serre 5. 15,87".,
d» serie J 13.73'- da' serie GG. 11,83% da sen.
BO. 11.62'c d» ser,. P iO.75% da séne X. 10,18'-
cia serie CC, 9,00=', da série t-i. 7,00% da série 1
6.98% da série V 6.45",- da serie O. 5,58% <!-
serie R. .'i,4aco dr. serre O. 5,24o.. da serie 1
4,33% da .ene M

-J Mercado a termo
Os negócios p Termo eslivetõm pouco mo-/'-

nientados, on*tem, dei.ton»trando _• me_ma tendênc a
de arrefecimento (ia Boi*... rio Valerei, Apenas cn-
co papéis foram negociados, com desiv-que para
Banco do Brasi' PP CDB a 90 dias, com 50 mil
titulos; Petrobrás ON E>/D a 1*20 d.ss, com 119
mil títulos; Belgo Mine.r., OI' a

A ra.- interbancária de cambio dt londres, va
v " .ado do eurodolar fecnou onr-*m p_- 3 o p*
riodo d* seis mesos rm <? -/—"d- Em dólares, i<an-
:05 iuiços p. marcos foi c seguinte o _,eu compo'ta-

ii.e_.ts
niese»

3 7/8
II 16 13,16
7/B 9
15.16 I 16

18
15 16 1-16

° %
12 5 12 78
12 5 17 7 8
'l 7 3 c
10 7/8 II 18

%
11 5'8 II 7 '8

11 14 11 12
il 3 II 5'8
10 7 -II 18
10 3/8 - 10 5/8

„7 tftulos e Petrobrás ON _..'D '80 dias. cor, chamemo no

40 mil papéifi transacionados. f10'3 '-'^^

Foram oi seguintes, cn 'rtui»c oor p'oes '¦ Canadá
prazos de vcr.cimefito. 05 nego: os •* termo r*-*-.i 1 ny. -.terra
zados ontem no Rio: 30 dias *u!uio;

^0 dias futuro;
IlTUlOS Dias Max Médio Min. Total Beitjica

BB pp Cdiv. bon. 90 1 ' 24 11.24 11.24 50 000 Franja (Fin
BelgoJWineira ;., 30 4,03 4,02 4.C3 30 COO Hoianda
Belgo-Mineira op 60 4,18 4. 4/8 10 000 Heli» i.;tt
B"lgo-Mineira cp 90 4 iB 4.18 4,18 15 000 Norueqa
D* Santos ant. op 30 3,07 3,07 3,07 10 2C0 , Sueca
D Sanlos anl, op 90 3,31 3.3' 3,31 15 000 Suica
D Santos ant. op. 60 2.;3 3,16 3,18 15003 Alem. Oi oe,.:
Mesbla po TO 1.1'' 1.19 LW 32 000 Indi.,
Petr onex/drv. 120 i,r-0 1,90 1,90 119000 H_ng-r;.;,ig
p_,t.' cn ex div 180 2.01 2.0i 2.01 40 000
Petr-brás po 120 4,72 4,72 4,72 10 OCO

Francos simos

'2 me:e\

meses
-neses
ino

Marcos

(-ânil)io
Taxas de câmbio

A Gcrènoõ de Operações de Cambio do Banco
Central Gec-im) afixou, ontem, apenas a cotação da
¦:.Qc:lè n'_.r.e-amer;cflna. O dólar foi negociado a
Crí 6 415 parfl compra e CrS 0,455 para venda. Nas
operoçõe. com bancos sua cetacáo foi de Cr$ 6,424
p-'íi repriíse e CrS 6,4-tB para cobertura.

O * rlerna bancário no Braiü tem fixado as ta
kü-í d ris doma!% moedas no momento cia operação
As taxas médias tomam por b_.se as cotações de f ¦

nercade

ü

de Nova Iorque fornecidas

ONIEM CRS 3a..FEIBA
10293 6 644 1,0288
2.3495 15.1660 2,3300
2,3300 I5..402 2.3095
2,2913 14,7903 2,273 J
0,02498} 0.1612 0,024900
0,0290 1,3491 0,0285
0,3605 2,3270 0.35-7
0 0015 0.C097 0,001510
4,1773 1,1425 0,1765
0.2171 1,4014 0,2167

0,3235 2.0832 0,3243
0,3775 2,4368 0 3777
0,1760 0,8133 0,1245
0,2020 1,3034 0.1995

ouro
A sç;iuii 3. taxas rne...-. b'utí.. mensã ; para

coitrotoi de financiamento c" oo?racors _ te"%c. d»
CrS 100 mil para o Rio e ião P.iu'0;

praio Rio ¦•>..-_¦ Paulo

30 d.as 2 =0 2,70
60 dias -.25 2,35
90 dias '! 's 2-23

120 di.,-, 2.'-2 2,17
130 dias 2,08 2 II

r-~ Mercado tle balcão
Sío Paulo •c.u.rs_i'- - -¦' rs rotações meu

d«r cn te--, t o rnt-c > a *• p") •* ¦'¦* "¦ • ¦:

t-MPRCSA COMPRA VfNDA

'¦-.,.. t-.,.„,-'c ... '4 .6
SO it CO-C-' I .,:, Ú2°; C30
SCf f CO )!©'* *i . .¦ i"' 

~'0
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londres AP-JB Samuel Montagu and. C-_..,
ui dos maiores negocifinTes de ouro de londres, de-
rirt.uu em seu relatório anual que seu preço atin-
gíria 200 dólares (CrS 1 300,00; a onça Ou "muito

n..,_". O relatório afirma qu" a produção do meti.!
nos paises não comunistas diminuiu, enquanto a de-
manda aumentou no ano passacio e que a tendénc.a
continuará em 1974.

O relatório «crescenta que 
"qualquer redução

no abristecmiento do ouro ou compra pelos paises
codutores de petróleo, no momento, faria o preço
eievar-se acima de 200 dólares. Ontem, o metei
?eüiou _ !65 dólares por onça no mercado de
ondres, após 163 dó ares na abertura

Ini erhancario
O m_r_ado mterbancário de cambio, par* con.

os ...on*os, mosírou-se tquüibrodo, ontem, co^
movimentação, onerando ás t.txas médias dt-

6,428 pata telegramas e chequei. O b_nrcjr;o
¦.-o esteve pouco movimentado, operando è«. taxes
.•íi. rie C'$ 6.455 msis O.ó^u «o mès part con.
os nr:- 180 das He pra/o.

Rij).(jè JfméW'
Tél;l244_50!2a
Sâo Paulo |

. Tèl8.:.256-(te9e.
Belo Horizonte

.Tèl.S2?Tl57'7':
. Bra8ili9-r":. < ,' 

""¦¦>

; T0|.:-24-86p9,,

Eli A causam
otimismo na
A. Latina

Quito i AP-JB i — A atitu-
de assumida pelos Estados
Unidos diante do bloco lati-
no-americano, de procurar
concretizar o espirito de
Tlatelolco e o compromisso
de reexaminar sua posição
em alguns aspectos de sua
relação na região, fez re-
nascer o otimismo sobre o
futuro do Conselho Intera-
mericano Econômico e So-
ciai iCIESi.

As deliberações formula-
das por Jack Kubisch. Sc-
cretário-Assistente de Esta-
do para Assuntos Interame-
ricanos, em reunião manti-
da com os latino-ameri-
canos, foram recebidas com
grande satisfação pelos che-
tes das delegações que vêem
agora uma posição definida
pelo Governo de Wasliing-
ton em concretizar o "novo

diálogo'' iniciado na Cidade
do México.

IMPORTÂNCIA

As afirmações de Kubisch
íoram tomadas por um de-
legado como demonstração
Cr que 

"Washington e.stá se
conscientizando" e vendo a
importância da A m é r 1 c a
Latina evidenciada sobre-
tudo na atual crise energé-
tica. O delegado disse que"os Estados U n i d ') s se
ocuparão agora de outra
parte i referindo-se à Ame-
rica Latina i e parece que
compreenderam que n á o
podem manter relações dis-
tanciadas com a região."

Outros delegados também
manifestaram sua satis-
facão pelas palavras de Ku-
bisch. pronunciadas a man-
do do Secretário de Estado
Henry Kissinger. que part*-
cem demonstrar sua since-
ridade de eliminar todos os
conflitos existentes, de for-
ma rápida e equitativa. de
modo a não afetar as re-
lações. A Comissão Geral e
Institucional, presidida por
Mário Ramon Beteta, do
Peru. irá criar um grupo de
trabalho com a Venezuela.
Estados Unidos. México. Pe-
ru, Guatemala e Trinidad
y Tobago.

Japão cresce mais

A economia j a p o n e s a
acusou um crescimento de
107 nos dois primeiros me-
ses do ano — numa base
anual — quando a previsão
era de um crescimento dr
2',. A informação é do dl-
retor cio Centro de Pesquisas
cio Japão. Sr Hisao Kana-
more. que se encontra no
Rio.

Instalação de f á b r ica s
no interior gera falta de
mão-de-obra no campo

São Paulo iSucursal i Além dos problemas di-
retamente relacionados com preços e comercializa-
ção de seus produtos, pecuaristas e agricultores do
Estado afirmarão no memorial a ser enviado ao Ge-
neral Ernesto Geisel que 

"A interiorização cia In-
dústria" tem contribuído para a escassez de mão-
de-obra que vem se registrando no setor. Um dos
motivos apontados para o deslocamento de traba-
lhadores do campo para a cidade é a assistência.
médico-hospitalar inferior que os primeiros rece-
bem.

A redação final do memorial náo loi realizada
ontem, como eslava programada, e os dirigentes da
Federação da Agricultura do Estado de São Paulo
— FAESP, responsável pelo documento, negaram-se
a antecipar maiores detalhes sobre as sugestões que
encaminharão ao futuro Presidente da República,
mas por intermédio de fontes indiretamente ligadas
ao órgão foi possivei obter informações de que o
aspecto social do campo e um dos temas a que os
empresários relegam muita importância, conside-
rando o grande volume financeiro que representa o
recolhimento ao Funrural de 27 sobre o valor pro-
duzido pelo setor.

EXPORTAÇÃO

Outro ponto relevante do memorial refere-se á.s
exportações de produtos em geral e de alguns itens
em particular, como o milho e o algodão. Na opi-
nião de observadores esses dois produtos servem
como exemplo das necessidades de liberação cias
exportações por causa dos estoques existentes. No
caso do milho, afirmam que o.s armazéns do Centro
de Abastecimento de Armazéns Gerais do Estado
de São Paulo Ceagesp — estão ocupados com
grandes quantidades. Quanto ao algodão, o.s esto-
quês se acumulam em grande firmas especializada.-
na industrialização e comercialização.

O chá será objeto de apreciações especificas
que os agricultores consideram como "distorções.'

Um exemplo é o fato de a.s plantações serem arren-
ciadas a especialistas na industrialização e comer-
eializaçáo. O memorial deverá citar que a.s divisas
obtidas com a exportação de chá giram em torno
de 1 milhão de dólares por ano. A quantidade ex-
portada corresponde a 95'; da produção. O.s empre-,
sarios pretendem que sejam adotadas medidas cor-
retivas que permitam ampliar a produção.

Indústrias ace i l ant
novo preço para jnla

Brwsilia iSucursal* - - Depois de uma reunião
com o diretor cia Comissão de Financianvnto da
Produção (CFP>. Sr. Francisco dc Toledo, os indus-
triais de sacaria cie Manaus assumiram o compro-
misso de pagai- um preço não inferior a CrS '-'.00

por quilo da juta que utilizam como matéria-prima,
o que praticamente eqüivale ao preço cia juta im-
portada cie Bangladesch.

Com essa decisão, o.s produtores de juta cia
Amazônia aliviam a crise em qtie se encontravam,
desde que a produção sofreu uma queda acentua-
da e o comércio começava a se sentir prejudicado
pelas dificuldades de comercialização existentes na
área e. principalmente, pela importação de HO mil
toneladas autorizada pelo Governo federal.

PROCURA AUMENTA

A procura cia juta tem se elevado bastante nos
últimos tempos, e agora mais acentuadament.e. em
conseqüência da crise mundial do petróleo, que faz
com que os industriais recorram ás fibras vegetais
para suprir a falta do.s similares .sintéticos. Apesar
dessa procura intensa, o sistema deficiente de co-
mercialização encontrado na Amazônia faz com que
os produtores vendam a sua juta a preços inferio-
res aos niveis de competição normais no mercado,
situação que se agravaria com a importação.

Os preços este ano já atingiram o dobro dos
registrados no ano passado, em face da grande es-
peculação que se verifica no mercado da juta. e
mesmo assim não existe .sacaria em quantidade su-
ficiente para atender a demanda, o que causa
transtornos para o escoamento das produções de
cereais do Centro-Sul. previstas este ano em bases
excelentes.

Com o preço acertado entre o.s industriais e a
CFP, o.s. produtores amazonenses se sentirão mais
estimulados e não sofrerão a concorrência da im-
portação. Até marco, a CFP devera apresentar ao
Governo uma analise da situação da juta no pais.
cuja importância aumenta na razão direta das difi-
cuidades atravessadas pelo mercado internacional
do petróleo.

Imposto de Renda é lesado
em CrS 360 milhões no setor
de captação de incentivos

Brasília (Sucursal) '— A Secretaria da Reèei-
Ia Federal, com o auxílio de .sua equipe de fisca-
lizacão acaba de desbaratar um esquema cie frau-
de ao Imposto de Renda, envolvendo o setor da
captação cie incentivos fiscais. Estão envolvidas
mais de cinco mil pessoas-físicas, com uma média
de recolhimento prevista em CrS 72 mil por pessoa.Porta-voz da SRF informou que "no campo
da captação de incentivos fiscais, abatíveis da ren-
da bruta pelas pessoas-físicas apuraram-se práti-cas irregulares e mesmo fraudulentas, em prejuízosem qualquer benefício para a.s

contemplados com o.s favores
do erário público e
áreas ou setores
fiscais."
PRATICAS

Informou-se que. dentre
a.s práticas apuradas, a
mais perniciosa, é conheci-
da popularmente pelos ter-
mos: "recibão". "recompra
no ato", "dobro" ou "dobra-
dinha", que constitui da
emissão, pela empresa-
captadora de incentivos, de
comprovante d o investi-
mento pelo dobro cto valor
real aplicado. "Outra irre-
gularidade praticada, isola-
da ou conjuntamente com
o chamado recibão. consiste
no fornecimento de "recibo
de quitação geral de sub.--
crição", quando, na verda-
cie. cie 70 a 80'. da operação
são garantidos por notas:
promis.soi-i.is a v e n c e i
acrescido, ainda, cio lato cie
tais recibos ferem sido da-
tados dos últimos dias do
ano anterior acpieie em que
se realizou a transação."

O esquema é o seguinte:
um investidor com direito
a abater alé CrS 100 mil da
renda liquida por investi-
mentos em ações de empre-
sas novas investe somente
CrS 50 mil. ganhando da
captadora um recibo do do-
bro do valor ique ele a
apresenta ao Imposto de
Renda onde deduz a despe-
sa não feita*. A captadora
receberá á vista apenas de
20 a 30'.; dos CrS 50 mil
leais >as vezes só o sufi-
ciente paia cobrir sua co-
missão' sendo o restante
parcelado em noras promis-
sórias. que por sua vez não
são descontadas em banco
e ficam na carteira da fir-
ma beneficiada pelos inecn-
tivos. Ai a incentivada pas-
sa uma procuração cir re-
compra para o.s CrS SO mil
em ações restante *.e que

efetivamente náo foram de-
sembolsados pelo compra-
don. a ser efetuada em
dois anos iprovocando o en-
riquecimento ilícito dos di-
retores).

Dentro deste esquema, as
irregularidades se multipli-
cam: o investidor abate,
desse modo. CrS 100 mil so-
bre a renda líquida, lesando
cie imediato a Fazenda Na-
cional i registra-se aí sone-
gação por parle do coiyri-
buintei, que agora. pego.
vai receber notificação ex-
tra para pagar o imposto
devido. A empresa incenti-
vada vai por seu lado, se
ver em dificuldades de li-
quidez. ou por outro lado
vai se beneficiar ilicitamen-
te com os recursos propor-
cionais ao capital forneci-
do.s pela Sudene. por exem-
pio Entra ai um processo
de emissões de notas frias
c outras irregularidades que
chegam a atingir meia cia-
zia de Intermediários.

Explicam os técnicos da
SRF que exatamente esta
situação maHvou a regulari-
zação na captação desses
incentivos fiscais, através
do Decreto-Lei n"? 1304 de 8
de janeiro de 11)74. que cli-
feriu competência exclusiva
á.s instituições financeiras
para captarem r e c u r s o s
destinados àqueles objeti-
vos.

CONSEQÜÊNCIA
Informam os técnicos da

Secretaria da Receita que
como conseqüência os tra-
balhos cie fiscalização pro-
cluziram mais de cinco mil
notificações a contribuiiVes
que declararam erradamen-
te !¦ qu* estão i 'spündendo
de acordo com a realidadi
cios fatos.

Sindicato diz
subsídio fiar

<fiic não há
a calcados

.SVo Paute iSucursal'
O.s industriais cie calçado.-,
nor' '-americai.es náo e.stào
devidament? esclarecidos e
acredito que o Itamarati os
esclareça, pois não existe
nenhum subsídio ou prêmio
para os exportadores d e
calçados ou de qualquer ou-
tro manufaturado, d o a ci o
pelo Governo brasileiro",
di-s ¦ enti m o presidente cio
Sindicato das industrias dc
Calcado.-- no Estado cie Sáa
Paulo. Sr. Sebastião Burbul-
lalin

O presidente do Sindicato
considera que a "gritaria"

americana, iniciada pi ia
acusação do Departamento
do Tesouro cios E s 1 a d o s
Unidos, de que o Brasil es-
taria fornecendo subsidio a

exportação de calçados cie
couro p ra aquele pais. 

"se

rião e suspeita, pelo menos
é incoerente, pois o Gover-
no brasileiro dá o mesmo
tratamento tanto às expor-
tações de calçados como as
de i ouro industrializado.
que servirá de matéria-pn-
ma às indústrias dos Esta-
dos Unidos."

JA AVISADOS
O Sr Sebastião Burbul-

lhan disse oue em novem-
bro do anc^e-ssado ja ha-
via sido avisado, através do
Itamarati. de que c setor
norte-americano de calca-
cios "iniciara um movimen-
to contra a penatração dc-
produtos brasileiros naquele
mercado."

m.mrrfffiiff'"'-^^

Mercadorias

liuo
Cotações cios pnrr.p-:. proautoí

agrícola* no mercado f...-C.ác.is\. do P.<o.
ontem, .eau'ido d.ido- fornecido*, pelo
5IMA iServico de Informação de M?r
cada Ât_r,_oe.

ARROZ (Sc. 6-knl
<¦¦! CrS

1 ..O.CO 152 00Amarelão E * ira Gniá*
Amarelão Especial

Santa Ca:a:ina
Aq.íha F_oeci,il dc Su 1.8,00 130.00
104 Especial do Sul 120.00 l?l 00
Blue-Rose Especinl
FEIJÃO (Sc. 601.9,

Mi 00 146,00

No

Prelo Com.n, 138,05 140,00
Prelo P.-tido 143 00 145,00
Ub-i-èbinl.ri Nominal

fAPINHA DE MANDIOCA (5c JOkgi

Fin,. 37.00 40.OC

MIIHO <Sc. 60k_,

Amarelo Mc selado 40.Ü0

BATAIA (Sc. 60kg

: ._ E.-.CC,,.' 70.00 90.00
Comum EsRl": õl 60,00 68.00
Corrum M -•-, 55,00 60 CC'

CEBOIA Ip/kti'

V -. Ji *-..,_,,„ 0.66 0.60
P-r„ do »£¦ OOO I 10

AltIO (Cx. 10 krjl

Argentino Biai-to 75,00 76,00
Arcenflno Ro.c 85.00 86.00

B\NHA

O 30 ir. 270.00 340.00

MANTEIGA <\»i, lOk.j

Com ta' 90,00 100.CO
-e„, mi 110,00 I20.CC

OVOS (C« 30 di

Extra 97,50
Grsndo 94,50
Médio 91,50

AVES ABATIDAS ip/kgl

France 5.60 5.80
'OMATE 

(Cx 25/-7kt,i

..!¦- 35.00 45 (.0
Especial 25.00 35X0

São Paulo
$.._. Paulo '!-íu.u'5.-íÍ. - Arroí - T-r-Os

•.speciais. Mortado Firme. Grãos longo-,
Ai.idretào dos Est.dos centrais Cf$

í 38- 1-0,00. Anirtreiao Sinta Citarínt
CrS l 18/120.00. Alfinete do Eü-do dn

R.O C-5 -0- !-._.... - '>¦,,¦¦•-.-.-. OO -Ul
118 120,00. A 405 do Su CrS 116
' 18,00. 404 cio Sul 110 113,00. D-
cifàu; cufíos Cah-to dn Sul O* 108
í 10,00. por solo d: 60 ou*iO-. Cota*
çoes inalteradas.

Gucl-rados de A>-rcn Tipos espe
c,_,i. AA.rc.ldo firme. 3/4 do arroz
Cr5 66 68,00 1 2 arroz CrS 46
43 00. Quirera do Arro. CrS 38,00/
40,03. C.iriicno rto Sul CrS 63,00
66.CO por saco de 60 ciui.os- Cotações
Insltoradas,

Fp-ijão 'Safra cias ayufls' I pos cs
pec'o s. Morcado calmo. Bico do oure
Cr*- 105 110,00. Cario.uinha CrS 95
100,00. Chumblnho Crí 95,00' 105,00
J.ilo CrJ 125 130,00, Opauuinho CrS
UO II5.C0 Preto CrS 140 150.00. Ri.-
i-do Crí 115 120,00. RosinKi CrS 125
130,00 Roxinho CrS 165/175.00 por
saca dc 60 quilos. Cotações inalterada;.

Milho Merccdo calmo. Amare c
serniduro Crí 34 35.CC amarelão
mole Cr<. 33 34,00, por saca de 60
ou:Í7.. CotaçÔE.* In .1*"radas.

Batata - Mercado firme. Livr- '.spe-
ria! CrS 90 100,00. De primeira CrS
50/60,00 e CrS 30 40,00 Comum espe-
Cl tri 60 70,00. De primor,-, Crí
34 45.00. Oe seçjunda Cr} 15 25,00.
per vo.t ;»-e de 60 ouüos. Baixa de Cri
5,00 20,00, por volume de 60 quilos.
Cotações inalteradas.

Cebola - Mercado calmo. ^D; £;
tado P»ra CrS 25 30 00 oor saca de
AS quilot. Do Rio Gran-!e, Ilha O:
0.90 1,00. Pelota: CrS 0,70 0 80 ? rie
Sant, f,narina Per. C-S 0 70/0.80.
cor c)u<lo. Cotações inaltíírad<:*s.

Banha - Mcc ado firme. Cflix.i com
- 30 pacote-, de I cjudo CrS 300 320,00

e com 15 latas de 2 quilos C-S 320
3-10,CO per ca.xa. Cotaçò.s inaitf.radas.

Amendoim - Mercado calmo, De*
c.scado, catado CrS 3/3,10, per quilo.
Cotações inalteradas.

Alho - Mercado firme. Argentino
CrS 8,00 8,20 por quilo

Farinha d» Mandioca Mercado
firme. Dc Estado, extra, crua CrS
0.82/0,85 r comum, crus Cr$ 0.78/
0,80 o-r quilo.

Belo Horizonte
Belo Horiiontt 'Sucursal'; ~ C_otr>ções

e ^roques .Sacas de 60kg' dos pr<n-
:'p«is produtos no mercado ttiacadi.-
•a desta capital, segundo o Serviço dc*
informação de Mercado Agríc-ia
$iMA) e Centro de Estudos Pur-_is da

Secretaria de Agricultura de Minas-

Produtos

BATATA

FEIJÃO
Enxolre Jair
Prelo COmun

MIIHO

fraco
Fraco 150 1 ,C

931 4/7

f,, ,.e 3S 41..

SOJA lo
'27,22 V ,

MAS
MA'
IUL.

NOV
JAI-.

Recife
OUO 0E SOJA

453.

Recile Su:ursa' Cctaroet «o^ ur ... M'>;
ctpais p'od.jtGs agrícolas Oi. Pfnain ..:..
buco, ontem, no mercada atac.disfs cV~
desta Capital, era >acas dr 60 quilos. >¦ '

.t-oundo .nformacóes d? C<..--_.-¦. e d.-*-. ^'U;.
Caias Cias, °'.;.,

Compra Venda

CS Cr1 GADO EM PÉ

Acucar 71 74 _1'°"" 
°

Arro. 125 130 "BP,
Feiião '45 '50 JUN
Fir nha 47 52 ''GO
Cebo.a Cri 48.CO min', CrS 60.0!) OU'.
Uns,.: CrS 90.00 ,min.j, CrS 108,00 DE-,

i ii á x. i

Alííodão

6 6
6 

¦.',

6 J-3
6.39
6,4.'

- dc-

_3,8í
.'0,3,

.4.00

F.- -

O .

iUI
iri
OU'
j i.f.
MAC
MAI
JUl

20 *6

l'l,42
17.30
16 50

J 50
13,90
1 3 -10

: 30

Sao Paulo .Sucursal] O pregão i
Be., .le Mercadorias de Sâo P.u o •.¦

môntove estável or. n, para os 11 '

pos de algodão produzidos e nsqo
ciadc* neste Estado. Fer cim mantida
os -nc-.*'» ¦_ preços ..ntenore. e o t.po
5 pau li" a, (oi neciociado ã CrS
tlc.CC i arroba.

O; Armazéns Gerais PauiÍ5'as re

gistraram, na ultima segunda-feira, en
iradas dc I 926 fardos de 346 800
auilot e saida" de 219 fardos ;!-
41 610 tiuiíos, mantendo em esloque
150 286 larrlos, pesando 28'il5 92-
qui'os. Os dados constam do Bole'ir
de ontem da Boifr. He Mercadorias.

? Mercado externo
Chicago (UPI-JB; Cotações

is no fechamento na Balia de
-Sórias de Chicago, ontem:

453 . ,

Café
Nov,i I:>rque UPI-JB'

r, • „ ' -'a 1-Cl'OU O'
n ,!e 2'j p .-¦'oí t 5- ou'
o1'" a ne Nov^ loraie

72,00
21,30

44.30
47,6.
5070
5'.00

Alitodão
Nova lorqu-; U*1! JB - O algo. i»

...'õ enireçt" tutuirt fecno.) cn-em -.o-r>
!¦-.¦_¦¦ df 60 r> 200 ooi' .)' n.. Bciw

de Nova lortiue e lor,,," .«nrlido. 1 800
tont) _,ros.

Os conrr.ros a termo do aigodão nú
me'0 dos fech .ram com h.j.^í! de 3.00
•- 10 0G(* ooiares o faruc, e"> re:-icão
-¦¦o fechamento tit»i.*rior.

w ai.

Olil
Dr:
M-.P
MAI.
JUl.

57 .1

ic 
"o

C-io.ii
M-íi,-
Ambri

'1'r.

...i rtiqum,. p
procurri oe

iprref cidoxtís
-_ ste í:.".-, f.

¦ po quairLi
mal

ptícos

le

76.00
75.00
79,5'.
'0.CO
62.50

noorta .ac
tormo

( acau

TRIGO (dólares
(27,?*! Vg)

MAR.
MAI.
JUL.
SET.
DEZ.

por bushel
¦'.iti

hai„.i e 60 i

5,4!
5,33
4.97
4.95
4.9o

SAAR.
MA'
JUl
SE'
NOV

DEZ

O f' SC-
mí-cti -¦,..

fechou

6V ?.',
72 30
75,25
77,80
80,00
80,30

Nov» loroue Ul-I JB ¦

!.ai.a d:* c-nço poo-o. -: 37C ooiv-o-
.iita na Bolsa de \o.-. lor-ju*..

F_r_,r ..endido! 1.551 ;oot,a:o>
Q. CO''*'3'OÍ '"fl- . .'!7 Ci^ü

charim com «'*. d.? -10 _ 37C

MAI
f Ul-
SET
Oí.'
MAC
MAI

•3 10
51. ,'0

Melai?

Mere. Estoq. Min Mj«

ARROZ
Amarelão

F..'ra Fin
Agulha do Su* Fin

144 208

140 160
120 150

MILHO (dólares poi hushtl)
(27,22 kg)

MAR.
MAI.
JUL.
SET.
DEZ
MAR

2,98
3,03
3,09
3,03
2 8-1
2,88

I ?
1 2

Poraii indicio* 686 :ontrato..

Açúcar
Nov„ lorqu» [AP-JB; O acucaf

ortp-anieric-sno nume.o 10 pan _.ntrs<í**
termo tvchou de 35 a 80 e-1» bcíixa.

Novj lorqu» -\P JB F* ¦-. d»
-¦".;.n ;ios metais não '::":v.c-'.

An*imón*o * ,0- dói tiros í l'bta.
Col;- 6 615 69,25 lirta.Os « I b't
Chumbo 19 tenwvoí -s Ub'8.
/¦i.o 3í ¦ 2 32 C(sn*avos - i br«.
Istdnho 3.95 í -4 dcilsr.?- c ti»sco.
M»';u'.o 295 íOiares o ird>co
trr,t, .-*fri,iqp.'í. 5.-JI70 7Ó7"*:' .. onC'*.

m__m_____mmmã'M.,M^L^r**'^^^lJafimmt3iiki
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VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES
NA BOLSA DO RIO DE JANEIRO

'IZ] IBV SÈRIE HISTÓRICA
1967 - 1973 «/^^V^
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OSCILAÇÕES
DIÁRIAS

DO IBV

Os preços apresentaram-se ontem em queda constante no mercado cie ações do Rio. O IBV
médio (2174.2) desvalorizou-se em 2,0', , enquanto o indicador de fechamento perdeu 0,4',

Mercado se retrai e
fecha mais vendedor
Conforme já era previsto na véspera, o

mercado de ações do Rio apresentou-se bem
mais enfraquecido, com um aumento na

pressão vendedora, muito embora ela lenha
sido menos intensa do que a verificada há iá
vários dias. no sentido comprador. Apesar dis-
ío. houve um certo equilíbrio entre as disposi-

ções dos investidores e os negócios puderam
ser realizados normalmente.

O volume global das transações se redu-
ziu simplesmente por causa do decréscimo na

quantidade de ordens dos investidores e não
por uma divergência entre os preços do mor-
cado, muito embora sejam os compradores que
mandem nas cotações. A simples observação
dos saldos das ofertas de compra não nego-
ciadas, entretanto, mostra um volume mais
significativo do que os saldos das vendas, de-
monstrando que se mantém a firmeza do sis-
tema

A concentração dos negócios nos títulos
mais tradicionais elevou-se consideravelmen-
te, em relação aos dois primeiros dias da se-
mana. Os cinco papéis mais movimentados,
em cruzeiros, ã vista, envolveram anroximi-
damente 70', dos recursos.

Persistem entre os operadores alguma-
idéias negativas sobre as possibilidades de au-
mentos de capital, por bonificação, das em
presas estatais, muito embora nenhuma opi-
nião a este respeito lenha XI- ventilada ofi
cialmente. pelo atual ou por representantes do
próximo Governo

Os números do pregão
O mercado de ações da Bolsa do Rio apre-

sentou-se em baixa, tendo o índice BV se fi-
xaclo na media de 2174.2 pontos, com desva-
lorização DDE 2.0', em relação ao dia ante-
nor (2218 31. No fechamento, o IBV situou-se
em 2104.7. acusando redução de 0.4', sobre a
media do dia

O IPBV índice de Preços Bolsa de Va-
lores — situou-se, as 13 horas, em 103,5. mos-
liando desvalorização de 2.2*. O.s negócios
foram in/enores aos do pregão anterior, tota-
lizandu 7 044 715 títulos (— 24.32'. i. no va-
lor dt CrS 24 851 022.55 i - 17.03', ).

No mercado a vista foram transacionadas
7 601 515 ações, no valor de CrS 23 546 103.55.
represema*ido 95.04', do total de títulos e
94.74', tio total em dinheiro.

No mercado a termo toram negociadas
346 200 ações, no valor de CrS 1 307 764.00. re-
presentando 4.36', do total em títulos e 5,26',
do total ern dinheiro Em relação ás operações
a vista, o.s percentuais foram, respectivamen-
te. de 4.55 e 5 55',

Fundos áft investimento
Dau Cot. ült. dim. val"'

CiS mil

AS ALTAS c. i

Petr. ON ex-div. 1.16
P. F. Luz OP 0.92
S. Cruz OP 0.51
W. Martins OP 0,37

AS MAIORES BAIXAS
(' i )

Fertisul PP 7.03
Unipar PN END 4.75
R. União PP c div. 4.04
S. Hime PP 3.99
S. Nacional PP 3.79

No mercado a vista as ações mais nego-
ciadas ern cruzeiros foram: Belgo-Mineira (CrS
5 081 mil); Banco do Brasil PP c div. c bn
(CrS 3 139 mil); Petrobrás PP (CrS 2 834
mil); Docas de Santos ant. OP (CrS 2 546
mil) e Vaie do Rio Doce PP (CrS 2 511 mil)

Das ações componentes do indice. quatro
subiram, 26 caíram. 11 permaneceram está-
veis e uma não teve cotação no dia anterior;
G. A. Fernandes ON end

13 03 12 03

52.260 53.377

Média
06 03

52.067

13 02

45.927

março 73

36.523

All-A
AMÉRICA DO SUl . .
APLIK ...
APLIIEC .
AJiiEA
AUXILIAR
AYMORÉ
,u;T'-t,*ES MACIO

¦ 1 t-.EObA ...

BEI BC^DESCO . . . .

BAHIA ....
0AI.UmSI[ . . . .
BAMfcri.NDUs . .
bANCIAl . . . .
BANDEIRAN1ES BBC
SANMÉRCIO . . ¦
SAMORiF . . .
UANiUIVbSl . . . .
3A «Oi ,'ÜRDÀO
3MG
¦1AÚ . ¦ .
jfcSC . .
B05ION . .
IOZANO

BRASI 
òRACINVtSl . . . .
bran; ribeiro
cabrai meneses .
caraveio ...
city bank . . .
continental .
corbiniano . . . .
CORREIA
CREDIBANCO . . . .
-REDlIUM
.REIINAN . . . .
CREFISUL (cap.) . . .
_RrrlSUL ga'.!
OESCINCO

. OUD CRESCIN.O .
'."riDULA

.IT-LAJO . ¦ .
.ODERJ
OUBRA . .

DA1E

IcNASA . AAliVi. j
jEIAPIÊVt . . .
>;iENSANCO
•:-'MAMlZA . .
J£ir. ARAÚJO

ECONÔMICO
EMISSOR
FAIGON . . -
,-EMlCIA ...
FIBENCO ....
¦MDUCIAl . .
r-INASA ....
C!NEY
F'PA--P. ARANHA
riPAfi
FNA . . .
FNO
FIMAN
JNDOESIE

GARANTIA
C-ODOY . . .

HALLES • • ¦
HASPA ....
HEMI5UI
ICI
IMPÉRIO ...
illD/APOltO i « VII
r'.Ú'j JV.K* Ü

iN,|-;CONtlNENTAL
iNVESIBANi-0
iOCHPE . .
IPIRANGA
ITAÚ -
IMVESTBOISA . . .

LAR BR.oltHRO .
ItROSA
IETRA . . .
LIBRA

.jòO-BRASILEIRO - .

MD
'.V.GltA'10

McSCANIIl ....
AcRKINVE.Sl . .

MINAS .
MONTEPIO . .
MUlTINVEtI . . . .
WAISONNAVE . . ¦
MM . .
MANTIQUEIRA . . .
MUlTI 'Ul

NBM ¦ -
NACIONAL
NACoFS
\-OVO MUNOO

OGC
,_),.-.[ G A

PACKINVESI . ¦ .
PAULISTA
.-. WiLLEMSENS ¦ •
PECÚNIA - • •
PEBB
PROVAI ....
PROGRESSO ¦ ¦

REAL
.:_¦¦, PROGRAMADO
kÊAVAL . .
REGEN1I

SR
SABBA
SAFRA . , . .
SAMOVAL - .
S. PAIILO-MINAS .
SPM .
SOUSA BARROS .
SOVAI . .
SUPLICY . .
SUL BRASILEIRO . .
SPINELLI ¦ •

IAMOIO
TITULO - ¦

UNISTAR ....
UNIVEST ¦ ¦
UMUARAMA . .

VILA RICA - •
VICENTE MAfEUS
WALPIRES . - .

Sistema
1 Financeiro Financilar

Com a associação de
The Bank of Tokyo Ltd.

GRUPO LUME
c*f,:,.:a;..;.:,-.i:T--Cí:..c,c..;::':..,

Este é mais um caso para o' 
Financilar Banco de investimento S. A.

Rio de Janeiro: Av. Kto Peçinlu, «1 - 5? «ito'- TeL: 224-23IT .
São Paulo: Rua 15 de No»emtno. 184 - Conj. 1101 a 1103 - *

TeU- 37-2978 e 38-0386
Porto Alegre: Rua dos Andradas. 1270 - 5? andai - Conj. 53 -
Telu 25-6883 e 25-6899

13- 3
13- 3
15 3
28- 2

i 1 3
13 3

íi- :
12- 3

I 53
07?
U.8S .
0,68
0.53
S.^J

l 0-4
0,71

1,68
2.24
C-16
0.5O
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FINANCILAR
BANCO DE'INVESTIMENTO SA

Bolsa do Rio de Janeiro
Minas terá
3 "tradi

C O 1 AÇÕES (CrS)

TÍTULOS Qusnt. Abt.

"b S7 Ind. d»

M«d. lucrai.

Méd. Dia Ant. «m 74

Ac.slta A. E. líabira o o
Ac:*--!:* A. E. Itabira pp
AOO-5 InM. Criticas o.p
AGGS Ind. Gráficas p/p
Aço Noric p p 

Ap:iIo Pr oci, Aços 0,-p . -
A.5.A. - Alumínio Ext. Lam.
Prog. Ind. do Brasil Cp .
Prof. Ind. do Brasil p/p
Casas da Banha C. I, o/p . .

Barbará o/p 
Bco. da Amazônia o/n . .
Bco. do Brasil o/n 
Bco. do Brasil p p . ¦ ¦ ¦
B;o. tio Brasil p* p 

Bco. Crefisul dc Inv. *j p . .
Bco. Est. tia Bahia 
Bco. Econom. dà Bahiõ p n
3co, Est. da Guanabara o n
Beiçjo Mineira o/p 

Bco. Esl. dí S. P. u p
3:... Hal-es p/p 
Ben. Héiiif:5 Invest. p/n . . .
Bco. Itaú p/p
Bco do Nordeste- o/n 

Bco. do Nordeste p p
Bco. Reai p . .
Eco. Brasileiro Oesc. p n
Brade;co óe Inv. p ....
Brahma o/p . ¦

B*.ihm-i p 
Brsí. üncrg.ò Elétrica o<p .
Cia. Brás. de Roupas p/p .
Cia. Indus. Amaronense p/e

CEMIG Cont. Elél. M. G p p
Sousa Cruz Ind. Com. o/p
Cia. Sid. Nacional p/p 
Ciri. Tel. Brasileira o/n
Cia. TX. Brasileira p/n

DATAMEC - Enq. Sist. P. D
DATAMEC - Ene. Sis'. P. D.
Dincim-) ¦ C*ífé Solúvel op
Dinamo - Café Solúvel o/p
D. Isabel antipas, o/p

D. Isabe! antigas, p p
D. Uobel emissão 71 p p
Doca:, dfi Santos nov. Cp .
Docõs de Simros ent. eXp
Duca! Rrupas o 'p

\*\:t. Abranio Eberle p p . -
Ericsson o p 
Finfnc. BròcJesc-) o/n .. ...
Ferro Brasileiro o p 
Fertisul -- Fert. do Sul c p

op
P'P

11 3 050
3 CCO

12 OCO
18 OCO
17 792

I 000
3 CCO

13 OCO
000

3 CCO

27 022
SCO

121 293
29S 2CD

36 OCO

16 OCO
4C0

1 3 OCO
32 105

I 275 326

000
8 503
5 CCO

13 OCO
49 CCO

25 OCO
2 831
5 116

552
37 CCO

283 3C0
I5C37

C62
3 OCO

28 CCO
88 300
28 110

239 544
263 854

I 003
OCO
COO

U7C0
4 COO

8 166
CO 861

836 CCO
I CCO

7 5CC
18 OCO
le6C0
16 000
10 OCO

1,42
1,20
0,71
0,74
1,85

2,35
0,40
0,90
0,91
0,76

1.43
0,32
5,00

10.65
10.57

2,00
1,20
1,00
1,15
4.10

•-ertisul - Fert. do Sui p/p . .
F. I. Cat. Leopoldina p p 
Ford do Brasil o p 
Gomes A, Fernandes o/p ,
Metalúrgica Gerdau p/p .......

Hercules - Fáb. Talher, p'p ...
Hall*!! 5. Paulo Adm. P. p 

*p .
Docas de Imbituba o/p . .......
jOIsnn'* - 'nd. e Cam. p p
K'bon - Ind. AMment. op

Light o'p • ¦ ¦
Leias Americanas o/p ....
Le'r3? Hípotfjc. Beg ò/p 
Editora de Guíòs LTB o/p . .
A.Ac*rooo!iiana de Aços o-p

Metropolíiana dc Açus p/e . .
M-sdeauimiCí*) o 

'p - ¦ ¦
Madequimica p p
Cia. Sid. rViannesmann o p
Cia. Sid. Mannesmann p-p

Marcovan c o
Marcovan o P
Mendes Júnior p*p
M«;l-,.,. D,«. 48 2 pare c/p
Mesbla • Div 48 2 pare. p n

Mesi:';i Div d^ ,nteg. o d
Mc?b!a Div. .1° pare. r>'P
Moinho Flua1.. Ir.d. Ge' o p
Metalon c/p
Mundial Art. s Couros p/p

Nova -Xmèrica o-p
Pa'isa p'€- ..
Sic. Paíns p p
Cim. P o r!' h 11 d Paraíso o-p
Petr. Brss. Pelrobrá; o n

Petr. Brás. Pfürc-bra- p/p
P.iui-ta Forca Lu2 o/p
Pirelli O/p 
Pet. Ipiranga o-p  - ¦ ¦
Pet. Ipiranga p/p 

Petromiras C. Nac. Pc;. o/p .
Rio-Grandense pp
Rol. Exp. Pel. União p p .

Sâmitri - Min. cia Trind. o/p
Supergasbrás o p

Siderúrgica Hime

Siderúrgica Hime p- p
Sinteko - Coni. Imp. Exp. p p
Sonciotecnica p/p 
Sparta o-p . ...

Springer Refrig, p-p
Fibras r- p
T. Janor Com. s tnd. p, p
União de Bancos p n

União de Bancos p-p

Unipar - Un. tnd. Petrq. o/ e

Unipar Un. Ind Petrq. p/«
Vaie do Rio Doce p/p 
Veplan p o

Whifc Martins o*'p ¦ -

0,94
1,22
I, 55

1,90
0,70
1.46
1,35
1.75

1,97
0,31
1,02
0.45

0.93
3,90
1,83
0,30
0S7

0,65
0,65
0.51
0,40
0.33

0.39
0,58
2,95
3 10
0.90

1.20
3,90
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1,74
0,85

I.5S

Culeian P P

12 CCO
15 282
20 OCO
25 OCO

CCO
I50C3
24 OCO
14(000

000

37 000
234 422

3 CCO
26 co;

3 OCO

14 937
I OCO

60 OCO
72 8CC

OCO

0C0
! 000

22 5C0
36 293
39 000

7 3CC
3 CCO

66 0CC•9 
000

70C0

291 915
15 OCO
29 000

000
420 912

650 000
924teco

5 CCO
43 000

II 725

104 9-08
66 OCO
58 000
35 COO

11 OCO

65 OCO
OCO

66 OCO
5 OCO

5 000
7 400
4 OCO

o-oo
12 000

OCO
39 CCO

509 457
i OCO

28 400

7 099

0.90
3,20
1,50
2,24

1,10
0,88

41
1.23
0.-58

16
3.27
0,95
1,53
0.25

C.30
0.70
I.CO
2.31
1.86

0,64
0,47
1,55
:.03
I 12 •

0,90
1.05
i.l I
0.68
1.30

0.95
39

1'.55
0,37

78

4,46
1,10
1 41
0,74
0,99

0,50
3,20
1,47
4.95

076

0.88
0,93
C.60
1,37

1,10

1,10
0 45
1,22
0.79
0.81

052
0,30
5,01
0.9S
2,68

1,33

1,40
1,20
0,71
0,74
1,80

2,35
0,38
0,90
0,95
0.78

1,40
0,82
5,10

10,43
10.40

2,05
1,20
1,00
1,13
3,92

1,40
0,51
0.95
1.22
1,55

1,83
0,70
1,46
1.35
1,77

2,00
0,31
1,02
0.47

0,9.5
3,88
1,75
0,28
0,56

0.65
0,65
0,5!
0,40
0.29

0,40
0,27
2.90
3,05
0,90

1,20
3,90
1,40
1,70
0,35

1,60
0,88
3,20
1,50
2,20

I 10
0.90
040
1,19
0,58

1,16
3.25
OPS
1,52
0 22

C.30
0.70
1,01
2,2.5
1.86

0.64

1,42
1,20
0,71
0,74
1,35

2,35
0,40
0,90
0,95
0,78

1.10
0,65
1.30

0,93
0,39
1,50
0,26
1,78

4,35
1,08
1,41
0.74
1.00

0,50
3,12

1 40

0.76

088
0.95
0,60
1,30

1 IO
0.45
1.2'

0 79

0.80

0.52
0.81
4,90
0.98
2.65

1,35

0,82
5,10

10,65
10,57

2,05
1,20
1,00
1,15
4,10

1,40
0,51
0,95
1,22
1,55

1,90
0,70
1,46
1,35
1.77

2.00
0,81
1,02
0,47

0,95
3,91
1,83
031
0,57

0,65
0,65
0,51
0.40
0 30

0,40
0,28
2,95
3,10
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1,20
3.92
1.40
1,74
0,85

1,60
0.90
3.20
1,50
2,24

1,10
0,90
0,41
1,20
0,58

1,16
3.29
0.95
1,53
0.25

0.30
70

1,01
2,31
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0,64
0,47
1,55
1,05
1,12

0,90
1,05
1,1 I

0 6S
1,30

0,97
0,39
1,55
C 37
1.78

4,46
1.12
1,41
0,74
1.01

o.so
3 20

1 47
5,CO
0 77

0.88
0.93
0,60
1,32
1.10

1.10
0,45
1,22
0,79
0,81

0,52
0,31
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0,93
2,70

1,38
1,20
0,71
0,74
1,80

2,35
0,33
0,90
0,91
0,76

1,35
0,80
4,90

10,43
10,40

2,00
1,20
1,00
1,12
3,90

1,40
0,51
0,94
1,22
1.55

1,65
0,70
1,46
1,35
I 75

1,95
0,77
1,02
0,45

0,93
3,88
1,73
0,28
0.56

0,65
0,65
0.51
0,40
0,29

0,39
0,27
2,85
3,00
0,90

1,13
3,90
1,40
1,70
0,85

1,55
0,83
3,10
1,50
2,20

1.10
0.88
0,40
1,19
0,58

1,15
3 25
0,95
1,52
0,72

0,27
0,70
1,00
2,25

i G6

0,64
0,47
1,50
0,99
1.11

0,90
1,05
1,10
0,65

1 20

0.93
0,39
1,50
0,36
1,75

4,30
1 03
1 4!
0,74
0,99

0,50
3 12

1,40
4,85

0.76

0,88
0.95
0,60
1,30
1.10

1.10
0,45
1,21
0,79
0,30

0.52
0,30
4.85

0.98
2.65

1,36 .35

1,41
1,20
0,71
0,74
1,83

2,35
0,39
0,90
0,94
0,77

1,42
0,82
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10,53
10,46
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1,20
1,00
1,13
3,98

1 .10
0,51
0,95
1,22

1,89
0,70
1,46
1,35
1,75
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0,80
1,02
0.46

0,94
3,91
1,77
0,30
0,56

0,65
0,65
0,51
0,40
0,30

0.39
0 28
2,90
3,05
0,90

1 20
3,91
1,40
1,71
0,85

1,56
0,89
3,19
1,50
2,22

1.10
0,89
0,40
1,20
0,58

1,15
3 27
0,95
1,53
0,23

0,30
0,70
1,00
2.27
1.86
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0,47
1,55
1.02
1.12

1.05
1.1 1
0,66

I 30

0,95
0,39
1,53

36
1,75

>J 3o
10

1,41
0,74
I 00

50
3.16

42
4,83
0,76

0.8B
96

0,60
30

1,10

MO
0,45
1,22
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0,80

0,52
0,50
4,93
0,98
7,69

1,35

3,41
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Est.
Esl

127,03
109,00
91,03
93,67

123.65

Est. 134,29
2,49 105,41
5,88 1C3.45
Est. 138,2.4
Esl. 84.62

069
2,50
0,39
1.85
2,23

0,48

0,87
2,68

0,72
Es;.
Est.
Est.
Est.

¦ 2.C6
Esi.

0,69
1,45
Est.

0,50
1,27
Esl.
Est.

Est.
0,51
3,79
3,45.
1,74
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2.56

2,02
2.23

Esl.
2,24
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0.90

Est.
Est
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2,56
1.56
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5,07
Est
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Est
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111,11
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87,16

110,91
110,71
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107,69
96,05
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100.03
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111,91
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115,69
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lOO.CO
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95,24
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95.52
85 46

104,73
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0,91
Esl
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1 1791
1 12,68
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100.CO
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,06,52
122,27

90.00

llg
companies"

Belo Horizonte (Sucursal)
— Minas Gerais poderá ter
três trading companies até
o final deste ano, com a
criação de duas novas em-
presas de exportação e a
transformação da Eme*:-; —
Empresa Mineira de Exnor-
tação. em trading. nos mol-
cies da legislação do Gover-
no federal.

A primeira trading cons-
tituida oficialmente, com o
capital de CrS 23 milhões, é
a Minesa — Minas Expor-
tação S/A. associada da
Chu o Kosan japonesa, que
se dedicará Inicialmente k
exportação cie café e de se-
ja. além de outros produtos
agrícolas.

Outra trading que deverá
surgir está sendo organiza-
da pela Secretaria da Fo-
zenda e terá a participação
da rede bancária mineiro.
O lançamento da nova em-
presa, segundo a Secretaria
da Fazenda, deverá ocorrer
dentro dè um ou dois me-
ses.

Ja a Emex, controlada
pelo Banco de Desenvolvi-
mento de Minas Gerais, pe-
Ia C. Itoh do Japão e pela
Cooperativa Agrícola de
São Paulo, funciona convi
trading. embora não o seja
ainda. E, dentro em breve,
com a elevação do seu capi-
tal social para CrS 20 mi-
lhões e ampliação de suas
exportações de algodão <*
outros produtos agrícolas,
passará a ser trading. no-;
moldes da legislação ledo-
ral.

Ou única

Recife 'Sucursal A
Superintendência da Sude-
ne anunciou nesta Capital
o inicio de estudos envol-
vendo matérias-primas e
fatores locacionais para dc-
finição de um amplo pro-
grama de desenvolvimento
especifico das indústrias
químicas no Nordeste, onde
c ramo industria] tem con-
dições de se e x p a n dir,
apoiado nas diretrizes do
sistema cie captação do 34/
18.

No exercício de 1073. a In-
dústria química captou 40':
de todas as inversões apro-
vadas pela Sudene. mas a
Superintendência do órgão
considera o índice ainda
baixo e pretende dinamizar
o setor.

Após recente visita a o
Nordeste, a missão comer-
ciai da Província de Ontá-
rio iCanadái enviou comu-
nicacão à Superintendência
da Sudene "entusiasmada
c o m o d e s envolvimento
atingido na área, e com os
grandes planos que estão
em vias de execução."

Os empresários canaden-
se.s afirmaram sua dispo-
sição de investir na área ria
Sudene.

Rt-niiiigton

Com a participação de to-
cios os seus promotores e
cheios de vencia, a Spcrry
Remington realizou no Ho-
tel Glória a Convenção Na-
cional do seu Depnrtamer.ro
de Atacado. O encontro te-
ve como objetivo estabele-
cer o.s planos dc ação da
empresa para o exercício
1974/75.

Crédito ao setor privado cresceu 54°/o
Brasília (Sucursal) — Acompa-

nhando a tendência verificada no ano
anterior, as operaçõe.s dos intermedia-
rios financeiros, em 1973. continua-
ram a crescer em ritmo acelerado. O
volume de amparo crediticio concedi-
do pelo sistema financeiro nacional ao
setor privado alcançou no ano pas-
sado a CrS 236 bilhões S80 milhões,
revelando um incremento dc 54.C,
em relação ao saldo de 1972.

A afirmação consta no Relatório
do Banco Central de 1973, onde tam-
bém se menciona que o desempenho
do sistema financeiro se caracterizou
pela expansão acelerada da.s transa-
ções dos intermediários financeiros e
pelas mutações estruturais na distri-
buieáo dos financiamentos.

Assinala-se no Relatório que "a

rede de instituições financeiras con-
tinuou experimentando modificações
importantes na posição relativa de ca-
da intermediário, confirmando-se a
tendência, ja observada em exercícios
anteriores, de remanejamento e fusões
de instituições e compartimentaliza-
ção dos mercados."

Informa também o Banco Central
que o.s empréstimos ao setor privado
realizados pelo sistema monetário tau-
toridades monetárias. Banco do Nor-
deste, Basa e demais bancos comer-
ciais i seguiram crescendo á taxa sig-
nificativa de 38,6%, "em consequèn-
cia da politica monetária flexível do

Banco Central e do ascendente volu-
me de recursos a prazo captados no
periodo pelos bancos comerciais." Não
obstante, o sistema monetário teve re-
ciuzida a sua posição relativa no volu-
me global das operações do.- interme-
diários financeiros, tendo a sua parti-
cipação no total dos empréstimos pas-
sado dc 48.8'r . 19*72> para 43.7'. ao
final do ano passado."Mantendo um incremento dc
(i9.9'r nas transações com o setor pri-
vado, com cerca de 56,3', do total do.s
empréstimos do sistema, configurou-
se a importância crescente das insti-
tuições financeiras náo monetárias no
conjunto cios intermediários financei-
ros."

Bolsei de Nova Iorque
Nova lorqu. {UPI-JB) - Fo. • leguinte « média Dow Jones ni Boi.,4 de Nova Iorque, ontem:

AÇoES ABERT MAX. MIN. AÇÕES ABERT. MAX.

30 INDUS1RIAIS

20 TRANSPORTES

888 30 9*00,81 881,88 89158

196,73 198,74 194,91 196,84

< 4,46
- 0.38

15 SERVIÇOS PÚBLICOS

65 AÇOES

93.97 04,58 93.17 9.1,10

281,76 285.14 279.5J 232..I9

0,19
1,06

PREÇOS FINAIS

Nova lorqua (UPI-JB) Preços finais na Bolsa de Nova Iorque, ontem:

T

A J. lr\riusirs
A:üd Ch
Allis Cha
Abrand
Am C-in
A Me»cx
A Smeh
Am StrvJ
Ami Ano
An acon
At Richfld
Atlas Corp
Bcndiu
Bethst
Britpet
Onpac
Carricrc
Cerro-i^c

Cnessie
15 1/4 Chrys;-
IO 3 Col Gas
33 I Con Ed
23 3 Cn Can
46 5. Cp: nt*
24 1 Crwn ZI
15 3/8 Curtiss
52 I Dupon:
27 7 ErtsTern
04 3 Esk Ko

2 í Estr.ark
29 3.8 Exxon
25 5 For dir-3
12 5 Gn Elec
13 1.8 C-food
ló 5/8 Genm-a-
16 7/8 GlHette

52
19 1/2
26 3 4
20 3/8
25 1 2
34
35
13

172

109 7. 8
32 3.-8
87 7 8
51 7 8
55
28

53 5 89
39 3/4

GoodyrM
Grace W
IBM Co
Inhatv
tnincki
Int I and T
Konnecot
«roger
Lehmn
Lockneed
LoewcD

M3rC0f
Mobi- <
Nstcih
H_-o s-i
NI Inc

s lod

17 1/2
26 7 8

250
28 1 4
38 7:8
25 5 8
40 5-8
24 3/4
14

5 3 8
22 7-8
20 1 2
24 14
47 7 S
39 7, 8
'3 7 8

Otis El
Pac Gas
Pan Am At
Penn Cen-r
Pltilpct
Pse and G
RCA Coro
Repubiic Co
Repsll
Rev 'no
S«a W a:.
Seeri
So R.i I
St Brano
Stdo-nd
Stuaew
Tex-acc n»
lexmstr

41 7 Te.çiut
24 |/2 Te*rron

1.4 T .nkn

7-8 Uncatb
57 1,2 Un.roya
20 U «."cr
21 ; U:d Bran

1,4 U5 G.o
27 I U5 S'«i
46 3*8 O. Ind

7 '"/-•-, 
'•

.ío v,-.c .•-,
46 5 A-k- !8
54 1 '-¦¦-" eo
05 ; 3 -'•-»

35
22 1 8
33 7 8
33 1 4

8 7 8
26 3 8- 7 3
23

22 1 2
,6 3 4
24 1/4

O 3 4
:: 1 6



JORNAL DO BRASIL Quinta-feira, 14/3/74 I,° Caderno ECONOMIA/BOLSAS E

Copene recebe Ferropeças Villares cede
credito para
instalar Central

A Companhia Petroquímica do Nor-

deste .Copene- recebeu um financiamen-
to do Banco Nacional de Desenvolvimen-
t.o Econômico, no valor de Oib •••••• *

138 588 440.00, para a instalação da Cen-
IS de Utilidades do Pólo Petroquímico

a 
m^mesma ocasião, o BNDE mani-

festou-.se favoravelmente à concessão,

pelo Ministério da Fazenda de garantia,
cm nome e por conta da União, do finan-
ciamento concedido á mesma empresa
pola ishlkawajima Harma Heavy Indus-
tries, de Tóquio, até o valor de
•1119 207 799.50 ienes icerca de crh ao
milhõesi, mais juros de 7*; ao ano. O
crédito da empresa japonesa destina-se

i aquisição de equipamentos e material.*,
a serem empregados na construção da
central termelétrica da Centrai de Uti-
lidades.

FIN AME

¦\ Centrai cie Utilidades destina-se
¦i fornecer vapor, energia elétrica, agua,
a* comprimido, oxigênio e nitrogênio, em

condições de elevada confiabilidade, sem
interrupções. O investimento global pre-
visto para o projeto, que estará conclui-
do ate junho de 1977, está estimado em
CrS 490 milhões. A participação do
BNDE. incluindo o aval e o apoio da Pi-
name, alcançará cerca de CrS 288 mi-
lhões. representando 58,8"'í do investi-
mento global.

Empresa que vai
explorar Tubarão

constituída
Vitória i Correspondente i — Com a

presença do Ministro da Indústria e do
Comércio. Sr. Marcus Vinícius Pratini de
M* mis. e do Governador do Estado. Ar-
tur Carlos Gerhardt Santos, foi assina-
,io onlem. nesta Capital, o ato de cons-
wuicão da Companhia Siderúrgica de
Tubarão. er>*>nresa que irá instalar uma
s cierurgica para produção de 6 milhões
de toneladas de aço semi-acabado por
ano.

Ontem mesmo, foi feita a subscrt-
cio do capital de CrS 20 milhões, pelos
.-¦õcios do empreendimento: Siderurgia
Brasileira S.A. iSiderbrási, Kawasaki
Steel Corporation, Finsider * italiana i.
Companhia Siderúrgica Nacional. Com-
panhia Vale do Rio Doce. Kawasaki
Steel Comercio e Industria Ltda. e In-
mabra S.A. A parte brasileira ficara
.com 51'., do capital social, enquanto a
Kawasaki e a Finsider ficarão com 
:M.5'. cada unia.
.MPLANTAÇÃO

A usina de semi-acabados começara
n ser implantada ainda nesse ano. e o
p r i me i r o estágio de funcionamento

i*í77 ¦ produzira 3 milhões de toneladas
por ano. Foram anunciados durante a
.-> ilenidade os entendimentos com a em-
presa alemã Klockner para a instalação

e uma usina de aço laminado, próxima
a de aço semi-acabado. A Siderbrás te-
:•.'. 51*, do novo projeto, a Klockner te-
im 40', e a Siderúrgica Capixaba lera

Lonsiaer apuai
CrS 100 milhões no
selor de manganês

Belo Horizonte <Sucursali - Partin-
le um diagnóstico realizado pelo Cen-
Tecnológico de Minas Gerais . Cetec.."insider devera aplicai*, em cinco anos.

100 milhões na prospecção e desen-
ímento de novas tecnologias do man-

participação no cap ital
Suo Paulo 'Sucursall — A

Ferropeças Villares associou-se
com a Perfect Circle, divisão da
Dana Corporation, que passará
a participar do capital da em-
presa em 39 .. O controle acio-
nário e a administração da in-
dústria continuarão a ser exer-
cidos pelo Grupo Villares que vè,
na medida, uma forma de au-
mentar sua linha de produtos e
assegurar know-how e assistên-
cia técnica.

Segundo informou ainda o
Conselho de Administração do
grupo, a fábrica da Ferropeças
será ampliada, investindo-se
mais de CrS 130 milhões. A sua
produção será aumentada em
cinco vezes, para atender ao ape-
lo do Conselho de Desenvolvi-
mento Industrial - CDI — no
sentido de que as indústrias de
autopeças programem seus in-
vestimentas, tendo em vista _
expansão da indústria automó-
bilistioa que entre 1978 e 1980
estará produzindo 2 milhões de
veículos por ano.

— A Associação da Dana

Corporation com a Ferropeças,
em condições minoritárias, re-
presenta garantia de tecnologia
avançada, fator considerado bá-
sico para os produtos Villares e
a certeza de uma maior partici-
pação da empresa no mercado
de material automobilístico na-
cional. que irá crescer em pro-
gressao geométrica, explicou o
presidente executivo do Grupo
Villares, Sr. Paulo Diederichsen
Villares.

A Dana Corporation, que fa-
tura atualmente CrS 6,5 bilhões
por ano, ocupa posição de desta-
que no fornecimento de peças e
componentes para as indústrias
automobilísticas, naval, ferrovia-
ria. de equipamentos para terra-
plenagem, recreação, aeroespa-
ciai e eletrônica.

O presidente do grupo lem-
brou ainda que a indústria Villa-
res já participa em condições mi-
noritárias. da empresa mexicana
de elevadores para a qual são
fornecidos componentes para
montagem local dc elevadores,
know-how e assistência técnica.

Suerdic-k
transfere
o controle

Salvador iSucursall O
presidente da indústria de cha-
rutos Suerdick, a maior e mais
tradicional do Estado, confir-
mou ontem os entendimentos
com grupos estrangeiros para a
transferência do controle da
empresa, atualmente através-
sando sérias dificuldades devido
ã falta de capital de giro que a
vem obrigando a operar exclu-
sivamente à base de emprésti-
mos e financiamentos.

O Sr. Geraldo Suerdick não
quis adiantar os nomes das cm-
presas que irão se associar á
Suerdick mas garantiu que os
1 (500 operários cias fábricas de
Maragojipe e Cruz das Almas.
no Recôncavo Baiano, serão
mantidos "e possivelmente no-
vos serão contratados para aten-
ter à expansão da indústria".
O.s entendimentos estão sendo
mantidos através do Ministério
da Fazenda. Banco do Estado da
Bahia e Banco Central.

Segundo o Sr. Geraldo Suer-
dick a vendi do controle da in-
dústria a um grupo estrangeiro
irá dar margem á esquematiza-
cão do trabalho com a atualiza-
ção dos métodos de produção e
fornecer uma melhor estrutura
de apoio no mercado interna-
cional.

Contratos
o

O Consider já aprovou preliminar-
nte o projeto do Cetec sobre manga-

; e também um outro diagnóstico so-
¦ gusa. no qual são dadas recomenda-
s para o crescimento da indústria do
a a carvão vegetal não integrada de

'•! V*0 SIDERÚRGICO

(j.-, doi.s proulcis. que apresentam sub-
dio. básicos pura a execução do Plano

SKlcnrríico Nacional, serão entregues ho-
!*-¦ ao Consider pelo Cetec. que. no tocan-
te ao manganês, prevê a aplicação de
CrS 70 milhões no desenvolvimento de
novas tecnologias para o seu aproveita-
mento

Os estudos sobre o manganês íoram
iniciados, tendo--.'' em vista o fato de que
o Brarii pretende aumentar sua atual
produção de aço de cerca de 7 milhões
de toneladas para 30 milhões cm 1980.

Segundo o estudo do Cetec. um cres-
cimento dessa ordem requer enorme for-
necimento de matéria-prima, como cal-
cano. manganês, refratários. fluorita.
cuja produção, no momento, está muito
aquém da.s futuras necessidades.

O Brasil, diz o Cetec, tem grandes
reservas dc manganês de primeira qua-
lidade segando os padrões atuais, mas
das estão localizadas em regiões distan-
tes na maior parte das ocorrências. Pe-
quena.- reservas de manganês de alta
qualidade são encontradas nas proximl-
dades de grandes centros de consumo.

HIMECA

São Paulo 'Sucursall — A indústria
de airomóveis Fiat que se está insta-
lando em Betim. Minas Gerais, enco-
mendou da Himeca, Hidromecanica de
Vettori. de Recife, 40 prensas para pro-
dução de carroçarias de seus futuros vei-
culos. Para. a produção das prensas serão
leitos investimentos no valor de Cr.$ 20
milhões. Esse tipo de prensa que será
produzido no pais. anteriormente era
importada.

na 13 ouvia
são rompidos

La Paz (AFP-JB i — Duas
empresas mineiras bolivianas
romperam os contratos com a
firma brasileira Timplo Indus-
trial de Antimónio. por não
cumprir com seus compromis-
sos. relacionados á venda de mi-
nerais dé estanho, de alto teor.

Ambas, a Companhia Ex-
ploradora de Minas e a Rica
Cruz Limitada, pertencentes ao
setor médio de mineração bolt-
viana. denunciaram numa car-
ta. que a empresa brasileira não
cumpriu a avaliação de 100', do
valor da compra dt* 756 tonela-
cias de estanho de alta qualida-
de. conforme estava estipulado
no contrato.

As companhias mineiras se
reservam o direito de mover um
processo pela via mais acor.se-
lhável. diz a nota enviada a
Timplo Industrial de Antimónio,
cobrando danos e lucros ces-
sante*.

Copias da carta foram
enviadas a Embaixada cio Brasil
em La Paz e ao Ministério dc
Minas c Metalurgia da Boli-
via, dizem os denunciantes.

Bulhões volta a defender
o c a p í [ a I esl r a n 12: e i r o

Insistindo na defesa da cn-
trada de capitais estrangeiros
para o mercado de ações, como
no seu discurso de posse há um
•ano. o professor Otávio Gouveia
de Bulhões passou ontem a pre-
sidência do Conselho Diretor do
Instituto Brasileiro do Mercado
de Capitais ilbmeci ao Sr. Ca.si-
miro Ribeiro."Se venia) pleiteando, com
insistência — ciis.se o professor
Bulhões — no suprimento dc rc-
cursos ao mercado de capitais,
com o impulso do Programa de
Integração Social e da entrada
de poupanças do exterior, em
apoio ao capital acionário, e no
propósito de oferecer aos empre-
sárlos nacionais meios adequa-
dos cie aperfeiçoamento de seu
processo produtivo."

RECEIO ANACRÔNICO
"Em vez dc nos empolgar-

mos com o receio anacrônico do
imperialismo — assinalou o pro-
fessor — cumpre-nos assegurar
aos empreendedores nacionais
oferta substancial de recursos, do
pais e do exterior, dando-lhes a
mesma oportunidade de obten-

cão de capital e de técnica, con-
seguidos pelos empreendedores
estrangeiros."

Em seu discurso, o Sr. Casi-
miro Ribeiro destacou que não
se pode deixar de reconhecer que
houve apreciável progresso no
mercado de capitais brasileiro em
lermos de organização cie insti-
tuicóes especializadas e treina-
mento de pessoal técnico.

"Todavia — afirmou o novo
presidente do Ibtncc -- erros lo-
ram cometidos pelo caminho e
há muito ainda por fazer, em
termos de aperfeiçoamento do
sistema. Talvez seja correto aiir-
mar que encerramos a fase pio-
neira para entrar na fase de so-
fi.sticaçáo técnica e refinamen-
to ético do mercado de capitais."

Além do Sr. Casimiro Ribei-
ro. tomaram posse ontem três
novos membros do conselho da
entidade: o Gerente da Divida
Pública do Banco Central. Sr.
Carlos Brandão: o secretário-ge-
rai da Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro. Sr. Luís Tápias; e o di-
retor-superintendente do Grupo
Gerdau. Sr. Jorge Gcrdau Johan-
peter.

__

GRUPO FINANCEIRO

NOVO RIO
Serviços Integrados
Guanabara: Rua do Carmo, 27

Produção_.

de vacinas
aumentará

Até 1976, o Brasil será au-
to-suficiente na produção de
vacinas Sabin e. ainda nes-
te 'mês, as primeiras 200 mil
doses, processadas pelo Ins-
tituto Butantã, serão entre-
gues à Central de Medica-
mentos. segundo informou
ontem o representante da
C o n n o ught Laboratories
Ltd., Sr. Mário Braga.

A produção nacional, que
ficará a cargo da recém-
criada Brasvacin — Labora-
tório Brasileiro de Vacinas
S.A., será suficiente ainda
para toda a América Lati-
n a . segundo compromisso
assinado pelo Governo do
Estado de São Paulo com a
Connought. do Canadá, que
participam do capital da
nova empresa com 70'! e
___, respectivamente.

IMUNIZAÇÃO
Inicialmente, a Brasvacin

produzirá a vacina Sabin e
produtos para a imunização
animal, como a vacina an-
ti-rábica ERA. Durante a
construção do parque in-
dustrial, a fabricação das
vacinas será feita pelo Ins-
tituto Butantã, em São
Paulo, utilizando o produto
concentrado do Canadá. Es-
te será diluído, embalado,
rotulado no Brasil.

Com a inauguração da fá-
brica ique canalizará invés-
timentos de Cr$ 120 ml-
lhões i. a produção será to-
talmente nacional. Recente-
mente, a Central de Medi-
camentos — Cerne — abriu
concorrência internacional
liara a importação de 12
milhões e 800 doses de vaci-
na.

LETRAS DE CÂMBIO DAS FINANCEIRAS
S410O5 IMOI'IJ'19/J
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Letras de câmbio já
atingem CrS 40 bilhões

_j
Atinge quase 40 bilhões de cruzeiros o volume

global das letras de cambio em circulação, segundo
dados oficiais computados pela Associação Nacional
dos Bancos de Investimento — ANBID. As letras
com aceite das financeiras atingiram CrS 38 bilhões
em janeiro último, enquanto os dos bancos de in-
vestimento totalizaram CrS 660 milhões.

Os números mostram uma tendência ascendeu-
te para as letras das financeiras — que se destinam
a financiar o crédito ao consumidor — enquanto que
os bancos de investimento se empenham por redu-
zir esta forma de captação e aplicação de recursos,
substituindo-a pelos depósitos a prazo.

EVOLUÇÃO

As letras de cambio das financeiras tiveram seu
saldo elevado de 58*"; ao longo de 1973. o que repre-
sentou um acréscimo de cerca de 15 oilhões de cru-
zeiros no ano nos recursos destinados a financiar o
consumo.

Em janeiro prosseguiu a alta do volume, com o
acréscimo de mais 5,2',, sobre os níveis de dezem-
bro.

Na arca dos bancos de investimento, a tendeu-
cia dos aceites cambiais foi inversa: no mês de ja-
neiro o saldo destas operações teve um decresci-
mo de 11.8'..

As financeiras sediadas em São Paulo já são
responsáveis por 00", do total dessas operações, o
que se explica pela grande concentração no setor.
Gradualmente vai crescendo a participação no mer-
cado das grandes unidades, especialmente aquelas
vinculadas a grandes redes bancarias. As financei-
ras sediadas na Guanabara sáo responsáveis por
cerca de 2I.K; do total da.s operações.--,

Borregaard
reinicia
atividades

Porto Alegre (Sucursal)
- Acolhendo proposta da

empresa, que se comprome-
teu a implantar um sistema
capaz de eliminar o mau
cheiro que exalava, o Go-
verno gaúcho resolveu, on-
tem, autorizar a reabertura
da Indústria de Celulose
Borregaard, cujas ativida-
des estavam suspensas des-
de 6 de dezembro, em con-
seqüência do clamor público
levantado contra a poluição
do ar causada pela fábrica.

A decisão do Governador
Euclides Triches, anunciada
ao final da tarde, foi ante-
cidida por uma audiência,
que concedeu pela manhã,
ao Sr. Rein Henriksen, pre-
sidente da Aktieselkapet
Borregaard. da Noruega.

Sanla Cruz lera
financiamento
O diretor da Copeg. Sr.

Ricardo G ribei, informou
ontem que as: obras de in-
fra-estrutura na Zona In-
dustrial de Santa Cruz. já
em andamento, devem con-
tar com um financiamento,
que está sendo estudado pe-
lo Banco do Brasil, no valor
cie CrS 28 milhões.

O diretor informou ainda
que até o fim deste ano
quatro ou cinco indústrias
terão iniciado operações em
Santa Cruz, embora a pro-
dução industrial dessa rc-
gtão este ano náo atinja a
previsão de CrS 98 milhões.
As previsões feitas para o
próximo ano, de CrS 301 mi
lhões.deverão ser ultrapas-
sadas antes de 1977.

Bovespa sofre baixa de 2,51G/o
São Paulo <Sucursall — Após

ter permanecido praticamente está-
tel nos últimos pregões, o mercado
paulista sofreu ontem forte pressão
de renda e registrou resultados in-
teriores aos da reunião anterior. Foi
constatado um decréscimo áe 35
pontos, equivalentes a uma desvalo-
rização de 2,51'i .

O volume geral dos negócios foi
considerado bom. um total áe CrS
43,9 milhões, superior a média do
ultimo trimestre de CrS 41 milhões,
mas inferior á média mensal que
alcança CrS 4S.3 milhões. Apenas
duas ações registram valorização
superior a !',: Fertiplan op, 2,7.
c Citrobrasil pp. 1,1 ..

A Valmet áo Brasil S.A.. indús-
tria áe fabricação áe tratores, ini-
ciou ontem as negociações áe suas
ações op na Bolsa paulista. Foram
vendidos um lotai áe 207 mil. cm
i'íi negociações c o titulo chegou a
ser negociado a CrS 1.70. Belgo-
Minara op liderou novamente a
relação das mais negociadas com
um total áe CrS 10,6 milhões, cor-
rcsponúentes a 25.30', do tolal ge-
rai.

Petrobrás pp manteve novo-
mente uma bou posição com um
total ác CrS 5.7 milhões. Casa An-
gio op teve boa colocação nesta
relação, vendendo um total áa Cri
3.9 milhões.

As operações no mercado a
termo foram consideradas fracas c
o único destaque ficou para os pa-
péis áa Petrobrás on. que teve. 420
mil títulos negociados.

Os 10 setores áe atividades se
apresentaram em baixa considera-
vei. Apenas áois deles não caíram:
fertilizantes c bancos comerciais
privados, que acusaram as seguia-
les porcentagens nos índices de lu-
crutiviáaác simples c ác valoriza-
cão diária: <-~0.15', > e H 0.94': >
e i ¦ 0.10'>. i e i - OMS', . respec-
tivamente. Siderurgia e minera-
vão foi o que mais baixou regis-
trando nos dois índices: (— 0,73r: )
e (—2.20. i.

Cotaeões
Quant.

pe

Casimiro Ribeiro (D) ê o novo presidente do Ibmec

Acesita OP . .
Aces V">. PPB
Açúcar União PF
AGGS OI'
AGGS PP
Alpargata OP
And Clayton OP
Antártica QP ¦ ¦
A-no PP
Auxiliarei SP PN
Bandeirantes Com.
Belgo-Mineira ÜP
Benzc-na., PP
Be.-gamo PP ...
Bic Monark OP
B.ViG n.o. In». PP
Bradesco ON ,
Bradesco PN
Brahma PP
Brasil PP
Brasil ON
Brasimel OP
Bra-.pla PP .
ru ON
CIB PN 
Cacique OP
Cacique PP . .
Câ__ Angio PP ¦
Casa Ancjlo OP
CESP PP . . . .
CICA PP . .
Cim Itau PP
Cobrasma O'3
Cobrasma PP
Concisa op . -
Concisa pp
Concreie* pp
Const. A. Lind.
Consi. A Lind.
Const. Br ter op
Const. Fiche! op
Cônsul op 
Cônsul ppa
Consursan Op
Consursan pp
Diamciro Emp pe
Du.as Samos opv
Dona Isabel pp
Dtjr.lls* Op
Dur.nex pp
Eccl pp . - - ¦
Eci'.<* op
Econ Bahia nn
Econ. Bühia pn
Embrava pp
Enbasa pp
Ericsson op
Est. S. Paulo pp
Esl. S. F.:ulo on
Estrela op
Estrela pp
F, N. V. ppa
Fer. Lam Bras
Ferro B--.1S. cp
Fertiplan op
Fertiplan pp
Fin. Brariescc or.
Fin, Bradesco pn
Ford Brasil op
Fujiwara op
Fuiiw-ira pp
Fund. Tuoy op
Fund. Tupy op
Hindi OP 
Howa Bc-i-,11 OP .
IAP OP . ¦
Ind. Hering OP .
Ind. Hering PPA . .
Ind. Villares OP .
Ind. Villares PPB
Inds. Romi OP
Isam OP 
Iswi PP . .
Itau ON 
Kcisin-s OP
l tel. Bras. OI*
1IC-H1 OP
UGHT ON
lo,ai Amem. OP

PP

2, I .'i
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Cesgranrio define programa
para o vestibular, indica
autores e altera biologia

O Conselho Diretor do Cesgranrio. reunido on-
tem à noite, definiu os programas para o próximo
vestibular. Em Português foram selecionados cinco
autores: José de Alencar, no romance Senhora:
Castro Alves (Espumas Flutuantes); José Américo
de Almeida (A Bagaceira); Cassiano Ricardo (Mar-
íim Cererê), e José J. Veiga (Os Cavalinhos de Pia-
ti planto).

Os programas serão divulgados amanha, e as
maiores modificações foram feitas em Biologia,
com um desenvolvimento maior de cada item e o
acréscimo de um ponto sobre higiene e saneamen-
to. Os programas de História e Física foram man-
tidos e em Organização Social e Política do Brasil,
pela primeira vez incluído, estão especificados itens
sobre economia, sociedade, organização politica e a
educação e a cultura.
MODIFICAÇÕES

O presidente do Cesgran-
rio. professor Carlos Alber-
to Serpa, justificando a es-
colha dos cinco novos auto-
res, disse que 

"José de Aten-
car e Castro Alves são de
domínio publico, com suas
obras encontradas a preços
populares, até em edições
de bolso. Josó Américo de
Almeida e Cassiano Ricardo
s.\o coeditados pelo Instituto
Nacional do Livro, também
a preços acessiveis. José J.
Veiga íoi escolhido porque
além da sua linguagem pura
c simples, quase infantil.
tem sido editado com fre-
quência e seus livros são
muilo utilizados no ensino
médio. Os Cavalinhos de
Platiplanto e um livro de

contos, de baixo custo."
No vestibular passado fo-

ram indicados para a prova
de Português, Carlos Drum-
mond de Andrade, Manuel
Bandeira, Machado de Assis,
Autran Dourado e Aluisio de
Azevedo, embora os dois úl-
limos não tenham sido uti-
lizados.

Na parte de Gramática
saiu o item sobre Pontuação
e entrou um sobre Vocabu-
lário. Significação e Re-
cursos de Expressividade.

Em Biologia o item sobre
Higiene e Saneamento divi-
de-se em Principais Ende-
mias do Bra.sil e seu Com-
bale. Poluição do Ar, Água e
Solo. Doenças de Carência,
Higiene Pessoal e Social.
Conceito de Imunidade, Va-
ema e Soro.

Ladrões levam Cr$ 27 mil
de mercado em Ipanema e
na saída atiram no guarda

Seis homens, armados de revólveres, levaram às
14h 40m de ontem CrS 27 666,53, o equivalente à fé-
ria cio dia do supermercado Mar e Terra, na Rua Vis-
conde de Pirajá. 25-B. em Ipanema, e ao fuairem ha-
learam o guarda de seauranca Joric Damas"eno da
Silva, de 25 anos. que havia ferido no peito um dos
assaltantes.

O ladrão baleado foi posto no porta-malas do
Corcel branco, de fina! de chapa 8532. usado na fuga
pelos assaltantes. O roubo, que causou pânico por-
que o supermercado estava cheio de fregueses na-
quele momento — a maioria na tradicional fila da
carne — é o terceiro esse ano a supermercados em
Ipanema. Os anteriores foram as mercearias Disco
e Koma Bem. a apenas duas quadras do assalto de
ontem.

FÉRIA DO DIA

O gerente Joel Carneiro
Rocha disse na 13a. DP que
três homens o renderam e
a sua secretária. Celeste Te-
rosinha da Silva, a quem
exigiram as chaves do cofre
o o dinheiro das seis caixas
correspondente á féria do
ciia. Amedrontado com a
possibilidade cie um. vm-
gança por parte dos la-
drões. Joel disse que um dos
homens chegou a pedir o
-eu anel. "mas eu consegui
enganá-lo. dizendo que já o
entregara a outro ladrão."

O guarda de segurança
Jorge Alfredo Damasceno
da Silva, que estava almo-
çando nos fundos da mer-
cearia no momento do as-
salto, ao perceber anormali-
ciade. entrou em ação e ati-
rou em um dos ladrões, ma-
gro e louro, mas logo em se-
guida foi baleado pelas cos-
tas por outro, mulato, que

deu-lhe t és tiros no trasei-
ro. Depoi.--. de colocar o cole-
ga ferido no porta-malas do
Corcel, os assaltantes fugi-
ram rumo a Copacabana
enquanto o guarda era in-
terçado no Hospital M guel
Couto.

OUTRO ASSALTO

Quatro homens armados
com revólveres assaltaram
na noite cie onlem. na Ave-
nida Suburbana, n" 10 490,
Cascadura, o Supermercado
Ideal, de onde levaram cer-
ca de CrS 30 mil.da.s caixas
registradoras e do cofre.

O.s bandidos, ao deixarem
o estabelecimento, pegaram
como refém o subgerente da
casa. Jorge Vai Serra, que
foi levado até urna esquina
próxima e ali abandonado
pelos C| u a t r o assaltantes,
que embarcaram num vei-
culo não identificado e fugi-
ram. No local estiveram po-
licia is da 29a. DP.

Aviadores
mortos são
trasladados

Recife (Sucursal) — Os
corpos dos Capitães-Avia-
dores Milton Marinho da
Silva e Selemerico Newton
de Carvalho — mortos na
terça-feira em um acidente
de helicóptero, nesta Capi-
tal --- foram trasladados
ontem em aviões especiais
da FAB para a.s suas res-
pectivas cidades natais, Rio
e Teresina.

No acidente foi ainda fe-
rido o Capitão-Aviador Ge-
raldo Sérgio Ramos Pinto,
que continua internado no
Hospital da Aeronáutica, de
Recife, embora já esteja fo-
ra de perigo. A Aeronáutica
iniciou ontem um inquérito
para apurar as causas da
queda do aparelho.

Brasil não
terá Fluogen
e Pitomicma

O Secretário de Sai'"3.
Pública do Ministério da
Saúde, Sr. Nelson Morais,
afirmou ontem que não há
possibilidade de serem co-
locados à venda no Brasil
os medicamentos Pitomici-
na ou Fluogen. que tiveram
alguns de seus rótulos tro-
cados nos Estados Unidos,
porque não são registrados
aqui e não há licença para
impo tação.

Explicou o Sr. Nelson Mo-
rais que o processo de regis-
tro, licenciamento e fixação
de preço para medicamcn-
los importados demora tau-
to, que daria tempo ao labo-
ratório fabricante de perce-
ber o engano antes de seu
lançamento no mercado.
Acrescentou ainda que, no
caso de importação, os re-
médios vêm preparados na
sua composição básica, mas
a embalagem e o rótulo são
fabricado ro brasil.
Ti: OCA

A explicação foi motivada
pelo recente engano de um
labo r atório norte-ameri-
cano. que rotulou quatro
frascos, de uma pr tida de
48 470, contendo o hormônio
Pitomicina. com etiquetas
de identificação da vacina
Fluogen, contra gripe.

Verificado o engano, o la-
boratórlo de Detroit está
tentando recolher toda a
partida, distribuída a 400
hospitais e quatro firmas
atacadistas dos Estados
Unido», ja que o hormônio,
rotulado como vacina, é uti-
lizado nara contrair o útero
no momento cio parto e po-
ele provocar abortos e par-
ins prematuros.

Radiofoto UPI

AVISOS RELIGIOSOS

ALBERTO DE CASTRO MENEZES
(MISSA DE 30.° DIA)

*Sua 

família convida para a missa,

em intenção de sua alma, hoje dia

14 es 9 horas, Igreja S. José da
'_agca.

HAYDEE DA SILVA BARBOSA
(MISSA DE 30.° DIA)

+ 

Suas filhas, irmãos e demais paien-
tes convidam para a Missa de 30.°
dia que será celebrada no dia 15 do

corrente, 6.a-feira próxima, as 1 1 horas na
Catedral Metropolitana à Rua Sete de Setem-
bro, 14.

Vinícius
autografa
em Ipanema

Vinícius de Morais. Raul
Bopp. Ana Maria Martins.
Marina Colassanti e Afonso
Romano de SanfAnna ps-
tarão presentes hoje, á s
21h, á inauguração da livra-
ria Cobra Norato. de Rubem
Braga. José Sanz e Paulo
Roberto Pocco. na Rua Vis-
conde de Pirajá, 111, loja 6,
onde autografarão seus 11-
vros mais recentes.

A mais nova livraria dc
Ipanema presta, com .seu
nome, uma homenagem a
Raul Bopp, autor do poema
Cobra Norato. considerado
a obra-prima do modernis-
mo brasileiro. Para a inau-
guração. Vinícius veio da
Bahia com alguns exempla-
res de História Natural dc
1'ablo Neruda (ou A Elegia
que Vem dc Longe) e Ana
Maria Martins, de São Pau-
lo, com A Trilogia do Empa-
iodado, prêmio Jabuti 1973
írevelação de autor).

ORAÇÃO AO
ESPIRITO SANTO

Espírito Santo, Vós que nic
cícUi-nceis tudo, que iluminais to-
chi cs cr.minhos par-, c-ue eu atinin
o meu ide>jt, vós que ine dois o dom
divino do perdoar e esquecer o mal
que ms fa;em e que a Iodes os ins*
'anles de minha vida eslaís comirj;,
eu quero neste curto d'á;oao agradç-
cer-Vos por tudo e confirma- mais
uma vei que eu nunca quero me se-
Darar de Vos, por maior que seja a
.lusão material, não será c mínimc da
ventade que sinto de um dia estar
convosco e tcdos os meus irmãos na
aloria perpetua. Obriyfldo mais um*
vir. tA pessoa deve f*7c esta ora-
ção 3 dias seyuidcs sem dizer o pe-
dldc. Defiiro de 3 dias será akan-
cada a yraça por mais difíc'1 que
seia). Publicar assim que receber <_
graça. Agradecem grandes graças ai-
cangadas.

OR. FLODOALDO ALMEIDA DA SILVA
(MISSA DE 7.° DIA)

A família do Dr. FLODOALDO ALMEIDA DA SILVA agradece,
sensibilizada, as manifestações cie pesar recebidas por oca-
sião do seu falecimento e convida os demais parentes e

-imigos para assistirem a missa de 7.° dia que, em intenção de sua
boníssima alma, manda celebrar amanhã, sexta-feira, dia 15, as 10
l''s. na Igreja de N. S. do Monte do Carmo (Rua 1.° de Março).

_ZZ3

K^ft^fe- '; £'*& '* i^Sãí %- %«___*! / «¦

7X#¥if>r>r- ¦"¦ •
O automóvel que rodava por Munique ficou esmagado pela roda dian-
ieira do caminhão do Exército alemão, mas seus ocupantes — um ra-
paz e uma moça — escaparam sem ferimentos graves. Apenas a moça
ficou em estado de choque após o acidente, um dos raros da cidade
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Ceará e Piauí levarão a
Geisel projetos de unir o
São Francisco a seus rios

Brasília (Sucursal) — Dois grandes projetos
de interligação das bacias de rios nordestinos com
a do São Francisco serão reivindicados ao Governo
do General Ernesto Geisel pelos Governadores dos
Estados do Piauí e Ceará, que desejam parte da.s
águas do grande rio para alimentar outros e as-
segurar irrigação.

O Piaui reivindica o lançamento de parte das
águas vazantes da barragem de Sobradinho no rio
Piauí, onde seria construída uma hidrelétrica ca-
paz de fornecei' 1 milhão de Kwa ao complexo side-
rúrgico de Itaqui, enquanto o Ceará quer tornar
permanente o rio Jaguaribe, considerado o maior
rio seco do mundo.

mente obtido por uma ou-
tra usina, na altura da ser-
ra cios Dois Irmãos, apro-
veitando a queda da água
do São Francisco.

Ja o projeto cearense, que
data de mais de 50 anos,
pretende a construção de
um canal de cerca d e
200 km para levar as águas
do São Francisco até o ja-
guaribe, incluindo ainda uni
túnel de cerca de 30 km por
baixo da serra do Araripe,
que poderia ser aberto com
explosão atômica. Embora
esse projeto seja considera-
do economicamente inviá-
vel por alguns órgãos do
Governo e não possua estu-
do.s de viabilidade técnica
n econômica encomendados,
o Governador do Ceará, que
não conseguiu sensibilizar
com ele o Governo Mediei,
levará a idéia novamente,
através do Ministério do In-
terior, aos altos escalões fe-
derais.

ÉÊÈIÉÈÊÊi
Em Quintino, dois morreram em táxi destruído' contra um poste

Caminhão sem freio esmaga
motorista e sua passageira

O caminhão do Estado do Rio, chapa
DC-0251, dirigido por José Maria de Car-
valho, matou por esmagamento, ontem
de manhã, o motorista do táxi TA-683G.
Belmiro da Cruz e a passageira leda Sil-
va da Rocha. Antes o caminhão, que es-
tava sem freios, derrubou um poste da
Rua Primo Teixeira e foi imprensar o
táxi contra o poste n" 691-8 da Rua Cia-
rimui-do de Melo. em Quintino Bocaiú-
va. A perícia demorou três horas.

O motorista do táxi teve morte ins-
tantanea. enquanto a passageira, que era
enfermeira do IASEG. foi levada para o
Hospital Carlos Chagas pelo Capitão do
Exércilo Zeno Marques e Tenente Eduar-
do. que passavam pelo ioeal na hora do
acidente. A mulher morreu antes mesmo
do receber os primf iros socorros, e o mo-
torista do caminhão, também ferido, foi
detido no Hospital Salgado Filho.

SEIS CARROS

Florèncio Jorge de Oliveira. 52 anos.
aposentado do INFS. foi atropelado na
Estrada do Galeão por um carro não
identificado, uni cm de manhã, e seu cor-
po ficou abandonado, no meio da pista.
sem que ninguém o socorresse. Depois,
seis carros passaram sobre S"U corpo, se-
gundo uma testemunha.

Uma patrulha da Policia Militar pro-
videnciou socorre- para a vitima, que foi
levada ao Hospital Paulino Werneck, on-
de morreu. Já não resistia a inúmeras
fraturas ida cabeça aos pési que o.s se-
guidos atropelamentos lhe causaram. O
último motorista a atropelar o aposen-
tado foi preso.

Alcir José do Nascimento dirigia o
Volkswagen GB FB-7833. Ele diz que não
atropelou Florèncio e alega que trafega-
va pela Estrada do Galeão quando viu
um carro á sua frente passar sobi"'
"qualquer coisa." Ele não teve tempo de
desviar e acabou passando por cima de-
Ia. Só depois de o obrigarem a parar, e
que soube que era o corpo de um homem..

RAPAZ

A outra vitima do transito ontem,
foi Erni Figueiredo de Assunção, estu-
dante. de 15 anos. Ele havia se mudado
com a familia ontem de manhã para o
Conjunto Presidente Mediei, em Bonsu-
cesso. A tarde, saiu de casa para dar
umas voltas pelo quarteirão, Resolveu
atravessar a Avenida Teixeira de Castro
com a Rua Bareiros. quando foi atrope-
lado pelo ônibus GB IA-4380. Morreu ao
ser medicado no Hospital Getúlio Vargas.

Na Avenida Brasil próximo da Praia
de Ramos, um hemem de 60 anos pre-
sumiveis foi atropelado c morto pelo
Volkswagen CA-8802 iRJi.que ra diri-
gido por João Batista Coelho, morador
na cidade dc Campos.

Ele parou o carro a uma distancia
dc 100 metros e fugiu, mas o a:•:cl nt? foi
presenciado por Paulo Bernardcs da Sil-
va, que o comunicou á policia. João Ba-
tista voltou 20 minutos depois dizendo
que era apenas acompanhante do mo-

PROJETOS

O Governo do Piaui ja
encomendou o projeto de
viabilidade técnica e econó-
mica da ligação do São
Francisco com o rio Piaui,
este último afluente do Par-
naiba, e dentro de 90 dia.s
entregará ao Governo fede-
ral o resultado desses estu-
dos. Segundo o Governador
Alberto Silva a obra, de
baixo custo porque a li-
gação se faria por grávida-
de, permitiria também a
navegação desde Minas Ge-
rais até o litoral piauiense,
que seria de grande Impor-
tancia, já que o transporte
fluvial é muito mais barato
e gasta menos combustível
do que qualquer outro.

Alega ainda que a hidre-
létrica de Boa Esperança
não tem condições de torne-
cer 1 milhão cie Kwa exigi-
dos pela fu.ura siderúrgica
do Itaqui, o que seria íacil-

torista. mas no final acabou confessan-
do na 22a. Delegacia Policial.

SEXAGENÁRIA

Um Corcel que trafegava em veloei-
dade atropelou no Largo da Abolição.
Cesarina Maria da Conceição, de 63 anos,
moradora na Rua Ferreira de Andrade.
385, que foi projetada a certa distancia
e internada no Hospital Salgado Filho
com fratura do crânio, pernas, costelas e
clavicula.

O aposentado do INPS. Antônio José
Cordeiro, de 85 anos, residente na Rua
Atílio Vilas. 30. foi colhido por um Opa-
Ia. também não identificado, na Avenida
Suburbana próximo ao Viaduto de De!
Castilho. José Cordeiro sofreu ferimentos
de natureza leve pelo corpo, e foi medi-
cado no Hospital Salgado Filho.

VENDEDOR

Um auto oficial da Companhia Es-
tadual de Gas. dc chapa JB-6561. no cru-
zamento da Rua Dias da Cruz com José
Veríssimo, no Méier, atropelou o vende-
dor Geraldo Fernandes Giráo. de 37
anos. O veiculo era dirigido por Osmar
Almeida Ramos e ao seu lado viairva
Jorge de Oliveira, que foi atingido no
rosto por cacos de vidro no momento em
que o pára-brisa se estilhaçou quando o
veiculo atingiu o vendedor.

ESTUDANTE

Maria Zenl Guedes, estudante, de
1 ¦'¦ anos. moradora a Rua Frei Alexan-
dre, 20. em Irajá. foi atropelada ontem
mti manhã quando saia do Colégio Cris-
'o Re1, onde estuda, na Avenida Minis-
tro Edgar Romero. cm Madureira. pelo
Volkswagen FH-2774 iGBi. que era di-
•'".'do por Joaquim João da Silva.

A nvnor foi socorrida pelo carro
r' criador, sendo levada para o Hospi-
lai Getúlio Vargas, onde está internada
em eslado grave, pois sofreu traumatis-
mo de crânio r contusões pelo corpo. O
fato foi levado ao conhecimento das au-
toridades da 29a. Delegacia.

CONTRA POSTE

Au ultrapassar o cruzamento da Rua
C.unerino com Senador Pompeu, o Vol-
kswagen TA-3167. dirigido por Luis Cé-
sar Gomes, de 28 anos, morador na Rua
Palmiro Alves. 76. em Bangu. chocou-se
com um Opala, e perdendo a direção loi
colidir com violência contra um poste,
quase derrubando-o.

Em conseqüência saíram feridos,
além do motorista, o contador Luís Fer-
nando Figueredo. sua mulher Alda Con-
crição Figueredo e a cunhada Maria Pe-
reira Cavalcante, todos moradores na
Rua Ministro Pinto da Luz. 931. Cordo-
vil. As vítimas foram medicadas no
Hospital Sousa Aguiar e o acidente pro-
vocou retenção no transito, até o local
ser liberado pela perícia.

ENG.0 JOSÉ FURTADO SIMAS
1." PRESIDENTE DO SINDICATO DOS ENGENHEIROS

(MISSA DE 7.° DIA)

b| O Sindicato dos Engenheiros do Estado da Guanabara, convida todo.
__eH_aw :,s em geral, para a Missa de sétimo

¦j dia em intenção da aiina de um de seus mais queridos e eminentes
coiegas, Eng0. José Furtado Simas, a ser celebrada no Altar-Mor da

Igreia de São Francisco de Paula (targo de São Francisco) no dia 16 do corrente,
.abado vindouro, ás 10:30 horas

Sudene d iiiamiza rá a
INordcsleirri<_;acao no

Brasília (Sucursal) — A
irrigação com o aproveita-
mento das águas dos rios e
açudes nordestinos deverá
ser um dos setores mais di-
namicos dentro da escala
de atuação da Sudene. no
próximo Governo, segundo
a opinião da maioria do.s
Governadores du região,
que se encontram em Brasi-
lia.

A escolha do engenheiro
¦José Lins de Albuquerque,
atual diretor do DNOCS.
para o cargo de superinten-
dente da Sudene, está sen-
do vista como um indicativo
do interesse do O e n e r a 1
Geisel pela irrigação, como
forma de tornar férteis as
terras secas do Nordeste, já
que foi ele o executor dos
principais pianos de irri-
gação existentes em toda a
área, defendendo intransi-
gentemente essa política na
sua gestão.

DUAS SAFRAS

Atualmente o DNOCS
mantém cerca de 30 proje-
tos de irrigação em funcio-
namento ou implantação,
sendo o maior deles o de

Morada Nova. implantado
em plena região seca do Ja-
guaribe. Ali utilizando as
águas do açude Banabuiú,
o.s colonos já produzem
duas safras anuais, mesmo
em tempo de seca. e com
uma produtividade 10 vezes
superior á média de toda a
região.

Com a ida para a Sudene
do Sr. José Lins de Albu-
querque — que recentemen-
te visitou projetos de irri-
gação no México. Israel e
Austrália — a politica de
aproveitamento das águas
de superfície e do subsolo
cm projetos dessa natureza
deverá adquirir novo impul-
so. pois ao órgão sempre
coube a supervisão e apro-
vação de recursos destina-
dos a essas obras. Nas áreas
dos projetos, a renda íami-
liar dos colonos já atinge a
mais do triplo cia media na
região e em Morada Nova,
somente com a primeira sa-
fra. todos os chamados irri-
gantes ganharam o sufi-
ciente para. se quisessem.
liquidar de uma vez o paga-
mento das terras que adqui-
riram sob financiamento a
longo prazo.

Comissário Procurador
diz que PMs advogava

ilegalmente
Cl

Encontra-se na 5a. Vara
Federal o oficio do Ministro
Jorge Lafaiete Guimarães,
do Tribunal Federa! fie Re-
cursos, encaminhando carta
de citação c o n t r a << pro
curador da Justiça do Tia-
lho. Sr. Djalma Tavares cia
Cunha Melo Filho, acusado
em processo do exercício da
advocacia contra a admi-
n istracão publica federai,
embora impedido legalmen-
te de faze-lo.

Segundo a denúncia ofe-
recida pe o Procurador da
República. Sr. Pedro Rotta.
o Sr. Cunha Meio Filho
mantinha escritório de ad-
vocacia na Avenida Presi-
dente Wilson, em soeieclade
com o advogado Ronald
Guimarães Levinsohn. Para
a assinatura de petições o
procurador da Justiça do
Trabalho e seu sócio usa
vam os préstimos dos ativo-
gados Paulo Lefevre Alcan-
tara Guimarães. Ramiro dc
Sousa Silveira e Nelson Ri-
bas.

o agrediram
O comissário de policia

Roberto Moreira Bastos, ao
depor ontem na 20a. Vara
Criminal, disse que no dia
y dc setembro do ano pas-
sado foi agredido pelo Ca-
pilão Antônio Francisco de
Paula Neto. d-a Policia Mili-
tar, e pelos soldados João
Matias de Carvalho c Vai-
deci Gomes do.s Reis. da
mesma corporação, apenas
porque desejou saber o.s
motivos pelos quais a placa
de seu carro estava sendo
anotada.

Declarou que ao dar par-
tida em seu carro, á aberta-
ra cio luminoso do cruza-
mento das Ruas Maracanã
e Eurico Rabelo, seu cunha-
do, o Capitão João Luis Pe-
nha de Moura, que se sen-
tava a seu lado, disse-lhe
que um soldado iJoão Ma-
tias de Carvalho i estava
anotando a placa do carro.
Voltou e perguntou ao mili-
tar porque estava fazendo
aquilo. "Aqui 

quem manda
sou eu ", disse o soldado.

PANCADARIA

— Declinei então minha
condição de comissário e
lhe disse que provavelmen-
te ele estava querendo apli-
car-me multa superior a um
salário minimo avanço
de sinal luminoso com a
agravante ao nào atendi-
mento ao sinal de par-ar.

Em conseqüência, afir-
mou o comissário, o soldado
passou a agredi-lo com pa-
lavrões. junto com seu cole-
ga Valdeci. Depois passa-
ram a me dar socos e pon-
tapes porque reagi quando
quiseram me i m o b i 1 i z a r
contra o carro. O sargento
Ubiratã Tibúrcio. acampa-
nhou-os na agressão, e de-
pois. no 6" Batalhão da PM.
o Capitão Francisco de Pau-
Ia Neto deu-me dois socos
no peito

Federal dá
4 maiores a
São Paulo

O primeiro s e g u n d o.
quarto c quinto p r e m i o s
maiores da Loteria Federal,
extração 1 114, sanam para
São Paulo, com os bilhetes
6 054. 11 729. 1-1 754 c 25 156.
premiados com CrS 550 mi',
CrS 60 mi!, CrS 20 ml! e
CrS 10 mil.

O terceiro prêmio maior
— bilhete 45 514 — saiu pa-
ra o Paraná, com CrS 30
mil. O prêmio extra coube
a Minas Gerais, com o nono
vigésimo cia série B do bi-
lhete 3 045. nu valor de
CrS 60 mi!

Foram premiado.- c o in
CrS 1 mi',, cada um IH bi-
lhete.- corre-pondentes às
nove aproximações ante-
riores e as nove aproxi-
mações posteriores ao pn-
meiro prêmio
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Ramos já garantiu
Historiador no GP
assii ian do mon ta ria

Antônio Ramos garantiu Jorge Pinto conduzirá na
a montaria dc Historiador. prova clássica o g aú c h o
concorrente que recebeu Arabu. além dc Olaim. Roc-
número um do GP Remonta co. Arauto. C u r 1 o s i d a d .
do Exército e que conseguiu Arum. Englander. Que Lu-
a vitória mai.s expressiva xo. Assombroso. Eyeshadow
entre os conectores da nova e Profunda, todos nas reu-
geração. O jóquei dirigirá. niões dc sábado e domingo,
ainda, na tarde dc sábado. Arabu vai largar na baliza'
Gatão e. ¦ no programa de 10. atuando contra 11 ad-
domingo Paga e Hipérbole. versários.

S UiADO
|o pa,eo _ As 14h - I 200 metros o- 5 Doeis.on, G. F. Alme da 9 55

6 Ordem, F. Esteves  ó 55
CrS 12 mil Kij. 7 Ensuona, A. Ferreira .151

4- S Colangs. P. Cardoso . . 7 52
1-1 Floss, J. Queiroz  8 55 1 Feria, G. W2r.-3.es , .. 5 55

7 Consrituoon, P. Car.-loso 5 55 lORalele, S. Silva  3 ;4
2-3 Boi, G. F. Almeida 1 55

Xiuará, A. Ferreira 3 5ó 6? Parso - As I6h35m - 1 400 metros
3-5 Dcil of Texas, F. Esleves 7 55

Unvara, A. Morales . . 2 5ó - CrS 8 mil Kg.
4-7 laguneta, J. M. Sil.- 4 55 .

Infra Red, E. R Ferreira 6 55 1-1 Duncrue, A. Ferreira ... 58
2 Endoble, L. Maia 58

2° Pareo - As 14li30m - I 300 meiros 2-3 Atuba, F. Pereira 58
4 Zurei, J. Reis 53

_ CrS 8 mil Kg. 3-5 Desacato, A. Hcdecker 58
o Ke.kc H. Vasconcelos 58

1 ' D cr J. Reis 7 57 4-7 Neptuno, M. Peres 58
2-2 Antrim, J. M. Silva 6 57 8 Arum (Cl, J. Pinlo . ... 53

Alrnne:n. E. R. Ferreira . 5 58 9 Borgamo, P. Alves ... 58
3-4 Olaim. j. Pinlo  4 56

Ajet, W. Gonçalves . 2 57 7? Pire- - Às 17hl0m - 1 600 metros
-i 6 Corsário. A. Morales .... ! -6

Yabun. J. Garcia  3 57 CS 12 mil Kg.

3o Páreo - As 15h - I 500 merros 
* Porlo Alegre, G. Meneses 56

2 Glaeie, F Esleves 5ó
CrS 8 mil Kei 2-3 Ociano, G. F. Almeida 56

4 Hlalo, U. Meireles 10 56
(Inicio do Concuiso dc 7 Pontos 5 Péqu:v;.cJor, L. Curreõ 56

3 6 Briçjht News, E. Ferreira 56
; AAtmos, A, Santcs ... 4 b9 " Omiri, A. Garça .... 56

2 Endicaíy, M. Eduardo o 55 7 Englande.-, J. Pinto . 56
2-3 Gaiha.rdele A. Morble: 5 53 4 8 Galão, A. Ramos 56

4 Easl Side, E. R. Fefeira 6 50 9 Kimberlito, P. Alves ... 56
3-5 Nice Work G. Meneses '58 10 Lo Noir, R. Marques 56

Roy:-! Horse, F. tomos 2 50
4-7 Rocco, J. Pinlo 8 56 8? Péreo - As 17h<t5m - 1 300 metros

Momo, G. F. Almeida . 3 54
Cachapus, W. Gonçalves 7 50 - CrS 8 mil - (Dupla Exata) - Kg.

40 pi,.0 _. As I5h30m - 1000 metros ! Firsi Hand, J. Queiroz .. I 56
2 E! Roy. J. Escobar 12 56

CrS 14 mil - (Dupla Exala) - Kg 3 Trinômio, F. Esteves ... 9 55
2-4 Sullão, E. R. Ferreira . 56

]_1 Mercenaire, G. F. Almeida 55 5 Armani, J. F. Fraga ... 56
** VValadão, P. Aives 12 55 6 Yagaté, F. Pereira II 56
2 Ladcnis, J. Reis 55 3 7 Zen7cn, P. Aives 58

2-3 Cachito, E. Ferreira 55 8 Ulhan, A. Ferreira 56
4 Muslm, A. Santos 11 55 9 Fickle, E. Ferreira .... 10 56
" leon, A. Ferreira 55 4-10 Pitica, G. F. Almeida . 52

3- 5 Hidranle, W. Gonçalves 55 *' Primeiro, P, Cardoso ... 56
" Bugis, F. Pereira 11 Royal Garbo, G. Meneses 56
6 Arauto. J. Pinto 10 55

4-7 Hit lynce, G. Meneses 13 55 9? Páreo - Às 18h20m - 1 300 meiros
Can-.byse, J. M. Silva 55
Tíirsk, U, Meireles 55 •>- CrS 10 mil - (V.iriant«) Kcj.

10 Ruslier, F. Carlos 55
I Oriental Girl, U. Meireles 57

tã" Páreo - As Uh - 1600 meiros 2 Rema, P. Cardoso .... 53
2-3 E. Dei Galluzzi, A. Ferr. 57

- CrS 12 mil Kg ¦'¦ Issy II, E. R. Ferreira 53
5 M. Brava. G. F. Almeida 56

1--1 Curosciacl, S Pm-o 8 55 6 Aeromoça. J. Reis 57
Taiéiva. J Machado 2 56 7 Sabalera II, A. M.-raies !

7- 3 i monera li J. M. Silva 4 55 8 Correclo.-a. G Meneses 57
Prima, E R. Fe-reira 1! 55 9 Desllngulda, I. Man .... 2 53

DOMIINGO
1° Pareô As 14h 30m - 1 600 me- 59 Parco - Às 16h 30m - I 000 me-
Iros - CrS 10 mil IrO! CrS 40 mil.

[Grande Prêmio Remonta do Exéreiloi
Kg

Kg
I I Ociana, A. Ferreira . . 3 56 ; r Historiador, A. Ramcs . . 55
2-2 Olena, G. Meneses . 5 «6 2 Arabu, J. Pinto ...... 10 55

Bel.e France, L. D. Guedes 
' 56 3 Anagro, J. Re;s .... 55

3 '¦ Chegada, F. Pereira . . . 2 56 2-4 Toberno J. Daçqsla . . 55
Marianela, E. R. Ferreira 6 5 " Te-nino U. Meireles .... 12 55

4-6 Japelilha, G. Alves ... 4 57 5 Medaillon, G. F. Almeida . 55
7 Zela. G. F. Almeida ... 7 57 34 Bronqu-aclo, F. Esleves . 55

7 Pequi, M. Silva . ... 55
2? Pa-00 _ As ISh - 1 000 meiros - g Decror Mário, J. M. S Iva 55
CrS 14 mil. 4 .0 Agente Secreto, A. Garça 55

'0 Barrow Creek, G. Meneses .2 55
kg II Criterium, P. Cardoso ... II 55

(Inicio do concurso d-J lote pontos) •- y:< i ;'
ó° Páreo - Às 17h 05m - 1 300 me-

1-1 Charuy f eel A. Hcdecker 1 55 Iros - CrS 10 mil
Sa Al nrj G. F. Almeida 9 55 Ko

2-3 Oue Luxe. J. Pinto . 6 55 1-1 Zim, F. Pereira  57
Maicena, G. Alves ... 4 55 2 Erentin, G. F. Almeida ... 57
Daipava, P. Fontoura ... 3 55 2-3 Desr.nh:,, J. Re,s . . 57

3-6 Comunicativa, F. Pereira . 11 55 4 Tuly, A Garcia ... 57
Taiala. A. Morales .... 7 55 3-5 Mihonar, A. Morales 57
Happy Sonata, G. Meneses .8 55 6 Zukhov, R. Marques . 57

4-9 Anarose, F. Esteves ... 5 55 J-7 Nebel, G. Meneses
10 Paga, A. Ramos ... 2 55 8 Erlic, D. F. Graça . 57
1! Gíbira, F, Cario: .... 10 55 ° Fasanelo, J. Que.ro; . . 57

3» Páreo - Às 151. 30m - I 3C0 me. 7° Páreo - As 17h 40m - 1 00o me-
tros - CrS 14 mil. Iros - CrS 12 mil

Kc.
iPROVA ESPECIAL I ! Flêxm., J. Queiroz 53

2 R.t-p, J. Santana . . 10 56
Ka 3 Venezuela, l. Maia . 56

1 : Newporl. G. M-r.t>.« . 6 59 2-4 Panrarle, A. Garcia 56
. 2 Hi; Ali, P. Carclosc 2 49 5 H*1»» S. Silva 56

S;6more Âmbar J. Queiroz 5 47 6 Eur daiion, E R Ferre,ra l: 56
.1 Cons-riror J S. Pauüelo '¦ 3 7 F-a s, O F Almeida 53

" Xu«u B»ie:a. V. Gonca .-> 5- 6 Boa B.sca. R. Marques 53
5 0'd Sailer, G. F. Aln-eiri.i 53 9 Fu'ur>, F. t-mos 12 56

Vizcach»ro » Marnur< 5' 4-10 Eveshadcv/, I Pinto 53
: 1 Chac, A, Santr. 7 56

4" Pír-o - Ar lf,h - 1600 meiros 
" Pasadera J Reis 2 56

CrS 12 mil
8° Páreo - Às 18h 15m - 1 OCO me-

(DUPLA EXATA. tros - CrS 12 mil
(DUPLA EXATA;

K» Kg
II Fin tezza, G F, Almeida . 7 56

E>r.-.nd.-Jo, J M.carie 6 55 2 Hipérbole A Ramos 2 56** Hr.;'-. Moon. J. M. Silva 3 1,1',»',,. M. S Iva 3 56
2 Unoa! J. Queiroz . . 5 55 2 4 Miss Pretty, A Santos 12 56

3 Poliancv, G. F, Almeida 7 55 '* Triste, J. Reis 6 *=6
Assombroso J. Pinto 12 56 5 Pntrcnilla, A Mor-ios 10 r6
Xipaia, A. Garcia 56 3-6 Bruna, I ,M. Silva 53

3- 6 P-reu, G. Meneses 1 55 7 Gina. N. Santos . 56
last Fa.rfax, A. Santos 5r- S Amiquinha. F. Carlos 56
Cronometro J Malta . 10 53 4 9 Profunda J Pinto 56

4-0 Camerino, j. B Paul,elo 55 10 San-uza J. Escobar 56
10 Ei Tiu<è. J. Rr  I 55 II Plástica L. Caldeira II 56
1) Pastor. A. MeraV. i 55 12 P «.>•,, L. Maia 13 56

NOSSOS PALPITES
1 Evergete — Rinch — Balke
1 Swcel Dreatn — Anagura — Eringa
.'i Zander — Rhodius — Barrio Mio

1 Maciblack — l/lsatt — Kancbu
S reira <lp Santana — Double Life — China Linda
I, Don Levy — Xuxu Beleza — Enigma

Dom Gabriel — Cravo da índia — Gaypió
Boneagle — Côtc IVIvoirc — I.a iMazelle

SERVIÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL
SOCIEDADE ANÔNIMA

AVISO AOS ACIONISTAS

Acham-se à disposição dos Senhores Acio-
nistas, na sede social, à Avenida Rio Branco,
n.° ]28 — 9,° andar, os documentos a que se
refere o artigo 99 do Decreto-Lei n.° 2.627,
de 26 de setembro de 1940, alusivos ao exer-
cicio encerrado em 31 de dezembro de 1973.

Rio de Janeiro, 1 1 de março de 1974.

Os Diretores:

(a) L. Amorim Filho (a) Eurico Paulo Valle
Diretor-Presidente Diretor-Executivo

Bugas tem
lm04s para
a estréia

e gannarh
Bugas, por Snint Roi e Bflle

Indienne, nascido om São Pau-
lo. é uma das boas estréias do
fim de semana, sob a direção
do Francisco Pereira Filho, se
confirmar o exercício que rea-
lizou para o compromisso ofi-
ciai, fechando os mil metros
em lm 04s. pelo centro da raia.
na pista de areia leve.

Outro estreante, Hit Lynce,
do treimdor Antônio Pinto da
Silva, de propriedade do Stud
Antônio Demarchi Chula, filho
cie Hit Pararie e Lynce. aumen-:
tou para lm 05s, cravados, e
leon gastou lm 07s2/5.

FLOSS
Floss iJ. Queirós) cobriu o.s

1 200 em . lm 18s. com alguma
facilidade e afastada da cerca.
Constitución (P. Cardoso) ati-
mentou para lm 2Q.s. sem preo-
cupaçSo de marca. Doll Of Te-
xas iF. Esteves). desta feita,
deu apenas um passeio de
lm 23s os 1 200.
DIOR

Dior ij. Reis) completou os
1.100 em lm 24s. à vontade e
quase na cerc* externa. Ala-
mein iE R. Ferreira) aumen-
tou para lm 27s. sem ser solici-
lado em parte alguma. Olaim
|.l. Pinto), os 12 00 em
Iml9s2,5. deixando boa im-
pressão. Ajet (V. Gonçalves)
chegou sobrando ao lado de
Cachapus iLad) em lm 23s o.s
1300. Corsário 'A. Morales i.
na reta oposta, chegou correu-
rio muito em Im01s3 5 o qui-
lõmotro, isto é. da milha aos
600.
NICE WORK

Mitnos (A. Santos), os 1400
em Im32s2 5. com seu jóquei
tranqüilo. Endicaíy (G. Mene-
sesi, os 1 500 em lm 40s. de ga-
lope largo. Nice Work (A. Pi-
nheiro). os 1 500 em Ini 36s3 5,
com rara facilidade e também
pelo miolo da raia. Rocco iJ.
Pinto), os 1400 em lm32s2/5,
com vivacidadé. .Momo CG. F.
Almeida * vindo de mai.s longe
finalizou os 1 300 em lm 27s 2 5
a meio correr e também pelo
centro da pista.
BUGAS

VValadão t P. Alves), o quilo-
metro em lm 04s. com sobras.
Cachito (E. Ferreira i aumen-
tou para lm 05s. com excelente
arremate. Muslin IA. Santos)
para a mesma distancia, assi-
nalou Im07s2 5. alertado nos
derradeiros metros e leon A.
Ferreira) elevou para lm 08s.
com a mesma disposição do
companheiro. Bugas 'F. Pe-
reira F ) melhorou p a r a
lm 04s, com grande facilidade
e também a pouco mais do
centro da pisla. Hit Lynce (G.
Meneses) elevou para lm05s.
com algumas reservas. Camby-
se iJ. M. Silvai diminuiu para
Im04s2 5. trocando de posição
com um outro.
KEIKO

Zurei iJ. Reis), não foi ad-
versãrio paru Quechant IA.
Ramos) em lm 18s o.s últimos
1200. Desacato CA. Hodecker),
os 1 400 em lm 3Gs, inteiramen-
te ã vontade e sempre afastado
da cerca. Keiko til. Vasconce-
Ias), os últimos 1 300 em
lm 26s, com grande facilidade.
Se confirmar. : concorrente.
PORTO ALEGRE

Porto Alegre iA. Pinheiroi,
não encontrou dificuldade em
dominar a um companheiro
em Im46s2 5 a milha. Hialo
iü. Meireles^, os últimos 1500
em lm 45s. de carreirão. Pa-
querador iü. Meireles), a milha
em lm 4!)s. agarrado com um
ouiro que encontrou casual-
mente. Bright News tE. Ferrei-
mi melhorou para lm 47s. par-
lindo e chegando no mesmo
ritmo. Gatão IA. Ramosj. me-
lhorou pura lm 41s2 5. junto
com um outro. Kimberlito 'P.
Alves), os derradeiros 1300 em
Im25s2 5. com algumas reser-
vas.
FIRST HAND

First Hand iJ. Queirós), os
1300 em Im23s2 5. com algu-
ma facilidade. El Roy (J. Esco-
ban. os 1200 em ltu21s. nao
foi solicitado cm parte alguma.
Sultão (E. R. Ferreira), como
sempre correndo uni pouco
mais nos matinais, assinalou
lm 18s2 5. Armani 'J. F. Fra-
ga i. os 1 400 em lm 33s, com
algumas sobras.
ORIENTAL GIRL

Oriental Girl iU. Meirelesi,
ns 1 200 em lm 18s, com rara
facilidade e quase na cerca cx-
terna. Issy II (E. R. Ferreira),
os 1300 em Im27s2,*5, ã von-
t.itle e Destinguida (A. Hodec-
ken, os últimos 1200 em
lm líls2 5. deixando ótima lm-
pressão pelo centro da pista.

Evergete pod
se con fi r m ar pa r l i d a

Evergete, com um dos
melhores aprontos para a
corrida de hoje à noite no
Hipódromo da Gávea, na
distancia de 1 300 metros,
pista dc areia, reúne muitas
possibilidades de vitória,
com Francisco Pereira em
seu dorso, deslocando 56kg.
largando pelo boxe número
cinco.

Evergete assinalou 21s 1/5
com muita facilidade, nos
3(i0 metros, impressionando
pela mobilidade que impri-
miu ao exercício. Balke.
candidato à formação cia
dupla ou á vitória, está bem
tecnicamente, ficando
Rinch e Hampshire na ex-
pectativa para subir no
marcador, reunindo chance,
ainda.

MELHOR PARTIDA

A melhor partida da ter-
ceira prova pertenceu a
Zander, montaria de Gon-
çalino Feijó de Almeida,
btmi corredor em raia de
areia, (pie completou o.s 800
metros em 4í)s 2/5 com faci-
lidade. prometendo subir no
marcador. Barrio Mio.
aguerrido, defendendo o nú-
mero um, a parelha Rho-
dius — Castiço, Old Sailor e
Salso, completam o campo
equilibrado de 1 600 metros.

PROGRAMA

PRIMEIRO PAREÔ - ÀS 20H 20M - 1 300 METROS - RECORDE

Sweet Dream, com Rena
Marques, está bem colocada
na segunda prova, em 1 200
metros, decidindo a com-
petição com Eringa, Tra-
montana, Acra e Anagura,
que aprontou em 43s 2/5,
pelo centro da raia. Sweet
Dream deve prevalecer, du-
pia com Eringa ou Tramou-
bana. A parelha Hidromel
— Venlees vale pelo peso
que deslocará.

EQUILÍBRIO

L'Isard, Kanchu, Irradia-
da. Bamburra. Zurmarino,
Maciblack e Daimaru, entre
outros, são os mais creden-
ciados a obter a vitória nos
1 000 metros do quarto pá-
reo. valendo para a Dupla
Exata. Prova difícil em que
a partida tem uma parcela
considerável na decisão.
Itacira pode surpreender
com pule alta.

Feira de Santana pode
dar a Ademar Fe: reira a
categoria dc jóquei ainda
em 1 000 metros da carreira
imediata.

A dupla pode ser formada
com Double Life, que desceu
a reta de COO metros em
36s. ou China Linda, regis-
trando o reaparecimento de
José Machado após quase
três meses de inativiclade.

em conseqüência de uma
queda no final da têmpora-
da passada. Bairrista, Sépia
e Caline também podem ser
citadas.

Don Levy deverá ser o
favorito do sexto páreo,
com apronto de 38s reali-
zt.do na madrugada de ter-
ça-feira, demonstrando dis-
posição e vivacidadé. Podem
ameaçá-lo Enigma Exodus
e Xuxu Beleza.

DOM GABRIEL

O.s responsáveis pela
apresentação de Dom Ga-
biiel não estão acreditando
na derrota do cavalo, que
adiantou tecnicamente, e
correrá com a responsabili-
dade d e cabeça-de-chave
dos 1000 metros. Gaypió,
com vitórias e colocações no
Hipódromo de Campos, Gay
Pilot, Cravo da índia e Ba-
rlchini, com um exercício
animador, r e ú n e m con-
dições para influir no mar-
cador.

Boneagle, com 42.s na reta
oposta, dificilmente será ai-
cançada, se confirmar o
exercício, sob a direção do
aprendiz Alcides Morales
Filho. Bravagente, Cote D'I-
voire, La Mazelle, Aretusa
e Contrate, ainda reunindo
muitas possibilidades d e
vitória.

AREIA - DASIUR - 1* 18" 4.'5

1-1 Evergete, F. Pereira F9
7-7 Balke, R. Marques . . .
3-3 Rinch, U. Mdreies . .

4 Bon Enfant, A. Ramos .
4-5 Hampshire, J. Pedro F9

" Juncal, J. Reis

56
57
57
54
56

56

29 (101 Orphfion e Matutino
19 í 9) Riolcn e Oolàü
1? (10) Osco e Capteur

I 19 i 5) Osco •- Balngin
| 49 { 8) Valparaiso e. Sherlock
10° (11) Arruler e Manicsira

SEGUNDO PAREÔ - ÃS *20H SOM - 1 300 METROS - RECORDE

1--1 Sweei Dream, R. Marques 54
2-2 Eringa J. Pinto ..... 54

Acra, A. Morales F9 54
3 -1 framontana, G, F. Alm. 58

Anagura, W, Gonçal-vas 50
.1 Hidromel, G. A. Feijó 51

** Venlees, E. R. Ferreira . 50

2° ; ó! Eringa c Acra
19 { ó; Sweet Drenm e Acra
39 ( 6) Eringa e Sweel Dre,»n

10° ÍIC1 Maniceira e Endicaíy
8° ( 9; Easy 

~>c 
love e Ering,

3° ( 9) E.-sy To to^e e Ering
59 ( 9) Corada e Yakan

1 3C0
, 1 300

1 300
¦ 1 000

1 400
1 300

1 300
1 300

I 300* 1 300
I 2C0

1 2C3
1 300

AL
AL
At
AL
AL
AP

1'20"4
1*22"
1'22'*4
1*02**1
l*26"4
1*21"

1' 18" 4/5

Al.
Al
AL

1*21**
1*21"
1*21"
•*20"
1*15"

L, Ferreira
Aliano
Morales
D'Am.re
A. Limeira
A. limeira

loblas
P. Lavcr
F=,|ó
D'An.Oíf»
F, Gonios
A. Limeira
A. Limeira

TERCEIRO PaREO - AS 21H 20M - I éOO METROS - RECORDE AREIA 1* 37" 2/5

1 — 1 Barrio Mio, J. Queiror .
2-2 Zander, G. F. Almeida
3-3 Rhodius, E. Ferreira .

" C:stiço, G. Meneses .
4-4 Otd Saüor, G. A. Feijó

5 Sais; W. Gonçalves . .

7n 8 Ei Susto c E1 Cencerro 1 6C0
39 i 6! Nickname e E! Cencerro I 600
2° { 7) Pueno Madryn •? El Cenc. 1 600
6o ( 91 El Cnncerro e Gran Tronio 1 600
49 ( 7- Puerlo Madryn e Rhodius I 6C0
1° ,'I0) Rhcd.us . Matutino I *<C0

AL
Al.
Al
AP
Al
Al

1*39'*3
1*40"
1'40"2
1*43" 1
1*40**2
l'27"3

E P. Coutinho
Fe
Ferreira
Ferreiro
P. Carvalho
P. Gomes

QUARTO PaREO - ÀS *21H 50M 1 000 METROS - RECORDE -

DUPLA EXATA

AREIA - JABURU

4-10

1'lsard, G. Alves . . 8
Bastião. A. Hcdecker . 2
Mar-Olá, E. Ferrera ... 7
Kanchu, L. Januário . . H
Irradiada, J. Esteves ... 13
Itacira M, Eduardo ... 9
Bamburra, O. Ricardo 5
Zurmarino, R- Marques,. 6
Mocambo A. R-mos ... '0
Maciblack, L. D. Guedes 12
Dc-.imaru, F. Lemos .... 3
Ducha, C. Abreu .... 1
Risonha. J. Malta .... 4

58 139 [131 Sui e Estil
58 99 (10; Caron r. Irradi.*da
58 79 ('0) Caron e Irradiada
57 40 {10; Marfim e Irradiada
56 29 (10) Carcn e Estagiário
55 79 ; 9] Honoy Hope c Alcilce
56 6o [10] Marfim e Irradiada
53 99 ( 9) 7.oé e Lycon
57 69 (10) Caron e Irradiada
5Ü 59 (10) Carcn e Irradiada
55 1° ( 81 Magia Negra e Periie Rcir
52 59 ( 7) Magia Negra c Damasco
52 79 ( 7) Magia Negra e Damasco

QUINTO PÁREO ÃS 22H 20M - 1 OOO METROS

- ! F de Santana, A. Ferreira 55
¦ 2 Douole Life, J. M. Silva 5*>

3 Sépia, G. Alves 55
.1 Ch na Linda, J. Machado 5-

Cüne, A, Garcia 15
Bairrista A. Morai»! F° 56

" Br-,, d- Fubá, F E-.teves 56
" Baronífa, C, Abreu . .

IO ;ll! Baroni!
1° 114) Doeis, •
90 9! Diaiôni
2° í 6' Glacis

69 ( 9) Diatómcò

Double L.fe
Pampulha

e I Miss You
3r;a de Fubá

I Miss You
1° j 9: Feira dr.- Santana e C
39 ( 6i Glaci e China Linda
39 1 6) La Malma e Floss

600
200
200
000
200
000
COO
600
200
200
000
CCO
COO

1 000
I 300
I 4C0
1 200
1 4C0
1 0UU
1 200
1 000

AP
AL
AL
AL
AL
AL
Al
AP
Al
Al
'.1
Al
AL

Al
AL
Ai
A;
Al
AI

1*43*
I'I5*
1*15'
1*02'
1M5'
1 '02'
1*02
1*4.1
1*15
1*15'
1*03*
1*0.1
1*04

S. Morales
C. I. P. Nune
A. Moralei
O. J. M. Dias
A. Orciuoli

M, Ferna
Ricardo
Tobias
Pedersen

Morgado
Abreu
Abreu
Abreu

I' 00" 1/5

1*01**4
!*2?"
1'27"2
ru"3
i*?7"3
i*02"i
ri4"3
:'0C"4

W. P. La-or
F P. Lavo.
A. Mofai-",
W. Aiiano
C. Rosa
S D'Amore
S D'A,nore
S. D'Amore

SEXTO PÁREO - AS 22H 50M - 1 300 METROS RECORDE AREIA - DASTUR - 1' 18" 4/5

I- Don Levy, A. Ramos . .
2-2 Enigma, R. Marques . .

Pebo, J. Esteves . . .
3-4 Exodus, L. Caldeira . .

Qucii-rü-mo, C. OMveira
4-6 Xuxu Beleza, G. F. Alm

7 Hit liber, F. Esteves . .

59 39 ( 81 Exodus o Epste I 300
5J .1° 8) Don Levy c Mac Mahon 1 200
50 1° ! 7] Beabá e Core DMvoire 1 000
-7 40 1 

61 Panzo e Ben Bolo I 600
54 6° : 6) Psnzo c Bon Belo 1 6C0
53 8° ( Excrlu-- e Epste I 600
58 59 ( 6) Panzo e Ben B»lo 1 300

Al
Al
Al
AL

1*21"
1*14**3
I'02**2
l'41"4
1*41 "4

l*41"4
1*21"

Ulloa
P. Gomes

SÉTIMO PÁREO - AS 23H 20M - 1 000 METROS RECORDE AREIA

DUPLA EXATA

1" 00" 1/5

1-1 Dem Gabriel, J. Caslro .
2 Barichini J. M. Silva . .

2-3 G.-.ypió, G. A. Feijó
4 Chico Rico, R. Marques .

3-5 Gay Pilot, A. Ramo; . . .
ó Dom BolardãO, F. Esteves

4-7 C. da índia, G. F. Alm.
8 Gerúndio. A. Morales F9 .

" Canhoneiro. C. Abreu . .

53
56
56
56

•1 56
56
56
53

29 (10) Orago e GavP'ó
Estreante

39 (10) Orago e Don Gabriel
Estreante

40 (12) Pretender e Héiico
59 (101 Blastomere e Now Jir.ii.
109 (12) Sérgio Rico e Falcony
89 £101 Orago e Don Gabriel
79 ( 7} Justiceiro c Fanzac

1200

1 300
! 4C0
1 400
1 200
I OCO

AL
Estreante

Al
Estreante

AL
AP
AP
AL
Al

1*16*1

1*22**3
1*29**1
I'2'.*"
ri6**i
l*02"3

J. Burion,
A. P. Silva
J. A. Limc-.r
O. M. Femar
J. C. Lima
M. Sales
W. G. Olive
S. D'Amorc
S. D'Amore

OITAVO PAREO - ÃS 23H SOM - I 000 METROS - RECORDE - AREIA - JABURU - 1* 00" 1/5

Boneaçjle, A. Morales F°
Caçarama, W. Goncalveí
Br-.vagente, J. Tinoco .

-1 Contrafé, F. Lemos . .
Cote DMvoire J. C-.stro
La Mazelle, J. M. Silva

-7 Aretusa, C. Abreu
8 Xandoca. D F. Graça

57
50
5.1
50
58
•'16
57'íS

39 (7) Karnaúba . Hexana 1 4C0 A! 1*29" A. Morales
70 ,¦ 8; Boneagle e Bona I 700 Al 1'15"3 N. P. Gomes
3o ( 8) Beneagle e Bona 1 200 Al 1'15"3 J. C. Tinoco
50 .' 9! Hon»y Hope e Ale.toe I OCO Al 1 *02"4 G. Ulloa
3° ( 71 Pebo e Beaba 1000 AP l'02"2 .1. Pioto
90 ( 9) Easy To Love e Eringa I 200 Al 1*13" F. P. Lavor
70 ( 71 Selubed e Sweel Dream 1 2C0 AL 1*I4"3 S Morales
7" 10) Torero e Cravo 1 200 Al 1*15**3 R. Cosia

Telecomunicações Brasileiras S.A.

- TELEBRAS
C.G.C. 00336701/0001

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores Acionistas convidados para
se reunirem em assembléia geral extraordinária no

dia 27 de março de 1974, às 15 horas, na sede da
sociedade, sita no Edifício Embaixador, 2.° andar,
nc Setor Comerciai Sul 4, Bloco A, n.° 49. em Bra-

sília, Distrito Federal, a fim de deliberarem sobre a
seguinte crdem do dia:

- Alteração estatutária,
— Eleição de Diretoria,
— Outros assuntos de interesse social.

Brasíiia, 11 de março de 1974.

Masachika Ikawa - Presidente em Exercício
Horácio Monteiro Machado Diretor
Luiz Carlos Bahiana — Diretor
Areno Pires — Diretor

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO INPI

AVISO
Tomada dc Preços n,° 10/74, para fornecimenlo e colocação

de aproximadamente 2.500 m2 do vidro Laminex Fume, nacional,

com 6mm de espessura, nas esquadrias do edifício sede do inslituto

Nacional da Propriedade industria!, em Brasília, Distrito Federei,

Chamamos a atenção das firmas interessadas para ¦"» Tom ida

de Preços n.° 10/74 que será realizada às 14,00 (quatorze) horas

do dia 27 (vinte e sete) de março de 1974, no Setor de Autarquias

Sul, Quadra 2, Lolo 3.

O Edital, contendo as condições gerais para participação en-

contra-se afixado no Quadro de Avisos, no canteiro de obras

situado no Setor de Autarquias Sul, Quadra 2, lote 3, em Brasília,

Distrito Federal, e poderá ser obtido pelas tirnias interessadas,

mediante recibo nos sequintes locais:
Brasília: INPI - Comissão de Licitações - SAS — Quadra 2

- Lote 3;
Rio: INPI — Praça Mauá 7 — 3.° andar, com o Sr. Wilson

Pires Carneiro;
Sao Paulo: Agência do INPI - Cidade Universitária, prédio

do l.p.T. — 4.° andar, com a Sra. Maria Thereza da SiIvò Costa.

Brasil,, II de I97J.

O talher de prata

aquelas receitas
davovó-.otempo
passa e ninguém

inventa nada
^•kímdhòc- '•

Mm * ;

JÊki
&m.

rc
LFEÁGDRATEMFlUÁLNAGyANABARÂ
íftãntqrBiaWol.&.&ã Saiài,1'407 • 'Telefone: 

262-6442

COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO INPI

SINDICATO DOS BANCOS DO
ESTADO DA GUANABARA

Avenida Rio Branco, 81 - 19.° andar
base Territorial: Guanabara, Rio de Janeiro e Espirito Santo

Em aditamento ao Edital rie 1.° de marco corrente e de acerdo
com o disposto ra alínea "B" do art. 13 da Portaria Ministerial de
íi.o 40 de 21 cie jc.ne.ro de I9ó5, faço saber aos que esie Edita!
virem ou dele tomarem conhecimento que a chapa concorrente à
eleicã: a ser realizada io dis 2 de abril de 197-4, alterada por
torça cio Dee lei 771 de 19 -Jo agesto dc 1969 que deu nova
redação ao art. 538, parágrafos l.° e 4.° da C L.T . foi a seguinte:
PARA A DIRETORIA:

José f.van' Pedreira He Freitas
Theóphilo de Azeredo Santos
Fr.ancisco Manoel Stcckler de OI veira
Mário Miranda Muniz
Daniel Machado de Campes

SUPLENTES DA DIRETORIA:
Silvòrio Telles Baeta Zebrai
Lauro Figueiredo Abrancr.es
Luiz Paulo de ScL';a Lcbo
Moacir de Araúio Simões

Nelson Mijfarre*

PARA O CONSELHO FtSCAL:
Olair Zenir Leite
Chio Barbosa Bckel
Geraldo Por,lio Júnior

PARA SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL
Cario Barbieri Filho

r -,n nh ce G-uvcis
Werther Teixeira de Azevedo

DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO Á FEDERAÇÃO NACIONAl DOS
BANCOS:

I. ,.- B.olchin,
- Jorge Osor de Mello Flore-

SUPLENTES DOS DELEGADOS REPRESENTANTES:
- J-.se Svlvio M-natllãrs

Juir:. de Souza Aveüar

Rio cio Jan 13 de 'to de 1974

Tlieôphilo de Azeredo Santos
Presidente

FEPASA - FERROVIA PAULISTA S.A.
END. TELEG. FEPASA

EDITAL
Concorrência pública de âmbito

internacional DTM.06/73
RETIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO

STI - I - ANEXO-REVISÃO A

A FEPASA - Ferrovia Paulista S.A. torna pú-
blico que se acha a disposição dos interessados, no
Departamento de Engenharia Mecânica, à Rua Bar-
ra Funda, 930  3 o andar, exemplar da retificação
da especificação STM - Anexo 1 — Revisão A, da
concorrência em epígrafe, destinada a aquisição de
trens unidades elétricos para serviços de subúrbio.

São Paulo, 12 de março de 1974

ENG. WALFRIDO DE CARVALHO
Diretor Administrativo

FEPASA - FERROVIA PAULISTA S.A.
IIND TELEG. FEPASA

DEPARTAMENTO DE MATERIAIS
EDITAL

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
NR C. 5/11/74

COMPRA DE TRILHO
A FEPASA — Ferrovia Paulista S.A., torna público que se

acha aberta alé às I5h30m do dia 11-4-1974, na sua Divisão dt

Compras, a Praça Júlio Prestes, US. Io andar, saia 19, ne.ta

capital, a Concorrência Internacional n.° C 5/11,7.1, paia compra

tle -10 COO toneladas de trilho tipo TR-50

O Edital completo bem como quaisquer esclarecimentos po-

derao ser obtidos no endereço acima, ctris 12 as 17 horas, de

segundei a sexta-feira.
ENG. WALFRIDO DE CARVALHO

Diretor Administrativo

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO INPI

AVSSO
Tomada dc Preços n.° 11/74, para fornecimento e instalação

de uma central telefônica cie comutação privada, no edifício sede

do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em Brasília,

Distrito Federal.
Chamamos a atenção das firmas interessadas para a Tomada

de Preços n.° 11/74 que sara realizada às 14,00 (quatorze) horas

do dia 28 (vinte e oito; de marco de W74, no Setor de Autarquias

Sui, Quadra 2, Lote 3.

O Edital, contendo as condiçà.s gerais para participação en-

contra-se afixado no Quadro de Avisos, no canteiro de obras

situado no Setor de Autarquias Sul. Quadra 2. Lote 3, em Brasília,

Distrito federal, e poderá ser obtido oelas firmas interessadas,

mediante recibo, no-j seguintes locais:
Brasília: INPI - Comissão de Licitações - SAS - Quadra 2

— Lole 3,
Rie: INPI - Praça Mauá. 7 - 3o andar, com o Sr. Wilson

Sao Paulo- Agencia dc INPI - Cidade Universitária, prédio

no Ip.I - A" andar, rem a Sra Mar.o Thereza da Silva Costi.

Brasília, II de marco de l°74

COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO INPI
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Vasco empata em
jogo equilibrado
com Desportiva

Vitória i Correspondente)
— Vasco e Desportiva em-
pataram ontem, por 0 a 0.
em partida equilibrada e
muito bem disputada, rea-
lizada no Estádio Engenhei-
ro Araripe. O juiz, cora
atuação regular, foi Ro-
mualdo Arppi Filho e a
renda somou CrS 142 mil e
300.

No primeiro tempo a Des-
portava dominou a partida,
tendo perdido algumas
chances para marcar mas.
na segunda etapa, o Vasco
voltou bem melhor e so-
mente não fez gol graças a
excelente atuação do golei-
ro Edalmo.

Desportiva domina
As equipes formaram a.s-

sim: Vasco — Andrada; Fi-
delis, Miguel, Marcelo (Gil-
son) e Alfinete: Alcir e Za-
nata; Jorginho. Roberto.
Amarildo c Luís Carlos.
Desportiva —Edalmo; Mar-
cos, Juci, Elei t* Batista;
Pinduca, Sérgio "'and™

i Alves i; Elisio ho e
Deo.

A partida co:; muito
lenta e monótot.. cjiii lo-

das as ações concentrando-
se no meio-campo. O Vasco
foi o primeiro a tentar o
gol mas, pouco a pouco, a
Desportiva passou a domi-
nar a partida e foi quem
perdeu a melhor chance
desta etapa, através de Deo,
aos 30 minutos.

Vasco melhor

No segundo tempo o Vas-
co voltou bem melhor e
quando a Desportiva recuou
para garantir o resultado,
buscando apenas os gols em
contra-ataques, Zanata, Al-
cir e Amarildo ficaram com
o domínio total do meio-
campo e, auxiliados por
Luis Carlos, começaram a
impulsionar sua equipe para
o gol adversário.

O gol porém não surgiu,
graças á excelente atuação
do goleiro Edalmo que, prin-
cipalmente nos 15 minutos
finais, realizou uma série
de ótimas defesas. Amaril-
do. cansado. íoi substituído
por Jailson mas o panora-
ma não modificou-se. ter-
minando a partida em se-
guida sem nenhum lanei*
de destaque.
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Manfrini. sempre presente à área do Itabaiana, melhor atacante do Fluminense

Flamenso vence VITÓRIA 0x0 OLARIA

to

e 1\ 1 riga

OPERÁRIO 1x0 PALMEIRAS
ho

Campo Grande (Correspon-
ciente) — A torcida do Opera-
no fez um verdadeiro cama-
vai para comemorar a vitória
da equipe sobre o Palmeiras,
por 1 a 0. no Estádio Pedro Pe-
trossian, gol marcado por Car-
los Alberto aos 34 minutos do
primeiro tempo. O jogo foi pre-
indicado pela chuva e esteve
interrompido por 20 minutos,
devido á falta de luz.

O juiz Saul Mendes terminou

a partida quando ainda falta-
vam quatro minutos para o en-
cerramento. A renda somou CrS
114 mil e os times foram estes:
Operário — Sidnei, Maurício
Manoel, Gué e Ojeda; Natálio

e Zélto; Xavier (Nenemi, Car-
los Alberto, Zé Carlos e Gua-
rá. Palmeiras — Raul Mareei,
Eurico. Polaco. Joáo Carlos e
Zeca: Dudu e Edson: Ronaldo
lEdui. Careca. César iFedatoi
e Nei.

ESPORTE 1x0 ATLÉTICO MINEIRO

liceije (Sucursal) — O Atlé-
tico Mineiro perdeu a segunda
partida consecutiva nesta Ca-
pitai, ao ser derrotado pelo
Esporte por 1 a 0. no Estúdio
do Arruda, gol de Lula de pc-
nalti, aos oito minutos do se-
gundo tempo. O detalhe foi a
ausência do juiz Clinamute
França, que não apareceu no
campo, sendo substituído por
Hélio Ferreira.

A renda somou CrS 71 (325.00
'7 5(i7 pagantesi e as equipes
formaram assim: Esporte —
Tião. Marcos, Lula. Alberto e
Luisinho: Wilson e Feitosa;
Luís Fumanchu, Helinho,
Adãozinho (Edmilsom e Or-
latido. Atlético — Mazurkie-
wiez. Getúlio. Grapete, Silves-
tre e Cláudio; Toninho (Totó-
nhoi e Vanderlei; Arlém, Rei-
naldo, Campos e Romeu (Nil-
.son i.

CRUZEIRO 1x0 NÁUTICO

Nalal iCorrespondente (
—- Apesar de jogar com ape-
nas 10 homens a partir dos
37 minutos do primeiro
tempo, quando Geraldo íoi
expulso devido a uma en-
trada violenta em Ivã, o
Flamengo não teve dificul-
dades para vencer o Amé-
rica por 2 a 0, ontem á noi-
te, no Estádio Castelo Bran-
co. com gols de Dario e Vi-
centínho. O juiz Agomar
Martins teve boa atuação e
a renda foi de CrS 95 mil
171.

Rodrigues Neto deu um
soco em Chiqüinho no in-
tervalo do jogo quando, no
vestiário, íoi chamado á
atenção pelo companheiro
para que evitasse recla-
mar das marcações do juiz.
numa das quais no primei-
ro tempo chegou a sim* aci-
vertido eom o cartão ama-
relo.

Belo Hori-.ontc i Sucursal i —
O veterano zagueiro Procópio
tez a torcida esquecer a.s
vaias, e trocá-las por intensos
aplausos, au deixar a sua
área para ir até o campo do
Náutico marcar o gol da vi-
tória de sua equipe, aos 12
minutos do segundo tempo. O
Cruzeiro dominou o jogo to-
cio, mas não soube aproveitar
a.s várias chances que surgi-
ram.

A.s equipes formaram com:

Cne.eiro — Vítor, Nelinho.
Perfumo. Procópio e Vander-
lei; Zé Carlos. Dirceu Lopes c
Palhinha; Baiano. Cândido c
Eduardo (Liirrcu. Náutico —
Luis Fernando, Pedro Paulo,
Beliato, Siciclei e Cincunegui
Beliato Sidciei e Cincuneggi
'Franklini: Cordeiro e Drail-
ton; Dedeu. Jorge Mendonça.
Paraguaio e Betinho (Chicoi.
O juiz foi Dulciriio Vanderlei
Boschila e a renda somou Cr$
22 mil 1G6.

GOIÁS 0x0 CORÍNTIANS

Goiânia (Correspondente)
Goiá.s e Corintians empataram
de 0 a 0 no Estádio Olímpio.
resultado justo diante do do-
minio quase total que o.s goia-
nos exerceram no primeiro
tempo e do equilíbrio de ações
conseguido pelos paulistas na
fase finai. José Luís Barreto foi
o juiz. Renda de CrS 171 mil
005.

O Goiás jogou com Amauri;
Toninho i Gilson i, Macale.
Alexandre e Cláudio; Matinha
c Tuira; R,naldo 'Pi:cr>. Pa-
gbetti. Lincoln e Reis. O Co-
rintians. com Armando Zé Ro-
berto, Pescuma. Wagner e Via-
dimir: Tião c Adãozinho; Va-
guinho, Washington. Roberto e
Marco Antônio.

Domínio
Os doi.s times jogaram

ass-im: Flamengo - - Rena-
to; Rondinelli, Chiqüinho,
Luis Carlos e Rodrigues Ne-
to: Liminha e Geraldo: Vi-
centinho, Zico, Dario e Ju-
unho (Zé Mário). América
— Ubirajara; Ivã, Scala.
Mário Braga e Cosme: Edi-
nho e Garcia: Jangada. Pe-
drada (Santacruzi, Was-
hington e Davi. Scala foi
expulso nos minutos finais
da partida, em virtude de
ter reclamado, ao bandeiri-
nha, de impedimento no gol
dc Vicentinho.

O primeiro tempo do jo-
go foi de completo domínio
do Flamengo, que só não
fez mais gols devido á fal-

ta de sorte dos seus atacan-
tes. Logo nos primeiros mo-
vimentos da partida, Dario
ficou frente a frente com o
goleiro Ubirajara, depois de
ter recebido um excelente
lançamento de Chiqüinho,
mas complicou-se na joga-
da e foi desarmado por Má-
rio Braga.

Momentos depois, lança-
do por Zico. Vicentinho pe-

• netrou na defesa cio Améri-
ca, driblou Cosme e Scala e
chutou sobre o travessão,
finando Ubirajara já estava
batido, no chão. Novamen-
te Dario. aos 20 minutos, cs-
capou pela direita e com a
bola dominada chegou até
a cabeça da grande área do
América, quis colocar, chu-
tando fraco para defesa de
Ubirajara.

O América, fechado na
defesa, resistia ao assédio do
Flamengo. Aos 26 minutos,
Rondinelli bateu uma falta,
eom violência. A bola enco-
briu a barreira e se ofere-
ceu. no alto. á cabeça de
Dario. que com um toque
leve fez 1 a 0 para o Fia-
mengo.

No segundo tempo, com
apenas 10 homens, o Fia-
mengo se limitou a tocar a
bola a fim de assegurar o

placar. O America tentou
alguns contra-ataques, mas
sem sucesso, já que Chiqui-
nho, o melhor em campo,
não só executava uma boa
cobertura como orientava
os seus companheiros de de-
fesa. Aos 43 minutos. Vicen-
Unho recebeu um passe lon-
go de Zico. bateu Scala e
marcou o segundo gol do
Flamengo.

Salvador (Sucursail —Vi-
tória e Olaria empataram
ontem á noite na Fonte No-
va. cm jogo de placar mu-
do e baixo nivel técnico, no
qual os destaques restringi-
ram--e aos dois goleiros —
Joei Mendes c Jorge Vitorio,
responsáveis pelo marcador
em branco — e Roberto
Pinto, organizador do time
carioca. Jéferson dc Freitas
íoi o juiz e a renda somou
CrS 4S 723,00, com 5 570
pessoas pagando ingresso.

A equipe local pressionou
no inicio da partida, per-
dendo ótimas oportunidades
de marcar, aos seis e aos

10 minutos. Baseado sobre-
tudo na categoria de Rober-
to Pinto, o Olaria conseguiu
recompor-se, equilibrando o
jogo, cujo resultado fez jus-
tica ao desempenho dos dois
quadros. Os times foram os
seguintes: Vitória — Joel
Mendes; Roberto, Dutra.
Válter e França: Roberto
Menezes c Didi tEvilásioi;
Zé Luiz, Deri (Davi). André
e Osni; Olaria — Jorge Vi-
tório; Moreira, Dejair, Gil-
berto e Da Costa; Dirceu
Alves e Roberto Pinto; An-
toninho, Tanesi, Jair e Jair
Pereira (Clésio).

Displicente, sem acreditar
no adversário, o Fluminen-
se acabou derrotando com
dificuldade o Itabaiana por
2 a 1. ontem á noite no Ma-
racanã, numa partida de
fraco nível técnico e que foi
assistida por apertas 5 S59
pagantes, que proporciona-
ram uma r e n d a de CrS
42 337,50.

O primeiro tempo termi-
nou tal, gols de Manfrini
aos 13 minutos e Gaúcho
aos 40. O gol da vitória foi
conquistado por Luis Alber-
to. após boa jogada de Ca-
fttringa, aos 25 minutos do
periodo finai. O árbitro Hé-
lio Cosso teve fraca atua-
cão. deixando de marcar
um pênalti contra o Flumi-
nense.

Com equilíbrio
As equipes formaram as-

sim: Fluminense — Rober- -
to, Toninho, Brunel, Silvei-
va e Casagrande (Mari-
nho i: Rubens. Cléber e
Moacir: Paulo (Cafuringa),
Luis Alberto e Manfrini.
Itabaiana. — Wilson. Pedri-
nho. Tota, Paulo e Écison
Scott: Cagnani e Tática:
Catarina (Paranhos), Gaú-
cho. Gustinho e Duda.

Os cariocas, aproveitai!-
do-se da timidez do Ita-
baiana, começaram me-
lhor, com fácil toque dc bo-
Ia c sem encontrar maio-
res problemas para chegar
à área adversária. Mas o
Fluminense, com o decorrer
da partida, foi so tomando
displicente, circunstancia

que favoreceu ao time ser-
gipano.

Aos 31 minutos, Toninho
foi à linha de fundo c cen-
trou para a área. Manfrini
chutou, o goleiro defendeu
parcialmente e, na falha
do zagueiro Paulo, o ata-
cante completou para as
redes, no primeiro gol.

Apesar de interiorizado
no marcador, o Itabaiana
não se perturbou. E o em-
pate foi conquistado aos 40
minutos: Gaúcho deu um
lençol em Silveira, contro-
lou a bola no peito e chu-
tou fora do alcance de Ro-
berto.

Vaias da lorcida
As duas modificações fei-

tas por Duque — Marinho
no lugar de Casagrande, e
Cafuringa no de Paulo —
deram maior movimenta-

¦ ção ao time, que chutou
uma bola na trave aos seis
minutos, por Manfrini. O
segundo gol foi marcado
aos 25 minutos. Cafuringa
passou por Edson Scott.
centrou para a arca e Luís
Alberto concluiu para as
redes.

O Itabaiana foi lodo a
frente em busca do empa-
te c criou tuna série* de
lances do perigo, o princi-
pai aos 42 minutos, quan-
cio Tática tentou encobrir
Roberto, mas o goleiro fez
excelente defesa. A torcida
do Fluminense, insatisfeita
com o rendimento da equi-
pe, em vários momentos
vaiou os jogadores.

To'cfolo JB
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Dario subiu e escorou com a caneca a bola chutada por Vicentinho marcando o primeiro gol

GRÊMIO 2x0 ATLÉTICO (PR)
Porto Aleffrc (Sucursail

O Grêmio repetiu a sua boa
atuação da estréia e ganhou
facilmente do Atlético Para-
naen.se por 2 a 0. ontem á noi-
le no Estádi i Olímpico, numa
partida em qu^ teve total do-
minio. inclusive com duas bo-
las chutadas por Tarciso na
trave. Os gols foram marca-
dos por Bolívar, aos nove mi-
mitos do primeiro tempo, e
Carlos Alberto, no primeiro
minuto do segundo tempo.

Carlos Costa foi o juiz e a
renda somou CrS 74 mil 524.
O Grêmio venceu com Picasso.
Everaldo, Ancheta, Beto Fus-
eao e Tabajara; Carlos Alber-
to, Humberto Ramos e Tori-
no; Carimbos, Tarciso e Boli-
var (Loivo), Atlético — Alte-
vir. Cláudio. Deodato, Almeida,
Alfredo e Ladinbo: Toquinho,
Sicupira (Taquito) e Caio;
Bata, Liminha iNilson» e Didi
Pedalada.

AMÉRICA (GB) 1 X 0 TIRADENTES

Teresina — O América
conseguiu ótimo resultado
ao derrotar o Tiradentes
por 1 a 0. gol de Caio. A
partida, realizada no Está-
dio Alberto Silva, foi mui-
to prejudicada pelas fortes
chuvas que caíram sobre a
cidade durante toda a noi-
te e que afastaram o pú-
blico. pois a renda íoi de

apenas Cr$ 48 mil 023.
O lance mais curioso do

jogo aconteceu cm seguida
ao gol de Caio, que no Cam-
peonato Nacional do ano
passado jogou pelo Tira-
dentes: ele marcou o gol do
América e foi festejar jun-
to ao alambrado. acabando
por tirar a camisa e jogá-la
para os torcedores.

Teleloto

Bota jogo joga
mal e perde em
Belém de 3 a l

SÁO PAULO 4 X 2 RIO NEGRO

Manaus Com três gols de
Serginho e um de Piau. o Sao
Paulo obteve nova vitoria nes-
ta Capital, ao derrotar ontem
a noite o Rio Negro por 4 a 2.
no Estádio Vivaldo Lima. numa
partida disputada em ritmo in-
tenso e que fez o público vibrar
pelo grande numero de gols.
Arlindo i comia > e Jorge mar-
earam para o lime amazonen-

JB
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O esforço deAltevir foi inútil: Carlos Alberto chutou forte, bem colocado, no 2P gol do Grêmio

Belém i Correspondente i
Dominado durante toda a

partida, o Botafogo foi der-
rotado ontem á noite nesta
Capital pelo Paissandu. por
3 a 1. com gols marcados
por Moreira. Osvaldo c Ttti-
ca. para os paraenses, e
Carlos Roberto, de falta.
para o.s cariocas. O juiz,
com boa atuação, foi Se-
bastião Rufino. A renda,
prejudicada pela chuva,
chegou a CrS 79 350,00. Vil-
li, do meio-de-campo do
Paissandu, foi expulso aos
27m do segundo tempo, por
retardar propositadamente
a cobrança de uma infra-
ção.

O jogo começou com as
duas equipes retraídas, indo
á [rente apenas em contra-
ataques. Aos 12 minutos, a
chuva, que já vinha caindo
antes do inicio da partida,
aumentou de intensidade,
influindo na qualidade do
espetáculo. Os dois times
soltaram-se mais em cam-

po, o Botafogo deixando-se,
no entanto, apanhar em
freqüente impedimentos,
principalmente através de
Fischer. Aos 25m, quando a
superioridade do Paissandu
já era flagrante, Cao foi ba-
tido por um chute de Os-
valdo, devolvido pela trave.
A equipe paraense acaba-
ria, porém, em vantagem
no primeiro tempo, com um
gol de Moreira, aos 45m,

aproveitando, de cabeça,
um lançamento de Silva

O time da casa voltou pa-
ra o .segundo tempo com
maior disposição ainda e
logo aos três minutos am-
pliava a contagem para 2 a
0. com Osvaldo concluindo
cie cabeça um cruzamento
de Moreira. O ataque do
Paissandu explorava a ira-
gilidade do setor esquerdo
da defesa do Botafogo, on-
de Edmilson tinha fraca
atuação. O clube carioca
procurava desesperadamen-
te reagir, mas Fischer. que
construía a.s principais jo-
gadas de seu ataque, encar-
regava-se também de des-
trui-las. colocando-se in-
sis* ent emente impedido.

Aos 27m Villi foi expulso.
por ter atrasado a cobran-
ca do uma falta. Com 10
homens, o Paissandu caiu
um pouco de produção, mas
ainda assim conseguiu mar-
car mais uma vez. através
de Tuica. também de cabe-
ea. A três minutos do fim,
o Botafogo fez seu gol de
honra, em falta batida por
Carlos Roberto.

Os times foram estes:
Paissandu -- Edson: Silva.
Nilson, Nilo e Diogo: Villi e
Jair Santos: Moreira, Osval-
do iBacurii. Tuica e Valdir
(Prado); Botafogo - Cao;
Miranda. Valtencir. Osmar
e Edmilson: Carlos Roberto
c Nei: Roberto Carlos, Pu-
ruça, Fischer e Ademir.

INTERNACIONAL 2x1 AVAI

Arnaldo César Coelho foi o
juiz. a renda somou CrS 
78 772,00 '11240 pagantes' e os
times foram estes: Sáo Paulo

Valdir Peres, Nelson, Para-
nhos. Arlindo e Gilberto: Chi-
cao c Pedro Rocha; Ratinho
iGesumi, Ademir. Serginho e
Piau. Kio Negro - lane. Jor-
ge. Zé Carlos, Biluca e Almir;
Denilson e Zezinho*. Mano
(Orangei. Alberi i Amaroi, Jor-
ge e Cuíca.

Florianópolis i Correspondeu-
ti- > — Depois de estar perdendo
de 1 a 0. gol de Toninho, e eom
Schneidcr defendendo um pé-
nalti cobrado por Zenon. nos
:í:í minutos du segundo tem-
po, o Internacional derrotou o
Avaí por 2 a 1 gols de Falcão
e Valdomiro. O .nu/. Ini José
Marcai Filho.

O Internacional jogou com
Schneidcr; Cláudio. Figueroa.
Pontes e Vacaria; Tovar e
Falcão; Valdomiro. Escurinho,
Claudiomiro e Pedrinho (João
Ribeiro). O Avaí formou com
Joceli: Sousa. Ari Prudente,
Vilela e Orivaldo; Rogério
'Carlos Roberto e Veneza >,
Balduino e Zenon: Paulo Ro-
berto, Toninho e Joáo Carlos.

SAMPAIO CORRÊA 2x2 BAHIA

Sãn Luis (Correspondentei
Numa partida tle excelen-

te movimentação no primeiro
tempo e de violência no se-
gundo. Sampaio Corrêa " Ba-
lua empataram de 2 a .'. no
Estádio Nhozinho Santos. Adi -
lino 'dois' mareou para n ti-
me local e Douglas e Alberto
fizeram os gols da equipe bai-
ana. A renda íoi muito boa:
CrS 93 mil 118 (13 562 pagan-
tes).

Gilberto Ferreira dirigiu a
partida e os times aluarem
assim* Sampaio Gilson. .Ma-
rinho. Morais. Raimundo e
Santos; Nandes e Sérg'0 Lo-
pes: Adelino. Djalma *Ar:'i-
nho). Dionisio e Ailton Bahia

Buttice. Ubaldo. Sanai..o.
Altivo o. Jucá: Baiaco e Alber-
to; Tirson. Douglas (Pioliun.
Picolé e Marquinhos. O pi i-
meiro tempo terminou 1 a 1.

CEUB 1x0 FORTALEZA

Brasília (Sucursail —Mesmo

jogando melhor, sobretudo no
segundo tempo, o CEUB encon-
trou muita dificuldade para su-
perar a retranca do Fortaleza,
mas no finai, aos 37 minutos.
obteve o gol da vitoria de 1 a
0. através de Gilberto, no eom-
plemento de uma excelente jo-
gada d.* Cardosinho. Nillon
Chagas te*.e um excelente tra-
balho o a renda atingiu CrS
52 470,00 '5 520 pagantes).

A partida foi realizada no
Estádio Hélio Pratas c os ti-
mes formaram assim: CEUB —

Valdir. Emerson. Pedro. Cláu-
dio e Rildo; Alencar e Péricles
(Gilberto); Xisté, Dílson (Car-
dosinho*. Juraci e Dario. lor-
taleza Lulinha. Louro. De-
ma (Osiris). Wilkson e Roner;
In, i Paulinho i e Zé Carlos;
Lucinho. Hamilton Melo. Mar-
c-iano e Geraldino ' Jorge Au-
gllstO'.
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Vasco empala em
jogo equilibrado
com Desportiva

Vitória i Correspondente i
— Vasco e Desportiva em-
pataram ontem, por 0 a 0,
em partida equilibrada e
muito bem disputada, rea-
lizada no Estádio Engenhei-
ro Araripe. O juiz. com
atuação regular, foi Ro-
mualdo Arppi Filho e a
renda somou CrS 142 mil e
SOO.

No primeiro tempo a Des-
portiva dominou a partida,
tendo perdido algumas
chances para marcar mas.
na segunda etapa, o Vasco
voltou bem melhor e so-
mente não fez gol graças a
excelente atuação do golei-
ro Edalmo.

Desportiva domina
As equipes formaram as-

im: Vasco — Andrada: Fi-
élis, Miguel, Marcelo (Gil-
om e Alfinete: Alcir e Za-
ata: Jorginho. Roberto.
marildo e Luis Carlos.
ssportiva — Edalmo: Mar-
s. Juci, Elei o Batista:
nduca, Sérgio e Evandro
lvesi: Elisio. Zezinho e
o.
\ partida começou muito
ta e monótona, com to-

cias as ações concentrando-
se no meio-campo. O Vasco
foi o primeiro a tentar o
gol mas, pouco a pouco, a
Desportiva passou a domi-
nar a partida e foi quem
perdeu a melhor chance
desta etapa, através de Deo.
aos 30 minutos.

Vasco melhor

No segundo tempo o Vas-
co voltou bem melhor e
quando a Desportiva recuou
para garantir o resultado,
buscando apenas os gols em
contra-ataques, Zanata. Al-
cir e Amarildo ficaram com
o domínio total do meio-
campo e, auxiliados por
Luis Carlos, começaram a
impulsionar sua equipe para
o gol adversário.

O gol porém não surgiu,
graças à excelente atuação
do goleiro Edalmo que, prin-
cipalmente nos 15 minutos
finais, realizou uma série
de ótimas defesas. Amaril-
do, cansado, foi substituído
por Jailson mas o panora-
ma não modificou-se. ter-
minando a partida em se-
guida sem nenhum lanei
cie destaque.
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OPERÁRIO 1x0 PALMEIRAS
umho

ampi) Grande iCorrespon-
ate) — A torcida do Opera-

i fez um verdadeiro cama-
1 para comemorar a vitória

, equipe sobre o Palmeiras,
3r 1 a 0. no Estádio Pedro Pe-
ossian. gol marcado por Car-

js Alberto aos 34 minutos do
primeiro tempo. O jogo íoi pre-

judicado pela china e esteve
interrompido por 20 minutos.
devido á falta de luz.

O juiz San! Mendes terminou

a partida quando ainda falta-
vam quatro minutos para o en-
cerramento. A renda somou CrS
114 mil e os times foram estes:
Operário Sidnei. Maurício
Manoel. Gue e Ojeda: Natálio

e Zé lio: Xavier (Nenem), Car-
los Alberto, Zé Carlos e Gua-
rá. Palmeiras — Raul Mareei.
Enrico. Polaco. João Carlos e
Zeca; Dudu e Edson: Ronaldo
<TStliii. Careca. César iFedatoi
e Nei.

ESPORTE 1x0 ATLÉTICO MINEIRO

Recife (Sucursal > — O Atlé-
tico Mineiro perdeu a segunda
partida consecutiva nesta Ca-
pitai, ao ser derrotado pelo
Esporte por 1 a 0. no Estádio
do Arruda, gol de L.ula de pé-
nalti. aos oito minutos rio se-
gundo tempo. O detalhe foi a
ausência cio juiz Clinamule
França, que não apareceu no
campo, sendo substituído por
Hélio Ferreira.

A renda somou CrS 71 625.00
i7 567 pagantes) e as equipes
formaram assim: Esporte —
Tião, Marcos. Lula. Alberto e
Luisinho: Wilson e Feitosa;
Luis Fumanchu. Helinho.
Adãozinho i Edmílson i e Or-
lando. Atlético — Mazurkie-
wiez. Getúlio, Grapete, Silves-
tre e Cláudio; Toninho iTotu-
nhoi e Vanderlei; Arlém. Rei-
nalclo. Campos c Romeu iNil-

CRUZEIRO 1x0 NÁUTICO

Natal i Correspondenta i
— Apssar de jogar com ape-
nas 10 homens a partir dos
37 minutos do primeiro
tempo, quando Geraldo foi
expulso devido a uma en-
tra da violenta em Ivã, o
Flamengo náo teve dificul-
dades para vencer o Ame-
rica por 2 a 0. ontem á noi-
te, no Estádio Castelo Bran-
co. com gols de Dario e Vi-
continho. O juiz Agomar
Martins teve boa atuação e
a renda foi de CrS 95 mil
171.

Rodrigues Neto deu um
soco em Chiquinho no in-
tervalo do iogo quando, no
vestiário, foi chamado a
atenção pelo companheiro
para que evitasse recla-
mar das marcações cio juiz,
numa das quais no primei-
ro tempo chegou a ser ad-
vertido com o cartão ama-
relo.

Belo Hornuiite iSucursall —
O veterano zagueiro Procópio
fez a torcida esquecer as
vaias, e trocá-las por intensos
aplausos, ao deixar a sua
área para ir até o campo do
Náutico marcar o gol cia vi-
tória de sua equipe, aos 12
minutos do segundo tempo O
Cruzeiro dominou o iogo to-
rio. mas não soube aproveitar
a> várias chances que surgi-
ram

A.s equipes formaram com:

Cruzeiro — Vítor. Nelinho.
Perfumo. Procópio e Vander-
lei: Zé Carlos. Dirceu Lopes "
Palhinha; Baiano. Cândido e
Eduardo iLimui. Náutico ~
Luis Fernando. Pedro Paulo.
Beüato Sidclei c Cincuneggi
(Franklin); Cordeiro e Drail-
ton; Dedeti, Jorge Mendonça.
Paraguaio e Betinho (Chicoi.
O juiz foi Dulcidio Validei li :
Boschila e a renda somou Cr>
22 mil Kid.

Domínio

GOIÁS 0x0 CORÍNTIANS

Goiânia 'Correspondente i —
Goiás e Coríntians empataram
de 0 a 0 no Estádio Olimpio,
resultado justo diante do do-
nunio quase toial que os goia-
nos exerceram no primeiro
tempo e do equilíbrio de ações
conseguido pelos paulistas na
fase final. José Luís Barreto foi
o juiz Rência de CrS 171 mil
Otiõ.

O Goiás jogou com Amauri:
Toninho (Gilson). Macale,
Alexandre e Cláudio: Matinha
c Tuira; Rinaldo (Plteri, Pa-
giietti. Lincoln e Reis. O Co-
rnuians. com Armando: Ze Ro-
uerto. Pescuma. Wagner e Via-
aimir; Tião e Adãozinho: Va-
guinho. Washington. Roberto e
Marco Antônio.

Os dois times jogaram
assim: Flamengo - Rena-
to: Rondinelli, Chiquinho.
Luís Carlos e Rodrigues Ne-
lo: Liminha e Geraldo; Vi-
centinho, Zico. Dario e Ju-
Unho ' Zé Mário i. América

Ubirajara: Ivã. Scala.
Mario Braga e Cosme: Edi-
nho e Garcia: Jangada. Pe-
drada iSantacruzi, Was-
hington e Davi. Scala foi
expulso nos minutos finais
da partida, cm virtude de
ter reclamado, ao bandeiri-
nha. de impedimento no gol
de Vicenünho.

O primeiro tempo do jo-
go íoi de completo domínio
do Flamengo, que so não
tez mais gols devido a fal-

ta de sorte dos seus atacan-
tes. Logo nos primeiros mo-
vimentos da partida, Dario
ficou frente a frente com o
goleiro Ubirajara. depois de
fer recebido um excelente
lançamento dc Chiquinho.
mas complicou-se na joga-
cia e foi desarmado por Má-
rio Braga.

Momentos depois, lança-
cio por Zico. Vicenünho pe-
netrou na defesa do Améri-
ca, driblou Cosme c Scala e
chutou sobre o travessão.
quando Ubirajara já estava
batido, no chão. Novamen-
te Dario. aos 20 minutos, es-
capou pela direita c com a
bola dominada chegou até
á cabeça cia grand? área do
América, quis colocar, chu-
tando fraco para defesa de
Ubirajara.

O America, fechado na
defesa, resistia ao assédio do
Flamengo. Aos 26 minutos,
Rondinelli bateu uma falta,
com violência. A bola enco-
briu a barreira e se ofere-
ceu. no alto. á cabeça de
Dario. que com um toque
leve fez 1 a 0 para o Fia-
mengo.

No segundo tempo, com
apenas 10 homens, o Fia-
mengo se limitou a tocar a
bola a fim de assegurar o
placar. O América tentou
alguns contra-ataques, mas
sem sucesso, já que Chiqui-
nho, o melhor em campo,
não so executava uma boa
cobertura como orientava
os seus companheiros dc de-
fesa. Aos 43 minutos. Vicen-
tinho recebeu um passe lon-
co de Zico. bateu Scala e
marcou o segundo gol do
Flamengo.

Salvador iSucursall — Vi-
tória e Olaria empataram
ontem á noite na Fonte No-
va. em jogo de placar mu-
do e baixo nível técnico, no
qual os destaques restringi-
ram-se aos dois goleiros —
Joel Mendes e Jorge Vitorio,
responsáveis pelo marcador
em branco — c Roberto
Pinto, organizador do time
carioca. Jéferson de Freitas
íoi o juiz e a renda somou
Cr$ 48 723.00. com 5 570
pessoas pagando ingresso.

A equipe local pressionou
no inicio da partida, per-
dendo ótimas oportunidades
de marcar, aos seis e aos

10 minutos. Baseado sobre-
tudo na categoria dc Rober-
to Pinto, o Olaria conseguiu
reconvpor-se, equilibrando o
jogo. mio resultado fez jus-
tiça ao desempenho dos dois
quadros. Os times foram o.s
seguintes: Vitória — Joel
Mendes: Roberto. Dutra.
Válter e França: Roberto
Menezes c Dicii lEvilásioi;
Zé Luiz. Deri iDavi), André
e Osni: Olaria — Jorge Vi-
torio; Moreira, Dejair, Gil-
berto c Da Costa; Dirceu
Alves e Roberto Pinto: An-
toninho, Tanesi. Jair o. Jair
Pereira tClésio).

Displicente, .sem acreditar
no adversário, o Fluminen-
se acabou derrotando com
dificuldade o Itabaiana por
2 a 1, ontem á noite no Ma-
racanã, numa partida de
fraco nivel técnico e que foi
assistida por apenas 5 859
pagantes, que proporciona-
ram uma renda de Cr$
42 337.50.

O primeiro tempo termi-
nou 1 a 1. gols de Manfrini
aos 13 minutos e Gaúcho
aos 40. O gol da vitória foi
conquistado por Luis Alber-
to. após boa jogada de Ca-
furinga, aos 25 minutos do
periodo final. O árbitro Hé-
lio Cosso teve fraca atua-
cão. deixando de marcar
um pênalti contra o Flumi-
nense.

Com equilíbrio
As equipes formaram a.s-

sim: Fluminense — Rober-
to. Toninho. Brunel. Silvei-
i-a e Casagrande (Mari-
nho): Rubens, ciéber e
Moacir: Paulo (Cafuringa),
Luís Alberto e Manfrini.
Itabaiana — Wilson. Pedri-
nho. Tora. Paulo e Edson
Scott: Cagnani e Tática:
Catarina (Paranhosi. Gaú-
cho. Gustinho e Duda.

O.s cariocas, aproveitam
do-se da timidez do Ita-
baiana, começaram me-
lhor, com fácil toque de bo-
Ia e sem encontrar maio-
res problemas para chegai
á área adversária. Mas o
Fluminense, com o decorrer
da partida, foi se tornando
displicente. circunstancia

displicente
cie 2 a 1

dificuldade
ao timefavoreceu ser-que

gipano.
Aos 31 minutos, Toninho

foi á linha de fundo e cen-
trou para a área. Manfrini
chutou, o goleiro defendeu
parcialmente e, na falha
do zagueiro Paulo, o ata-
cante completou para as
redes, no primeiro gol.

Apesar de interiorizado
no marcador, o Itabaiana
não se perturbou. E o em-
pate foi conquistado aos 40
minutos: Gaúcho cieu um
lençol em Silveira, contro-
lou a bola no peito e chu-
tou fora do alcance de Ro-
berto.

Vaias da torcida
As duas modificações fei-

tas por Duque — Marinho
no lugar de Casagrande, e
Cafuringa no de Paulo —
deram maior movimenta-
ção ao time, que chutou
uma bola na trave aos seis
minutos, por Manfrini. O
segundo gol foi marcado
aos 25 minutos. Cafuringa
passou por Edson Scott.
centrou para a área e Lins
Alberto concluiu para as
redes.

O Itabaiana Íoi todo á
frente em busca do empa-
te e criou uma série de
lances de perigo, o princi-
pai aos 42 minutos, quan-
do Tática tentou encobrir
Roberto, mas o goleiro fez
excelente defesa. A torcida
do Fluminense, insatisfeita
com o rendimento da equi-
pe, em vários momentos
vaiou o.s jogadores.

T,.|cfolo JB
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O Botafogo pr*taü-aT7mgir%tmdo: ficou comum homem a mais. mas seu esforço foi nuto

lota fogo joga
l e

SÃO PAULO 4X2 RIO NEGRO

GRÊMIO 2x0 ATLÉTICO (PR)

1'orto Alegre (Sucursall -
O Grêmio repetiu a sua bon
atuação ria estréia e ganhou
facilmente do Atlético Para-
naense por 2 a 0, ontem ã noi-
te no Estádi > Olímpico, numa
partida cm que teve total rin-
mínio. inclusive com duas bo-
las chutadas por Tarciso na
truve. Os gols foram marca-
rios por Bolívar, aos nove mi-
nutos do primeiro tempo, e
Carlos Alberto, no primeiro
minuto do segundo tempo.

Carlos Costa foi o juiz e a
renda somou CrS 74 mü 524.
O Grêmio venceu com Picasso.
Everaldo. Anclleta, Beto Fus-
cão e Tabajara; Carlos Alber-
lo. Humberto Ramos e Tori-
n,j; Cadinhos. Tarciso e Boli-
var (Loivoi. Atlético — Alte-
vir. Cláudio. Deodato. Almeida.
Alfredo e Ladinho; Toquinho.
Sicupira (Taquito) c Caio:
Bata. Liminha (Nilson) e Dicli
Pedalada.

AMERICA (GB) 1 X 0 TIRADENTES Belém
DCÍÚC €111

de 3 a l

.Manaus - Com três gols de
Serginho e um de Piau, o Sáo
Paulo obteve nova vitória nes-
ta Capital, ao derrotar ontem
a noite o Rio Negro por 4 a 2.
no Estádio Vivaldo Lima. numa
partida disputada em ritmo in-
tenso e que fez o público vibrar
pelo grande número rie gols.
Adindo (contrai e Jorge mar-
earani para o time amazonen-

Teresina O América
conseguiu ótimo resultado
ao derrotar o Tiradentes
por 1 a 0, go! de Caio. A
partida, realizada no Está-
dio Alberto Silva, foi mui-
to prejudicada pelas fortes
chuvas que caíram sobre a
cidade durante toda a noi-
te e que afastaram o pú-
blico. pois a renda foi de

apenas CrS 48 mil 623.
O lance mais curioso do

jogo aconteceu cm seguida
ao gol de Caio. que no Cam-
peonato Nacional do ano
passado jogou pelo Tira-
dentes: ele marcou o gol do
América e foi festejar jun-
to ao alambrado. acabando
por tirar a camisa e jogá-la
para os torcedores.

Tilefofo JB
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O esforço de Altevir foi inútil: Carlos Alberto chutou forte, bem colocado, no 2A gol do Grêmio

Belém ' Correspondente.
Dominado durante toda a
partida, o Botafogo foi der-
rotado ontem á noite nesta
Capital pelo Paissandu, por
3 a 1. com gols marcados
por Moreira. Osvaldo e Tui-
ca, para o.s paraenses, e
Carlos Roberto, clc falta,
para os cariocas. O juiz,
com boa atuação, foi Se-
bastião Rufino. A renda.
prejudicada pela chuva,
chegou a CrS 70 350.00. Vil-
li, do meio-de-campo do
Paissandu. foi expulso aos
27m do segundo tempo, por
retardar propositadamente
a cobrança de uma infra-
ção.

O jogo começou com as
duas equipes retraídas, indo
á frente apenas em contra-
ataques. Aos 12 minutos, a
chuva, que já vinha caindo
antes do inicio da partida,
aumentou de intensidade,
influindo na qualidade do
espetáculo. Os dois times
soltaram-se mais cm cam-
po. o Botafogo deixando-se.
no entanto, apanhar em
freqüentes impedimentos,
principalmente através de
Fischer. Aos 25m, quando a
superioridade do Paissandu
já era flagrante. Cao foi ba-
tido por um chute de Os-
valdo. devolvido pela trave.
A equipe paraense acaba-
ria. porém, em vantagem
no primeiro tempo, com uni
gol de Moreira, aos 45m,

aproveitando, de cabeça,
um lançamento de Silva.

O time da casa voltou pa-
ra o segundo tempo com
maior disposição ainda e
logo aos três minutos am-
pliava a contagem para 2 a
0. com Osvaldo concluindo
de cabeça um cruzamento
de Moreira. O ataque do
Paissandu explorava a fra-
gilidade do setor esquerdo
da defesa do Botafogo, on-
cie Edmílson tinha fraca
atuação. O clube carioca
procurava desesperadamen-
te reagir, mas Fischer. que
construída a.s principais jo-
iradas de seu ataque, enear-
regava-se também de de.s-
truí-las. colocando-se in-
sistentemente impedido.

Ao.s 27m Villi íoi expulso,
por ter atrasado a cobrou-
ca de uma falta. Com 10
homens, o Paissandu caiu
um pouco dc produção, mas
ainda assim conseguiu mar-
car mais uma vez, através
de Tuica. também dc cabe-
ca. A três minutos do fim.
o Botafogo fez seu gol de
honra, em falta batida por
Carlos Roberto.

Os times foram estes:
Paissandu - Edson: Silva.
Nilson. Nilo e Diogo; Villi e
Jair Santos: Moreira, Osval-
do iBacuri'. Tuica e Valdir
' Pradoi; Bolafogo - Cao*.
Miranda. Valtencir, Osmar
e Edmílson: Carlos Roberto
p Nei: Roberto Carlos, Pu-
nica, Fischer e Ademir.

Arnaldo César Coelho íoi o
juiz. a renda somou CrS
78 772.00 (11240 pagantes) c os
umes foram estes: São Paulo

Valdir Peres, Nelson. Para-
nhos. Adindo c Gilberto; Chi-
cão e Pedro Rocha: Ratinho
pGesum). Ademir, Serginho e
Puni. I!i» Negro lane. Jor-
gc. Zé Cario:-. Biluca e Almir:
Denilson e Zezinho; Mano
(Orangei, Alberi (Amaro). Jor-
ee i; Cuíca.

INTERNACIONAL 2x1 AVAI

Florianópolis < Correspondeu-
tei __ Depois de estar perdendo
de 1 a 0. gol de Toninho. e com
Schneider defendendo um pé-
nalti cobrado por Zenon. aos
Wi minutos cio segundo tem-
po, o Internacional denotou o
Avai por 2 a 1 gols cie Falcão
e Valdomiro. O juiz foi José
Marcai Filho

O Internacional jogou com
Schneider; Cláudio, Figueroa.
Pontes e Vacaria; Tovar e
Falcão; Valdomiro. Escurinho.
Claudiomiro e Pedrinho (João
Ribeiro p. O Avai formou com
Joceli: Sousa. Ari Prudente.
Vilela e Orivaldo; Rogério
p Carlos Roberto e Veneza).
Bakiuino e Zenon; Paulo Ro-
berto. Toninho e Joáo Carlos.

SAMPAIO CORRÊA 2x2 BAHIA

são Luis i Correspondentei
- Numa pari ida de excelen-

te movimentação no primeiro
tempo e de violência no se-
gundo. Sampaio Corrêa <• Ba-
hia empataram rir* 2 a 2. no
Estádio Nhozinliii Santos. Ade-
Uno (dois) marcou para n ti-
me local e Douglas e Alberto
fizeram os gols da equipe liai-
ana. A renda foi muito boa:
CrS 93 mil U8 (13 562 pagam

Gilberto
partida e
assim

Ferreira dirigiu a
is limes atuaraiii

Sampaio — Gilson. Ma-
rinho. Morais, Raimundo v
Santos: Nanries e Sérgio Lu-

pes; Adelino. Djalma Ar:*.:-
nho). Dionisio e Aílton. Bahia

Buttice. Ubaldo. Sapatâo.
Altivo e Jucá; Baiaco e Alber-
to: Tirson. Douglas (Piolho).
Picolé e Marquinhos. O pn-
meiro tempo terminou 1 a 1.

CEUB 1x0 FORTALEZA

Brasília iSucursal) —Mesmo

jogando melhor, sobretudo no
segundo tempo, o CEUB encon-
trou muita dificuldade para su-
perar a retranca do Fortaleza,
mas no final, aos 37 minutos,
obteve o gol da vitoria de 1 a
0, através cie Gilberto, no com-
plemento cie uma excelente jo-
gada de Cardosmho. Nílton
Chagas teve um excelente tra-
balho i a renda atingiu CrS
52 470.00 ií>ô20 pagantes).

A partida foi realizada no
Estádio Hélio Pratas e os ti-
mes formaram assim: CEUB —

Valdir. Emerson. Pedro, Clau-
dio e Rildo; Alencar e Péricles
pGilberto): Xisté. Diíson (Car-
dosinhor. Juraci e Dario. For-
taleza Lulmha. Louro. De-
ma (Osirisi. Wilkson e Roncr.
íris (Paulinho* e Zé Carlos:
Lucinho. Hamilton Melo. Mar-
cano i* Geralclino (Jorge Au-
misto)-
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Santa Cruz
enfrenta
o Nacional

Manaus (Sport Press-
JB)— Sem Ramon. arti-
lheiro do Omoeonato
Nacional de 73, e ainda
sem saber se poderá con-
tar com Erb, o Santa
Cruz enfrentará hoje o
Nacional, às 21 h. no Es-
tádio Vivaldo Lima. com
arbitragem do Oscar
Scolíaro.

O goleiro Procópio.
caso esteja em boas con-
dições físicas — será tes-
tado antes do jogo — re-
aparecerá no Nacional
em substituição a Délcio,
que foi muito criticado
pelo gol que deu domin-
go a vitória ao São Pau-
lo.

O Nacional jogará
com Procópio (Délcio):
Antenor, Renato, Eurico
eLuís Florêncio; Bibi,
Jorginho e Ângelo; Ro-
berto. Expedito e Reis. O
Santa Cruz, com Gilber-
to: Gena. Lima, Paulo
Ricardo e Orlando: Zito,
Erb (Givanildo) e Lúcia-
no; Wilton. Zé Carlos e
G i v a nildo (Fernando
Santana).

São Lourenço

apartamentos classe A.

em pleno
funcionamento

Pernoite, clesjejum
almoço e jantar

Diárias
a partir de

tudo incluído
no preço.

Em Guarapari

RESERVAS

PBCIUErijiivuc
Rda Quitanda 19, Sala 617

Tel.: 232-9105
Rog. Embratur 338-Cat. A

Panatta
Oliveira é a Koch vence

atração de
Remo e Coritiba

por 2a0

Belém (Correspondente) — -Clube
do Remo e Coritiba fazem hoje às 21h,
no estádio Evandro Almeida, uma par-
tida que tem como maior atração o za-
gueiro Oliveira, paraense atualmente
defendendo o tricampeão do Paraná e
que será homenageado pelos esportistas
locais momentos antes do início do jogo.
A arbitragem estará a cargo de Almir
Laguna, da Federação Paulista." 

O Coritiba, segundo o técnico Yus-
trich, não tem problemas de escalação.
No Remo, duas novidades estão anun-
ciadas: o lateral-direito Marinho que jo-
gou o último Campeonato Nacional pelo
Ceará, e o quarto zagueiro Queiroz. As
eauipes serão as seguintes: Remo — Di-
co: Marinho, China, Queiroz e Cuca;
Elias e Russo; Caíto, Luizinho, Alcino c
Rodrigues. Coritiba —- Jairo; Oliveira,
Di, Cláudio e Nilo; Hidalgo e Dreyer;
Lourival, Zé Roberto, Hélio Pires e
Aladim.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO A

PG PP GP GC

.: Fl-mengo O 12 —

3 — Vasco 12 —

J — D=sporliva 110 —

_ Am. iíc» GB 1 —

- - Fluminense 13 —

— B«liia 1 —

6 — Paissandu 2 1

9 - Tiradentes 2 1

IS — Inlernacional 2 1

11 — Allélico P- 2 1

12 — Remo 1 2 1 —

13 — S Cor,ei. I 3 2 1

14 — Avai I : 2 I

15 - Viraria 13 12 2— I

16 — Olaria 13 0 12— 1

17 — B_l,.f-<_. 13 3 2— 1

]$ — América RN 13 13 2— 1

I? Ilabaiana 0 3 2 — — 2

20 - Conhba 0 0 2 1—— I

GRUPO B

PG PP GP GC J V E D

i - O-.orário 0 4.22

2 - São Paub 0 5 3 2 2 - -

.1 - Cru.'.ro 110 2 11

4 Ccrinliam 12 1111

Goiás 12 1 I 
' 

1 1

6 Porluguesa 0 2 111

Fi rtale ¦•• 2 2 12 1-1

Náutica 2 2 12 1 1

9 Pa meiras 2 4 4 2 1-1

Ceub 2 2 2 2 1 1

Esporlc 2 112 1-1

12 - Guarani 10 0 1 1

Ceara I 1 \ 1 - ¦ I

14 - Rio Necjro 13 3 5 2-1 I

15 - Santa Cru; 2 3 4 I - - 1

16 - CSA 2 2 3 1 1

17 - Sanios 2 1 2 1 - - 1

18 - Nacicnal 2 0 1 1 - - 1

19 - América MG 2 0 2 1 - - 2

20 - Allélico MG 4 0 3 2 - - 2

DINHEIROVIVO_^ r J -T.

V^*«

Fará »ocí comprar o qus quiser. BaitB oanhar CtS 500,00
t -nSo poiwlr notai deaabonadora». So precisar do mal», .
; -.«:._ reMlwm.i.o seu problema. -. :,..$'-'_.*"

^ê:rcÊ__ÍIJ^X_-Ã_::S.-A^v '-
^j*: __Áterídei_oã tàmb-rrv: aos - sábados *

,-..J •C6NTRO-;":'Buà:oóne-hf*K'Dlâ_..M¦% • .-'. . -
¦^ -MADUREIRA; Rúa^Alnwloda Fwlla», 41-6 PLATA','."?'M6IÉR: 'Rui 

Sllv'«.R-b»lõ, 10 •'.'•«!• '302 i .
;.. A». H. Sr», do Copic»b»n», .807 - i«lM,'201 • «02

São 1'aulo iSucursal) —
Thomas Koch foi o primei-
ro tenista brasileiro a pas-
sar para as quartas-de-ft-
nais do W.C.T. — Copersu-
car União ao vencer ontem
á noite, no Ibirapuera. a
Adriano Panatta. primeiro
do ranking italiano, por
doi.s sets a zero. parciais de
7/0 e 6/4. Luis Felipe Tava-
re; foi eliminado por Rod
Lavor. da Austrália, que o
venceu com facilidade por
dois sets a zero. parciais de
6/2 e 6/1.

Com a vitória de ontem.
Thomas Koch enfrentará
amanhã o tenista britam-
co Mark Cox. que. apesar
de também ter passado às
quartas-de-finais, não tem
jogado muito bem. Edson
Mnndarino. que venceu
Thomas Leonard por WO,
jogará hoje com o sueco
Bjom Borg, vencedor do
britânico Graham Stihvell.

Tiriac agrada
O tenista romeno lon Ti-

riac venceu ontem à tarde,
no Ginásio de Esportes do
Ibirapuera. a principal par-
tida contra o britânico Ge-
rald Battrick, por dois sets.
a zero. com parciais de 6/2
e 6/3 pelas oitavas-do-final
do WCT — Copersucar
União, que reúne os melho-
res tenistas do mundo, inte-
grantes do grupo verde da
organização. A outra melhor
partida íoi entre Mark Cox.
c'a Inglaterra, e Juan Gis-
bert. da Espanha, cabendo
a vitória ao primeiro, por
dois sets a um.

Sem se esforçar, o tenista
lon Tiriac, derrotou o brita-
nico Gerald Batrick, por
dois sets a zero, demons-
trando que é realmente um
dos grandes favoritos do
Torneio.

Antes da partida, Bat-
trick declarara que não te-
ria problemas para ven-
cè-lo. ma.s com o tronscor-
rer do jogo, este conseguiu
tirar seu controle, além de
se ver prejudicado pelo ba-
rulho que fazia no teto do
.inásio, com a chuva. Bat-

-'• 'entou uma reação no'•> set. mas não pas-
meaça, pois Tiriac

-om rapidez.

(... \ ganha
Mark Cox, da Inglaterra,

com dificuldade, ganhou do
espanhol Juan Gisbert —
que no dia anterior vencera
d brasileiro Carlos Alberto
Kirmayr — por dois sets a
um. com parciais de 7/6, 3/6
c 6/4. Cox tentou impor seu
ritmo de jogo ao espanhol
no primeiro set, mas não
loi fácil vencê-lo. só o con-
.seguindo através dc tie-
brack, que terminou em 7
a ã. para ele favorável.

No segundo set. Cox íic.iu
descontrolado, pcis. além cn
r u kl o do temporal, o público
começou a torcer pelo espa-
nhol, que sentindo sua que-
da de produção venceu sem
dificuldades por 6 a 3. Para
o terceiro set. ele voltou
mais tranqüilo e reagiu,
vencendo por 6 a 4.

Favorito perde
A primeira partida do dia

apresentou a vitória de Ha-
rold Solcmon, dos Estados
Unidos, sobre o argentino
Guillermo Villas. que era
considerado o favorito, por
dois sets a zero .Foi o pior
jogo já realizado no torneio,
pois os tenistas mostraram
total desinteresse, e o vito-
rioso foi o que jogou menos
pior.

Villas, depois da partida,
declarou que "fui m u i t o
prejudicado pela ilumi-
nação do ginásio, que está
mal colocada, além de não
jogar bem hoje." Reclamou
também contra imparoiali-
dade de Sclomon, que não
acusava corretamente a s
bolas durante o jogo. Com
esta vitória, Solomon pas-
sou as quartas-de-final, fi-
cando o argentino elimina-
do.

Partida de duplas
A única partida de duplas

realizada ontem á tarde
apresentou a vitória d e
Harron Ral.im. do Pa-
quistão, e Paul Gerken, dos
Estados Unidos, sobre o.s
n orte-americanos, Edward
Dibbs e Harold Solomon.
por dois sets a zero, com
parciais de 6/1 e 6/2. A du-
pia vitoriosa não precisou
mostrar todo seu jogo, e
venceu facilmente.

Seleção já tem
programa ate o
final cia Copa

A CBD divulgou on-
tem o roteiro da Seleção
na Europa, dividido em
duas fases: a de prepara-
tivos, que inicia-se com
a viagem, no dia 16 de
maio, para Frankfurt,
na Alemanha Ocidental,
e a outra com a disputa
da Copa do Mundo pro-
priamente dita. a partir
do dia 13 de junho.

O roteiro inclui ainda a

hipótese de o Brasil cias-
sificar-se entre os dois
primeiros em seu grupo,
com o que passaria à
segunda parte do Mun-
dial, e o que será feito
caso a Seleção vá até a
final. Ontem ainda, a
CBD entregou o progra-
ma da FIFA para a
semana que antecede o
Campeonato.

Programação
MAIO

l(i — Saida do Galeão, pela
Varig.

17 — Viagem para Basiléia,
na Suiça e, de lá, para Feld-
berg, pela estrada de rodagem
'50 km). Estada na concen-
tração de Herzogenhorn, que
está 500 metros de altura. Per-
manència até 25 de maio, vés-
pera da ida para Ludwigslia-
ven. distante 1(10 km.

20 — Jogo em Ludwigshaven
(Alemanha Ocidental), com
adversário a ser anunciado,
bem como o horário.

27 — Regresso a Herzogc-
nhora.

30 — Viagem a Estrasburgo
iFrança), distante 80 km. Jo-
:_o. ram adversário e horário a
serem anunciados.

;il - - Remesso ã concentra-
çào de Herzogenhorn.

JUNHO

3 — Viagem c jogo na Ba-
sileia, distante 50 km da con-
centração. com adversário a ser
anunciado.

¦I Regresso á concentra-
ção dc Herzogenhorn.

5 Preparativos para mu-
dança cie concentração.

U Inicio de concentração
no Hotel Am Rosenberg, na Ci-
dade Hofheim (Alemanha Oci-
dentali, distante 20 minutos de
Frankfurt peía estrada clc ro-
cia lem.

13 Joiüi clc estreia na Co-
pa, contra a Iugoslávia, em
Frankfurt, com abertura das
solenidades ás lõ horas '11 ho-
ras de Brasília). Regresso em
seguida a concentração do Ho-
tel Am Rosemberg.

18 — Jogo contra a Escócia,
também em Frankfurt, com
início às 1G horas 112 horas de
Brasília i. Regresso à concen-
tração clc Am Rosemberg.

19 Ida para Essen e hos-
pedagem no Touring Hciel, no
bairro de Bradeney.

22 Viagem para Gelsen-
kirchen e jogo contra o Zaire,
com inicio às 16 horas (12 ho-
ras do Brasil).

23 -- Volta a Essen se o
Brasil for o campeão da sua
chave ou ida paia Hannover
(sc for o segundoi, com estada
na cidade vizinha (a í)km) de
Ronnemberg, hospedando-se no
Hotel Benthergerg.

O restante do roteiro está
dividido em duas hipóteses:
a - Brasil vencedor de sua
chave (viagem para Essen);
bi — Brasil em segundo lugar
na sua chave (viagem para
Ha nover i:

HIPÓTESE A

23 — Volta a Essen e esta-
da no Touring Hotel.

26 — Viagem para Dussel-
dorf e jogo com o segundo co-
locado no Grupo I. Início ás
191l30m (15h30m de Brasília),
podendo ser antecipado para
às 16 horas (12 horas de Bra-
sília).

27 — Volta à concentração
do Hotel Am Rosemberg. em
Hofheim.

30 — Jogo contra o vence-
dor do Grupo IV. em Frank-
furt.

JUIHO

1 - Viagem para Essen e
hospedagem no Touring Hotel.

3 — Jogo com o segundo co-
locado no Grupo III, com ini-
cio às lOhSOm (151.30111 de Bra-
sília).

HIPÓTESE B

23 — Viagem para Hano-
ver e concentração no Hotel
Bentherberg, na cidade de
Ronnenberg

.26 — Jogo em Hanover com
o vencedor do Grupo I, com
início às 19h 30m (15h 30in de
BrasíliaI, podendo ser anteci-
paclo para as ni horas il2 lio-
ras de Brasilim. Volta a Ron-
nenberg

30 — Jogo em Hanover con-
tra n segundo colocado do
Grupo IV e com início marca-
cln para as 16 limas (12 horas
cie Brasília'.

JUtHO

1 — Volta ao Hotel Am
Rosenberg. na cidade dc Ho-
fheim.

— Jogo em Frankfurt
contra o segundo colocado do
Grupo III. com inicio as lOli
30m ilõh30n. de Bitisília), mas
podendo ser antecipado para
a.s 16 horas ( 12 horas de Bra-
sília i

Em caso de classificação
para a final, ou para a deci-
são do terceiro lugar, o pro-
grama será o seguinte:

— Viagem para Munique,
para concentração a ser anun-
ciada.

li — Jogo para decisão cio
terceiro lugar (caso o Brasil
tenha sido o vice-campeão no
seu grupo da fase anterior).

7 — Jogo decisivo do Cam-
peonato Mundial (caso o Bra-
sil tenha sido o campeão cie
seu grupo na fase anterior).

Mexicanos ainda não
têm equipe completa

México (ANSA-JB) — Só
12 dos 18 jogadores convo-
cados para a Seleção Mexi-
cana que jogará contra o
Brasil, dia 31. no Rio. se
apresentaram ontem para o
primeiro treino. Os ausen-
tes pertencem a cinco clu-
bes que atualmente discor-

dam dos dirigentes do fute-
boi do México.

Os jogadores que atende-
ram à convocação se con-
centraram e treinaram, sob
a orientação do técnico Ig-
nácio Jauregui. A delegação
mexicana viajará para o
Brasil dia 28.

Alemanha Oriental
derrota a

Berlim IUPI-JBI — Com
um gol marcado pelo pon-
t a- d e- 1 a nç ft J o a c h i m
Streich, a Alemanha Orien-
tal derrotou ontem, aqui, a
Bélgica por 1 a 0. em parti-
da vista por 30 mil torcedo-
res.

Fci a terceira vitória dos
alemães orientais em uma
semana. Antes, a RDA ha-
via ganho da Tunísia e da
Argélia. A Alemanha Orien-
tal está cia ..ificada n o

Grupo I das oitavas-de-final
cia Copa do Mundo, ao lado
da Alemanha Federal, do
Chile e da Austrália. A Bél-
gica não conseguiu se cias-
sificar para a competição.

Apesar do escore aperta-
do, o jogo de ontem foi

Bélgica
francamente favorável à
Seleção Alemã, que esteve
a ponto de marcar vários
outros gots. Os belgas mos-
traram uma equipe fraca e
desentrosada.

Os times foram os seguiu-
tes: Alemanha Oriental —
Juergen Croy; J o a c li i m
Fritsche. Bcrndt. Bransch.
Korad Weise e Lothar
Kurbjuweit; Ruediger Sch-
nupha.se e Reinhard Lauck:
Juergen Sparwasser, Ma-
toul, Joachim Streich e
Eberhard Vogel; Bélgica —
Piot: Van Binst, Martens.
Broos e Van Den Daele;
Verhayn e Van Der El_t:
Dockx, Devrindt, Van
Himst e Nicolai.

--CAMPO NEUTRO
José Inácio Werneck

Entregue sua
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já nem acredito na existência deste
tal exume médico. Não lhe parece es-
tranho. leitor, que o Dr. Lidio Toledo e
sua equipe venham desde anteontem

anunciando o resultado do laboratório sei para
depois adiá-lo?

Em todo este episódio, é de se louvar a ati-
tilde de Carlos Alberto, que se mantém intei-
ramente tranqüilo. Nenhuma queixa, nenhu-
ma explosão. Simplesmente se empenha cm
seu treinamento, suportando a mesma carga
dc. trabalho que seus companheiros.

Este dado. por si só. é prova suficiente
dc que ele nada tem de sério — pois coso
contrário não seria concebível que a equipe
de preparadores físicos o estivesse exigindo em
exercícios.

Mas seria de todo aconselhável que este
misterioso exame afinal se materializasse e

que o Dr. Lidio Toledo ou a presidência da Co-
missão Técnica pusessem um fim definitivo a
todas as especulações. E não é anunciando o
resultado do exame para as nove da manhã,
depois cinco da tarde, em seguida nove da.
manhã do dia seguinte e assim por diante que
eles conseguirão isto. Muito menos upregoan-
do a distribuição de uma nota oficial só para
dc imediato voltar atrás.

INHA impressão é que houve realmen-
te uma tentativa para cortar Carlos
Alberto. Por isso é importante que.
mais do que ninguém, o médico du dc-

legação deixe sua posição bem clara. Pois to-
dos sabem que desde 1971, quando operou seu

joelho, ele encara o jogador com as maiores
reservas — tanto assim que. no ano seguin-
te. vetou sua compra, por parte do Botafogo.

Mus. dc onde quer que lenha partido. o

movimento parece haver gorado, principal-
mente por causa da fortaleza de espirito dc

Carlos Alberto. O Dr. Lidio é que para islo não

contribuiu em nada. Talvez lenha querido ser

apenas cuidadoso, mas a verdade é que dei-

xou uma penosa impressão de insegurança.

VEM sabe. sabe. O noticiário sobre as
características da bola alemã não

poderia andar mais desencontrado.
De acordo com o jornal c com o en-

trevistado, ela passava de péssima a. regular,

bon e ótima. Uns a achavam leve. outros pe-
sada: estes a consideravam pequena, os outros

julgavam-na grande.
Foi então que Rivelino declarou que a bo-

Ia c não só leve como ruim. explicando tin-
lim por tintim os fundamentos de sua opi-

nião. Agora todos repelem esta bola é um
horror.

Questão de prestigio.

._ ENHO a impressão que. depois de pus-
' sar pela provação deste episódio do

corte. Carlos Alberto vai ser recom-

pensado na semana que vem com uma
ótima surpresa — n camisa titular da lateral-
dii cita.

Esle sena o prénvo de Zagalo ao com-

parlamento do jogador nestes dias difíceis.
Mem disso, há um dado áe ordem psicológi-
ca: ninguém mais do que Zagalo respeita o
dono de uma posição, por ter sido ele próprio
vitima do que considera uma injustiça do téc-
nico Feola. barrando-o da Seleção Brasileira
logo em seguida ao retorno da campanha dc
1958.

Assim. Zagalo gostaria de manter o mais

possivel a base de 1970. fazendo as modifica-
ções que o tempo apontasse necessárias. Pelo
mesmo motivo, outro veterano com boa chan-
ce é o quurto-zagueiro Piazza. que tem ainda
a seu crédito o fato de estar no momento em
excelente forma física, como vem provando
cm todos os treinos.

Quanto ao meio-de-campo, Zagalo já pa-
rece ter se decidido por Clodoaldo. Rivelino e
Paulo César. Este substitui Jairzinho no pri-
meiro treino, mas voltará assim que possível à
extrema-esquerda. Quem me dá a impressão
dc náo ter chance alguma é Ademir da Guia.
Sua grande virtude no lime do Palmeiras é

justamente o defeito capital que nele Zagalo
vé em tennos de Seleção: o ritmo constante.

— Ritmo constante — confidenciava o
técnico outro dia — é pura alemão. Nós preci-
samos alternar velocidades.

DE PRI M EIR \ : Segundo Sir Alf Ramsey.

o moderno jogador dc futebol tem que ser
uma mistura de funãista com levantador de

peso. _" por isto que a Inglaterra não sc cias-
sificou: clc esqueceu a bola. /// O Sr. Antônio
do Passo comentava ontem no Itunhangá que.
no seu entender, a televisão está matando o

futebol no interior do Brasil. "Infelizmente

icompletou) não lenho a fórmula para resol-
ver o problema." 11/ Enquanto o Brasil olha
com suspeita seus três goleiros, os italianos
náo poderiam estar mais satisfeitos com o pro-
duto da casa: Dino Zoff tem o recorde alta-
mente respeitável dc V> partidas sem gol con-
tra seleções como a Iugoslávia, o Brasil, a In-

glaterra 'duas vezes), a Alemanha e a Suécia,
além de outras menos votadas.

CAMPO NEUTRO eslá diariamente às
8h45m na RÁDIO JORNAf DO BRASIL.
Sábados e domingos, às 21 horas.
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Bola causa erros
nos chutes a qoI

O baixo índice de apro-
veitamento nos chutes c ca-
beçadas a gol. no primeiro
treinamento desse tipo rea-
lizado pela Seleção, caracte-
rizou o exercício de ontem
de manhã no Itanhangá.
Na opinião geral, havia um
motivo forte para isso: a bo-
ia francesa, ainda desço-
nhecida.

Sesundo a maioria do.s

jogadores, o longo tempo
.sem treino com bola tam-
bém influiu no rendimento
de todos, em particular dos
pontas-de-lança, mais acos-
fumados às jogadas de área
e, geralmente, menos hablll-
dosos. Félix e Leão demons-
traram ótima forma e rea-
lizaram boas defesas. Wen-
deli. sentindo uma dor na
coxa, íoi poupado.

Ponlo fraco
A primeira parte do trei-

no constou de cobranças de
córneres por intermédio de
Paulo César (Fia), da direi-
ta, e Dirceu, da esquerda,
para cabeçadas dos pontas-
de-lança. Este foi o ponto
mais fraco do treino. Ali-
randinha, Enéias, Lelvinha,
Rivelino, Paulo César (In-
ter), Ademir da Guia, Car-
boné e Clodoaldo. especial-
mente os três primeiros,
poucas vezes, conseguiram
cabecear bem.

Zagalo. por diversas vezes,
chamou a atenção dos ata-
cantes, que estavam sendo
surpreendidos pela mudança
cle rumo que a bola tomava.

Só depois de algum tempo

o aproveitamento melhorou
e Leivinha, já mais acostu-
mado com a bola, começou
a acertar no gol.

Ademir da Guia apresen-
tou o melhor rendimento,
trocando as cabeçadas for-
tes pelas bem colocadas,
quase sempre surpreenden-
do os goleiros.

Félix e Leão se destaca-
ram nesta parte do treino,
sem que um suplantasse o
outro.

Paulo César íoi melhor do
que Dirceu nas cobranças de
córneres, colocando a bola
quase sempre em excelentes
condições para os atacantes
cabecearem.

Cruzamentos
Na segunda parte do trei-

no. Zagalo dividiu os joga-
dores em grupos. Os laterais
ficaram com os pontas, e o.s
atacantes e os de meio cie
campo recebiam cruzamen-
tos para tentar chutes a gol.

Carlos Alberto. Zé Maria
e Paulo César cruzavam da
direita. Marinho, Marcos
Antônio e Dirceu. da es-
querda.

Os laterais cumpriram
bem sua parte, conseguin-
do centrar à meia altura.
Mas, novamente, os pon-
las-de-lança decepciona-
vam, especialmente Miran-
dinha. que errou quase to-
cios os chutes a gol.

Rivelino. com ordens pa-
ra não chutar com violên-

cia. procurou colocar a bo-
la e Ademir da Guia se li-
mitava a deslocar o golei-
ro com leves toques.

Marinho foi o único jo-
gador a ser advertido por
Zagalo. O lateral avançou
com a bola e não olhou
para o atacante que corria
pelo meio. Por causa disso
fez um cruzamento ruim,
para trás.

— Vamos prestar mais
atenção. Marinho. Olha o
companheiro antes de cen-
trar — gritou Zagalo.

Leivinha. embora tenha
conseguido uma boa média
nos chutes a gol. demons-
trou um erro: sempre que
o cruzamento era feito, es-
tava atrasado.

Ponto forte
A terceira parte constou

de troca de passes. Zaga-
lo ficava na entrada da
grande área, recebia o pas-
se vindo do meio e tocava
:i bola imediatamente pa-
ra o lateral ou ponteiro,
que tinha de finalizar em
sol. Em seguida, recebia a
bola de uma das laterais e
tocava para o.s atacantes
ou jogadores de meio de
campo que vinham de trás
r. após um novo teque,
lambem finalizavam.

O treinamento exigiu bas-
tante dos goleiros, que ti-
veram oportunidade de rea-
lixar boas defesas. Ainda
como da.s outras vezes, o
aproveitamento nos chutes
a gol não foi bom. A bola.
leve, subia muito.

Tanto Zagalo. como Chi-
rol. Parreira. Coutinho e
Carlesso elogiaram muito a
forma de Félix e Leão. O.-
dois se saíram bem, impres-
sionando pela elasticidade
e colocação perfeita.

Decepções
Dc um modo geral, o trei-

no mostrou que os jogado-
rcs sentiram muito a dife-
renca da bola francesa pa-
ra a brasileira, esta mais
pesada e menor.

Isso foi evidente sobretu-
do em Mirandinha e Enéias,
que erraram frequentemen-
te o.s chutes e cabeçadas.
Os dois. quando exigidos
por Zagalo num treinamen-
lo especial que os obrigava
a dominar a bola no peito,
para depois concluir, come-
leram novos erros.

- A bola realmente pre-
judicou o primeiro treino.
Ela é aparentemente mais
leve e maior. Para quem
está atuando diariamente
cem uma pequena e pesada,

como a brasileira, a diíeren-
ça é grande. Além disso,
sentimos o longo periodo
sem contato com bola — ex-
plicou Leivinha.

Rivelino também conside-
rou a bola leve.

— Ela é mais leve que a
brasileira, mas eqüivale á
que usamos no Mundial de
70. Inicialmente todos sen-
timos a diferença e até re-
cebemos instruções para
chutar com violência, pois
poderíamos sofrer estira-
mento. A gente bate com
uma certa força e pode não
encontrar resistência na bo-
la. o que aumenta os riscos
de uma distensão ou estira-
mento — disse.

Repetição
Para hoje está marcado o

mesmo tipo de treinamento
clr ontem. Pela manhã, lui-
vera treino técnico-tático e
à tarde corrida e ginástica.

O aproveitamento tem
sido ótimo. Para um inicio
dc trabalho posso assegurar
que íoi até surpreendente.
Todos estão muito bem -
falou Parreira.

O preparador não se can-
sou de elogiar a excelente
forma de Ademir da Guia
que. na sua opinião, foi a
grande surpresa:

Não que a gente não
acreditasse na sua forma
habitual. E' que ele parti-
cipou de todas as partidas
do Nacional, pelo Palmei-
ras e seria natural que se
apresentasse com um certo
desgaste. Ma.s, na verdade,
o Ademir é o que está em
melhor forma.

Carlesso fez questão de
elogiar os goleiros, em es-
pecial Félix. que demons-
trou ótimos reflexos.

— O Leão está em forma,

o que náo é novidade. Afi-
nal. participou dc quase to-
dos os jogos do Nacional.
Ma.s o Félix, que estava pa-
rado. foi uma boa surpre-
sa. Pena que o Wendell,
com uma dor na coxa. não
tenha podido treinar como
o.s outros — comentou Car-
lesso.

O.s quatro zagueiros de
área — Luis Pereira, Alfre-
do, Marinho e Piazza —
participaram de um treina-
mento especial com Couti-
nho e Parreira. Foram mui-
to exigidos nas bolas pelo
alto.

Como era um grupo pe-
queno. os preparadores re-
solveram dar um treino de
50 minutos, sem interrup-
cão. No final, cansados. Al-
lredo e Luis Pereira co-
mentavam com os compa-
nheiros:

— Depois deste treino já
estamos até com saudades
do Maffia. (Malíia é o pre-
parador fisico do Palmei-
ras i.
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Carlos Alberto alegrou-se com a presença do filho, Carlos Alexandre, um incentivo ao boni treino

Jogao es terão
folga no sábado

A Comissão Técnica vai alterar a programa-
çáo da Seleção Brasileira, concedendo folga no fim
de semana aos jogadores e cancelando o treino
técnico que estava programado para sábado á tar-
de no Itanhangá.

O motivo principal da mudança de planos é
porque os jogadores têm sc queixado muito do cs-
forço dispendido nos treinamentos, considerando-
os mais puxados cle que os clc 1970.

Maracanã será local
de todos os coletivos

A CBD conseguiu programar pa-
ra o Maracanã todos os coletivos
da Seleção Brasileira no Rio — o
primeiro será na próxima quarta-
feira — agradando Zagalo, que
considera aquele campo ideal para
o.s treinos.

O técnico continua nao que-
rendo revelar a formação da se-
leção titular e apenas voltou a con-
firmar que Paulo César será o pon-
ta-direita no primeiro coletivo, caso
Jairzinho até lá não esteja recupe-
nulo do estiramento muscular.

Alterações possíveis

Voll ti ao rio resl a
t. -

Os dirigentes cio Itanhangá esbáv-aiii receosos
do treino de sábado á tarde, pois é o dia de maior
afluência do.s sócios ao clube e o trabalho da Se-
leção Brasileira poderia ser prejudicado.

A idéia da Comissão Técnica é conseguir no-
vãmente o Floresta Country Club para realizar uma
recreação na parte da manhã, liberando os joga-
dores após o almoço.

Na semana passada realmente eles pediram
uma folga. Dessa vez. não. Mas acho bastante nor-
mal dispensa-los agora Afinal, daqui a alguns
dias começarão o.s jogos amistosos e a.s folgas se
tornarão mais difíceis — comentou Antônio do
Passo.

Para os preparadores, os exercícios puxados de
que os jogadores têm reclamado estavam previstos
no planejamento de trabalho.

Só com muito sacrifício se consegue um ob-
jetivo. Depois, virão também os amistosos. Haverá
jogos no meio da semana e não poderemos realizar
um trabalho intenso. Temos de aproveitar justa-
mente agora e na fase final cle preparação, em
Feldberg — declarou Cláudio Coutinho.

— Já decidi que .somente no
próprio dia do coletivo é que darei
oficialmente a formação da.s equi-
pes. Isso porque só na véspera fa-
larci com o.s jogadores e de outra
forma eles saberiam da escalação
através da imprensa, o que seria
um erro.

Zagalo disse também que o ti-

me titular que treinar na quarta-
feira poderá sofrer algumas altera-
çóes no futuro:

— Nem tudo que se pensa que
é o ideal na teoria, se torna reali-
dade na prática. Já tenho a minha
equipe titular em mente, mas va-
mos aguardar os treinos e os jo-
gos amistosos.

Os chutes errados
Sobre o treinamento técnico

realizado pela manhã no campo
improvisado do Itanhangá, Zagalo
considerou satisfatório o seu resul-
tado. apesar rie os jogadores erra-
rem muito nos chutes a gol:

— O problema é que a bola
francesa — a que será utilizada nos
jogos da Copa do Mundo — é real-
mente mais leve que a nossa, qui-
ca muito e com isso os chutes ge-
ralmente saem altos demais. Além
disso, os jogadores receberam ins-

trações para chutar sempre com
meia-força.

Mas Zagalo acha que dentro
de pouco tempo o time já estará
habituado com a nova bola:

— A adaptação é rápida, como
aconteceu nos preparativos para a
Copa do Mundo de 1970, no México.
Naquela ocasião, logo no inicio dos
treinos, houve o mesmo problema
de agora, mas logo os jogadores se
acostumaram á nova bola.

m mé . 
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Ademir da Guia. com a classe de sempre, esteve'perfeito no amortecimento da bola e nos arremates

Embora confessasse que o exame de
urina de Carlos Alberto acusou vestígios
de sangue, o que atribuiu ao esforço fei-
to pelo zagueiro na véspera, no Teste de
Cooper, o médico Lidio Toledo voltou a
dizer ontem que o jogador não será cor-
tado:

— A presença de sangue na urina é
normal em qualquer pessoa que faça um
grande esforço, principalmente em cli-
ma quente. Ó Airton, que formava com
Didi o meio dc campo do Botafogo, fre-
quentemente apresentava sangue na uri-
na e isso em nada diminuía a sua pro-
dução — declarou o médico.

Radiografia tranqüiliza
O Dr. Lídio Toledo recebeu pela ma-

nhã o resultado parcial do novo exame
de urologia escretora feito por Carlos
Alberto e ficou satisfeito ao saber que
a radiografia do.s rins nada acusou de
anormal. Ao anoitecer, ele vistoriou o
laudo final do Dr. Nader Nahar, urolo-
gista do Hospital Miguel Couto, com o
resultado da outra parte dos exames.

Carlos Alberto não será cortado
da Seleção — afirmou Lídio Toledo, con-
vido dc que o sangue encontrado na
urina do zagueiro é proveniente do es-
forço a que íoi submetido na véspera do
exame, na pista de atletismo do Forte
São Joáo:

Naquela dia ele realizou o Teste
de Cooper — corrida de 12 minutos —-
e atribuo a esse esforço a presença dc
sangue em sua urina.

Não revelou nome

Sobre as declarações prestadas na
véspera pelo urologista Nader Nahar. se-
gundo quem "há um jogador na Seleção
em situação muito pior do que Carlos
Alberto", o Dr. Lidio Toledo evitou falar
em nomes. Inicialmente disse que houve
um mal-entendido, "pois o Dr. Nader me
telefonou às 7 horas para informar que
apenas desejava afastar Carlos Alberto
do foco principal do noticiário da im-
prensa". Depois, entretanto, admitiu as
declarações de seu colega —- que foram
prestadas na presença de vários médicos
de sua equipe, além de outras pessoas,
no Hospital Miguel Couto — mas mes-
mo assim não revelou o nome do jo-
gador.

Caso Jair
Sobre Jairzinho, que ate agora não

participou de qualquer treino da Seleção,
limitando-se a fazer tratamento diário
de um estiramento muscular no Bota-
fogo. o Dr. Lidio Toledo declarou que só
no inicio da próxima semana poderá de-
dicar-se aos exercícios, ainda assim de
forma suave.

Wendel, que foi poupado do treina-
mento de ontem no Itanhangá, está sen-
lindo dores musculares na perna direita
e também foi fazer tratamento cm Gc-
neral Severiano:

— Ele está com a musculatura can-
sada e foi fazer aplicações de ondas-
curtas. Mas não é nada grave e amanha
_ ]10jp — já deverá treinar.

Filho motiva
o boni treino
A presença do filho Carlos Alexan-

dre de sete anos. incentivou Carlos Al-
berto no circuit-training de ontem da
Seleção Brasileira, que o zagueiro con-
cluiu em boas condições jisicus c com
marcas iguais às dos companheiros mais
bem preparados. . .

Além dc Carlos Alberto, que joi uma
surpresa para a Comissão Técnica, tam-
bém se sobressaíram no treino Alfredo.
Piazza, os dois Paulo Ccsar c Luis Pc-
reira. So ontem à tarde Leão. Mirandi-
nha, Dirceu e Rivelino fizeram seus tes-
tes do circuit-training, a fim dc estabe-
lecer as cargas individuais de trabalho.

\pui< > moral

Apreensivo em relação à permanen-
cia de seu filho na Seleção, o Sr. Fran-
cisco Antônio, pai dc Carlos Alberto, foi
à tarde tio Itanhangá. levando o neio.
Carlos Alexandre. O zagueiro mostrou-
sc contente com o apoio moral da ia-
milia. . . .

Depois de ter feito com perfeição os
exercícios, esmerando-se para superar
suas precárias condições físicas, Carlos
Alberto alegrou-se ainda mais quando
Admildo Chirol lhe tomou a pulsação.

Muito bom — disse o preparador.
Você eslá com ICO batidas e fez tudo cm
pouco mais de IS minutos. Igual aos me-
lhores.

Carlos Alberto saiu imediatamente
do campo, chamou para junto de si o fi-
lho. deu algumas entrevistas c depois
íicou durante algum tempo conversan-
do animadamente, com Carlos Alexan-
dre.

A vinda do menino ao treino joi
ótima pura Carlos Alberto. Ele está vi-
vendo numa tensão nervosa incrível com
o noticiário sobre se vai ou não vai ser
cortado. Sc fosse outro jogador sem e.r-
pertencia, acho ale que pediria para :
embora, diante dessa indefinição — co-
mentou Cláudio Coutinho.

O circuit-training exigiu duas passa-
gens dos jogadores pelos 10 exercícios.
O objetivo dos preparadores foi mais
muscular do que orgânico. Em cada ela-
pa os jogadores fizeram 50% dc suas
cargas individuais nos exercícios de. bra-
co c 70':i nos de força.
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sfl^'. GENERAL BANZER, BOLÍVIA

BORDABERRY, URUGUAI GENERAL WALTERS, EUA

Três chefes de Governo
(Uruguai. Bolívui e Chi-
le). um vice-presidente
(Romênia) e a Sra. Pai
Nixon, malhei do atual
ocupante da Casa Bran-
ca — acompanhada do
diretor da CIA - estarão

presentes <\ posse do Ge-
neral Ernesto Geisel na
Presidência du Repúbli-
ca. amanhã, em Brasília.
A Argentina será repre-
sentada pelo Ministro do
Justiça. Antônio Benites
e a África do Sul pelo
Chanceler Hilgard Mui-
ler. Portugal, pelo Chan-
ccler Rui Patrício, e Es-
panha. pelo Ministra da
Marinha. Almirante Pi-
ta da . eiga. Delegações
especiais representarão
a Itália. Líbano. lagos-
lávia. Polônia. Dinamar-
ca, Áustria, México. Ve-
nezuela. Colo m b ia.
Equador, Peru, Guate-
mala. Nigéria. Marro-
cos. Costa <lo Marfim.
Luxemburgo. Paraguai.
Etiópia. Nova Zelândia.
( nião Soviética c Viet-
nã do Sul, entre mai-
los antros.

A discrição
de
Pat

Dois dias antes de fazer 62 anos
de idade, a Sra. Thelma Catherine Pa-
tricia Ryan Nixon estará representam
do seu pais (e seu marido) na posse
do novo Presidente brasileiro. Escolhi-
da como Dona-de-Casa do Ano (1953),
Esposa Ideal do Pais (1957), Mulher-
Notícia de 1972 e Mulher Notável do
Século. Pat Nixon já esteve na União
Soviética, na China comunista, na
África (Libéria. Costa do Marfim e
Gana), na Polônia e até no Peru (visi-
tando vítimas dc um terremoto), an-
tes de vir ao Brasil.

a primeira vista dando uma fal-
sa impressão de fragilidade, é dona de
um surpreendente vigor e invulgar efi-
ciência, demonstrados desde que ficou
órfã de mãe aos 12 anos e temou a si
o encargo de cuidar do pai e de dois
irmãos. Formada pela Universidade da
Califórnia do Sul, trabalhava com um
grupo de teatro local, quando conhe-
ceu o advogado recém-íormado Ri-
chard Nixon (mas antes tinha sido
extra num filme da RKO, produzido
por Rouben Mamoulian em 1935. em
que o papel principal era de Miriam
Hopkins, ao lado de Nigel Bruce e Sir
Cedric Hardwicke).

Assim como Nixon e muito dife-
rente de John Kennedy ou Lyndon
Johnson, Pat não tem nada a ver com
Jacqueline ou Lady Bird. Sua pre-ocupação é a de comportar-se modesta-
mente (há algum tempo ela se escon-
deu dos fotógrafos, numa praia da
Flórida, apesar do discreto maio in-
teiro).

Na verdade. Pat é uma pessoamuito tímida — disse uma vez Nixon.

Mas alguém que viu os Nixon
cumprimentando a Rainha da Ingia-
terra, no outono de 1970, comentou:

Ela parecia tão imponente
quanto Sua Majestade.

Imponente, incansável, destemi-
da, um de seus livros prediletos é Pre-
sente do Mar, de Anne Morrow Lind-¦'ergh, onde a autora fala da necessi-
dade que se tem de estar a sós. Na
verdade, o conceito que Pat Nixon faz
de um momento feliz é, por exemplo,
caminhar tranqüilamente numa praia
deserta.

A frase
de

Pinochet

Seis meses depois de esclarecer que"o que ocorreu no Chile não foi um
golpe de Estado, mas um movimento
militar", o General Augusto Pinochet
Ugarta vem para a posse do novo Pre-
sidente do Brasil. E essa sua frase era
o rompimento de uma tradição que
manteve o Exército chileno alheio á
política durante 46 anos. até que uma
Junta Militar composta por quatro
oficiais depôs, dia 11 de setembro de
73, o Presidente Salvador Allende.

Considerado pelos que conhecem
o sua carreira militar como um homem
inteligente c competente, é descrito
como uma pessoa calma e diligente.
Membro da Sociedade Geográfica do
Clüle, lecionou Geografia nos colégios
militares de Quito e Santiago e tem
três livros publicados sobre o assunto.

Nascido a 25 de novembro de 1915
na mesma cidade de Allende — Valpa-
raiso, um porto próximo a Santiago —
fá serviu na Embaixada de seu pai"
em Washington e estagiou no coman-
do militar norte-americano áa Zov
do Canal do Panamá em 65, 68 e 72
Católico, casado, cinco filhos, encerrou
seu grande silêncio sobre assuntos po-
líticos. prometendo que a Junta qn
presiâe tem como meta "exterminar o
marxismo no Chile."

Ainda em setembro do ano passa-
do, ele declarava à revista Time:

Estamos estudando todas as
possibilidades de devolver aos consór-
cios norte-americanos a propriedade d-
minas e fábricas expropriadas pelo
Governo passado.

Enquanto isso, a Junta anunciava
um plano de emergência destinado a
recuperar a. economia do país, incluiu-
do facilidades para investimentos es-
trangeiros, suspensão da emissão dr
moedas, rigoroso controle dos gaste:
oficiais e restabelecimento da norma-
lidade da vida no campo e nas ciáa-
áes.

Sou um homem sem ambições.
Meu único objetivo é servir ao país, em
qualquer cargo.

E âisse que não vai ser o único
Presidente da Junta. O Almirante Jo-
sé Toribio, o Brigadeiro Gustavo Leigh
e o General César Mendoza, também
o serão.

A volta
de

Banzer

Não é a primeira vez que o Gene-
ral Hugo Banzer Suarez vem ao Bra-
sil: em abril de 72 o Chefe do Executi-
vo boliviano encontrou-se com o Presi-
dente Mediei na cidade de Corumbá,
para acertar as bases de um grande
programa de cooperação bilateral,
através do qual o Brasil se comprorne-
tia a ajudar a Bolívia, técnica e finan-
ceiramente, em seus planos de desen-
volvimento. Os primeiros atos concre-
tos dessa ajuda foram a compra de !
milhões de barris de petróleo bolivia-
no em dois anos e o financiamento de
pontes e rodovias na Bolivia pelo nosso
DNER, visando a interligação dos sis-
temas, rodoviários dos dois países.

Em menos clc 10 anos — desde a
queda de Paz Estensoro,.a 4 de novem-
bro de 1964 — cinco Presidentes se
sucederam na Casa Quemada, em La
Paz. á média de menos de dois anos
cada um: Barrientos, Si les Salinas,
Ovando Candia. Juan José Torres e
Hugo Banzcr (levado ao Poder pela re-
volução contra o General Torres, a 21
de agosto dc 71, definindo-se como na-
cionalista e anticomunista i.

Mas foram vários os problemas e
muitas as crises que Banzer teve de
enfrentar durante esses dois anos e
meio. inclusive com a Igreja, quando,em janeiro do ano passado, padres ècreiras divulgaram um manifesto
acusando o Governo boliviano de "ins-
titucionalizar a violência." Quatro me-
ses depois. Banzer respondia aos boa-
tos segundo os quais as Forças Arma-
das não estavam satisfeitas com seu
Governo:

Somos um Governo forte e
quem diga o contrário que venha!

E no dia 5 de abril de 73 colocava
um ponto final na série de versões so-
bre a convocação de eleições, afastan-
do por tempo indefinido a possibilida-
de de dar a seu pais uma saída cons-
titucional:

Eleições são um luxo democrá-
tico, impossível nesta hora.

Com uma população de cerca de 5
milhões de habitantes, num território
de pouco mais de 1 milhão de qui-
lòmetros quadrados, a Bolivia sofreu
188 golpes dc Estado em quase um sé-
culo e meio de independência.

A. missão
cie

Waiters

Condecorado pelos
Brasil, Portugal, Esp1 v
e França, ele tem u
Snowball (bola de n •
quase nunca se separa

Governos do
ia. Peru. Itália
nato chamado

e) — de quem— e manias na-
da comuns, como colecionar pia
dos metrôs das cidades que visita. In-
térprete preferido dos Presidentes nor-
te-americanos — desde Truman —
Vernon Waiters, solteiro, católico fer-
voroso, 57 anos, atual vice-diretor (ou
diretor executivo) da CIA — Central
Intelligencc Agency — fala fluente-
mente português, espanhol, francês,
italiano, alemão, holandês e russo.

Em 33 anos de carreira — 24 dos
quais em missões no exterior, como
Adido Militar — desempenhou várias
funções e se empenhou em muita':
missões. Entre os dias 13 -c 17 dc de-
zembro de 72 esteve no Brasil pela úl-
tima vez. "Ver o metrô," disseram
alguns. "Preparar a visita de Nixon,"
disseram outros.

Seus contatos com o nosso pais
são antigos: em 1944 fez a ligação en-
tre a FEB e o V Corpo de Exércitos
Americanos. Ligação e amizades, como
Castelo Branco, Zenóbio da Costa
Amauri Kruel, Cordeiro de Farias. Du-
rante a guerra prestou serviços na
Argélia e na Tunísia, além da ItáVp
Depois da paz, cinco anos cm Roma
Era Adido no Brasil, quando da deno-
sição do Sr. João Goulart. E serviu rc-
centemente no Vietnã.

Mas, desta vez, Vernon Waiters
vem acompanhando a Sra. Nixon.

CADERNO

A afinidade
dc

Borda berr\

O Presidente Juan Maria Borda-
berry Arocena estará em Brasília re-
presentando um pais que ha 20 anos
perdeu sua condição de Suíça sul-
americana: o Uruguai. E sete meses
depois da fundamental reunião em
Sierra de San Miguel (de onde se avis-
iam as várzeas brasileiras) quando es-
iabeleceu, com seu Ministério e os che-
es das Forças Armadas, os meios des-

.macios a pôr em prática o Plano Na-
cional de Desenvolvimento.

Numa análise das últimas crises
enfrentadas pelo Uruguai e que culmi-
naram com os acontecimentos de 27
cie junho cie 1973. quando dissolveu oParlamento e assumiu poderes abso-
lutos. Bordaberry tinha sustentado
que a ação do comunismo fora um dos
obstáculos ao desenvolvimento do seu
pais nessas duas décadas. E segundo
La Nación publicou no mesmo dia, ele
dissera a jornalistas estrangeiros —
durante sua campanha eleitoral —-
que suas afinidades ideológicas esta-
vam com o Governo brasileiro e, as
econômicas, com a Argentina (na épo-
ca do Governo do General Juan Carlos
Onganía).

Casado, oito filhos. Bordaberry
nasceu cm Montevidéu há 46 anos.
Com a morte do pai, rico latifundiário,
r.eixou os estudos de Direito para se
dedicar às extensas terras da família.
Hoje, sua posição quanto à reforma
agrária é a de que é desnecessária:

— Não constitui problema social,
mas econômico: o que precisamos é
produzir mais.

Depois de servir nas Comissões
Nacionais da Carne, da Lã e de Com-
bate a Doenças do Gado. iniciou sua
carreira política em 62, eleito para o
Senado. Três anos depois abandonou o
Partido que o elegera (Blanco) pas-
sando a apoiar a reforma cio tradicio-
nal e histórico sistema colegiado de
Governo uruguaio, liderando a chama-
da Liga Rural, que apoiava a tese se-
gundo a qual o Poder Executivo deve-
ria ficar nas mãos de um só homem.
Ministro da Agricultura e Pecuária de
Pacheco Areco. sucedeu-o, tomando
posse a 1.° de março de 1972. Quinze
dias depois, o Le Monde escrevia O
Governo uruguaio inclina-se cada vez
mais para uma aproximação com o
Brasil."



PÁGINA 2 ü CADERNO B JORNAL DO BRASIL Rio cle Janeiro, quinta-feira, 14 de março de 1974

CINEMA

0 gueto penitenciário
Ely Azeredo

Sc o cinema tivesse possibilidades
de atuar decisivamente, contra a cer-
renteza de influências alienantes dos
meios de comunicação de massa, para
propiciar a solução dos problemas
sociais, sem dúvida o sistema peniten-
ciãrio não seria, ainda hoje. uma das
ilustrações mais veementes do absur-
do descrito por Kafka. Desde o inicio
da década de 30 os cineastas ameri-
canos se empenham insistentemente
na critica desse sistema, ora por seto-
res (violência, promiscuidade, corrup-
ção, etc), ora globalmente. Somadas
iàct obras cinematográficas sobre a
ação da. polícia e as penas capitais,
aquelas realizações completam, um
quadro impressionante — para o qual
vem contribuir agora O Sistema (The
Glass Housei — Da impotência

demostrada pela sociedade para com-
' 
preender, combater c* crime, ou mes-
mo para evitar que as prisões atuem

como usinas de criminalidade e es-
timulos ao ressentimento social.

A própria liberdade — que ainda
' não parou de nos surpreender — res-

pirada pela comunicação nos Estados
Unidos demonstra a inocuidade dos

'esforços setoriais no ataque a proble-
mas como esse da enfermidade con-

gènita do sistema penitenciário. Im-
pactos corajosos como O Sistema che-

' gam a percorrer livremente os canais
de televisão «o filme é produção para

. TV distribuída no exterior para os cir-
ouitos de salas exibidorasi e alguns

' 
presídios abrem suas portas, d ã o
apoio às equipes cinematográficas que

. entram, sem embaraços de qualquer
espécie, para documentar falhas e
deformações no trabalho punitivo íe
que se pretende regenerador) em cur-

. so entre seus muros. Embora não se
refira a um determinado presídio. O

' Sistema foi livremente filmado na
Prisão Estadual de Utah. utilizando

. detentos como figurantes. Não é o
primeiro filme a gozar de tais íacili-
dades sem nada ceder em sua critica
ao status da instituição penitenciária.

i Não há dúvida: este sistema não teme
os cineastas ou. onde teme (exemplo:

\ a França - para citar apenas um
pais de grande rótulo democrático',
nâo tem por que. Como as sociedades,
em sua incontrolada febre tecnolo-
gica. não se empenharam em desenvol-
ver as idéias criativas e humanistas
que poderiam proporcionar uma alter-

nativa ao sistema punitivo, nada pode
induzir a opinião pública a defender
o encaminhamento dos delinqüentes
a instituições recuperadoras que só
existem no papel e que, portanto, se
encontram nos domínios da utopia.

Mas se o sistema penitenciário
não tem motivos muito fortes para
temer as câmaras, o.s homens de cine-
ma podem encontrar muitas razões
para temer represálias no âmbito das
sociedades que (tragicamente i se jv.l-
gam defendidas por aquele. Mesmo
nos Estados Unidos, inesperadas revi-
ravoltas provocadas por minorias
ativas, já conseguiram tratar como
criminosos e banir do mercado de tra-
balho profissionais que ousaram abor-
dar certos temas. Apenas um exemplo
entre muitos: Jules Dassin tque inves-
tiu contra o sistema penitenciário em
Brutalidade/Brute Forcei e que es-
teve durante anos sem possibilidade
de trabalhar em sua profissão e de so-
breviver em seu pais. na época en-
venenado pelo mccarthysmo. Por tais
motivos, impõem-se à nossa admi-
ração escritores como Truman Capote
(co-autor da história original de O
Sistema*, roteiristas como Tracy Kee-
nan Wynn (filho do ator Keenan
Wynn), diretores como Tom Gries
tque conquistou* o respeito da critica
de cinema — principalmente com ...
E o Bravo Ficou Só/ Wil Penny —
Após muitos trabalhos na TV> e pro-
dutores como Robert W. Christiansen
e Rick Rosenberg. Eles ousaram levar
ao chamado recesso dos lares, através
de tim meio de comunicação que ge-
ralmente trabalha pelo entorpecente
das sensibilidades, essa visão realista
dc um problema social que a todos
ameaça.

O Sistema, com sua maneira qua-
se documentária de desenvolver uma
história fictícia (o letreiro avisa que,
se a trama e os personagens são de
ficção, as situações sáo reais), não
permite dúvidas sebre a continuidade
que se verifica entre a corrupção fora
da.s grades e aquela do interior das
prisões. Não admite falar em "sub-
mundo das prisões": estas são o nosso
mundo, refletem cle foima concentra-
da — cm conseqüência, como matéria
dramática natural, que solicita o
mínimo de invenção ficcional - os
problemas que nos afligem cá fora.
Nào pode constituir surpresa o fato dc

que o conflito de podêres entre os pre-
sos (em O Sistema, o poder do maior
númeroi c os representantes da lei e
da ordem (armados, dotados de am-
bicão como todo indivíduo, e com pos-
slbllidade dc negociar como inter-
thediários entre os condenados e o que
ficou lá forai redunde em formas sin-
gularmente revoltantes de corrupção
mútua. Desde os momentos iniciais,
na maneira como o oficial da guarda
se dirige aos presos calouros e como
a burocracia da prisão manipula suas
vestes, seus passos, o filme deixa ób-
vio o prolongamento da marginai!-
zação do delinqüente. No clima de
medo reforçado pelo isolamento e pela
admissão de certos privilégios (como
porte de armas) em favor de certos
detentos, torna-se mais fácil e seguro
para o comando da guarda manter re-
lacões cie potência a potência com um
comando paralelo — no caso, um pri-
sioneiro que sabe impor aos outros a
lei do mais forte e que conta com a
cumplicidade oficial para obter drogas
cujo tráfico garante a intangibilidade
de sua tirania sobre a população car-
cerária. Nesse relacionamento entre
podêres, alguns podem perder a vida,
mas a continuidade do status difícil-
mente pode ser rompida: a impuni-
dade dos corruptores é o seguro dos
corrompidos. E. na .simbiose que se es-
tabelece. a intangibilidade do processo
se assegura.

Sem dúvida, há algumas falhas
mais ou menos graves de roteiro
(como tudo o que envolve a facção ne-
gra e politica de presidiários) e a di-
reção não consegue atenuar certo es-
quematismo de construção. Mas o fil-
me. apesar desses arranhões, é um
êxito.

O SISTEMA (The Glass House) - Elenco:
Alan Alda (Paigej. Clu Gulager (Courtland), (lil-
ly Dee Williams lleniiox), Krisfoffer Tabori (Al-
lan Campbell), Dean Jaggcr (diretor da pri'io),
Scott Hylands (A|ax), Edward Bell (Sinclair), Roy
Jenson /oficial Brown). Alan V»nt (Bree), Lukt
Askew (Biblebaclt), Tony Mancini (Steve Berino).
Direção: Tom Gries. Roteirista: Tracy Keenan
Wynn História origina!: Truman Capole, Wyatl
Cooper Fotografia (Technicolor): Jules Brenner.
Montagem; Gene Fowler Jr. Música: Billy Gol-
denberg Produtores: Robert W. Christiansen,
Rick Rosenberg. Produção: Tomorrów Entertain-
ment Int. - EUA, 1953. Projeção: 91 minutos
Distribuição: Fama FiJmes Lançamento: 11-3-7***,
EstútJio-Paisiandu.

Uma nova luz sobre a prisão
"Meu 

primeiro passeio através dos
corredores e cios blocos de celas foi
realmente assustudor. Um simples
contato visual com os prisioneiros era
extremamente difícil, acredito que de
ambos os lados."

Jules Brenner. fotógrafo de O
Sistema, [ala da impressão de sua
primeira visita à Prisão Estadual
de Utah, quando ainda se faziam
Os contatos com o diretor do pre-
sídio e o chefe dos prisioneiros pa-
ra realizar ali as filmagens da no-
vela de Truman Capote.

"Para nós existia o fato de estar-
mos cercados por algumas centenas dc
criminosos, ladrões, pervertidos e tra-
ficantes de drogas, c mais uma atmos-
lera geral de tensão que criava um
ambiente muito desconfortável. Mas
fotograficamente cu estava entusias-
mado. Existia uma incrível qualidade
visual em todos os cantos, pois a luz
do dia penetrava pelas pequenas ju-
nelas e fazia suaves contrastes. Cami-
nhava pelos principais corredores e
salões como uma criança numa festa
de carnaval, deslumbrado com as lú-
zes e as cores. E meu entusiasmo pes-
soai combinava de maneira estranha
com a mórbida realidade do lugar

Mais tarde, quando chegamos com
o equipamento, senti uma vez mais o
clima de tensão entre nós e os presos.
Lembro-me dc ter ouvido um deles co-
mentar em voz baixa e irônica para
um companheiro: ai vem os mocinhos
de cinema. Mas esta atitude modifi-
cou-se rapidamente para uma cola-
boração maior que a esperada. Tal-
vez porque a equipe se esforçou para
estabelecer contato com os presos,
pois passadas as aparências, sentimos
que a maioria deles era gente sensível
e inteligente. Talvez porque eles per-
ceberam que nós não iríamos jazer
nada de comum com as velhas menti-
ras de Hollywood. Alguns prisioneiros
foram incluídos no elenco, não so-
mente como figurantes, mas até mes-
mo em papéis secundários, e durante
todo tempo um dos presos trabalhou
conosco como eletricista da equipe.

A seqüência de abertura pare-
ce ter sido feita para levar ao es-
pectador uma sensação semelhan-
te à de Brenner em sua primeira
visita ao presidio. O filme começa
do lado de fora, num ônibus que
conduz utn novo policial e cinco
novos detentos. Logo adiante es-
taremos caminhando entre os cor-
redores e blocos de cela, envolvi-
dos na tensão dramática de doi.s
personagens que podem perfeita-
mente funcionar como projeções

do espectador: o professor, conde-
nado ])or matar um homem ao
acaso, numa instintiva reação em
defesa da mulher, e o do jovem
delido como traficante de drogas.
Os dois. presos pela primeira vez.
e mais o novo policial, funcionam
como guias neste primeiro passeio
pela prisão, marcado pela agres-
siva expressão dos presos na por-
ta das celas, e pela particular lu-
mlnosldade dos corredores.

Este é o terceiro filme fotogra-
fado por Brenner *os dois ante-
riores são inéditos no Brasil:
Johnny Got His Gun. cle Daltron
Trumbo, e Corning of Age, média
metragem sobre o alistamento pa-
ra a guerra do Vietname). Seu
trabalho aqui consistiu em apro-
veitar inteiramente a luz do dia
qúe penetrava nas celas, reforça-
da apenas nos pontos necessários,
com uma lâmpada mais intensa.

"Colocamos 
photoíloods azuis, •'

umas poucas brancas, nos booais das
celas e dos corredores, c trabalhamos
com o diafragma das lentes muito
abertos. Por exemplo, na cela de Slo-
cum existia apenas uma lâmpada no
teto, para reforçar a luz que já vinha
do corredor e da janela. Uma das van-
lagens desta iluminação simples é que
nós podemos assim usar a fonte de
lu: como parte da composição. As lám-
padas aparecem na imagem. Outra
vantagem era que isto permite mudar
a posição da câmara sem demora ou
qualquer problema. Era possivel obter
uma filmagem rápida, manter o am-
biente da prisão e conseguir uma nw-
vimentação natural dos atores."

A imagem conseguida por
Brenner em O Sistema se caracte-
riza por evitar os tradicionais efei-
tos dramáticos de iluminação, isto
é, os grandes contrastes para os
momentos dc grande tensão. E
exatamente por isto a foto se liga
com intimidade ao tom da nar-
rativa e da direção de cena. que
conduz toda a tensão do presidio
sem apelar para efeitos especiais
ou para uma super representação.
As ações parecem sussurradas, co-
mo a.s falas de Slocum. Tudo se
passa às escondidas, por trás do
verniz de um sistema aparente-
mente bem montado. E assim tam-
bém se comporta a imagem.

Os planos parecem permanen-
temente filmados em contra luz. o
contraste da imagem é aquele a
que a vista humana está habitua-
da fora das salas de projeção.
Quando aparece em quadro uma
janela, a luz que vem de fora é

JObE CARLOS AVELLAR

sempre mais intensa. E os pontos
principais cle luz são as janelas e
as lâmpadas colocadas no teto. A
câmara filma com a lente muito
aberta e concentra o foco no ros-
to das pessoas. Os contrastes e as
mudanças de iluminação sáo mui-
to suaves.

"Uma das minhas cenas preferidas
c a da conversa entre Slocum e Alan.
Existem duas lâmpadas sobre a ação,
que se passa nu poria, da cela de Slo-
cum. Uma lâmpada está dentro da ce-
Ia. a outra no corredor, e forma um
contra luz para Alan. Não coloquei
nenhuma luz na altura da câmara,
para iluminar o garoto de frente e
deixar seu rosto bem visível. Ele e
atingido apenas pela luminosidade re-
fletida da parede da cela. Quando
Alan baixa um pouco a cabeça, enver-
gonhado ao compreender as intenções
dr Slocum. fica na tela apenas uma
leve sugestão dc detalhes no rosto,
coberto pela sombra. Esta sombra, me
parece, foi uma espécie de esconderi-
io encontrado pelo personagem, que
estava num beco sem saída. Mas foi
uma escolha intencional da equipe
evitar lâmpadas para iluminar de
frente o rosto dos personagens. Estas
coisas podem passar sem serem nota-
das pelos espectadores, e muitas vezes
até por críticos. Mas se assim, aconte-
ce. tanto melhor, o importante nestes
casos é que a luz pareça tão natural
que náo chame atenção especial."

Esta preocupação da fotogra-
fia. a rigor, sc estende a todo o
conjunto. Há uma evidente preo-
cupação de evitar qualquer toque
de virtuosismo, de evitar procedi-
mentos tradicionais e muito apa-
rentes, e deixar que a.s situações
talem, por si mesmo, através dc
uma descrição simples. Por este
motivo vários problemas e desen-
tendimentos observados pela equi-
pc no presidio foram incorporados
à história. E por isto sobre todas
as cenas existe um sentimento que
Brenner explica muito bem ao
afirmar:

"Uma coisa comum a todos os pre-
sos è que eles são pessoas altamente
emotivas. Estou seguro dc que existe
um conteúdo emocional que conduz
todos os criminosos. Depois desta ex-
perióncia estou convencido dc que o
problema central das casas de cor-
reção hoje em dia é o da preparação
dos guardas para o presidio. Eles 7ião
estão treinados para compreender e
cooperar com uma população tão ten-
sa e sensitiva como a de uma prisão."

ARTES PLÁSTICAS / Walmir Ayala

Benjamin Silva: um depoimento
Benjamin Silva inaugura hoje uma indi-

vidual na Galeria Quadrante (Rua General
Venancio Flores, 125, Leblon i. Trata-se de um
artista obstinado, hoje contratado por uma
galeria norte-americana, com um sentido de
luta e cle pesquisa da figura bastante curió-
so em sua geração. Transcrevemos aqui al-
gumas declarações cle Benjamin Silva sobre
sua arte, seu processo de vida/criação, seus
planos e visão de panorama circundante:

"Em quase 20 anos de atividade como
pintor, já atravessei diversas fases, desde a
pintura (l'a*)i*cs nature (a partir de 1952)
ao abstracionismo que durou de 1958 a 1965,
quando então retornei à figuração, nos pri-
meiros passos ainda bastante marcada pela
liberdade gestual da fase abstrata. Daí para
cá tenho trabalhado numa só direção, sem-
pre tentando reformular a minha linguagem
plástica. Evito por todos os meios, e não sem
um pouco de sacrifício, cair na fórmula fácil
e comercial, já que o meu objetivo não é tor-
nar-me um profissional rico, mas sim um ar-
tista honesto e de categoria."

HOJE E OS ACADÊMICOS
"Nossa época é uma época de grandes

acontecimentos, portanto de grandes muta-
ções em todos os setores da vida humana. O
artista, tal qual uma antena de alta potén-
cia, com sua peculiar sensibilidade, capta, ar-
mazena e transforma o impacto quase brutal
da área tecnológica, das disparidades sociais
e das lutas fratricidas entre os homens, em
mensagem de protesto contra as injustiças, a
desigualdade, a maldade dos homens do mun-
do no blow-up do dia-a-dia. Há natural-
mente as exceções, como no caso dos chama-
dos "acadêmicos", que por sua natureza são
anacrônicos, e portanto desligados da sua pro-
pria época. O.s "acadêmicos" ainda prolife-
ram no mercado internacional da arte, e de

uma certa maneira têm a apanágio oficial. O
que é de admirar é que ainda haja consumi-
dor para tal tipo de produção."

PESQUISA E ATUALIDADE
"Não sou um pesquisador no sentido exa-

to da palavra, nem tampouco acompanho o
último grito da vanguarda. Pelo contrário,
minha composição é quase clássica e meu de-
senho não apresenta nenhuma inovação. En-
tretanto, a forma como uso estes elementos,
que considero primordiais, faz com que eu
seja um artista perfeitamente integrado na
minha época."

MERCADO DE ARTE E PROMOÇÃO
"Formaram-se verdadeiras máfias de nego-

ciantes e corretores, num esforço supremo para
manter o nível comercial de alguns artistas. Al-
gum tempo depois, após o investimento de
verdadeiras' fortunas nas obras desses artis-
tas, verificou-se que o nivel artístico tinha
caido assustadoramente, ainda que o nivel co-
mercial estivesse reagindo. Consequentemente
seria difícil manter a cotação inicial. Dai sur-
giu uma nova corrida, a corrida da oferta,
mas inesperadamente a procura diminuiu,
como se previa. Há, todavia, casos isolados de
artistas realmente de valor, que sem grandes
truques publicitários vêm se mantendo fir-
mes no mercado de arte. De qualquer íorma
acho que a pintura brasileira é ainda muito
barata em relação ao preço das obras que cir-
culam no mercado internacional. A arte bra-
sileira. infelizmente, ainda não saiu além-
fronteiras. Não sei de quem é a falha, se dos
artistas ou do Poder Público. No mercado cie
Nova Iorque, por exemplo, que é considerado
o maior do mundo, se encontra em galerias,
leilões e museus, artistas da Venezuela. Ar-
gentina. Colômbia, Chile e México, e de ou-
tros países latino-americanos, mas nào se en-
contra, infelizmente, nada cle artistas brasilei-
ros. Mesmo o nosso grande Portinari. se não
fosse pelo grande painel doado à ONU pelo
Governo brasileiro, certamente seria desço-
nhecido por lá. Esta é a triste realidade".

MÚSICA / Ronaldo Miranda
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Interpretando o Concerto em Ré Menor áe Bach, Arnaldo Colien
participará em maio do Festival de Bergamo e Brescia

Europa, a opção inevitáve
Ha cerca cle um mès, transcrevemos nesta

coluna um comentário da revista Radio Cor-
rierc sobre Arnaldo Cohen, em que o critico
Luigi Fait referiu-se com grandes elogios à
atuação do jovem pianista brasileiro com a
Orquestra cle Câmara Alessandro Scarlatti, da
Radio-Televisão Italiana, em Nápoles.

Agora, recém-chegado da Europa, o pró-
lírio Cohen nos fala das suas atividades nessa
última viagem e do que ja esta programado
para a próxima:

Embarquei em novembro passado, diri-
gindo-me Imediatamente a Bolzano, onde
atuei em quatro concertos com a Orquestra
Haydn daquela cidade. Fiz cm seguida diver-
sas gravações em video-tape liara a RAI e, em
dezembro, viajei para Israel, onde deveria
participar do I Concurso Internacional de Pia-
no Arthur Rubinstein. A competição, no en-
tanto, foi transferida, estando a sua reali-
zação prevista para julho ou setembro deste
ano.

De volta à Europa, cumpri uma série
cle conlra tos (recitais e concertos com orques-
trai. em Genebra, Barcelona, Valência, Gêno-
va. Torino. Atenas e Salônica. Tiveram es-
pecial destaque minhas apresentações com a
Orquestra Suis.se Roamande t Genebrai e com
a Orquestra Sinfônica da RAI (Torinoi, onde
obtive grande êxito com a execução do Con-
certo n.° 1, cle Liszt.

Cohen está cle volta por apenas dois
meses, "para descansar, rever a família e
fazer novo repertório", mostrando-se bastante
decepcionado com o meio musical brasileiro.

Provavelmente não me apresentarei no
Rio — diz ele. Acho curioso o fato de que, an-
tes de receber o l"? Prêmio no Concurso Busoni
11972i. eu era convidado com certa freqüência
para recitais e concertos sinfônicos. Atual-
mente, não ha mais convites para concertos
com orquestra e. quanto aos recitais, me oíe-
recém o mesmo cachei que recebia há três
anos. Creio que isso depende em grande parte

de fatores exiramu.sicais e. francamente, eu
nào tenho jeito para diplomacia...

— Pretendo, portanto, concentrar meus
interesses no mercado europeu, onde, apesar
da grande concorrência, existe um campo
muito mais ampio e melhores condições de
trabalho.

Com o falecimento da empresária Ada
Finzi. em outubro passado, seus interesses na
Europa passaram a ser tratados pelo Musart.
dr Milão. Este escritório - dirigido por ele-
mentos ligados à antiga Organizazzione In-
ternazionale Concerti Ada Finzi - tem a re-
presentação de artistas cle grande vulto, como
Friedrich Gulda e o Amadeus Quartett.

—- No inicio cle maio estarei de volta à
Itália, para participar do Festival de Bergamo
e Brescia 'dias 9 e 101. onde apresentarei o
Concerto em Ré Menor, de Bach. num progra-
ma totalmente dedicado a este compositor, no
qual atuará também como solista a cantora
Gloria Davy. Posteriormente, farei uma série
de apresentações em Viena, Solingen. Berlim,
Dresde e Leipzig (com a Gewandhausi, além
de uma pequena lournee pela Holanda, em
junho.

— Um projeto que estou cultivando com
especial carinho — e que dcevrà se concreti-
zar este ano - é o de formar uni trio com
dois amigos europeus: Tibor Varga * violinista'!
e Martin Ostertag, primeiro violoncelista da
ópera de Berlim. A música de câmara e uma
das minhas atividades prediletas e a ela pre-
tendo me dedicar, juntamente com a carreira
de concertista.

O depoimento de Cohen e mais um exem-
pio da situação inevitável com a qual se de-
fronta o músico brasileiro que pretende seguir
a carreira de concertista: a ida para o exte-
rior. Infelizmente, com raras exceções, pianis-
tas. cantores e outros instrumentistas — alem
cie compositores e regentes - ainda precisam
provar seu talento fora do Brasil, para depois
serem reconhecidos tquando o sãoi entre nós.
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PROCURA-SE

• O Papa Paulo VI está à pro-
cura por Intermédio de seu se-
cretário particular, de um Pi-
casso, digno, tanto pelo tema co-
mo pela qualidade, de integrar a
coleção de arte moderna do San-
to Padre, exposta desde o ano
passado na ala nova do Museu do
Vaticano. Foi encarregado de cn-
contra-lo o conhecido marchand
dc tableaux de Paris, Heins
Berggruen.

ZIGUEZAGUE
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. Eduardo e Luisa Pessoa de
Queirós receberam na terça para
jantar, homenageando Cecília e
Nelson Motta (pai). Presentes os
casais Júlio Bozano. José Luis
Moreira de Souza, Paulo Motta e
Edson Queirós.

Chegam sábado ao Rio. para
assistirem ao casamento de Noe-
mia Osório. Mareia 'irmã da
noivai e Mark Lltchfield e o
Marques e a Marquesa di Motto-
Ia Balestra.

O professor e Sra. Magalhães
Gomes chegam domingo ao Rio
depois de uma viagem pelos Es-,
tados Unidos e Europa.
. o jornal de Ipanema, de Ma-
rio Peixoto, comemora em abril
seus oito anos de fundação com
o lançamento do número 100.

Cuida c Mariano Marcondes
Ferraz jantaram ontem no
Country em companhia de Lair
Cochrane.

O CANDIDATO
SOLJENITZYN

. Soljenitzyn já foi uma vez
candidato derroiado à Academia
Brasileira de Letras.

Explico: a candidatura do es-
cri-Or russo a membro corres-
pondente da Academia foi pro-
posta ano passado pelo escritor
Osvaldo Orico. Como seria dificil,
senão impossível, contactar na
época o autor do Arquipélago
Gutag. acabou se impondo à pre-
ferência acadêmica a indicação
do romancista paraguaio Chavez.
Soljenitzyn perdeu assim essa
oportunidade extraordinária dc
entrar, mesmo como correspon-
dente, para a Casa de Machado
de Assis.

CONTRAPONTO

Zanini chegando de Nova Vi- <
cosa. em transito para a África.

Nanei dc Souza Leão se des-
pediu do Rio homenageada por
Carminha Albuquerque.
> A Sra. Heloísa Lustosa feste-
ia seu aniversário no sábado.
. O Ministro Prado Kelly vai
ter como companhia na festa
da posse sua neta Fernanda,
que pela primeira vez compare-
cera a uma festa dr longos e
casacas.

De volta da Alemanha, João
Pinheiro Neto.

ÁRABES NO BRASIL

Nem so de petróleo vive o
Oriente Médio: chega ao Brasil
em abril uma missão comercial
da Arábia Saudita para estudar
a participação árabe num gran-
de projeto de plantio e indus-
iria lização do caju no Ceará e
Para.

CASACA E CONDECORAÇÕES
Na posse do Presidente Cos-

Ia e Silva, um cavalheiro não
identificado chamava a aten-
cão usando a casaca com calça
de fraque. Kspera-sc que na rc-
cepção dc amanhã isso não se
repita, mesmo porque não há
notícia no mundo inteiro de que
tal traje tenha sido alguma vez
usado.

Gafes desse tino não seriam
cometidas se todos os senhores
que vestirão uma casaca pela
primeira vez procurassem antes
familiarizar-se com o seu uso,
instruindo-sc sobre os segredos e
macetes que cercam o ato de
envergar a protocolar indumen-
tária.

O capitulo das condecora-
ções c igualmente delicado e já
tem levado muita gente experi-
mentada a deslizar para o pc-
rigoso terreno do ridículo.

Por exemplo: o importante,
em matéria de condecorações, é
não abusar. Pelo falo de o ca-
valheiro possuir 20 crachás não
. obrigado a ostentá-los todos
assumindo um perfil dc árvore
dc Natal. Muito pelo contrário.
Elegante mesmo, para quem tem
muitas condecorações, é usar

apenas uma faixa de Grã-Cruz
c três placas.

Detalhe: estando presente o
Presidente da. República a faixa
é usada por cima do colete: se
não há Chefe dc listado presen-
le, por baixo do colete.

As damas agraciadas não de-
vem usar condecorações mas-
colinas mas as apropriadas, is-
to é, medalhas com a fita ar-
mada cm forma de laço. 1. mais:
ridículo seria numa festa dc
posse presidencial aparecer ai-
fuma senhora dc vestido dc noi-
te curto ou de pantalonas.

Ainda sobre condecorações:
cuidem-se os convidados de não
usá-las falsas. Os que o fizerem
correrão o risco de não voltarem
a ser convidados pelo ltamara-
ti. Embora seja permitido o com-
parecimento cm casacas de alu-
guel, não se admite nem o alu-
gliel nem o empréstimo de era-
chás.

Importantíssimo: presume-
.se que todos jantem em ca.sa ou
nos hotéis ante.s de .se dirigirem
ao Palácio, poupando ao.s olhos
menos ávido.s o espetáculo cons-
trangedor da correria desabala-
da na direção do buffet.

Rumo à Bahia
Jean-Paul Belmondo e Laura AnLo-

nelli, no Rio desde ontem de manhã, são
personagens do último Jours de France,
que revela a existência de um intenso ca-
so de. amor entre os dois já há algum
tempo.

Segundo a revista. Belmondo. um
grande nostálgico, aderiu integralmente
ri moda retro, que curte os tempos que
não voltam mais. O ator chegou ao exa-
gero de pedir à sua atual namorada que
só use roupas, modelos c figurinos dos
anos HO.

Como a próxima etapa du viagem de
Belmondo e Laura será Salvador, espera-

x'. se que pelo menos durante as férias o
casal esqueça seu culto ao saudosismo,

,:'\- pelo menos pura não chocar os baia-
nos.

r

üs Príncipes de Orléans (ele, bisneto de D. Pedro TI), em
companhia do explorador Raoul de Ia Panouse. ensaiam, no
Parque de Thoiry, nos arredores de Paris, a expedição que rao

fazer à Amazônia, em busca dos cintas largas

POSSE TOTAL

Alentado ao pudo
» O Delegado lidgar Façanha, da Dc-
legacia dc Costumes e Diversões Públi-
cas, avisa aos interessados: o streaking,
no Rio, será punido com rigor.

A corrida sem roupa pelas ruas está
enquadrada no Artigo 233 do Código Pc-
nal como "atentado ao pudor" c pode
brindar seus autores com detenções que
variam dc três meses a um ano.

Parece que chegou aos ouvidos do Dc-
legado que um grupo estaria se arti-
calando para empreender a primeira
corrida streak carioca nos jardins do
aterro e adjacências.
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DIA A DIA

. Luis Paulo de Souza Lobo
eleito para dirigir a Associação
de Bancos da Guanabara.

Marci Mendes, ex-Sra. Sér-
gio Mendes, vai representar, no
Brasil, o magnata do disco nor-
te-americano Neshui Ertegun,
que agora esta tramando tam-
bém no setor teatral. E' justa-
mente ai que entra sou Interes-
se pelo Brasil i como mercado >.

O presidente ria Nippon
Steel Corporation, Sr. Tomisa-
buro Hirai. chega a São Paulo
na segunda-feira, fica uma se-
mana, vem ao Rio e depois visi-
ta Brasilia. Na sua agenda, in-
vestimentos maciços no Brasil.

Os Embaixadores (aposenta-
dosi Afranio de Melo Franco e
Murilo Tasso Fragoso comemo-
rondo seus 50 anos cie ltamara-
ti. Os dois são os únicos Embai-
xadores vivos da turma de 1024.

O escultor Sérgio Camargo
marcou para outubro uma ex-
po.içáo do suas esculturas em
mármore no Museu cie Arte Mo-
derna.

SURPRESA PARA LOURDES

O Sr. Fred Chandon (ho-
mem do champãl que acabava
de chegar ao Rio. foi um dos
primeiros convidados a chegar
ao surprise parti/ do aniversá-
rio de Lourdes Catão, que cn-
cheu sua casa de amigos.

Álvaro organizara tudo con-
vidando também Evinha c Ba-
by Monteiro dc Carvalho. Astri-
dinha e Pedro Alberto Guima-
rães, Fernanda e Zezito Cola-
grossi, Carmem Marques, Zezi-
nho Gueiro, Teresa de Souza
Campos, Rute Magalhães. Chi-
co Catão, Rubem Árgollo. entre
outros.

O jantar de improviso in-
Cluia siris de Imbituba e sorve-
te de caju, regados a bom
champã.

RODA-VIVA
- O entalhador Batista rece-
beu ontem para cacktails em
seu estúdio.
. Os Embaixadores e Sra.s.
Loló Bernardes e Mário Vieira
de Melo assistindo ontem ao es-
petáculo de Chico Buarque.

Herminio Belo de Carvalho
lança seu primeiro disco como
cantor dia 21 com um cocktail
no Largo do Boticário.

• Quando acabou ontem de l_r
esta coluna, mais precisamente a
nota sobre restaurantes, o Mini--
tro Delfim Neto vlrou-se para un:
amigo comum que estava a seu la-
do e mandou o seguinte recado ao
colunista: "Diga ao Zózimo que a
primeira pessoa que me levou ao
Bi.stró foi precisamente o Mário."
iPor Mário, entenda-se, obviamen-
te. o futuro Ministro da Fazenda.
Sr. Mário Henrique Simonsem.

O Sr. Mário Henrique Simonsen
não fará discurso de posse, ama-
nhã, cm Brasilia. Vai substitui-lo
por uma conferência, com a pre-
sença da imprensa, num local de
Capital que ainda está sendo esco-
lhido.

O Governador Chaca. Freitas
completa amanhã, dia 1"). três anos

de Governo. Em virtude da posse
presidencial, o pronunciamento de
praxe, pela TV. foi adiado rie ai-
fjuns dias.

> Chamou a atenção, ontem de
manhã cedo no Galeão, o volume
do Chanceler Rui Patrício, que en-
gordon um número considerável de
quilos desde sua última visita ao
Brasil.

A propósito: com a recepção rie
amanhã a noite, oferecida pelo
Sr. Rui Patrício, a Embaixada cie
Portugal em Bra-ilia inaugura ofi-
cialmente o seu prédio, que ainda
ontem recebia os últimos retoques.

Ontem, no Bon Appétit, tle Bra-
silia, almoçava desprcociipadamen-
te com a mulher c a sogra o futu-
ro Ministro da Indústria e do Co-
mércio, Sr. Severo Gomes.

O Brasil é assunto no ultimo Paris
Match: Raymond Cartier assina, sob o
titulo Eles Venceram a Inflação: os .Bra-
sileiros. uma reportagem de três paginas
sobre o nosso pais. que o jornalista per-
correu de ponta a ponta há alguns me-
ses ciceroneado por Jean Manzon.

A primeira competição esportiva n
utilizar a Ponte Rio—Niterói será o Ral-
lye Telefunken. A largaria está prevista
para as 6 e meia .da manhã do dia 23,
da poria do MAM. e a chegada será em
Cachoeiro do Itapemirim. Com direito a
passar pela Ponte.

A Varig vai construir na Ilha do Go-
vernador. em terreno próprio, sua nova
sede. reunindo próximo ao futuro aero-
porto internacional todas as suas dc-
pendéneia<, inclusive cie manutenção,
treinamento rie pilotos, etc. A.s obra-: co-
meçarão antes rio fim do ano.

ZÓZIMO BARROZO DO AMARAL

CATAVENTO
BOUTIQUE INFANTIL

POUCOS DIAS

RUA VISCONDE PIRAJÁ, 243-A

LOJA ACESSO
AUIAS PRÁTICAS DE ACRÍLICO

Inicio: 14-3-7.1 - Hor-no: 14,00 ho*..*.

Venda de _.nii_o om chapas b '-lalhos

Rua S.ciuelr.i Campos, 96-B — Copacabana - Tel.: 256-2203

DR. WILSON LUZ
ODONTOLOGIA DE PRECISÃO
Arre^entcu conferências em pai-

sei m Europa e E.E.U.U.
Estética <¦* s<.udc ¦¦ GB - Centro
Informações e hora marcado pa

ra chock-up, pelos leis.: 224-3196
e 224 8446.

Na Leonas a gente pede
um tapete pelo telefone
e ganha um decorador

de presente.
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REFLEXOLOGIA
EM TERESÓPOLIS
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Méd i Ps, .oi-.gos In.li
tuto Brasileira de Reflexoloçjia
estão atendendo em Teresòpol-.,
na Rua da Fonte Judite, 65. Equi-
pada com moderna aparelhagem
fie Elet.o5iono e Neurotron, a Cli-
nica de .pre._ÒDOÍiS segue a mes-
ma linha terapêutica do IBR, no
(rolamento cir_s Distúrbios Nervc-
sos e Psicosscmáticos: Psicotera-
pia Hipnose Eletrotr. apia A
Direçã;. está a cargo dos Dr?.
Raphael Bruck e José Peitclroit.

Informações na GB. Clíni.a Psi-
tológiea do lp..n*ma, Rua Alm.-
ranla Saddcck dc Sá, 119, tels.:
227 0484 e 247-7000. (P

HEEEDS sm
"O CE0ÜEÕÁÔ DE ARAQÜE'

ORIGINAL DE IRVAND0 LUIZ - ROBERTO SILVEIRA
E JOSÉ VASCONCELOS

TEXTOS ADICIONAIS DE MAX NUNES E HAROLDO BARBOSA
TEATRO SERRADOR TEL.: 232-8531

De 5.° a Sábado às 21 hs — Domingos às 18 e 21 hs

\1V ^^- --i-TVÍy* /¦ ¦'¦í;"*y;.-Vi.- {>¦ , ¦Vi.VS, * ¦•*¦¦*,.¦ "V; í* •-¦'\it%ç-y-i'-"\r**-;^ív "»-v

tel:225*636«

• *

CASA LEONAS DE TAPETES S.A.
Rua Machado de Assis, 71-A

Tels.: 245-9740 - 245-2303 - 285-2271

««BF-pAPE. DE PAREDE^WB

¦ar MULTIPISO ^H

^VULCAPISO ^

f VULCATEX MURAL 1

0 MAIOR REVENDEDOR DA GB

MASTER
PISOS

l MASTER
k PISOS Â
MÊL. ..,,.".¦ .31 '."*, 

^**fl
|»8^k _^^Ê

l^aJrbírtCLTTXeiíaA
Av. Copacabana .. Santa Oa*a.

Aberta de 3:,s às 6**s até às 22 horas.

sábados até às 18 horas o 30 minutos.

Ciiegoy o piano cpe ¥C
leva debaixoJjfc d© bra
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SOMENTE NA BOUTIQUE
DE COPACABANA

cop-acahana. 851

, já existe o piano que reúne
sensibilidade de um virtuose

e o talento de um mágico.
O Compac-Piano

Giannini é eletrônico,
tem 61 teclas, 5oitavas,

pedal de sustenido e
'staccato e também faz som
de honky tonk e de cravo.

Mas a maior virtude do
Compac-Piano Giannini

aparece numa escala menor:

pesa só 9 quilos e ocupa um espaçozinho de nada.
Compre um Compac-Piano Giannini e mostre

que seu talento voce leva até debaixo do braço.

O Compac-Piano Giannini já fez sua estréia nas

melhores lojas de artigos musicais e magasinsdo Pais.
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DO L'EXPRE3S

Durante a última guerra, na Grã-
Bretanha, um cartaz colocado em todas
as estações perguntava aos cidadãos se
sua viagem era verdadeiramente neces- j
sárla. Vivia-se a época da penúria e do ;
racionamento, quando se tornava essen-
ciai a economia de energia.

Atualmente, a escassez de combusti-
vel volta ã ordem do dia. E um húngaro
exilado nos Estados Unidos, Peter Gold-
mark, coloca de novo a questão a todos ;
os suburbanos que. à noite e de manhã,
perdem muitas horas em seus carros, nos
trens e. metros superlotados. E ele mes- .
mo responde formulando uma inversão:
em lugar das pessoas irem ao trabalho,
viajando em más condições, não seria
melhor transportar até elas a informa-
ção, isto é, sinais que viajam ã velocidade
da luz e a custos muito pequenos?

Goldmark é um desses homens que
não se resignam ás pretensas fatalidades
do progresso, quando as suas consequên-
cias tornam-se intoleráveis. Antigo dire-
tor de pesquisas da CBS (Columbia
Broadcasting System), ele inventou, em
1948, o disco em microssulco. Apaixonado
de música c violoncelista amador, Gold-
mark execrava os 78 rotações, com suas
inevitáveis distorções.

Hoje. fundador e presidente da
Goldmark Communications Corporation,
suas preocupações se dirigem ao drama
das erandes cidades, superpovoadas, po-
luídas e esfomeadas de energia. Com uma
voz surda onde perpassam ainda uns j
restos de sotaque, ele explica: "O reme-
dio está a nosso alcance. Nem seria pre-
ciso inventar novos materiais. Basta ti-
rar partido dos que já existem no mer-
cado."

IMAGEM SONORA

Numa sexta-feira recente, em Stam-
lord. pequena cidade do Connecticut, o.s
dirigentes do Banco Union Trust se reu-
niram em conferência, como vêm fazen-
do todas as semanas. Mas seus interlo-
tutores, dirigentes da sucursal de New
Haven, também no Connecticut. não
compareceram desta vez. Até o fim do
ano passado, as conferências se realiza-
vam alternadamente em Stamford e New
Haven (separadas por 80 km). Agora, as
duas equipes se instalam diante de um
coniunto de microfones e alto-falantes
aperfeiçoado por Goldmark.

Stamford é a sede da Goldmark Cor-
poration. E seu fundador decidiu colocar
em prática .suas teorias em seu próprio
terreno, para demonstrar que elas não
tinham nada de utópico. Em torno da
grande mesa de acaju, ninguém se sente
constrangido. Thomas Richardson. o di-
retor de Stamford, interpela seu par-
ceiro cie New Haven. perguntando-lhe se
conseguiu encontrar gasolina para en-
cher o tanque de seu carro. "Consegui.
e sem fazer fila."

A voz tem uma presença surpreen-
dente: nada que lembre o.s clássicos apa-
relhos de intercomunicação. fanhosos e
cheios de altos e baixos. Quatro linhas
telefônicas, a estereofonia e a alta fide-
lidade reconstituem uma imagem sonora
de uma fidelidade extraordinária. Os
banqueiros discutem agora os pedidos de
hipoteca da semana. A um certo mo-
mento. um deles, em New Haven, se le-
vanta para buscar uni documento e dá
volta á mesa falando. Sua voz rocia em
torno da mesa de Stamford, como se ele
estivesse la pessoalmente.

—- Para esse tipo de reunião — ex-
plica Goldmark — a imagem não é ne-
cessaria. Nós descobrimos inclusive que
ela pode se tornar constrangedora. Fize-
nios experiências com um circuito duplo
de televisão e no final concluímos que o.s
participantes se preocupavam mais em
saber se eles "passavam bem no vídeo"
que no debate. Esses homens já se co-
nheciam. por isso o tom e as inflexões
de voz são suficientes paia veicular a
"informação corporal" que enriquece as
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palavras. Com o acréscimo, talvez, de
mai.s sinceridade que a contida no diálo-
go frente a frente.

Mas é claro que é preciso dispor da
possibilidade de comunicar certos do-
cumentos. No momento, está sendo uti-
lizada uma máquina de fac-símile liga-
da à linha telefônica. Como o processo é
lento, Goldmark espera poder instalar
breve um aparelho de transmissão ins-
tantanea de imagens (sobre tela). Os
participantes dc uma teleconferència te-
rão condições, então, de se mostrar mu-
tuamente esboços, gráficos e quadros sem
perda de tempo para a impressão. "E'
com (Ns.sc gênero de soluções que nós va-
mos transformar a América" — diz ele.
Pois em 1994, graças, a seu projeto, a.s
grandes cidades talvez tenham perdido
um terço ou a metade de sua população
atual. A vida voltará a ser harmoniosa, o
transito fácil.

CAMPO E CIDADE
Na nova sociedade rural, universida-

des. teatros, museus, grandes hospitais.

sedes da.s grandes empresas. Quartéis-
General do Governo e da administra-
ção continuarão urbanos. Em troca, 100
milhões de ex-moradores das cidades ou
dos subúrbios retornarão ás 5 mil peque-
nas cidades do país, cuja população em
1974 ia de 2 500 a 100 mil habitantes.

A crise de energia s ria superada:
54r/i da gasolina consumida atualmente
nos EUA é consagrada ás idas e vindas
dos suburbanos. Além disso. p.'epara-sr
a elaboração de soluções válidas para
as aglomerações modestas: energia solar
geotérmica ou eoliana, de acordo com
os recursos locais. Pela primeira vez. os
americanos poderão escolher livremente
enlre morar na cidade ou no campo. As
possibilidades de trabalho, lazer, educa-
çâo, assistência médica serão nratica-
mente as mesmas tanto numa como no
outro.

Nos CCC (Centros de Comunicação
Comunais), uma rede invisível de m n-
sagens chegará às telas de TV e depois
segue para os Quartéis-Genera's urba-
nos. Banqueiros, comerciantes, indus-
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trials se reunirão em conferências como
o.s pioneiros do Union Trust. sem neces-
sidade de se deslocar. Na sala de aulas
do CCC, os estudantes rurais participa-
rão. através do som fi da imagem, do
curso da Universidade Regional, a 150
km de distancia. Da Capital do Estado
os candidatos ao posto de Governador
responderão às perguntas dos eleitores
do campo. No serviço médico do CCC. a
enfermeira de serviço receberá direta-
mente o eletrocardiograma dc um fa-
zende;ro isolado — registrado por uma
equipe médica que percorre o campo
num ônibus equipado com um emissor-
receptor de alta freqüência — e o trans-
mite através de um aparelho de fac-
simile.

As datilógrafas baterão fitas magne-
ticas gravadas e suas letras se matéria-
lizarão, se necessário, no outro canto do
pais, sobre as máquinas de fac-símile
dos destinatários. Diante de uma tela
de TV. donos de lojas ou supermerca-
dos recomporão seus estoques, escolhe-
rão produtos. A.s donas-de-casa isoladas

farão suas encomendas da mesma ma-
neira. E, de tempos em tempos, um habi-
tante da localidade se dirigirá aos seus
concidadãos paia lhes dizer sinceramen-
te o que pensa, graças aos cinco minu-
tos de comunicação gratuita atribuídos
a todas as redes do CCC.

TRUNFOS NA MAO

Tudo isso náo passaria de ficção
cientifica? Mas Goldmark não está brin-
cando: para conseguir o que quer. ele
mobilizou uma série impressionante de
trunfos técnicos, políticos e financeiros.
A nova rede rural utilizará a tecnologia
da TV por cabo. ja largamente expio-
rada nas cidades americanas. O cabo a.s-
segura uma transmissão perfeita e a pos-
sibilidade de usá-la nos dois sentidos.

As indústrias de comunicação teriam
de equipar o pais inteiro com cabos, cen-
tros de comunicação e terminais — uma
tarefa gigantesca. Mas a Goldmark Com-
munications é unia filial da Warner
Communications, grande indústria de
informação e a segunda empresa ame-
ricana no setor dr' TV por cabo.

Quanto aos apoios políticos, a nova
sociedade rural de Goldmark conta com
o entusiasmo bipartidário de senadores
r publica nos e democratas. O HUD 'De-
partment of Housing and Urban Deve-
Iopmentt já liberou uma verba de 700
mil dólares iCrS 4 550 milhõesi para as
primeiras pesquisas do projeto.

Goldmark espera que o Estado de-
sempenhe um papel importante como f;-
nanciador da rede de comunicações, a
exemplo do que realizou a administra-
ção Roosevelt com a Rural Eletrification
Authority. que levou á eletricidade a
98% das casas rurais americanas. A for-
ma de ajuda seria empréstimos a longo
prazo e com juros baixos ás administra-
cões locais.

Quanto á legislação necessária, ai-
guma coisa iá foi preparada, como se
pode deduzir das recentes decisões da
Federal Com munications Commissioivso-
bre a.s redes de comunicações por cabo.
que impõem a obrigação de incorporar
ao menos nina via de retorno.

Em obediência a uma estratégia de-
talhada, a Goldmark Communications e
a Universidade de Fairfield, com a qual
trabalha Goldmark. escolheram unia re-
gião ao Nordeste do Estado de Connec-
ticut como zona-piloto. Ao mesmo tem-
po. ent-Stamford, o especialista Stafford
Hopwood e sua equipe realizam um es-
ludo em profundidade sobre o emprego
e a natureza drs comunicações nas em-
presas e nas ac Distrações. Alguns re-
saltados inesperados já foram obtidos
nessa pesquisa. Assim, sabe-se que não
se poderá descentralizar todos os nego-
cios: numa da.s maiores empresas finan-
ceiras de Nova Iorque, 53'< da.s decisões
importantes são tomadas em função de
encontros fortuitos entre seus colabora-
dores ros corredores, nos banheiros e nos
bares da esquina. Em outras, ao contra-
rio. o isolamento enlre grupos de fun-
cionários situados no mesmo andar é tão
grande quanto se estivessem em dois
pontos opostos do país.

Segundo o rigoroso plano de traba-
lho traçado, o pais foi dividido em sete
regiões. Em cada uma delas, um Esíadn
será escolhido pela equipe de Goldmark
para servir como exemplo. Em cada Es-
lado, uma zona-piloto será determinada.
Será dada prioridade ás autoridades que
se dispuserem a colaborar, sobretudo no
plano financeiro.

Como a doença das grandes ciçlad' s
se estende a todos os países do mundo
industrializado, o interesse pelo projeto
é universal. Os japoneses convidaram
Goldmark a visitá-los, o.s mexicanos pre-
param-se para fazê-lo também. Equipes
britânicas, por sua vez. já trabalham
para a Goldmark Corporation.

UMA CIDADE DENTRO DE OUTRA
Paris (Via Varig) —
Centro Internacional'de Paris, construído na

Porte Maillot, a Oeste da"Capital, é uma obra
^gigantesca. Consta de'.'um 

Palácio de Con gr es-
:sos, com inumeráveis sa-

las de conferência: um'auditório com 4 mil me-
¦tros quadrados; um hall'.de 5 mil metros quadra-
_dos, para exposições de
-obras de arte; 6 mil me-
.tros quadrados de escri-

tórios; e um hotel de 135'metros de altura e mil
quartos, salões, restau-'rantes, 

piscina, solário
\e sauna, com uma zona'¦ 
comercial de 600 bou-
tiques, magazines, ban-

cos, confeitarias, boates
e cinemas.

Para melhor acesso ao
local, um estacionamen-
to com capacidade para

500 veículos (mais tar-
' de . 3 mil), um ponto de
; táxis, uma estação de

metrô e um heliporto
, que permitirá a ligação
' com os aeroportos de Or-

ly, Le Bourget e Roissy,

o que significará, a par-
tir de 1980, um transito
de 5 a 6 milhões de pes-
soas.

O Centro ultrapassa
ludo o que os franceses
poderiam imaginar em
matéria de ousadia. In-
clusive quanto ao preço:
500 milhões de francos.
Manobra de prestígio?
Certamente. Mas tam-
bém necessidade real
enfim realizada. Comi
explicam os responsáveis
pela Câmara de Comer-
cio da Indústria de Pa-
ris:

"A cidade se vè na
situação paradoxal de
atração mundial e, ao
mesmo tempo, sem ins-
talações que possa m
favorecer às formas
modernas dc encontros e
comunicações, entre os
quais os congressos são
os principais."

Evidentemente, o de
clinio d e Paris n e s s c.
campo se torna m a i s
acentuado em compara-

cão com Londres, Bruxe-
ias, Roma, Dusseldorf,
Genebra ou Viena. Ma-i
a realização desta inicia-
tiva monumental v a i
mudar tudo: a capital
francesa vai tentar re-
cuperar a. clientela dos
congressos, que segundo
as estatísticas, aumenta
mima proporção dc 5 a
10'-. por ano.

E tudo se torna mais
chocante quando se sabe
que nos Estados Unidos,
por exemplo, há 35 mü
convenções por ano e 300
mil encontros de empre-
sários (e que os congres-
sos de Medicina ofere-
cem à hotelaria mais de
2 milhões de hóspedes).

Mas já existe em Paris
toda uma infra-estrutu-
ra sobre o qual o novo
Palácio dos Congressos
pode se apoiar. Por ou-
tro lado, é provável 

'que

ele seja o causador de
atividades paralelas. Pa-
ru dezembro próximo já
estão programadas 100
manifestações, tanto

ARLETTE CHABROt
DA SUCURSAL

congressos como espe-
iáculos. E uma comple-
tu instalação de áudio-
visuais estará à dis-
posição dos participar,
tes.

Além disso, uma sala
de espetáculos de 600
metros quadrados, um
lugar para orquestra
com capacidade p a r a
120 músicos, 150 alto-
falantes e 365 protetores
comandados eletrônica-
mente, além de outros
equipamentos supe r-
modernos. A Orquestra
de Paris vai inaugurar o
local, sab a direção de
Georg Solti, em dois con-
certos: abril e maio. E
ficará definitivamente
instalada no Centro,
com toda a sua compli-
cada engrenagem artís-
tica.

Uma coisa ê certa: o
Centro Internacional de
Paris será um lugar de
atividades constantes c
intensas, que justifica-
rão plenamente a arro-
fada iniciativa.
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Esla obra gigantesca ultrapassa tudo o que os parisienses

poderiam imaginar em matéria de ousadia
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Pendurados em um guindaste, Eli e Rosalia fazem propaganda do Circo América

ANTROPOLOGIA, EDUCAÇÃO
POLÍTICA, PSICOLOGIA,

SOCIOLOGIA
Baldwin
Bastiiin*
Beiguetman
Boiguolnian
BeTguelmnn
Bftisioijti!
Bon-David
Bofijos Porüifí
Bornos Peroir,
Brojon
Brejon (orq)

Daeso Hulse
Doiorenro Num
Etlioni
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Cl oo do
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Gulltorll

Hmn
Henlu'"
I '1 KClliS
K-ech Crutchlfetfl*

Kroch.Cftilchfiold
Leonard Cliflord
Uv.,"'
Mannhain
Martins
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Mouly
MorBirJ LoUfl
Myrdal'
Noll
0'Dua.
Olivoira
Paoh
P, usona
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Pereira
Pereira"
Por o ir a
Poroira
Plrumm NuUo
Pinho
Rosamilha"
Scanlirnbiirgn
Schadan*
Sclturirj Vimia-
Se.irs*
Stmpson

Snilth"
Tu min
Vau Kolr.k-
Veblon
VitlJlQUOS*
Wnbflr

Bi,,,in.-. P,
Dcersos

tliVOrsoS
Fischlrnvi
ftolrliisjn
Goulart I-
Hahnar

Kayj>eft*n
Maiciltu*
Marco,1,1
Piftienlfl!
Milanesi'
Nunns D'
Salvado,
T.irloni"

Dnievor.as
f;t-itr1-
Lovme
Mala.<„t.i

Orlum-
Ovil-tlMi' *
Ray
Sialrom**

TEORIAS DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA .
AS RELIGIÕES AFRICANAS NO BRASIL, 2 vols. . .
FORMAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL, 2 vols.
FORMAÇÃO DO POVO NO COMPLEXO CAFEEIRO
PFOUENOS ESTUDOS DECIÉNCIA POLÍTICA,?, orl.
ESTADO E EDUCAÇÃO POPULAR 3 4
fl PAPCL DO CIENTISTA NA SOCIEDADE 3 -1
ESCOLA SECUNDÁRIA NUMA SOC. EM MUDANÇA
COR. PROFISSÃO E MOBILIDADE .
RECURSOS HUMANOS, ENS. TÉCNICO E DF.SENV.
ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE
l. E ?.•¦ GRAUS 4.'od
KARDECISMO E UMBANDA ... .
ESTRUTURA SOCIAL E DINÂMICA PSICOLÓGICA
TRANSGRESSÃO E CONTROLE .
5 PSICOLOGIA DO ANORMAL E A VIDA CONTEM-
PORÀNEA, 2 vols
PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM 3 I
REORGANIZAÇÃO DAS ÁREAS METROPOLITANAS
ORGANIZAÇÕES MODERNAS..!, ed,
FUNÇÃO SOC. DA GUERRA NA SOC. TUPIMAMBA
ENSAIOS DE SOC. GERAL E APLICADA. >.- ml.
NOSSA AMÉRICA-. INDOAMERICA
A ENFERMAGEM COMO PROFISSÃO
A JUVENTUDE NA SOCIEDADE MODERNA
A FAMÍLIA
PROFESSORAS DE AMANHA
ESTATÍSTICA FUNDAMENTAL PARA PSICOLOGIA
E EDUCAÇÃO 4 
SOCIEDADE E POPULAÇÃO . . .
PSICOLOGIA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS
D QUE É SOCIOLOGIA-*. 2." od.. . .
ELEMENTOS OE PSICOLOGIA, 2 vols. 4 ,.,i INL
MEC
O INDIVÍDUO NA SOCIEDADE, 2 vols.. 2.- od. _
SOCIOLOGIA RURAL P OS PROGRAMAS DE AÇÃO
TEORIA DE CAMPO EM CIÊNCIA SOCIAL
SOCIOLOGIA SISTEMÁTICA.?.» od. ...
A IMIURAÇÃO E A CRISE DO BRASIL AGRÁRIO
SOCIOLOGIA DOS PEQUENOS GRUPOS
PSICOLOGIA EDUCACIONAL, 5. ed.
O CARÁTER NACIONAL BRASILEI RO, 2. an. .
O VALOR EM TEORIA SOCIAL
INTRODUÇÃO ÀS MEDIDAS EDUCACIONAIS , .
SOCIOLOGIA DA RELIGIÃO.
O ÍNDIO E O MUNDO DOS BRANCOS
DESENVOLVIMENTO E MARGINALIDADE 1 ¦:
O SISTEMA DAS SOCIEDADES MODERNAS :i ¦*•
SOCIEDADES
ENSAIOS DE SOCIOLOGIA DO DESENVOLV. .
A ESCOLA NUMA ÁREA METROPOLITANA
MAGISTÉRIO PRIMÁRIO NUMA. SOC. DE CLASSES
ESTUDOS SOBRE O BRASIL CONTEMPORÂNEO .
PSICOLOGIA DA ADOLESCÊNCIA,5.-ed.
ECONOMIA DA EDUCAÇÃO E DESENV. ECON . . .
PSICOLOGIA OA ANSIEDADE INFANTIL
A CRISE DA REPÚBLICA PRESIDENCIAL 
ACULTURAÇÃO INDÍGENA
O JAPONÊS NA FRENTE DE EXPANSÃO PAULISTA
NATUREZA DO PROCESSO ADMINIST., 2 vols. . .
O SIGNIFICADO DA EVOLUÇÃO
A SOCIOLOGIA DA VIDA ECONÔMICA
ORGANIZAÇÃO RIJRAL(PROBLEMAS E SOLUÇÕES)
ÈSTRATIFICAÇAO SOCIAL .
INTERPRETAÇÃO PSICOLÓGICA DE DESENHOS.
A TEORIA DA CLASSE OCIOSA
DIHETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO
f TICA PROTESTANTE E ESPÍRITO DO CAPITAL

ESTUDOS BRASILEIROS,
HISTORIA

POPULAÇÃO t DESENVOLVIMENTO .... ..
m PR01ESTAMTISM0 NO BRASIL MONÁRQUICO

(F. E. P.)
ITALIANOS NO MUNDO RURAL PAULISTA (I.EB.)
PESQUISA TECNOLÓGICA NA UNIVERSIDADE F.
INDÚSTHIAS BRASILEIRAS
CONTRIBUIÇÃO PAULISTA A TROPICOLOGIA 3 a
A FORMAÇÃO PROFISSIONAL
OS PIONEIROS AMERICANOS NO BRASIL
EVOLUÇÃO URBANA DO BRASIL
RELAÇÕES ENTRE CIVIS E MILITARES NO
BRASIL 1880- 1808 4 
HISTORIA DOS JUDEUS EM PORTUGAL 
A CIDADE DE SÃO PAULO 3 4...
SÃO PAULO ESPÍRITO, POVO E INSTITUIÇÕES
(LEITURAS SOCIOECONOMICAS E CULTURAIS) .
O ABORTO PROVOCADO
O DESCOBRIMENTO 13(1 BRASIL . ...
CRISTÃOS-NOVOS. JESUÍTAS E INQUISIÇÃO ...
E.-IUDO DE PROBLEMAS BRASILEIROS, j." »•!.
INL MEC -
OS JUDEUS NO BRASIL COLONIAL

BIOLOGIA MODERNA
DIVERSIFICAÇÃO NAS PLANTAS
MECANISMOS NO DESENVOLVIMENTO
GENÉTICA
NUTRIÇÃO E ADORAÇÃO DF PLANTAS
CULTIVADAS 5 6 
ECOLOGIA
COMO VIVEM AS PLANTAS
' PLANTA VIVA

A VIDA DOS MICRÓBIOS INL MEC . . .

f.0.00 Arller
40.00 Bryc»
.'5.00 Caiu»
12.00 Campioli»*
25.00 Canltold

Carvalho

22.00 Cnesnn
20.no r.ankLapn
22.00 Hatro

Howard
25.00 Hov'ot (,'.*,).)
18.00 Hovlor (,,"!.)
20.00 ||,|.-,
.'2.00 a,

llt
1aV0.no Jonnmgs

Johnson»
22.00
22.00 Johnson»
.15.00
40.00 Koont; 0'D„
¦iü.00 Li-eU
25.00 Loil,
-'2.00 Lodi
22.00 Lodi
2200 Lodi

Lodi
22.00 Lo,|,
28.00 Loili
22.00 Matiiii

50.00 Malta
"0.00 Moita
18.00 Oliva
25.00 Parktnsun
22.00 Parkinson
.'8 00 Ponteado
25.00 Ponteado
50.00 Popper
10.00 RosoF.m
¦'500 Santos
50.00
.'2.00 silva Lano
25.00 Trmihor;

Trouhei t
Vieira

22.00
22 00 Vlll.-lc.l-*
'3-50 w.ililo
i3.0*t z,m li,
28.00
40.00
18 00
13.50
25.00
25.00
22.00
40.00
35.0U r.ot.n
22O0 H,,vjv,,,...,
26-0" M.i,,,,„- ir
-'2 00 Pl,„ , fj.il
IG.ftll
2*>.0lt

ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS,
PERT, CONTABILIDADE

PRODUÇÃO
MODERNA PESQUISA DE MERCADO, 2. ¦ ed 22.00
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL . 10.00
O HOMEM "S" - UMA GRAMÁTICA DO SUCESSO 20.00
CONTABILIDADE BÁSICA . 45.00
RELAÇÕES PUBLICAS. 2 vols.. 2.' od. 70,00
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
NA EMPRESA I 4
POROUE SE COMPRA 3=.0(1
COMO VFNDFH MAIS QUE O VENDEDOR MATO 30.00
PSICOLOGIA APLICADA A ADMINIST .?.' ed .10.00
GERÊNCIA DE MARKETING. 2.-od. 50.00
MANUAL DE RELAÇÕES INDUSTRIAIS, vol. 50.00
MANUAL OE RELAÇÕES INDUSTRIAIS, .'(il. III 50.00
APLICAÇÕES OA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 50.00
INTRODUÇÃO PROGRAMADA AO PERT, 3. od. .15.00
PERT-CUSTO - INSTRUÇÃO PROGRAMADA 25.00
O EXECUTIVO 35.00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, vol. I. 3.' od.
INL MEC J0-IW
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, vol. II. .'.' od.,
INL MEC ¦ JO-»0
PRINCÍPIOS DE ADMINISTRAÇÃO, ? vols , 7.- orl. 80.00
NOVOS PADRÕES DE ADMINISTRAÇÃO 40.00
ADMINISTRAÇÃO POR OBJETIVOS. .3.'od. '.'5.00
ADMINISTRAÇÃO PO R OBJETI VOS. UMA CRITICA 15.00
DESENVOLVIMENTO DE EXECUTIVOS 30.00
A DIRETORIA DA EMPRESA, 2.' ed rr-visla o aumen-
tada 3,'4 
A ENTREVISTA. TEORIA E PRATICA ... 22.00
HISTÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO, 2. od. .10.00
RECRUTAMENTO DE PESSOAL 22.00
PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO E CONT ROL E DE
ESTOQUES  'l»ú
DINÂMICA DE GRUPO 5 0 ..
TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. UMA INTR. 3 4
A MEDIDA'DO LUCRO DA EMPRESA ... 28.00
A LEI DE PARKINSON, 4.' od. 15,00
A LEI E OS LUCROS . . .,..¦... .......... ..-..- 20.00
A TÉCNICA DA COMUNICAÇÃO HUMANA. 4." od. 45.00
TÉCNICA DE CHEFIA E LIDERANÇA. 3.-«d 15.00
A ELABORAÇÃO DE MANUAIS DA EMPRESA . 20.00
CONTROLE DE ALTA ADMINISTRAÇÃO . 40 00
PSICOLOGIA APLICADA'A ORIENTAÇÃO E SELE-
ÇÃO PROFISSIONAL. 3.a od. .. 3500
CONTROLES NA PRODUÇÃO. 2.' 0,1 rovista 3 4 ...
ANALISE FINANCEIRA POR OBJETIVOS 25 00-
CONTROLADOHIA POR OBJETIVOS 20.00
FORMAÇÃO DF PREÇOS PARA ADMINISTRADO-
RES DE EMPRESA 40.00
A FORCA OF. TRABALHO MO BRASIL ... 10.00
PROBLEMAS E ASPECTOS DA ADM PÚBLICA 10.00
PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO. 2.*-
od. rovista ¦"'C"

BIBLIOTECA PIONEIRA DE
ARTE & COMUNICAÇÃO

SOCIOLOGIA DA COMUNICAÇÃO 10.00
LINGUAGFM NO PENSAMENTO E NA AÇÃO. .'. ¦ od. 40.00

M,,.i ESTUDOS DE. JORNALISMO COMPARADO 15.00
COMUNICAÇÃO DE MASSA 15.00

MANUAIS DE ESTUDO
n,j„i.,j,,,vorstdaile:oliras „l,|i't,vas ,, praticas sopro tnd,

18.00
25.00

1 5 0(1
20.00
30 00

50 00

2800
40.00
M.50
I 1 50
t.l 50

15.00
20.00

22 00
30.00

75.00
18 00
22.00
16.00

A .mirim
Lranlurd
Lonhard
Lenhard
SanfAna
Torlom
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FONOAUDIOLOGIA GERAL  18.00
FUNDAMENTOS DA SUPERVISÃO ESCOLAR , ... 18.00
SOCIOLOGIA EDUCACIONAI '0.00
SOCIOLOGIA GERAL. 2.-od . -'0.00
TEORIA. TÉCNICA E PRÁTICA DA PROPAGANDA 75.00
ESTUDO Dl. PROBLEMAS BRASILEIROS, )..».'. 15.00

APRENDA SOZINHO
iilodiri-itas, roconiBnd.idrf parao ?.'

universitários
r.ol<)f]i.il h uu par

CasloHs
Caslolo Br.
Ch arques
Crossv.eil
Frost
Gooilman'
Howit
Humphroy
Jn[)Sori
Jo i<!

Valo,,tino
Woslland
Willia-M

APRENDA
APRENDA
APRENDA
APRENDA
APRENDA
APRENDA
APRENDA
APRENDA
APRENDA
APRENDA
APRENDA
APRENDA
APRENDA
APRENDA
APRENDA
APRENDA
APRENDA

SOZINHO ALEMÃO 
SOZINHO GHAFOLOGIA 
SOZINHO DIREITO ROMANO
SOZINHO PEQUENA HIST. DA RÚSSIA
SOZINHO ESPERANTO
SOZINHO ADMINISTRAÇÃO 
SOZINHO ESTATÍS1ICA
SOZINHO VOGA 
SOZINHO BUDISMO ZEM 
SOZINHO A PENSAR
SOZINHO FILOSOFIA
SOZINHO HISTORIA DA FILOSOFIA
SOZINHO REG. VERBAL E NOMINAL .
SOZINHO LATIM
SOZINHO FÍSICA ATÔMICA E NUCLEAR
SOZINHO A FALAR EM PÚBLICO 
SOZINHO A ARTE DC VENDER

22.00
t2 00
12.00
20.00
25.00
20.00
28.00
16.50
25.00
15.00
18.00
12.00
1800
40.00
25.00
18 Ü0
18 00

LANÇAMENTOS ESPECIAIS
ObrüS diversas: Dicionílrios de InQlés-Porlugues, Pnrluo"" para

Estrangeiros. Lingüística. Educação Fisica. etc.

15.00
20.00

ECONOMIA, COOPERATIVISMO
AcHay
Allen 'Morgn-flr
Bulgaroil,
Bii-gan-Hi
Bulgareili
Bulgarolli
Ci>.Tinf!)o 

'"*

Collery
Doifim N-aln*
Oillard
Dohh
Hag„e Slonier
Huyon
Ingrar.
Uflfiwich"

Lcvenson
MagalhiiM
Maurttt
f*lou'a
Newlin
Owan

Tir.tne'*
Uiosco
Vilanova

TEORIA MACROECONÔMICA, 2 vols
PROBLEMAS SOBRE TEORIA DOS PREÇOS. 3-od.
REGIME JURÍDICO DAS SOC. COOPERATIVAS
COOP. E O PLANO NACIONAL DE HABITAÇÃO
O KIBIJTZ E AS COOPERATIVAS INTEGRAIS .. .
TRATADO DO CREDITO COOP.. 2 vols.
CRÍ DITO PARCEL. E FINANÇAS DAS EMPRESAS
ANÁLISE DO EMPREGO E A RENDA NACIONAL 5 n
PLANEJAMENTO P O DESENV. ECONÔMICO . .
TEORIA. ECONÔMICA DE J. M. KEYMES, 2. od.. .
CRESCIMENTO ECONÔMICO E PLANEJAMENTO
ELEMENTOS DE ECONOMIA. ?.» oi
A MOEDA, l/iil
PROBLEMAS DE ECONOMIA INTERNACIONAL i '
o SISTEMA DE PREÇOS F A ALOCAÇÃO OE RECUR-
SOS. 3.- «d., INL MEC
PRINCÍPIOS GERAIS DA TEORIA DE PREÇOS . .
MANUAL DE CONTABILIDADE COOPERATIVA
OCOOPERATIVISMO- UMA ECONOMIA HUMANA
ABORDAGEM OF REFORMA AliRÁRIA 
TEORIA MONETÁRIA
ESTRATÉGIA PARA OS TRANSPORTES 5 
A DOUTRINA COOPERATIVISTA NOS REGIMES
CAPITALISTA E SOCIALISTA 
ELEMENTOS DE ECONOMETRIA
PROGRAMAÇÃO DO DFSENV ECONÔMICO 
MATEMÁTICA ATUARIAL

BODO
22.00
18.00
15.00
1200
50.00
11.50

12 00
40.00
20.00
15.00
?2 00

30.00
40.00
40.00
25.00
25.00
22.00

15.00
13.60
22.00
.10.00
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Danla-, ANTOLOGIA EUCLIDIANA
H„ . ,, V É TÃO JOVEM QUANTO SUA ESPINHA. 5." od. .

Gomou Collins DICIONÁRIO DE EXPRESSÕES IDIOMATICAS, 3.a

Gomes Collins DICIONÁRIO DE GÍRIA AMERICANA CONTEMPO-

ESTRUTURA MORFO-SINTÁTICA DO PORTUGUÉ.S
PORTUGUÊS. CONVERSAÇÃO E GRAMÁTICA (P
ESTRANGEIROS) 3.'ad  , ¦„,.,,,;
METHODOLOGY AND LINGUISTICs FOR THE
BRAZILIAN TEACHEROF ENGLISH 
ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL, 2. od. „_„_,•¦!,¦
O CONHECIMENTO. VALOR E EDUCAÇÃO EM DE-
VVEY 3 
SONGS FORCHILDREN 
BRAZILIAN PORTUGUESE GRAM M AH
OESEÍNHO GEOMÉTRICO 3 
TÊNIS. COMO JOGÁ-LO MELHOR
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Washington
O Circo America — o maior

dos Estados Unidos, chegou a Wash-
ington e para chamar a atenção
dos habitantes da capital norte-
americana, seus dois principais tra-
pezistas fizeram ontem uma de-
monstração pública: piruetas a 32
metros de altura, pendurados de
um guindaste dc obras. A dupla —
marido e mulher na vida real —
chama-se os Albarracine e é respon-
sável, segundo a propaganda, 

"pelo
mais sensacional espetáculo circen-
se do mundo ocidental".

liora certa
iser wcê fa

Gente ocupada e responsável como
você vai agora aprender inglês.
Numa hora em que você pode: v1*-'"
antes tio trabalho ou depois, enquanto 

'

aguarda o fim do "rush".

Aos sábados tem curso o que também
é uma grande pedida. Então? Inscreva se
logo no heoald que, além da excelente
técnica de ensino (áudio visual intensivo)

procura facilitar as coisas parn você.

^í***"'-*;
HERALD

Av Pres. Vargas. S09 - 16." andar Tel 222-5921

Largo do Machado, 29 gr. 3 1 7 - Tel.. 265-5632

TxiQI

HIDRQMASSÂGEM
(ÚNICA NO RIO)

CELULITE - GORDURA LOCAL E GERAL
- FLACIDEZ

Forno do Birti • Vibrador • Sauna • Massagem olotrôntca

lonilaçáo • Bicicleta elétrica • Ondas curtas

D,,-,. Heloísa Helena Monluori — CRAAF 68-18.

Clinica Fisiolorápica Prof. Roiz Poreira.

Rua Barão de Lucena, 3B - Botafogo - GB. Telefono: 2*26-61 :t2

I

ZZ=ZZ±T1
A GINÁSTICA DIÁRIA É NECESSÁRIA

A TODAS AS PESSOAS

homens, mulheres e crianças ~ jovens, 
"ca-

reis" e velhos. Os quanabarmos poderão pra-
hcar todos os tipos dc ginástica: sueca, ritim
ca corretiva, cara geX^iei, para parto "¦¦¦¦'

dor. etc ... liem da yoga e DO-IN Ins

creva se na Clinica d. Eslitica • Ravitaliiacao

pelo !•!.: 337.7885

Apos cs exe-cioes diários, os alunos

Kud Xsvíai Hj Silveira, 45

Telefone para 222-2316

e faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL

II r ii 11111
de Andrade

Nudismo
corre-corre

17 anos. à porta áo

r~B~\ AMBÊM andei por ai, sondando a
í opinião pública sobre a moda do

-* streaking, lançado nos Estados
Unidos e na Europa.

Gustavito,
Baiense:

Barato super, só que o caro tem
que correr adoidado. né? Do contrário, a
vaca vai pro brejo.

Pois sim. (É Magali, 15 anos ipa-
nemense, quem fala). Quero ver quem
segura a mina, só porque ela vai na ino-
cència, feito a Lady Godiva que eu vi no
cinema.

João Ariel, estudante dc teatro:
Carece muita expressão corporal

muita mesmo. Não pode agachar. se en-
tra um espinho no pé. Não pode virar dc
um lado pra outro, pra recolher aplau-
sos. Tem que correr no ritmo sacumé?
Como num ritual grego.

(Queria fazer uma demonstração ao
vivo, mas dispensei-a).

Eis que me confidencia Dona Digita.-
lis, viúva, 54:

O falecido não ia. gostar, mas bem
que cu entrava nessa, que é muito espor-
tiva.

E por que não entra.?
Vou pensar. Essas coisas exigem,

preparo físico, entende?
Antenor Lopes Cadaval. viec-presi-

dente da Associação dc Lojistas dc Vaz
Lobo:

Pouca vergonha. Paganismo puro.
Já estou vendo a safarnagem em que isso
vai acabar. Falência, dos costumes c fa-
léncia dos comerciantes de roupa.

Lina, lebloniana-em-flor:
E o tamanco?' Como é que a gente

vai correr de tamanco? Comprei ontem
um tão bacaninha/

A moda dispensa o tamanco, meu
anjo.

Mas cu não dispenso. Sem taman-
co não desfilo!

Boa idé>a, sabe? para vitaminizar
esse concurso de Miss Brasil, que está
cheirando a naftalina. Todas as cândida-
tas em marcha corrida, pelo calçadão.
Parada só em frente à comissão julgado-
ra. (Sue/estão de Luis Portinho, colunista
social àe Joanósia, em férias cariocas.)

Reticente, o professor Fnituoso N.
Gama. psicólogo recém-diplomado:

Torna-se necessário analisar o no-
vo costume em função da situação geral
(S) c da personalidade de cada um (P).
Como sabe, R f (S, Pi. A personalidade
pode exigir um comportamento que a si-
tuação não comporte, e nesse caso esta-
bclece-se o conflito que. . . Por enquanto,
na minha clinica, ainda não tive paciên-
fc que. me consultasse a respeito.

O promotor dc eventos, candidato a
um lugar na Riotur:

Que tal um streaking-moJisíro. na
Ponte Rio—Niterói? Acha que o Comne!
Uzeda e o DNR topariam?

Mário Pestana, 95 quilos:
Tá legai mas praque sair cor-

rendo como quem vai salvar o pai da for- 
~

ca? Tira. toda a graça, da caminhada. Não
digo que o cidadão ou a cidadã pare na
rua durante, meia hora. atrapalhando o
transito, mas uma paradinha pra tomar
café ou um chopinho, que mal faz?

Mafalda Cardoso prevê esgotamento
do estoque de bronzeadores e, como aquv-
le juiz de futebol que desembarcou no
Galeão trazendo uma tonelada de óleo dc
soja, instalou em casa um depósito de
óleo protetor da pele — para uso pessoal
e para negócio entre as amigas.

Fulvio d'Ambrosio, esteta, professor
de artes visuais:

Torna-se indispensável a regula-
mentacão de idade-limite, condições fisi-
cas adequadas, multa para barrigudos,
escrofulosos, varizentos, etc. Não há du- -
vida que, se forem tomadas medidas le-
gislativas rigorosas, a raça vai melhorar.

Que diferença faz? observa Chi-,
cão, do serviço de salvamento de banhis-
tas. As mulheres já estão usando apenas
band-aid.

Belmiro Borba Neto, estudante de
Sociologia na Nacional:

De fato. não vejo novidade nisso.
A gurisada pobre do interior de Minas,_ e
até gente crescida, anda pelada, entre ár-
vorês e galinhas. Nem sequer aperta o
passo, quando vem um automóvel na es-
trada. E não é esporte nem brincadeira
não, é pobreza: nudez incorporada á vida,
no passo normal.
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Cinemas
ESTRÉIAS
GOLPES MORTAIS (Tough Guyl, de
Chiang Hung. Com Yu Yang, Chen
Hisng e Chang Li. Metro-Tijuca (Rua
Cde. de Bonfim. 366 - 248-8B40),
Metro-Boavisto (Rua cio Passeio, ó2
— 222-6490), Bruni-Copacabana (Rua
Barata Ribeiro, 502): I-lh, lóh. 18h,
20h, 22h. (18 anos).

OS MILHÕES DE MADIGAN (Madl-
gan), de Dan Dash. Com Dustin Hoff-
man, Eisa Martinelli e César Romero.
Super Bruni-70 (Ru.i Vise de Pirajá,
595 287-1830;, Rio: 14h, lóh,

4^h, 20h, 22h. (10 anos).

40 QUILATES (40 Carats), de Milton
Katselas. Com Liv Ullmann, Edward
Albert, Gene Kelly e Binnie Barnes
Música de Michel Legrand. Bruni-
Flamengo 'Praia do Flamengo, 72).
Tijuca-Palace (Rua Cde. de Bonfim,
214 - 228-4610), Astor, Itaipu, Pc-
ratodos: l-lh, lóh, ISH, 20h, 22h.
Mauá: I5h. 17h, 19h, 21 h. (14 anos).

Õ SISTEMA (The Glass House), de
Tom Gries. Co." Vic Morrow, Clu
Gulòçtar, Billy Dec Williams e Alon
Alda, Baseado em história de Tru-
man Capote. Grande Prêmio de Fes-
lival de San Sebastian cie 1973.
Estúdio-Paissandu Rua Senador
Vergueiro, 35 - 265-4653): 14h,
lóh" ISh, 20h, 22h. (18 anos).
* Bom filme., desenvolvendo de
forma quase documentária unia his-
toria de ficção. Não permite dúvi-
das quanto à enfermidade congênita
do sistema penitenciário, demons-
trando como ele continua e agrava
a corrupção que pretende punir.
(E.A.)
CAHILL, XERIFE DO OESTE ICahili,
United Sint ps Marsh ai), de André w
V. Mela g len, C om John Wa y no.
George Kennedy, Gary G rimes e
Nevtlle Brand. Americano. S. Lu*s
(Rua do Catele. 315 - 225-7459)
leblon (Av. Ataulfo de Paiva. 391
— 227-7805), Império (Pça. Mal
Floriano, 19 - 224-5276. Odeon (Ni-
terói): I4h, lóh, ISh. 20h, 22h. Ca-
rioca (Rua Cde. de Bonfim, 338 —
28-8178): lóh. 18h, 20h. Impcrator
(Rua Dias da Cru;, 170): 15h, 17h,
lch, 2 lii. Madureira-1 (Rua Dagmar
da Fonseca, 54): I5h30m, ]7h50m,
19n30m, 21h30m. (14 anos). Western
dirigido por um especialista no gô-
n.orO: John Wayne como um xerife
implacável, que encontra seus filhos
envolvidos no assalto a um banco
A MÃO DO CRIME (Wicked, Wi-
ckcdt, de Richard L, Bare. Com
David Bailey, Tiffany Bolling e
Randolph Roberts. Americano.
Roxy (Av. Copacabana, 945 — ...
236-6245', Odeon (Pca. M, Gandhi,
2 - 222-1508): I4h, lóh. I8h
20h, 22h, (1B anos)

* A teia dividida em duas se-
ções, graças ao uso sistemático de
uni processo chamado Duo-Screen,
serve apenas para duplicar a tol ire
do roteiro, a má qualidade dos ato-
res e a inépcia do diretor, todos
perdidos num sus pen se convencio-
nat ác apelações macabras. (E.C.)
ÜM INTRUSO' NÕ~\PARAÍSO (Brasi-
leiro), de Heron Rhodes-Grivas.
Cem Lüian Lemmertz, Attair Lima,
Helena Igncr c Angela Valério.
Pirajá iRua Vise. de Piraiá, 303 -
247-2668), Tijuca (Rua Cdc. de Bon-
fim, 422 - 248-4518): 14h, I5h40m,
I7h30m. 19h,, 20h40m, 22h20m
Plaia (Ru., do Passeio, 78 -
222-1097: 10h20m, I2h, I3h40m,
15h20m, 17h, 18h.t0m. 20h20m, . .
22h. Dom. a partir das I4h. Copa-
cabana (Av. Copacabana, 801 — . .
255-0953). I5h40m, 17h30m, I9h, ...
2Ch40m, 22h20m, Sanla Alice: .
I6h30m, IBhlOm, I9h50m, 2lh30m.
Sab. ç dom, d parnr das UhòOm. D.
Pedro: 15h 16h40in, I8h20m, *'0h,

2Ih4ürn. Dom., a pa'fir das .
13h20m, ,18 anos). Seis mulheres
que passam uma temporada numa

as atençõesilha deserta, disputam
dc um intruso.

DUELO DE PUNHOS (Duel of Fists),
de Chang Cheh. Com David fhiang,
Ching Li e Ti Lung. Chinês, de Hong
Kong. Vitória iRua Senador Dantas,
45-A - 242-9020), Éden (Niteróii:
13h30m, I5h40m, 17h50m, 20h.
22h)0m. América 'Rua Cde de Bon-
fim 3JJ - 248-4519.. I4h. Petró-
polis. 18 anos) Pa. moribundo revê-
la _o hlho tjuo este tem um irmão
e o incumbe de encontrá-lo. Com o
ou tru íque é pugilista c primeir o
(engenheiroj enfrentará umn quadri-
lha.

O LAGO DOS CISNES (Swan Lake),
titulo da versão americana, de Apol-
li na ri Dudko r? Kom.tantin Secgetev.
Participação do Ballet ]_auc cie
Ópera da URSS e do Ballet Kirov

Com Elene Evetcyeva e John Mar-
kovsky. Soviético. Pax (Rua Vise. de
Piraiá, 351 - 287-1935): Mh, lóh,
18h, 20h, 22h. (Livre). Até amanhã.
Integra do ballet filmado em 70mm
e som estereofònico.
VIGÍLIA NAS SOMBRAS (Night
Watch), de Brian G. Hutton. Com
Elizabeth Taylor, Laurence Harvey e
Billie Whitclaw. Inglês. Caruso-Copa-
c.ibana (Av. Copacabana, ) 862 —
227-3544): Uh, lóh, ISh, 20h. 22h.
(18 anos).

A exceção do final-surpresa
(posiicoj, nada de novo neste ihril-
ler seaundo a fórmula que empurra
a heroina ã loucura ou à aparência
de loucura. (E.A.)
AS FALTO" em CH AMAS (CÕÍpõ~RÕ-
vente), de Píetro Zuffi. Com Michael
Reardon, Barbara Bouchet e Carmelo
Bene. Italiano. Condor-L-nrgo do Ma-
chado (Lgo. cio Machado, 29 —
2-15-737*4), Condor-Copacabana (Rua
Figueiredo Magalhães, 286 — . . . .
255-261C): 14h, lóh, IBh, 20h, 22h.
(18 anos).

Depois de passar longo tem-
po a imitar os westerns, o cinema
italiano começa a copiar (c mal) os
policiais americanos, preocupado em
desenvolver as trucagens de violén-
ca. (J.C.A.)

CONTINUAÇÕES
POCILGA (Porcile), de Pier Paolo
Pasolini. Com Ugo Tognazzi, Pierre
Clementi, Jean-Pierre Léaud, Anne
Wia?emsky, Marco Ferreri. Italiano.
Art-Copacaban-a (Av. Copacabana,
759 - 235-4895), Art-Tijuca (R u a
Cde. de Bonfim, 406 — 254-0195):
Mh, lóh. IBh, 20h. 22h. (18 anos).

O mais requintado filme de
Pasolini e seguramente o primeiro
f.lme realmente digno d« atenção
este ano. (J.C.A.)
A CASA DA NOITE ETERNA (íêgênd
of Hell House), de John Hough, Com
Pt-iinela Franklin, Roddy McDowall,
Clive Revill e Gayle Hunnicutt. An-
glo-americano. Palácio (Rua do Pas-
seio, 38 - 222-0838). Rian (Av.
Atlântica, 9 964 - 236-6114): I4h.
lóh, IBh, 20h, 22h. (18 anos).

Interessante incursão nos do-
mínios do fantástico e do terror, a
partir de uma novela de Richard
Matheson. O exorcismo de uma ca-
sa mal-assombrada põe a prova
dois médiuns e um cientista. (E.A.)
O OCASO DE UMA ESTRELA Oatfy
Sings the Blues), cí_ Sidney J. Furie.
Com Diana Ross, Billy Lee Wil-
lia ms e Richard Pryor. Música de
AAichsl Legrand. Americano, Metro*
Copac.ibana (Av. CopcíCaban,*, 749
- 537-9797|: 14h30m, 17h, ...
I9h30m. 22h Sab., I4h, ...
I6h30m, I9h, 21h30m, 2-lh (18
anos).

Biografia infiel á tráoica exis-
téncia cia cantora Bilhc Holiday, en-
fatizando melodrama tica mente sua
sujeição às drogas. Excelente atua-
cão ó_ cantora Diana Ross. (E.A.)
A SÜPERFÊMEA~(b7as7íeiro), de Anj-
bal Massaini Neto. Com Vera fis-
cher, Perry Sales, Walter Stuart e
Geórgia Gomide. Caprí (Rua Volun-
tários d.l Pálria 88): I3h, 201*1,
22h. Sáb. e dom. a partir da? lóh
(18 anos). Comedia. O lança-
mento de uma pílula anticoncepcio-
nal para homens, a cargo de uma
agência de publicidade.

A tentativa de fugir ã mera
apelação erótica resultou numa sáti-
ra com lances de imaginação dis-
persos, às vezes eficiente. (E.A.)

UM HOMEM A RESPEITAR (A Man to
Rcspect), de Michcle Lupo. Policial.
Com Kirk Douglas, Giuliano Gomma
e Florinda Bolkan. Italiano, S. Bento
(Niterói): 13h3Cm, )5h40m. 17h50m,
20h, 22hl0m. Pathé (Pca AAal. Fio-
tiano, 45 - 224-6720]: 12h, I3h30m.
I5h40m, I7h50m, 20h, 22hl0m. (18
anos),

Um $em número de malaba-
rismos de câmara para repetir as
habituais seqüências dos filmes á_
gangiters: assaltos suporplanejados,
perseguições em automóveis e algu-
rnas brigas. (J.C.A.)

SONHOS DO PASSADO (Save the Ti-
ger), dc Jonn G. Avildsen. Com Jack
Lemmon, Jack Gilford (candidatos
.:o Oscar). Americano CÍncm.t-2

R. Raul Pomoiia 102 - 247-8900):
iciilOm, 20hl0m, 22hl0m. (18 anos).
U"; industrial enfrenta o momento
cr^ci.M de sua vida quando precisa
obter USS 300 mil c chego a pensar
num incendiário profissional para
faturar com o seguro

Um clímax na carreira de Ja-
-'. Lemmon. Em um dia e meio de
existência do psrscn-inem, o filme
projeta _uü v>sa'o do contraste cn-

tre a América idealista do passado
e o vazio ético de hoje. (E.A.)
Ò ASSALARIADO (The Hiroíing), de
Alan Bridges. Com Sarah Miles e
Robert Shaw. Inglês. Estúdio-Tijuca
(R. Desembargador Isidro, 10): . . .
IShlOm, 20hl0m, 22hl0m. (18 ano:).
ASFALTO^ VIOLENTO (EÍectra Glide
in Blue), de James William Guercio.
Com Robert Blake e Billy Grcen
Bush. Americano. Madu rei ra-2 (Rua
Dagmar da Fonseca, 5J), América
(Rua Cde. de Bonfim, 334 — 
248-4519): I5h50m, I7h55m, 20h, ...
22h05m. (18 anos).

Um dos melhores filmes desse
início de temporada. A solidão do
policial (representado por tipos mui-
to diversos) e o insulamento dos
iiippies num clima explosivo de não
comunicação. (E.A.)
6 PICA-PAU-AMARELO (brasileiro),
cíe Geraldo Sarno. Comédia. Com
Com Joei Barcelos, leda Zeppelm,
Carlos Imperial, Gianni Ratto. Ci-
nema-2 (Rua Raul Pompéia, 102 —
247-8900), Estúdio-Tijuca (Rua De-
sembargador Isidro, 10): 13h30m,
1-Ih50m, 16h30m. Coral (Praia de
Botafocio, 320): 14h, lóh. (Livre).

Adaptação ate certo ponto
frustrada (com bons momentos) da
história de Monteiro Lobato, muito
complicada para o público infantil
e ingênua demais pare os adultos.
(E.A.)
A VERDADEIRA NATUREZA DE UMA
MULHER CHAMADA BERNADETTE
(La Vraie Nature de BernadeMe), de
Gilles C.irle. Com M i c h e I i n e
Lanctot, Rey nald Bou chard, Ma uri-
cc Beaupré e Ernest Guimoncl.
Comodoro (Rua Haddock Lobo,
145): Mh, lóh, I8h, 20h, 22h. (18
anos}.

D-jmonsrracao irónico-didàti-
ca dos problemas que uma mulher
encontra ao imaginar que o sim-
pies contato com a natureza irá
melhorar os homens poluídos peia
cidade. (J.C.A.)
UM TOQUE DE CIASSE (A Touch of
Class), de Melvin Frank. Com
George Segai, Glc.nda Jackson, Paul
Sorvino e Hildegard Neil, Americano.
Veneza (Av. Pafteur, 184 — ... .
226-5845). Icarai (Niterói): Mh,
lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos).

• Comédia. Um romance entre
um americano casado e uma rnu-
lher que ele enconira casualmente
no Hyde Park. História de come-
dia sofisticada valorizada pela cias-
se dos atores. (E.A.)

REAPRESENTAÇÕES
CÉSAR E ROSALIE (César et Rosaliej,
com Romy Schneider, Yves Montand
e Sami Frey. Francês. Lagoa Drivr-
In (Av. Borqes de Medeiros 1 426
- 227-6686): 20hl5m, 22h30m.'(18
anos).
CABARÉ (Cabarel), de Bob Fosse.
Com Liza Minnelli, Joel Grey e Mi-
chael York. Americano. Coral (Praia
de Botafogo, 320): 18h, 20h30m. (18
anos).

• O talento de Liza Mmnelli
num filme em que o humor ganha
inteligentemente tonalidades ne-
nras, reconstituindo a Berlim da
época da ascensão do nazismo. (E.A.)
ENTERRO DA CÃFETÍN/T(brasi!e7rõx
de Jece Valadão. Com Jece Vala-
dão e Eva
Major Ávila,
2lh. Sab. e
20h, 22h. (I

Chrístian. Osaka (Rua
455): ISh, 17b, I9h,

dom., Mh, lóh, I8n.
I anos). Até quarta-fei-

UMA SOMBRA PASSOU POR AOUI
(Tho llustratod Man), dc Jack Smight.
Com Rod Steiger e Cia ire Bloom.
Jóia-Cinemateca (Av, Copacabana,
600 - 237-4714,. I4h, lóh, I8h
20!.. 221-,

MATRIMÔNIO PERFEITO N.° 2, de
f. J. Gottlieb. Com Hans Hass June
Barbara Klingered. Alemão. Proyra-
ma duplo com Lobo, o Bastardo (It
Suo Nome Er-a Pot... Ma Chiamavnno
Allegria), de Dennis Ford. Italiano.
Com Peter MarteII e Lincoln Tate.
Asteca (Rua do Catele, 228 -- . . .
245-6813): Mh, 17h20m, 20h*10rp
(18 anosj.

QUANDO OS BRAVOS SE ENCON-
TRAM (Valdei is Corning), de Edw-n
Sherin. Com Burt Lancaster e Susan
Clark. Programa duplo com A Mu-
ralha do Ódio, S. José (Vça. Tiraden-
tes): lOh, I3h30m, 17h, 20h30m.
Dom. a parlir das I3h30m. (18 anos).

• A velha situação do herói so-
litano e tocio-poderoso que destrói
um ci super-fortaieza do bandido pa-
n impor a 0'dem. O herói aqui e
Burt, fantasiado com um bigode de
mexicano). (J.C.A.)

MADRE JOANA DOS ANJOS (Matka
Joana od Antolow), de Jerzy Ka-
walerowícz. Com Lucyna Winnicka.
Mieczyska-.v Voit e Anna Cieppie-
lewska. Prêmio Especial no Festi-
tival de Canncs. Em preto-e-bran-

co. Polonês. Cinema-l (Av. Pra cio
Júnior, 286): Mh, lóh, IBh, 20h,
22h. [18 anos).

A parlir de um caso de pos-
sessão demoníaca ocotrido num
convento francês, no século XVIII,
Ka walerowícz realizou um dos
mais belos filmes sobre o amor re-
primido e contra cs dogmatismos
liberticidas. (E.A.).
S. BERNARDO (BrasilcirTJT^de Leõn
Hirzsman, Com Othon Bastos e Isa-
bel Ribeiro. Roma-Bruni (Rua
Vise. de Pirajá, 371 - 267-2382),
Bruni-Tiiuca: Mh, lóh. 18h, 20h, ...
22h. (18 anos).

O cinema brasileiro se rea-
próxima da verdade candente de
Vidas Secas, de Nelson Pereira dos
Santos, com mais esla versão fiel
de uma obra de Graciliano. (E.A.)
HORAS QUEIMADAS (Le Hoie Nc7-
de), de Nelo Risi. Com Jean Se-
berg e Luigi Pistili. Rlcamar (Av.
Copacabana, 360 — 237-9932): Mh,
16h, IBh, 20h, 22h. (18 anos).

O programa em S. Paulo

MATINÊS
O CIRCO DO SECÜLCte7~Ca7io7a:
Mh. (Li.-re).
ERA UMA VEZ DOIS VALENTES^
Comédia com O Gordo e o Magro.
Amencano. Em preto c branco. Co-
pacabana: Un. (Livre).

EXTRA
OS MELHORES FILMES DO MUNDO
Viridiana (Viridiana), de Lui*> Bunuel,
legendas em português. Flojo, às
I8h30m e 20h30m, na Cinemateca
do MAM.

OS QUATRO PICARETAS (The Hot
Rock), de Peter Yate?.. Com Robeit
Rcdfcrd, George Segai e Zero Mos-
tel. Hoie, à meia-noite, no Cinema-l.

CINEMA NA PRAÇA - Promoção
do Serviço de Cinema Educativo e
Cultural da Secretaria de Cultura,
Cosportos c Turismo, exibe diária-
mente, às I9h; Zé Colmcia, O Urso
Amigo, hoic, Conj. Habit. Guanabara

- Rua Torres dc Oliveira (Piedade).
Amanha, Coni. Habit. Lins de Vas-
cone elos (Lins). O Agente FÜnstone,
hoie, Conj. Habit. Água Sant a
(Agua Santa). Amanha, Conj. H-ibil.
Magalhães Couto (Méier). Curiós Ale-
mães, hoje, Pça, da Igreja (Campo
Grande) e Pça. do Amparo (Casca-
duraj. Amanhã, Coni. Habit. Rua
José Tomás, t (Pavuna) e Pca. de
Santo Cristo (Santo Cristo).

CINEMAS

O SISTEMA (The Glass House), de
Tom Gries. Baseado na história de
lruman Capote e Wyalt Cooper.
Com Vic Morrow, Allan Alda, Kns-
toffer Tabori e Dean Jagger. Ame
ricano. Windsor (Avenida Ipiranga,
974), Rio (Avenida Paulista, 2 073):
Mh, lóh, IBh, 20h, 22h. (18 anos).

TODA NUDEZ SERÁ CASTIGADA
(Brasileiro), de Arnaldo Jabor.
Com Paulo Porto e Darlone Glória.
Baseado na peça de Nelson Rodri-
gues. Mesbla (Rua do Passeio, 42
- 242-4880).- Mh, lóh, I8h, 20h,
22h, (18 anos).

Confronto irônico entre um
homem de bons modos sociais,
He reu lano, e uma mulher mal com-
portada, Geni, para derrubar as
falsas boas aparências. (J.C.A.)
BELA CHINESÃ~ÊM~~SÃNGRÍ7lTA
LUTA (Ridcr of Rcvonge), de
Hsiung Ting Wu. Com Shan Kuan
Ling Fung e Hen Peng. Aventura
de ação pela ação segundo a fcr-
mula cio cinema chinês de Hong-
Kong. Programa duplo Vanessa, a
Insaciável, melodrama de sexo, me-
xicano. Rex (Rua Álvaro Alvim. 33

222-6723): 13h40m, I7h05m, ...
20h30m. (18 anos).
DIÁRIO DE UMA GAROTA ESQUI-
ZOFRÈNICA (Diary of a Schiiophre-
nic Girl), de Nelo Risi, Com Ghris-
laine D'Orsey e Margarita Lozano.
Italiano. Art-Méier, Art-Madurcira:
15h, 17h, 191,, 2lh. (M anos).

O tema, por si mesmo, des-
perta grande interesse nas pessoas,
o filme conduz a curiosidade do es-
pectador sem qualquer sensaciona-
lismo, e descreve o problema da
menina Ana com muita sensibilidade.
(J.C.A.)
A DROGA ALUCINANTE (ThT~Big
Cube). Com George Chakiris e Ri-
chard Egan. Americano. Festival
(Ed. Av. Central, sobreloja —
252-2828,: lOh, I2h, Mh, lóh, 18o,
20h, 2_2h, (18 anos). Até sábado.
O SOL POR TESTEMUNHA (Plein So-
leill, de Rene Clement Com Alain
Delon, Maurice Ronet e Marie La-
foret. Francês. Alasca (Av. Copaca-
bana - Posto Seis): Mh, lóh, 18h,
20h. 22h. (18 anos).

Obra-prima a parlir dc urna
historia policial apenas bem urdi-
da. As cópias fieis ao original
transmitem uma plasticidade prodi-
giosa. (E.A.)
TRINITY NA COLINA DOS HOMENS
MAUS (Boofs-Hill), de Giuseppe Co-
hzii. Com Terence Hill, Bud
Spencer e Woody Strod. S. Pedro:
Mh, lóh, IBh, 20h, 22h. (10 anos).

Western italiano. Titulo inicial:
A Colina dos Homens Maus. Apesar
do novo titule, Trinity nada tem a
ver com a história deste western ro-
tineiro. (E.A.)

A VIÚVA (Le Veuve Couderg), de
Pierre Garnier Deferrc, Um foragi-
do da polícia se refugia na fazen-
a_ de uma viúva. Baseado no ro*
mance de Georges Simciion Com
Alain Delon e Símone Signoret. Fran-
cês. Belas-Artes, Sala Vila-Lobos (es
quina da Avenida Paulista com a
Rua ó_ Consolação): 14hl5m, . . .
lóhlOm. 18h05m, 20h, 22h. (18
anos).

ti, José Fernandes e Walmir de Bar-
ros. Dois operários, um velho e um
jovem, que trabalham no porão de
uma grande fábrica, pintando e con-
seriando canos. O conflito entre o
antigo c o novo. Studio São Pedro,
Rua Albuquerque Lins, 171. Dc 3a.
a dom., às 2!h, vesp. dom., às IBh.
(18 anosi.

DANÇA LENTA NO LOCAL DO CRI-
ME, de William Hanley. Direção^ de
Jonas Bioch. Com Jaime Barcelos,
Benè Nunes e Júlia Miranda. Num
bar de um velho alemão, um mar-
ginal e uma jovem que precisa ex-
trair um filho, Teatro Municipal de
Santo André. De 3a. a sábado, às
21 Íi, e aos domingos, às 18h e ...
20h30m. (18 anos).

UM ASSALTO GENIAL (Cops and
Robbers), de Aram Avaklan. Uma
dupla de detetives, também ladrões,
se apodera de 100 milhões de dó-
lr res em apólices cie um escritório
de Wall Street, durante uma parada
em homenagem a cosmonautas de
voha da Lua. Com Cliff Gorman,
Joe Bologna, Dick Warci, Ellen Hal-
ly e John Ryan. Americano. Barão
(Rua Baráo de llapelininga, 255):
I2h, Mh, lóh, ISh, 20h, 22h. Ga-
zota (Avenida Paulista, 900): 14h. .,
lóh, ISh, 20h. 22h. (18 anos,.

BONITINHA MAS ORDINÁRIA, de
Nelson Rodrigues. Direção de An-
lunes Filho. Música dc Paulo Her-
culano, Com Fregoíente, Míriam
Mediei, Sílvia Borges, Nelson Caru-
so, Margarida Borges e Enio Gon-
çalves. A professora que se prosth
:ui para sustentar a família. Teatro
Paiol, Rua Amaral Gurgel, 64). De
3a. a óa., às 21 h. Sáb. às 20h o ...
22h30m, c dom., às IBh e 21 h. (18
anos).

ARTES PLÁSTICAS

NO LIMIAR DA LIBERDADE (Figures
on a Landscape), de Joseph Losey.
Dois fugitivos que náo se sabe de
onde' vêm e para onde vão, sao
perseguidos por um misterioso e in-
cansável helicóptero. Com Roberl
Shaw e Malcom MacDoweli. Ameri-
cano. Flamingo (Rua Aurora, 753j:
I2h, Mh, lóh, I8h. 20h, 22b, 24r
(18 anos).

TEATROS

ARTE TRADICIONAL DA COSTA DO
MARFIM 522 peças pertencentes
ao Museu de Abídjan. Museu de Ar-
te de São Paulo, Avenida Paulista,

1 578. De 3a. a dom., das Mh às
13n.

SAVERIO CASTELLANO - Desenhos
e gravurr.s, dentro de uma tema ti-
ca magico-ca balística, totalizando
bl trabalho;. Galeria Documenta,
Mua Padre João Manuel, 811. Dia-
riamente, das 9h às 2lh.

YERMA — Drama poético de Gar-
cia Lorca. Visita de um elenco espa-
nhol, num espetáculo consagrado
pela crítica ínnternacional. Dir. de
Victor Garcia. Com Nuria Espert no
papel-título. Teatro Municipal, dia-
riamente, às 2lh. Até domingo.

OS PINTORES DE CANO, de Hen-
rich Henkel. Direção coletiva do
Grupo Sao Pedro, coordenada per
Benrri_ Segall. Com Sérgio Mambert-

WALTER LEWY - Retrospectiva emi-
nentemente didática, com cerca dc
33*} obras do pintor surrealista. Mu-
sou de Arte Moderna (ao lado da
Bienal, Parque cio Ibirapuera), De
2a. a 6a., das I5h30m às 22h. Sáb.
e dom., das llh as )8h.

JOSÉ LUÍS CUEVAS - Exposição dc
30 litografias e cinco desenhos do
artista mexicano. Galeria Múltipla.
Av. Morumbi, 7 990. Diariamente,
das 9h às 22h. Até domineto.
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Cancelada no Rio, a temporada de
Yerma vai até domingo

no Teatro Municipal de São Paulo

uca
CANTANDO ESPALHAREI POR TODA
A PARTE Espetáculo de folclore
e expiessáo corporal com o Grupo
Lavignac, de Santos, la. parte do
pronra nu — Música Antiga Portu-
guesa, com o Coro das Mnçadeiras,
Ronda e Saltarollo (século XIV| e
Três Fandangos. 2a. parle Músi-
ca Afncana recolhida do Museu de
Dundo, ô_ Companhia de Dia man-
tes cie Angola. 3a. parte --- Música
rolcló ica do Erosil e Portugal. Dire-

qão de Adriana de Oliveira Ribeiro
c Dulce Fonseca Dias Pinto. Sábado,
às I7h, na Fundação Casa de Rui

Barbosa, R. Sao Clemente. Ingresso
a CrS 1,00.

ODAIR E JOSÉ ASSAD - Recital
dos violonstas inter pref,-nelo obras
barrocas o contemporâneas. Domirv
go, as l lli, no Museu da Cidade,
com entrada franci.

CORAL HARMONIA Apresenta-
cão sob a regência de Solange Pin-
td Mendonça. No prog "ama: Come
Ai|.iin, de John Dowland e Full Fa-
tlioni Five, de Purcell (solistas: Si-
mone Lages Lemos e Jurema Lemos).
Prelúdio 19, do Cravo Bem Tampe-
rado, de Bach, Spirituals. 5éric Xa-
vante, de Gucrra-Poixe e outras pe-
cas do folclore brasileiro. Dia 22,
ás 21h, no Auditório do DER, Av.
Presidente Vargas, 1 100, com en-
irada franca.
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UM VISITANTE DO ALTO, REVEIL
LON, PEOUENO DICIONÁRIO DA
LÍNGUA FEMININA - Ciclo de três
pecas de dois [ovens .tutores nacio-
pais, Dir cie Aderbal Júnior. C o m
Ariclc Peres, Iara Amaral, Ginaldo
o'e Soma, Rodrigo Santiago, André
VaNí c Hugo Bídet Um Visitante do
Alto, de Roberto Alarde, 3a. e 4a,
21h30m. Sáb.. 20l)30m e dom.. IBh'
(18 anosi, RéveÜlon, de Flávio Már-

.Cio, 5a. c 6a , 21h30m. Sáb,
22h30m e dom. 2lh30m (16 anos)
Poqueno Dicionário da linrjua Femi.
nina, 5a., 17h (18 anos) Teatro
Gláucio Gil, Praça Card. Arcoverde
(237-70C3j. Temporada popula;: 3a.
a 6a., Cr$ 5,00. sáb e doi C-'
)O,00.

C ANTI-NELSON RODRIGUES 7 Dra
ma de costumes de Nelson Rodn-
gues. Rico playboy louco de deseio
procura possuir mocinha suburbana.
Dir. de Paulo César Pereío. Com Jo-
sé WÜker, Neila Tavares, Sônia Oiti-

cica, Paulo César Pereio, Nelson Dan-
tas e Carlos Gregório. Teatro Nacio-
nal de Comédia, Av. Rio Branco. 179
(222-0367!. De 3a. a 6a . e dom .
as 211, Sab., as 201*. e 22h30m.
Vesp. dom., as I8H. Ingressos a
Cr. 300 c C'S 15,00 (esludantesi.
Somente as 3as., *e_. e vesp. dom.
(18 anos).
O AMANTE DE MAO AME VIDAL -
Comédia de Louis Verneuil, Triangu-
lo matrimonial no alegre ambiente
dc Paris de 1926. Trad. de Milor Fcr

nandes. Dir. de Fernando Torres.
Com Fernanda Montenegro, Otávio
Augusto, labanca, Afonso Stuart, Ro-
sita Tomás Lopes e outros. Teatro
João Caetano, Praça Tiradentes 
1221-0305). De 3a. a 6a., c dom., às
21 h, sáb. às 21h30m,. vesp. 5a., às
lóh e dom., ãs 18h. Temporada po-
pular com preço único de Cri 8,00
Ale- domingo. {14 anos).

ORFEU NEGRO - Musical de Vmi-
cius de Morais e Tom Jobim Um
mito grego transposto para o am-
bien te do car naval carioca. Dir. de
Haroldo de Oliveira. Com Zóznno
Bulbul, Zezé Mota, Clcia Simões e
outros. Teatro Teresa Raquel, Rua
Siqueira Campos, 143 (235-11131. D«
3-3. a 6a. e dom., às 21h30m, sáb-,
ás 20h e 22h30m. Ingressos d CrS
25,00 e Cr$ 15,00. Até domingo.

O JOGO DA HORA - Criado cole-
ttva de um jovem grupo. A lenda
do Minotauro transposta para a dé-
cacto de *10. Dir. de Maria Teresa
Amaral. Com Sebastião Lemos, Ta-
nia Maria, Antônio Palmeira e Eduar-
do Machado. Opinião-Porío, Rua Si-
queira Campos, 143 (235-2119). 5as.
óas. e dom., ás 21h30m, sáb., ás ....
20h30m e 22h30m

O MONTA-CARGA — Drama limbo-
lico de Harold Pinter. Da importan-
ca de um velho elevador pira dois
homem trincados num espaço inde-
f inicio. Direção c interpretação dc
Esténio Garcia c Cario* Verczá, Mú-

sica de Ailton Escobar e lan Gue;t.
Black Gallery, Av. Borges de Medei-
roB, 3 207 (266-1901). D« 3». a 6a.
e dom., às 21h30m. Sáb. às 20h
30m e 22h 30m. Vesp. dom., àí
18h30m. Ingressos a CrS 25,0'" e
CrS 15,00 (esludanies). (14 anos).

A DAMA DE COPAS E O REI DE
CUBA — Comédia dramática de T;
mochenco Webhi. Uma cantora de
catóiré e uma operária ro_,i_m jun-
tas num cortiço. Dir. ae Odavlas
Petti. Com Marlení, Vancla Lacerda
t Emiliano Queirós. Teatro Santa
Rosa, Rua Visconde de Piraiá, 22
(247-8641;. De 3a. a 6a., às 21h30m.
sáb,, às 22h, dom., às 21h30m. Vesp.
5a., ás 17h e dom., ãs 18h. In-
gressos de 3a. a 6a. e dom., CrS
20,00 e CrS 10,00 (estudantes). Sáb.
a Cr$ 30,00 (preço único). (18
anosj.

UM GRITO PARADO NO AR - Tex-
to de Gianfrancesco Guarnieri, com
músicas de Toquinho. Problemas
pessoais e profissionais de um elen-
co que está montando uma peça

, de teatro. Dir. de Fermndo Pcixo-
to Com Õton Basto», Marta Over-
beck, Fernando Peixoto e outros.
Teatro Princesa Isabel, Av. Princesa
Isabel, 186 (236-3724), De 3a. a
6a. e dom., 2lh30m. Sáb., 20h e
22h30m Vesp. dom., I8h.
Ingressos de 3a. a 5a., a CrS
20,00 (estudantes). Sáb., CrS 30,00
e Cr$ 15,00 (estudantes). 6a. e dom.,
CrS 25.00 e CrS 15,00 (estudantes).
Vesp. 5a. e dom., ao preço único de
Cr$_ 15.00. |18 anosl.
MAMÃE, PAPAI ESTA FICANDO RO-
XO - Comedia dr Oduvaldo Vian?,
idaptrtda por Oduvaldo Viana I i-

lho. Um papai mal comp'eendÍdo
pela sua família. Dir de V á I t í r
Avancini. Com Renata Fronzi, Ari
Fontoura, Felipe Carone, João Pau-
lo Adour e outros. Teatro Dulcina, R.
Alcindo Guanaba.a, 17 (232-5817).
Dç 3.i. a óa., às 21hl5m. Sáb, . . .
20h e 22h. Dom., 18h e 20h30m.
Ingressos a Cr$ 10,00, sáb., Cr$
15,00. (16 anos). Até domingo.

O GENRO OUE ERA NORA - Nova
montig;m da comédia Escândalos
em Sociedade, de Aurimar Rocha.
Dir. de Pedro Jorge. Mú:icai da
>V\aria Santo Cristo, Hércio Machado,
Olegárío de Holanda e Aurimar Ro-
cha. Teatro de Bolso (Av. Ataulfo de
Paiva, 269 (287-0871). T; 3a. ..
6a., às 21h30m, sáb., às 2lh ? . . .
22h45m, dom., às 20h. Vesp. 5a..
às lóh, e dom., ás 18h. Em tempo-
rada popular. CrS 10,00 e CrS 5,00
(estudante). (16 anos).

EXTRA

DYSANGELIUM (Htc e Hoc) - Pro
dução do Centro de Pesquisa ex-Tea-
tro. Dir. de Airton Kerensky. Com
Edgar Ribeiro. Na Aliança Francesa
de Botafogo, Rua Muniz Barreto, 5X.
De 3a. a 5a., às 21h30m.

A partir de hoje.
A Dama de Copas e o Rei de Cuba,

com a cantora Marlene
no elenco, tem vesperal às

quintas-feiras, às 17h
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TRILOGIA POP - Exercicio ritual
de criação livre, retrospectiva oo»
trabalhos do Teatro Laboratório em
73: Fábulas, de La Fontaine, Meta-
morfote, de Hermann Hesse e Nova
Consciência, de Luís Cario* Maciel.
Dir. do autor. Com Glória Ladani,
Yes, Pink Fioyd e King Crinuon E.
C Radar, Rua Mal. Mascarenhas de
Morais .191 (237-0512). Sab., as ..
I8h e dom, as 17h. Até dia 31.

Através do Plano de Ação Cultura! do Departamento ne
Assuntos Culturais do MEC, o Grupo Teatro Vivo inicia hoie a
remontagem do espetáculo O Romance ro da Inconfidência, ba*
seado na obra de Cccilía Meireles, com música de Edino Krie.*i»r
e participação de Maria Fernanda, Rubens de Falco, Paulo P^diHíi
e Padre Nereu Teixeira. Sempre cem entrada franci, o espetáculo
será apresentado hoie, às I6ll, na Faculdade de letras (Av Chi-
le); amanhã, ãs 16h, no Salão Nobie do Museu Imperial de
Petrópolis, c sábado, às 21b, na Escola de Teatro da FEHEG
(Praia do Flamengo). Estão ainda previstas mais sete represen*.-»-
cões no Rio c 10 cm Bolo Horiionte.

~"\

COPOS METALIZADOS - Na Strega, io-
gos de seis copos finos, em vidro me-
talizado nas bordas, com armação-ban-
deja de metal e balde de gelo, de dese-
nho simples. O conjunto custa Cr$ ....
580,00. R. Farme de Amoedo, 85.

LIQUIDAÇÃO NA FRÁGIL - Lenços gre-
gos, com moedinhas no contorno, em
várias cores, por Cr$ 90,00; anéis e brin-
cos antigos, por Cr$ 10,00; camisas lis-
tradas ou de algodão xadrezinho, por
Cr$ 80,00; blusas antigas, com aplicações
de rendas, por Cr$ 60,00 e saias longas,
estampadas, com babados na barra, por
Cr$ 90,00. R. Farme de Amoedo, 76 -
Loja A.

NOVA LOJA DE MOVEIS - A loja Tron-
co, que tem uma linha infantil especial
para quartos, a série Tronquinho, inaugu-
rou uma filial em Copacabana, à R. Ba-
rala Ribevo, 307.
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BLUSAS DE ORGANDI - Exclusivas da
Vila Rica, as blusinhas em estilo folcló-
rico, com bordadinhos ingênuos na pala
ou nas mangas, por CrÇ 58,00. Outra no.
vidade são os body-stockings ou collants
da malha aderente, em todas as cores,
aplicados com renda guipure. Preços en-
tre Cr$ 98,00 e Cr$ 120,00. Largo do
Machado, 29 — Loja 34.

OFERTAS DE VERÃO -AS. Lebelson
mantém uma pequena seçào de saldos
de verão, com boas ofertas: blusas de fio
de escócia, por CrS 45,00; conjuntos de
brim, por Cr$ 95,00; blusa frente única
de lurex listrado, por CrS 35,00 e CrS
45,00 e calças avulsas, por CrS 98,00. R.
Visconde de Pirajá, 156.

BOTÕES ART-DECO - Botões pequenos,
em galalite francesa, com desenhos Art
Deco, desde Cr$ 3,00 cada um. No mes-
mo gênero, os broches de galalite listra-
da em tons antigos, desde Cr$ 60,00. Ex-
clusivos da Bijou Box: R. Almirante Po-
reira Guimarães, 72 — Loja B.

PRATOS REFRATÁRIOS - Na Sacks, es-
lao em oferta até o fim do mès, os con-
luntos de café em cerâmica esmaltada,
por CrS 60,00, e as tigelas refratárias,
por CrS 10,00 cada uma. R. Visconde de
Pirajá, 203 e Largo do Machado, 29 —
Loja 1.

BIJUTERIAS FINAS - Inauguração, hoje,
da Graziella Bijoux, especializada em bi-
juteria exclusiva e lançamentos de no-
vos materiais. Fica no Shopping Center
de Copacabana, loja 92, com acesso pela
R. Figueiredo Magalhães, 598 ou pela
R. Siqueira Campos, 143.

O PRATO PARA O
FIM DE SEMANA
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COQUETEL DE CAMARÃO

Duas xícaras de camarões limpos
c cozidos, 1 4 de xícara de manteiga,
a mesma medida dc conhaque. 1 .vi-
cara de creme de leite. 2 colheres de.
ketchup, 1 colher de sopa de molho
inglês, 1 colher de sopa de açúcar,
outra de maisena, sal, salsa e pi-
menta a gosto:

Refogar os camarões temperados
na manteiga. Juntar o conhaque e
flambar (adicionar maisena, se pre-
ferir um molho mais grosso). De-
pois, temperar com sal. salsa e pi-
menta. Bater o creme, juntar kel-
ohnp, o molho inglês e o açúcar
Misturar o creme aos camarões e
servir em taças.

RUIH MARIA
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Shows Televisão
TEATRO
QUADRUS - Show com o violonista

c compositor Baden Powell acom-

panliado dc seu coniunto. Dir. de

João das Neves. Teatro Opinião (Rua
Siqueira Campos, 143 - 235-2119):
de 3a. a dom., às 21h30m. Ingressos
,-, CrS 30.00 e Cr$ 20,00 (estudan-
tcsi. Até domingo.

Õ CfDADÃO DE ARAQUE — Espe-
táculo do show-man José Vasconce-
los. Texto original de Irvando Luís,
Roberto Silveira, José Vasconcelos,
Max Nunes e Haroldo Barbosa. Tea-
tro Serrador, Rua Senador Dantas,
13 (232-8531): dc 4a. a dom., às
21 h. Vesp. dom., às 18h. Ingressos
5a., 6a. e dom., a CrS 25,00 e CrS
15,00 (estudantes), sáb., a CrS ....
30,00.
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CANAL 4

tEMPO E CONTRATEMPO - Show
do cantor c compositor Chico Buar-

que d» Holanda, com i participação
oo coniunto MPB-4. Acompanhamen-
tos .le Boto (bateria), Nilson (baixo!,
Chiquinho (bateria) (percussão). Ray

(flauta) e Roberto Nascimento (vio-
lão). Dir. de Rui Guerra. Dir. musi-
cal de Magro. Cenografia de Hélio
Eichbaucr. Teatro Casa-Grande, Av
Afranio de Melo Franco, 290 ....

(227-6475). 4a. a sáb., ás 21h30m.
Dom., às 18h30m e 20h30m. Ingres-

sos a CrS 40,00 e CrS 20,00 eslu-
dantes, somente 4a. 5a, e dom., (16
ano;),

MARIA ALCINA — Produção de Mau-
ro Furtado. Programação visual e di-
recãc de Antônio Guerreiro. Show
com acompanhamento do conjunto
Sururu no Galinheiro, Teatro da La-
con, Av, Borges de Medeiros. 1 426

(227 6686): de 4a. a dom., às 21 h
30m. Ingressos a Cr$ 30,00 e CiS
20*.CO (estudantes). Últimos dias.

POR VIA DAS DÚVIDAS - Show
com o travesti Rogéria, Rui CaVal-
,..¦11,1. luis Pimentel e o Ballet Ne-

yro. Dir. de Agilclo Ribeiro. Textos
de Max Nunes e Haroldo Barbosa.
Teatro da Galeria, Rua Senador Ver-

çjuciro. 93 - (225-8846). Dc 3a. a
6a., e dom., ár 21h30m Sáb., às
20h e 22H30m. Vesp. dom., às 18b.
Ingressos de 3a. a 5a. e dom., a
CiS 25.00. 6a. c sáb. a CrS 30,00.
Estudantes a OS 15,00, somente na
4a. ilB anos». Até domingo.

'Roberto Carlos retorna
hoje ao Canecão

para mais três semanas
ao show Além da

Velocidade

EXTRA
NOITADA DE SAMBA - Com Nél-
son Cavaquinho, Xangô da Manguei-
ra, Conjunto Nosso Samba, Sabrina,
Vera e Zeca da Cuíca. Tod3s as se-

gundas, as 21h30m. no Teatro Oni-
ntão, Rua Siqueira Campos, 143 ....
(235-2119). Na próxima segunda-fei-
ra participação especial de Geraldo
V and ré.

CASAS NOTURNAS
ALEM DA VELOCIDADE

cantor e compositor
Show

Roberto
Carlos, acompanhado pela Orquestra
MC2, sob a regência do maestro
Chiquinho de Morais. Coral de Se-
verino Filho e Alzik and the Joy
Ouartet. Direção de Miele e Buscou.
Antes e depois do espetáculo apre-
scnlacão da orquestra de Valdir Cal-
mon e as Garotas do Rio, grupo cie
dinat moderna. Canecão, Av. Ven-
ceslau Brás, 215 (246-0617 e 
246-7188). 4a. e 5a., às 22h30m (CrS
35 00), às óas e sáb.. 23h30m (CrS
45,00), e dom., as 18h (Cr$ 35,00).
Permitida a entrada de crianças de
mais de cinco anos no espetáculo
ce domingo, com ingressos a CrS
20.00.

NOSSA ESCOLA DE SAMBA - Show
dirigido por Haroldo Costa. Corco-

grafia de Mír-ry Marinho. Com Roge-
ria, Dalila, Abílio Martins, o Coral
oe Raul Moreno, Os Baluqueiros, o
Gupo Maculelê da Bahia e Seleção
Brasileira de Mulatas. De 3a. a 6a.,
p dim., a partir das 24h, sób. às 23h
e lh. Na Sucata (Borges de Medei-
ros,. Reservas: 227-2080 e .
227.6686 53,00 a partir das 22b.

TOM E DUO — Show com . dupla
de can-.jres e compositores, de 2a.
. sáb c • partir das 21h30m. Pai
tkip ' o da cantora Míriam _ do
con-m.c de Celinho. Le Roy, Rua
Fern.-.ndo Mendes, 28-A (2567337).
Couvert: CrS 30.ÜU.

BALANGANDÃ — Show diariamente
a partir das 22h, com a pianista
Judith Kenez e a cantora canaden-
se Sharon Friendly. Das IBh as 22h
música ao vivo para dançar Mofei
Nacional (399-0100). Consumação mi-
nima: CrS 50,00 a partir das 22h. No
bar da piscina, diariamente, a Or-
questra Cigana de Bucarest, sob a
regência do maestro Mareei lonesco.

O PRIMEIRO TANGO NA MAUÁ -

Show diariamente à lh sob a dire-
(.oo de Yang. Com a dupla de can-
tores e bailarinos George e Susan.
Olegario Holanda, Jomba, Luís Mag-
r.elti, Everardo, julius César Sidncy
Magal, He/cio Machado - c Bailei
Argentino. Cowboy, Praça Mauá, 39
(243-3135:>.

SAMBA, HUMOR E MULHER - De
3-i. i dom., à meia-noite, show
com Ivon Curi apresentando Lady
Hilda, a cantora Graça c um elenco
de 35 mulatas, passistas e ritmistas.
Dir. de Ernani Filho. Às óas. e sá-
bados, è partir de lhl5m, Ivon
Curi cantando e dizendo piadas.
Aberto todas as noites com cozinha
brasileira. Samba o t Sinhí, Rua
Constante Ramos, U0 J237-5368).
SHOW DA NOITE - Às 2as., 3as..
sáb. e dom., apresentado por Wal-
rer Miranda, com passistas e ritmis-
u. De 4a. a óa., o show Samb»,
Romance « Fantasia, com Dennis
Duarte e seu Ballet e o cantor João
Geraldo Kristi. Pina, Av. Prado Jú-
mor, 25e-A (2576132).
LA BOCA — Show de 2a. a dom.,
a partir das 21 h, com Pedrinho Ro-
drigues, Rubens Leite Lorena, o con-
junto de Sidney Marzullo, a Bandi-
nha da Ia Boca e o seresteiro Evan-
dro. Aos domingos, ao almoço, show
infantil com o Circo do Zé Carioca,
mágicos e palhaço?- Sem couvert
artístico. Rua Teodoro da Silva, 66R

SHOW ~ De 2a. _ dom., a pari»
dos 20h3Qm, com o conjunto de Pi-
'jCô e os cantores Gracinha e Mi-
wjsI Franca. BierkUuse, Rua Ronald
te Carvalho, 55 (237-1521 e . . . .
235-7727).

<1 '—* ~——
SHOW - De 2a. a sáb., a partir
panhada do conjunto Som Trio e o

das 17b, com a cantora Telma acom-

se-esleiro Evandro. Texas Bar, Av.

Atlântica, 974-A (257-1104). Couvert

CrS 10,00.

LUCIENE FRANCO - Cantando de

5a, a sáb., íi partir das 22h, f.com-

panhacla do coniunto de Agostinho
Silva. Alt-Berlin, Visconde de Piraiá,
22 - 287-0302]1_
HELENA DE LIMA - Cantando dc

5a.-feira a domingo, à meia-noite e
,,s óas. e sábs., à lh. M. Pujol, Rua
Anibal de Mendonça, 36 (287-0105).

SHOW - Diariamente música ao vi-

vo para dança' com os cantores Vi-
lor Hugo. Paulo Ronaldo e o Gru-

po A. M Todos os dias das 12h

às 15h, apresentação do pian-sla
Miguel. Às 6as e sáb., a cantora
Rosita Gonzales como convidada es-

pecial, sem couvert artístico. Chur-
rascaria Pavilhão, Campo de S. Cris-
tóvão, 102 I234-554B).

ZÉ MARIA - Ao piano Iodas as
noites, nc Restaurante Forno r Fo-

gão, Rua Sousa Lima. 48 (287-4212).

BRAZILIAN FOLLIES - Dir. de Mau-
neio Sherman. Figurino de Ai lin-
do Rodrigues. Com Trio de O u r o,
Sônia Santos, Altamiro Carrilho e
Black and White Dancers e mais 35
artistas. No intervalo do show, apre-
sentação do Grupo Fuzué. Hotel Na-
eional, Av. Niemeyer^

OSMAR MILITO — De 3a. a dom.,
show do coniunto e da cantora Sal-
ly Baldwin. Flag, Rua Xavier da Sil-
veira, 13 1255-0735). 
SERESTA - E música ao vivo para
dançar, de 4a. a sáb.. com as can-
toras Teresa Cúri e Gracieh e par-
ticipação e 2 p e c . a I de Gregóno
Barrios Cervejaria Capelão, Rua Se-
nador Dantas, 84 (242-2348)._

SHOW - De 2a. a sáb., com a du-

pia de fadistas Maria Alcina e An-
tônio Campos e o pianista Don Char-
íe» e os guitarristas Antônio Feirei
ra e Silvino Pinheiro. Restaurante Lis-
boa à Noite, Rua Francisco Otavia-
no^JÜ - 267-6629.
NELSON GONÇALVES - Cantando
na próxima sexta-feira e sábado.
Churrascaria O Gargalo (Shopping
Centei do Méier). 3.° andar - Tel.
229-0095 e 229-0074).

GRINCHA BANK - E sua bandinha
se apresenta de segu na a .1 domi.i
go, a partir das 20 horas, na Chur-
lascaria Leme, Rua Rodoifo Dantas,
16 1237-5599,.

GOLDEN SAMBA SHOW IN RIO -

Dirigido e apresentado por Gasoli-
na, com passistas e ritmistas. To-
das as nr.itas, música ao vivo na
hora do iantar, com a cantora Cé-
lia, Os Zíngaros e o conjunte de
Válter Amaral. Churrascaria La; Bra-
ias, Rua Humaitá, 110 (246-7858 e
266-3455).

SHOW — Todas as sextas e sábados,
a parlir da', 22h, e domingos, na
hora do almoço, tom o conjunto dff
Rubinho e o:* caniores Mário Céi-jr
s Norimar Churrascaria Las Palmas,
Rua Nicarágua, 468 (280-4948). Sem .
couvert artístico.
BWANA'S OUARTET - Tocando to-
das as noitec.. a partir das 21 h,
acompanhado dos can"ores Lorena
e Joe*» Luis Machado, na Churros-
caria Tijucana, Ru.i Marquês de Va-
lenca, 71 (228-8870;
SUSEXY SHOW - Show de 2a. a
sáb., a lh, com Tinia Porto e mais
40 artistas em cen.;.. Piiriic'.nação es-
pecial de Dma Gonçalves, Ev*rarda
e Cy Manifold, Ero»ika, Av. Prado
Júnior, 63 (237-9390). _
POKER BAR — Apresentando Show
com Josentir Barbosa e Valesca. De
2a a 6a., > partir das I8h. Rua
Aim. Gonçalves, 50 (235-34851.
SAMBATUOUENTE - Show apre-
sentado de 2a. a In,, das 23h30m
à lh, com Célia Paiví, Sílvio Alei
xo, The BraSlian Girls, o cor.iun-
lo Serrb» Quatro e l.oretti Trio.
Boate I..il.ikoir.be, Av. Copacabana
1_241 (267-2735).

TANGO - De 2a. a sáb., a partir
das 23h, show de tangos, boleros
e samba-ca rições. Com Rosângela,
Perez Moreno, Luís César, Dina Gon-
calves, o Coniunto Típico Porlenho.
o Conjunto de Julinho do Acordeão
e atrações diversas todas as sema
nas. Casa do Tango Ruò Voluntários
da Pátria. 24 — 1° andar — . . . .
(226-2904). Couvert a CS 10,00.

EDDY STAR — Apresentação de 3a.
a dom. a partir de Oh. Participação
da Bonda do Numbc One, cantora
Áurea Martins e o conjunto de Emv
Oliveira. Number One, Rua Maria
Quitaria, 19 (267-2331).
MARISA t RIBAMAR - Show de
hora cm hora. Às 22h, apresenta-
ção extra da canto-a Valesca. Na
Boate Fossa. (R. Ronald de Carvalho,
55 (237-1521 e 235-7727). Couveri.
Cr$ 30,00. Não funciona aos do-
mingos.

VARIEDADES - De 2a. a 4a., Super-
show de samba e seresta, a par*
tir das 20b, com o conjunto Walt
Show e os cantores Abílio Marrns
e Crisiiane. De 5a. a domingo,
a parlir de 21, conjunto de Ubireja*
ra Silva. 6a. e sábado próximos, l.°
5how de Seresta, com Sílvio Caldas.
Aos dom., ao ai moço-show com pa-
Ina-ços e equilibristas. Churrascaria
Tem Tudo. Rua Pe. Manso. 180 ....
•390-6054)

10hl5m — Padrão a Cores. 10h30m
Vila Sésamo II (reprise), llh —

João da Silva. 1 lb30m — Os Três Pa-
tetas. 12h — Globo Cor Especial:
Os Munarella e A Fábrica Adoida-
de de Mickey Mouse. 13h - Hoje

(a cores). 13h30m — Júlia (a cores).
14h — Dick Van Dike (a cores). 14h
30m — Vila Sésamo II 15h —Sessão

da Tardo, filme: No Despertar da
Tormenta. 17h — Show das Cinco,
filme: O Grande Polegar, Detetive
Particular (a cores. 17h30m — Hanna
Barbera 74, filme: Goober e os Ca-
çadores de Fantasmas {a cores}. 18h

Faixa Nobre — Família Dó-Ré-MÍ
(a cores). 18h30m — Garota com Al-
go Mais (a cores). 19h — Superma-
noela. 19h42m — João Saldanha (a
cores). 19h45m — Jornal Nacional (a
cores). 20hl5m — O Scmideus. 211)

A Grande Família. 22h —Os Ossos
dn Barão (a cores). 22h45m Jornal
Internacional (a cores). 23h — Ibra-
him Sued (a cores). 23h — Sessão
Susoense, filme: Dois Homens Iguais
(a cores), lh — Sessão Coruja, filme:
O Vale dos Reis.

CÀNAL~j6~
I0h - Abertura. 10ii30m - TV Edu-
cativa, llh— Superdinamo. Ilh30m

A Feiticeira (a cores). I2h — Jo-
rónimo. o Herói do Sertão. 12h30m

Plantão Permanente dí Rede Tupi

de Notícias. 12h32m — Esporte em
Cima da Hora. 12h55m - Rede Flu.
minense de Noticias e Dois Minutei
com Maria da Glória. 13hl *ím —
Programa Edna Savaget. 14h20m —
Esquadrão Arco-íris, 14h4Cm - Bat-
man e Robin (a cores); 15h — Daniel
Boone (a cores}. IAh — João da Sil-
va. 16h40m — Viagem ao Fundo do
Mar (a cores). 17h40m -- Porky
Pig — desenhos animados (a cores).
18hl5m — As DivÍnjs...E Maravilho-
sas. I9h — Sessão Doçura - dose-
nhos da Pantera Cor-de-Rosa, Tom
& Jerry, Maumau e Tontom, etc {a
cores). 19h30m — Os Inocentes. 20h
20m — O Machão (a cores). 20h35m
— Jornal da Tupi {a cores). 21 h —
Os Trapalhões (a cores). 22h30m —
Filmes Inesquecíveis: Caçada Huma*
na (a cores). 0h30m — Longa-Mctra*
gem — filme: A Casa da Rua 92.
1 hl 5flí — Encerramento.

CAN AL J 3~~
l6h3Cm - TV Educativa. 17h —

Viagem Fantástica. 17h26m — Telc-
tipo Rio. I7h30m — Fantasminha Le-
gal. 17h56m Teletipo Rio. 18h —
Vidas Marcadas. 19hl5m — TeletÍDo
Rio. 19h20m João da Silva. 19h
5m - Teletipo Rio. 20h - Atuali-
dades Esportivas. 20h30m — Câmara
13. 21h30m — Cannon (a cores).
2h3Cm - Tcletipo Rio. 22h35m —

Filme: O Último Pôr do Sol (a cores).
22h30m ¦ Nichols.

Artes plásticas

Os filmes da TV
Os westerns Cucada Humana e O Ultimo Pôr do

Sol este desgastado por exibições frsquentes —
e o policial dc espionagem A Casa da Rua 92 des-
tacam-se entre os cartazes de hoje. Teremos ainda
a grande Bette Davis em participação sobna no
único filme dirigido pelo reteirista Dmiel Taradash
— No Despertar da Tormenta — c dois espetáculos
medíocres: O Vale dos Reis. drama avenfcuresco, e
Dois Homens Iguais, drama de espionagem.
BRRBI-rHBeKRIKHKflMHHaBHaaBBBS^

15h — TV Globo, canal 4 - NO DESPERTAR
DA TORMENTA (Storm Centeri. Produção ameri-
cana. em preto e branco, de 1956, dirigida por
Dani'i T3radash. No elenco: Bette Davis. Brian
Keith, Kim Hunter. Paul Kelly, Joe Mantell. Kevin
Couahlin. Sallie Brophy, Howard Wierum, Edward
Platt. . ,

Davis é a bibliotecária de uma cidadezinha ae
Nova Inglaterra, exonerada do posto por se recusar
a remover da biblioteca um livro subversivo. Curió-
so nas intenções, o filme começa bem no confronto
entre obstinação e preconceitos: mas a evolução da
narrativa conduz o espetáculo para o melodrama,
afastando-se da análise e invalidando a proposta.
Ó resultado c apenas discreto.
v.p.^aaBsaixaawsiiaaBa^iiai-aTiBaBJãViasi-aaaama

22h 30m — TV Tupi. canal 6 — CAÇADA HU-
MANA iFrom Hell to Texas'. Produção americana,
em Eastmancolor e originariamente em Cinemas-
cope. de 1058, dirigida por Henry Hathaway. No
elenco: Don Murray, Diane Varsi. Chil! Wllls, Den-
nls Hopper. R. G. Armstrong, Jay C. Flippen, Margo,
John Larch.

Murray. cowboy que matou acidentalmente um
homem, abandona a região mas é perseguido pelo
pai da vitima (Armstrong) e um grupo de ranchei-
ros dispostos a linchá-lo. Wills e Varsi são pai c ti-
lha que abrigam o perseguido. Western mais efici-
ente do que estimulante, destinado principalmente
aos aficionados do gênero. Murray dá estofo ao he-
rói simples, avesso à violência. Não confundir este
filme com o homônimo, de Arthur Penn. com Mar-
lon Brando e Jane Fonda.
GnncMi_i-nat3!£ar.nt3Bn»Kiiaar-3!jnisnaisHiEHanBaisri!a

22h 35m — TV Rio. canal 13 — O ULTIMO PÔR
DO SOL (The Last Sunset). Produção americana
em Eastmancolor, de 1961, dirigida por Robert Al-
drich. No elenco: Rcck Hudson, Kirk Douglas. Doro-
thy Malonc. Carol Lynley, Joseph Cotten. Neville
Brand, Regis Toomey, Rad Fulton, Adam Williams,
Jack Elam. John Shay, Margarito De Luna, José
Torvay.

Douglas é um pistoleiro perseguido por Hudson,
um delegado: os dois sc encontram no rancho mexi-
cano de Cotten. cuja mulher, Malone, tivera um ro-
mance com o pistoleiro. A adaptação do famoso
Dalton Trumbo — partindo de uma novela de Ho-
toard Rigsby — lembra, pelo simbolismo, uniu tra-
gêdia freudiana. Entretanto, o realizador consegue
criar uma atmosfera que, sem eliminar os incon-
venientes literários do assunto, transforma o resul-
tado num espetáculo atraente.
BHEMHBBREENaBHranraHBDUBiHNna-aSíilfilBHHaBBg

23h — TV Globo, canal 4 — DOIS HOMENS
IGUAIS (The Double Mani. Produção britânica, em
Tecnicolor. de 1967 dirigida por Franklin J. Shafí-
ner. No elenco: Yul Brynner. Britt Ekland. Clive Re-
vill. Lloyd Nolan, George Mikell. Brandon Brady,
Julia Arn3.ll, David Bauer, Carl Jaffe. Franklin J.
Schaffner.

Brynner é um agente da CIA. cujo filho se
acidenta fatalmente nos Alpes; investigando no lo-
cal. ele. descobre que a morte fora provocada. Dra-
ma de espionagem vulgar, indigno do prestigio
granjeado pelo diretor (O Senhor da Guerra, Pai-
ton, Nichcla.s e Alexandra/.
BflEffVHiaBBHnBnflBBBBBHHBBHBflaMaHBanaBaa

Oh :iOm — TV Tupi. canal 6 -- A CASA DA RUA
92 (The House on 92 and Street). Produção amen-
cana. em preto e branco, d-z 1945, dirigida por Hen-
fy Hathaway. No elenco: William Eythe, Signe Has-
so, Lloyd Nolan, Leo G. Carroll, Gene Lockhart, Ly-
dia St. Clark.

Dietrich (Eythe) é um agente do FBI prepara-
do em Hamburgo pura funcionar como contra-
espião nas. atividades nos nazistas em Nova York;
é numa luvaria da rua 92. gerenciada por Elsa (Tias-
soi. que ele descobre o quartel-general dos espiões.
Para aqueles que se interessam pela significação
histórica dos filmes, este foi o primeiro que com-
binou informações documentais (do FBI) com uma
intriga fictícia de espionagem. O resultado, hoje,
fica meio aquém dos elogios que saudaram o apare-
cimento dc filme. Entretanto, graças à perícia de
Hathaway, constitui um espetáculo razoável.
BBRBRBBBBBBBanRIBBSaaHBflEBBHBBBaBaBBBBB

lll — TV Globo, canal 4 — 0 VALE DOS REÍS
(Valley of lhe Kings). Produção americana, em Te-
enieolor, de 1954, dirigida por Robert Pirosh. No
elenco: Robert Taylor. Eleanor Parker, Carlos
Thompson, Kurt Kasznar, Victor Jory, Leon Askin,
Aldo Silvani. Samia Gamai.

Eleanor é uma arqueóloga que procura, no
Egito, em companJila.de um colega idealista (Tay-
lor) e do Inescrupuloso marido (Thompson), confir-
mar as teorias do pai sobre o monoteismo dos egíp-
cios antigos. Drama aventuresco filmado em lo-
cações, escorado num argumento pueril e tentanto
defender o espetáculo com o eslrelismo de Parker.
Taylor e pirâmides. Da derrocada só sai ileso o tra-
balho fotográfico do grande Robert Surtees.

RONAiD F. MONTEIRO

GUIGNARD - Retrospectiva com 100
obras, entre pinturas, desenhos,
aquarelas e painéis fotográficos. Pa-
ral ei a mente à mostra, exibição d«
um audiovisual realizado pelo cri ti-
ro Flávio de Aquino. Museu de Arte
Moderna, Av. Beira-Mar. De 2a. a
sáb. da- I2h às 19h e dom., das
Uh às I9h. Alé 14 de abril.

KARIN VllEGER - Tapeçarias. Cm
tro Lume, Av. Delfim Moreira, 54.
Diariamente, das 17h às 22h.

BENJAMIN SllVA - Pinturas. Ga-
leria Quadrante, R. Gal. Vcivinrio
Flores, 125. De 2a. a sáb., das llh
às 22h. Alé dia 30.

ACERVO - Obras de Walter Lewy,
Toyota, Mabe, Odrozola, Kololai,
Bandeira, Aldomir Martins. Galeria
Vernissage, Rua Hilário de Gouveia,
57. De 2a. a sáb., das l-lh às
22h. Até dia 23.

PEDRO PAULO KOELIREUTTER -

Fotografias. Livraria Carlitos, Av.
Copacabana, 249-D. Até dia 24.

Dl CAVALCANTI - Pinturas recen-
tes. Bolsa de Arte, Pça. Gal, Osório,
53. De 2-. a sáb., das llh às 22n.
Ale dia 30.

tafogo, Rua Muniz Barreto, 54. De

2a. a 6a., das 14 às 22h. Até dia

7 de abril.

COLETIVA - Aquarelas de A n n o
Malken e Odete Freitas. Galeria do
IBEU, Av. Copacabana, 690, De 2a.
ò 6a.. elas lóh às 22'n.

LUCIANO MAURÍCIO - Naturezas
mortas. Galeria Ipanema, Rua Ant-
boi de Mendonça, 27. De 2a. a 6o..
das lOh às 22h e sáb., cias lOh às
lóh. Até dia 25.

JOÃO GARBOGGINI QUAGLIA -

Pinturas, desenhos e litografias. Mu-
seu Nacional dc Belas-Artes, Av
Rio Branco, 199. De 3a. a 6a., cies
13h às l°h, sáb. e dom., das Uh
30m às 19h.

COLETIVA Com fotografias de
Ejossily. mobiles de Teodoro Inter-
muller e pinturas de Tawsik e Ho-
loacy. Blaclc Gallery, Av. Borges de
Medeiros, 3 200. De 2a. a sáb., das
!0h às 22h. Até dia 25.

KAIUCA — Pinturas. Museu da Ci-
dade, Estrada Santa Marina, s/n.°.
De 3,-,. a óa., cias 13h às 17h e
sáb. e dom., das llh às 17h. Alé
dia 6 dc abril.

ACERVO — Coletiva de obras cie
Martinho de Haro. José Maria,
Newton Rezende, José de Dome.
Píndao Castelo Branco, Jacinto Mio-
rais, Inimá, Januário e Guignard.
Galeria da Aliança Francesa de Bo-

AXL LESKOSCHEK'S - Gráficos e

Aquarelas da fase brasileira. Gale-

ria Grupo B*, Rua das Palmeiras, 19.

De 2a. a 6,)., das Uh às 22b, e

sáb., das 9h às 13h. Até dia 25.

ACERVO DE ARTE BRASILEIRA DO
MUSEU DE ONTÁRIO - Exposição
de artistas brasileiros escolhidos pa-'
ra compor o acervo do Museu do
Ontário, no Canadá. Antônio Maia,
Arcanio lanelli, Ivã Freitas, João
Câmara, Osmar Dillon entre outros.
Museu de Arte Moderna. Av. Beira-
Mar. De 2a. a sáb.. das 12h às 19h„
c dom., das 14 h às 19 h. Até do-
mingo.

ACERVO - Coletiva com obras de
Emanoel Araújo, Antônio Henrique
Amaral. Antônio Bandeira, Da Cos-
ta, Djanira, Di- Cavalcanti, lanelli,
Aldemir Martins e outros. Galeria
Bonino, Rua Barata Ribeiro, 578.
De 2a. a sáb., das lOh às 12h, e
tí s lóh às 22b. Alé dia 30.

COLETIVA — Exposição do acervo
r;'jnindo obras de Isabel Pons, t^,.-
r'a Bonomi, Grassman, Da-cilio Li-
ma, Vinício Horia, Roberto Maga-
Ihães, Milton Dacosta, Geza Heller.
Mabe, Dali, Zaluar e outros. Th»
Gallen/, Rua Francisco Otaviano, 67
B. De 2a. a óa.. das Uh às 22h, .
sáb.. cias l"h às 20h

EXPOSIÇÃO DO ACERVO - Com
obras re Di Cavalcanti, Portinan

Geza, Hei er, Marcier, Ismael
Néri, Bianco Sigaud c Iberê Camar-
t;o. Grleria Dom*:r, Rua Joan.i Angé-
I-.a, 184. De 2a.-a 6a.. das Uh às
22h e sáb., das Uh às I9h.

SILVA COSTA - Trinta desenhos.
representando paisagens marinhas.
latn Clube do Rio de Janeiro. Av.
Pasteur, 29.

JOSE' MALHOA E COLUMBANO
BORDALLO PINHEIRO - Pintores

portugueses do século poss.iclo
Museu Nacional de Belas-Artes
Rio Branco, 199. De 3a. a óa.
I3h às 19h. Sáb. e dom., das
às lVn.

Av.
das
Uh

ABSTRACIONISMO - Obras de ar-
liilas nacionais e estrangeiros, per-
tsneentes ao acervo. A mostra é
acompanhada po- fichas catalográh-
cas e textos introdutórios. Museu
dc Arte Moderno, 3.° andar do Bio-
co de Exposições, Av, Beira-Mar. De
2a. a sáb., das 12h às 19b e dom.,
cias Uh às 19h. Ate 30 de abril.

- Al||lf , Jfr fy ?A \ : í|f. * '

CRISTO 1958

O MAM inaugura hoje uma
retrospectiva de Guignard com 100

obras que representam 40 anos
de atividades do pintor,

morto em 1962. Complementando
a exposição, haverá exibição diária

de um audiovisual realizado
pelo critico Flávio de Aquino e o
lançamento de um livro-catálogo

com texto do crítico Frederico
Morais e reprodução a cores

de várias obras

Parques e Jardins
JARDIM BOTÂNICO - Cinco mil

espécies classificadas e a mais com-

pleta coleção de palmei as do mun-
do, cerca de 300 tipos diferentes,
sendo ainda o único que possui .'.:
características próprias para as bro-
méli.-L. Obças de arte e prédios his-
tórito:, como o da -Fábrica de Pó-
vora, fundada em 1808. Guias po
tiglotas para o.s visitantes e duas
entradas: Rua Jardim Botânico, 920
. Rua Pacheco Leão, 915, sendo que
c.la última possui estacionamento
pa a automóveis. Horário de inver-
no: cia; 8h30m às 17h30m, e no ve-
rão, até I8h30m. Ingressos a CrS
1,00 e crianças com menos de '.

anos não pagam ing-essos.

PAROUE LAJE - Com uma grande
mansão, sede do Instituto de Belas-

torrríào, ca-
jardins, la-
J.kuiüi br-

17h30m, ex-

HOJE NA RÁDIO
JORNAL DO BRASIL

ZYU-66
AAA-940 KHz

MÚSICA CONTEMPORÂNEA H5hi —

Rory Gallaghcr; String Driven Thing; liob
Dylan e Strawbs.

PRIMEIRA CLASSE (22h às 23h) —
Concerto paia Viola e Orquestra. (Allegro),
de Telemanri (Sandfort); Prelúdio em Ré
Maior, de C.P.E. Bach CWeinrich — órgão);
Stalnat Mater, de Verdi (Mehta); Sonatina,
de Ravel (Hass — piano) e Sinfonia n°. 5,
Adagio e Allegro Giocoso, de Prokofiefí (Or-
questra Sinfônica da Rádio de Moscou l.

NOTURNO (23h) -— música de Elton John.

JORNAL DO BRASIL INFORMA —
De 2a. a 6a., nos seguintes horários: 7h 30m,
12h 30m. 181. 30m, Oh 30m, 2h 30m. Aos sába-
dos, domingos e feriadas, às 81. 30m, 12h 30m,
18h 30m, Oh 30m, 2h 30m.

INFORMATIVOS INTERMEDIÁRIOS —
De 2a. a Ga.. de meia em meia hora, a partir
das Ch 30m.

CAMPO NEUTRO (Esporte) — De 2a. a
6a.. às 8h 45m; sábados e domingos, às 21h.

FAA-ESTÊREO - 99.7 MHz
Diariamente das 1 Oh às 24ii

CLÁSSICOS EM FM (12h às 13h 30m i -
A Páscoa Russa, de Rimsky Korsakoff (Hol-
lreiser — 15'); Sonata n". 3, de Chopin (Bar-
bosa — 24'i; Conceito para Violino n". 1, de
Brucli tUshioda e Osawa — 23') e Carnaval
dos Animais, de Saint-Saens (Whittemore e
Lowe — 22'i.

ESTÉREO SHOW U0h30mi —- André
Kostelanetz; Tijuana Brass; Living Strings;
Gaslight Bowcry c Gary McFarland.

CLÁSSICOS EM FM (20h 30m às 22hi —
Les Francs-.luges, op. 3, de Berlioz, 'Davis —
13'); Concerto para Violino, n". 1, de Shosta-
kovitch (Oistrakh e Maxim Shostakovitch —
36'i e Sinfonia n". 4, de Bcethoven iJochum
— 30' i.

ESTÉREO SHOW (22h 30ml — Arthur
Fielder; Bacharach; Charlie Byrd e James
Last.

INFORMAÇÕES EM UM MINUTO -- Dc
2a. a lia. llh. 12h, llh. 15b, Kih. lTh. ISh,
221., 23h e 24h. Saltados, llh. 12h. I5h, 16h,
ITh. LSh, l!)h. 20h, 22h, 23h e :.lh. Domin-
Sos I2h, llh, lõh. Kih. Hh, ISh, lí)h '.Oh,

22h e 21h.

Corrcspondénci» para i RADIO JORNAL DO BRA5IL,
Av. Brasil, SOO - 7." andar - Telefone *264-<?422

Musem
MUSEU NACIONAL DE BELAS-
ARTES - Galerias nacionais e cs-
Irancjeiras. Na Av. Rio Branco, 199

(232-3470). De 3a. a 6a., das 13h
ás 19h, sab. e dom., das Uh30m
às 19h. Visitas guiadas du terça a

sexta-feira, das 15h às 17b.

MUSEU DA REPÚBLICA - Com ob-
leios relacionados à História da Re-

pública, como a condecoração rio
Deodoro, ele. Rua do Calote, 153

(225-4302 e 245-3105). Dc 2a. a
dom., das I2h às )8h, 

CÃSÃ DE RUI BARBOSA - Exposi

çáo permanente com os móveis, rou*

u.ii, livros e carruagens que perten-
ceram a Rui Barbosa. Rua São Cie-
monte, 134 (246-5293). De 3a. a do-
minqo, edis 14h às^ 21 h.

MUSEU NAVAL E OCEANOGRAFICO
- Do Serviço dc DocumentacJo da

-Viíirinno, com modelos dc navios,
obiclos históricos e peças que per-
ienceram a grandes vullos da Ma
inl-.a. Rui Dom Manuel, 15. De 2a.

a 6i., das 12b ás 17h e sáb. e dom.
das 16h às Hib.

MUSEU DO BANCO DO BRASIL -

Av. Presidente Vargas, 328/16.° an-
dar (243-5372). De segunda a sexta-
feira, das 9h30m às_17h30m.

MUSEU DA FAZENDA FEDERAL -

Objetos e documentos sobre o Co-
mércio Exterior, no Palácio da Fa-
l-nda, na Avenida Presidente Antô-
mo Carlos, 375, sobreloja, setor A
Aberto de 2a. a 6-.-leira, das llh
is 17b.

PAROUE DA CIDADE Com lanos,
bosques, |ardins artístico*, extenso

gramados * ainda o Mu^eu da Ci*
dade. Estrada da Santa Marinha si
n.° Diariamente, das 8h às 17b30n

A"te:, florestas, giutas,
labouço dos escravos,
tjZ_, re ;rc-53s. N? Ru?

•ntLO, -414, das 8h à'.
-e:o d. segundas-feiras.

JARDIM ZOOLÓGICO - Várias es-

pócies de animais cia fauna mun-
dial, especialmente da brasileira,
afriesna e asiática. Grande coleção
de aves e pássaros do Brasil. Na
Quinta da Boa Vista, diariamente,
das 8h às 16h30m. Ingressos a CrS
2,00. Crianças com menos de l,20m
não pagam.
QUINTA DA BOA VISTA - A-tiga
Cf\ácara do Elias, uma das mais be-
las residências da época que, ofer-
tada a D. João VI, se tomou o Pa-
co de Sáo Cristóvão. Aí moraram
D Pedro I e D. Pedro II. Hoie é
sede do Museu Nacional e onde
está localizado o Jardim Zoológico.

Revistas
TOCO NA BANDINHA OELA - De
Nick Nicola e Álvaro Marzu^o. Üir.
de Manoel Vieira. Com Cole, Iara
Silva, Tânia Porto, Nick Nicola, l^ià-
non Kropf, Tiririca, Chaguinha e trêi

slrlp-teasers. Participação especial
de Jorge Loredo. Teatro Rival, Rua
Álvaro Alvin, 33 (224-6625): 3a. s
sáb., 18h, 20h, 22h. Dom., 19h e
21h.

MUSEU DA CIDADE - Com ^ecis
relacionadas à Histeria do Rio de
janeiro. No Parque da Cidade, Es-
irada Santa Marinha, s/n.° 
(247-0359). De segunda a sexta-feira,
da< 13h às 17h. Sáb, dom. e fe-
riados, das 11 h ãs V7h.

MUSEU DA FAUNA — Mostra de
mamíferos, aves e répteis empalha-
dos, mostruários com metamorfose
de borboleta-., além de animais ra-
ros encontrados no Brasil. Quinta
da Boa Vista (228-0556) De 3a. a
6a., das 12h às 17h, sáb., dom. e
feriados,,das 10b às 17n,

MUSEU IMPERIAL IRMANDADE DE
N. S«. DA GLÓRIA DO CU1EIRO -

Exposição d» Arte Sacra. Pça. N.
Sa. da Glória, 135 (225-2869). Dom.
das 8h às_ 12h. 

MUSEU DO FOLCLORE - Com um
cicarvo que inclui peças de arte e
artesanato popular — brinquedos,
leques, peneiras e instrumentos mu-
sicais de fabricação caseira, inclu-
mentériai típicas e grande material
sobre cultos afro-brasileiros. No
Anexo do P a I i c i o do Catete

(245-3838). De 3a. a 6a. das 13h
às 18h, sáb. e dom., da» I5h às
18h. Entrada tranca.

MUSEU DE VALORES - Com cédu-
las e moedas antigas, coleções das

primeiras cédulas • moedas que cir-

cularam no BrasÜ no tempo do do-
minio holandês c do Império. No
Banco Central do Brasil, Avenida Río
Branco, esquina de Visconde de
In lia uma. L)-; :orr;a a sexta, óâ_ ...
Ilh30m à:, 16h30m. 3ab., das lin
ís 14h e ciom., d.,s 12h às IBh

MUSEU DE ARTE MODERNA - Ex-

posição do acervo e biblioteca com
livros de artes plásticas, cinema *
teatro. Avenida Beira-Mar (231-187!*.
Aberto de 2a. a sábado, das 12h as
I9h, com libccl.ide de pagamento.

Aos domingos, das 14h às I9h, com
entrada f-ança.
MUSEU NACIONAL - Fundado em
1818 poi D Jo.,0 VI. Tem uma .e-
cao de Paleontologia e uma impor-
tante coleção de múmias na seção
de Antropologia. Quinta da Boa
visla, Campo de Sao Cristóvão 
i228-7010j. De 3a. a domingo, dos
I2h às 16h30m. Segundas t. feria-
ôos não abre.
CHÁCARA DO CÉU - Pertencente
à Fundação Rumundo Caslro Maia.
Possui 357 ob.as de arte brasilei-
ras e estrangeiras, entre quadros,
est aluas, cerâmica, luminárias e pra-
larin. Rua Murtinho Nobre, °3.

De 3a. a sábado, das 14h às I7h.
Domingos, das llh as 17h. Ingres-
sos a Cr$ 3,00 c CrS 1,00 (estudan-
tes)-
MUSEU BOTÂNICO KUHLMANN -

Construído nos fundos do Jardim
Botânico em 1800, a amiga Casa dos
Pilões e ex-moradia de João Ge-
raldo Kublmann e a atual sede do
Museu. Ai podem ser vislos ob-
icios pessoais do cientista, seus ins-
i-umontos de trabalho, suas cole-
çóes e os resultados de suas pes-
quisas. Rua Jardim Botânico, 1 003.
De 2a. a dom., das 8h30m às
17h30m.
MUSEU DO ÍNDIO - Exposição de
várias áreas culturais indígenas. Tra-
balhos das tribos do Xingu, Pinda-
re Norte da Amazônia e Nordeste.
Rua Mata Machado, 127 (228-580',).
De 2a. a 6a., das llh30m às 17h,
sáb., dom., das 12h às 17h.

MUSEU' HISTÓRICO NACIONAL -

Com valiosas peças da nossa Histó-
ria, como a carruagem imperial, tro-
no de D. Pedro II, etc. Na Praça
Marechal Ancora (224-0933). De ter-

ça a sexta-feira, das 12h às 17h30m,
báb„ dom. e feriados, das 14h às
17h30m.

MUSEU DO TEATRO — Exposição

permanente. Documentos sobre ar-
tistas c atividades teatrais, incluindo
indumentárias usadas em óperas o

pecas. Salão Assírio no Teatro Mu-
nicipal. Entrada pela Avenida Rio

Branco (222-2885). Dc segunda a
sexta-feira, das 13h ás 17h. entrada
franca.

MUSEU DAS ARTES E TRADIÇÕES
POPULARES - Parque do Flamengo,
Av Rui Barbosa (245-1195). D» ter-
ca a domingo, das 12h i% r/h.
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OFÍCIO DOS OSSO
PATRÍCIA connor

DO SUNDAY TIMES

Uma história de detetives, de
grande importância arqueológica, es-
tá sendo revelada em York. na In-
ala terra. As pistas são invisíveis a
olho nu, os cadáveres perderam a
identidade há séculos. Contudo, mi-
núsculos fragmentos de provas, que
seriam desprezados pelos arqueólogos,
prometem dar uma dimensão Intel-
ramcnte nova ao estudo da Arqueo-
loaia. agora que estão em mão.s de
entomologlstas, físicos nucleares e
antropólogos.

— Fico surpreso com a massa de
informações que a análise científica
nos proporciona hoje — diz Peter ¦
Addyman, diretor do Departamento de
Arqueologia de York e coordenador do
projeto agora em exame. Hoje, con-
sidero a Arqueologia do velho estilo,
limitada a escavações e estudo de ar-
tefatos, ama pura perda de tempo.

E numa cidade historicamente
rica como York não há falta de ma-
terial para pesquisa. Se, por exemplo,
o projeto do anel rodoviário da clda-
de — à espera de aprovação minis-
terial há cerca de um ano — for exe-
cutado, a obra cortará três cemitérios
romanos e um cemitério judeu medie-
vai. E os arqueólogos disporão pelo
menos de 10 mil despojos humanos
para estudo.

Grande parte do.s métodos cienti-
ficos aplicados em York já eram co-
nhecidos. e alguns já utilizadas iso-
ladamente pela Arqueologia. York.
porém, é o primeiro lugar submetido
a uma análise múltipla, com a Inte-
üTação de esquemas de pesquisas, no
sentido de .se reconstituir um quadro
completo de povo. de suas realizações
e das condições em que viveram, des-
de o.s tempos romanos.

O sistema de esgoto

Três escavações na cidade fome-
ceram material para as pesquisas
realizadas de um ano e meio para
cá. Essas escavações revelaram uma
rede romana de esgotos, um curtume
viking. e um cemitério com sua igrc-
ja. abandonados no século XVI, de-
pois de usados continuadamente du-
rante mil anos.

Descobriram-se sinais físicos da
atividade do homem naqueles lugares,
suas construções, seus artefatos, spus
esqueletos. Mas os arqueólogos chegam
à conclusão de que a visão do passa-
do construída apenas pela interpreta-
çâo desses vestígios visíveis é do tipo
iceberg (apenas uma pequena par-
cela dessas grandes massas flutuan-
tes de gelo fica à superfície, i. E' aí
que entram em ação os especialistas
em zoologia, botânica e fi.siologia.

Os esgotos romanos do século III
foram escavados numa extensão de
45 metros. Os sedimentos retirados de
seu interior dão uma idéia do.s pré-
dios a que serviam e do próprio sis-
tema de esgotos. Sabia-se. arqueologi-
camente, que os esgotos serviam a um
banheiro militar romano, com capa-
cidade para 6 mil homens. Mas dois
tipos de besouros encontrados na la-
ma-seca — um do.s tipos, .segundo se
acreditava, viera do Sul da Rússia
apenas no século passado — indicam
que os esgotos serviam também a um
depósito de cereais.

O.s entomologlstas deduziram que
em nenhum lugar o sistema de água
corria ao ar livre, isto pela ausência
cie vestígios da fauna externa no tre-
cho descoberto. O que significa que o
banheiro era suprido por um aque-
duto fechado, que não foi ainda lo-
calizado. Outros sinais sugerem que
a fonte aba.stecedora .situava-se nu-
ma floresta de carvalhos e era de ori-
gem mineral. O lugar que se harmo-
niza com essas características está a
Oeste de York. o tudo indica que o
aqueduto romano cruzava o rio Ouse.

Uma variedade de formiga, que
vive comumente na madeira apodre-

Este esqueleto encontrado em York
vai ser submetido às novas técnicas

cida. em ambiente quente e úmido,
como nas minas de carvão. íoi encon-
trada ali, indicando que havia água
parada na construção sobre o esgoto.
a uma temperatura acima de 20
graus, sob um teto construído par-
cialmente de macieira apodrecida.
Assim, um retrato do banheiro, pro-
vavelmente .semelhante aos de Pom-
péia, pode ser desenhado a partir ape-
nas de fragmentos dc insetos.

O papel dos romanos
Fragmentos de esponja mediter-

ranea. o papel hiç/iênico dos romanos,
e concentrações de moscas em dois
canais laterais confirmaram que os
orifícios redondos na laje que os co-
briam eram, na verdade, a parte in-
ferior de sanitários. E sementes de
maçãs, cerejas e amoras mostravam o
gosto do.s romanos por uma dieta de
frutas. Esqueletos de ratos e camun-
dongos indicam tratar-se de animais
que viviam nos depósitos de cereais e
caíram no esgoto. Mas os restos de
uma cobra-de-vidro. uma gralha e
um corvo são mais enigmáticas. Te-
riam os romanos o costume de criar
cobras e aves faladoras como animais
domésticos? Em caso afirmativo, te-
riam também o costume de jogá-los
na privada, quando mortos?

A pobreza em que viviam os vi-
kings foi revelada pela análise do.s
depósitos de um curtume do século X,
localizada sob um banco e um bai- de
York. O.s trabalhadores, que ocuna-
vam construções de varas e barro ba-
tido, invadidas pelas carunchos e be-
souros, traziam a.s peles frescas para
d"ntro. retirando-lhes a gordura c o
pêlo. Na verdade, a quantidade de pé-
lo encontrada sugere que a oficina tra-
balhasse não nnenas com couro mas
também com pêlos.

O solo estava coberto de ex.re-
mentos de galinha, trazidos para apo-
drecer as neles 'a menos que as gali-
nha.s vivessem ali dentro), e os ver-
mes pululavam no local, especialmen-
te num canto em que um trabalhador
se sentava, limpando constantemente
a faca num canto da parede.

O.s vestígios botânicos, extraídos
dos depósitos, indicam que os vikings
usavam um fermento vegetal para
tratar as peles. As urz"s encontradas
no local destinavam-se provavelmente
ao fabrico de tinturas, e utilizava-se

cinza de madeira para tratar o couro
antes de esticá-lo (os arqueólogos en-
contraram restos dc esticadores de
couro, de madciral.

As perguntas sobre o que os vi-
kings cultivavam e sobre o que trou-
xeram consigo de sua terra natal já
podem ser respondidas. A análise es-
pectográfica de pedras de amolar en-
contradas no local mostram que elas
vieram da Noruega. O canhamo. como
se sabe. era uma das principais fibras
têxteis utilizadas desde os tempos sa-
xões até o século XV. O exame dos te-
cidos vikings (os melhores encontra-
dos até hoje fora da Suéciai com um
microscópio eletrônico indica que eles
também utilizavam a lã de uma raça
de carneiros semelhante ao moderno
merinó.

Os limites antropológicos
O estudo da população antiga de

York. de seu físico, de suas doenças
e de sua mortalidade é um dos prin-
cipais objetivos do projeto, embora
se esteia ainda nos estágios iniciais.
A escavação de um típico cemitério
paroquial, escolhido por proporcionar
um coríe longitudinal da história da
região, ainda prossegue, e cerca de 300
esqueletos são analisados no momento.
Cada osso deve ser examinado, medi-
do. ligado — uma tarefa interminável
se pensarmos nos numerosos cemité-
rios ainda intocados.

— Nossa intenção é escavar cerni-
térios de todos os períodos, a fim de
reconstituir a história demográfica da
cidade — diz Addyman.

Os esqueletos desse cemitério se-
rão comparados com outros, desenter-
rados em Minster — provavelmente
pertencentes a pessoas mais próspe-
ras — e os detalhes antropológicos da
população urbana também serão pos-
tos em confronto com o.s da população
rural cl? Wharram Pcrcy, uma aldeia
medieval, d°serta, das proximidades,
cujos esqueletos também já merece-
ram estudos.

Os arqueólogos constataram que
os corpos sepultados no interior da
igreia eram maiores e mais bem cons-
tituidos do que os sepultados fora. E os
raios X revelaram que muitas tíbias
são cruzadas por numerosas linhas
Harris — defeito ósseo que aparece
depois de períodos de cessação do
crescimento, provocado pela má nu-
trlção.
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Os novos blusões
esporte têm detalhes

contrastantes. (Cerntlti)

A estamparia das camisas ganhounovos padrões, sempre combinando um
dos tons com a cor da gravata

J\
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_ revisão
pret-a-porter

Paris (via Varig) — Apesar de
apresentarem suas coleções no mès
de outubro, a tradição impõe, aos
fabricantes do prêt-à-porter de fa-
zer alguns retoques e expô-los no
Salão Boutique.
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A camisa branca, esportiva, tem.
mangas curtas (mais largas) sempre

com o punho virado

ARLETTE CHABROt
DA SUCURSAL

Para começar, a vitória do ves-
tido e o comprimento lèche-botte
para a cidade e longo para a noite
estão confirmados. Duas linhas bá-
sicas também partilharão o suces-
so para o próximo verão europeu:
a nostálgica e a romântica. A pri-
meira. lembrando os idos de 1930 no
domínio do esporte fino. tanto pa-
ra o dia quanto para a noite. Che-
misiers, saias plissadas, enviesadas
ou culot.es, sempre acompanhadas
de blusa ou saharienne integram o
reinado do gênero fluido e p>'ès du
corps. A romântica, criando sempre
um clima de sonho com longas
saias cheias e babados, entremeios
de renda macramé, corquets, bor-
dados, guipuras. pregas e incrus-
facões.

Para as fanáticas da pantalo-
na uma pequena modificação: a
pantalona reta, desde a altura dos
quadris.

O.s tecidos em voga serão todos
dedicados á linha 1930: crepes da
China i demais i estampados art
deco, sedas selvagens, algodão, toi-
les e muito voile.

Quanto às cores, elas-rivalizam
em sutileza: verde-niio. salmão-ro-
sa antigo, lavanda e champanha —
é difícil dizer qual é a mais doce.
E a concorrência também é grande
no campo dos tons crus: branco-
sujo. marfim, areia e bege. Somen-
te o clássico azul-marinho traz
uma nota dura.

No setor dos acessórios, algu-
mas loucuras 1930 farão furor, tra-
zendo uma nota de humor à moda
com o retorno do lornhão, cigar-
reiras trabalhadas, sautoirs. Os
materiais puros como o cristal, o
coral, a madeira, o marfim, as con-
chás — para os colares e braceletes
— estão na ordem do dia. Os cintos
estreitos são freqüentemente asso-
ciados à bijuteria: correntes de
metal ou fios de couro. As bolsas
se dividem e tanto podem ser pc-
quenas icarteiras retas e molesi
quanto grandes (bem-ao estilo de
nossas avósi. Por fim, os sapatos
se afinam consideravelmente e o
fim das solas compensadas está de-
cretado.
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AS NOVAS

PROIBIDO ES1ACIONAR

Estabelecida por decreto
presidencial, a nova si-
nalização de trânsito «
ser implantada no país
permitirá a uniformiza-
ção ilc todas as nicnso-
<í(>ns visuais e sonoras
f/ue orientam os moto-
ristas mis ruas e estra-

CSTACI0NAMEN10 REGULAMENTADO

das. Em publicação que
o Conselho Nacional de

| Transito deve lançar
brevemente, serão apre-
sentadas as normas com-
plemenlares do decreto-
incluindo novos figuri-
nos de placas de regula-
meniacão, de ad verteu-

PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR

cia e indicativas, Todas
são de fácil enlendimen-
to e uma delas envolve
uma salutar nacionaliza-
ção: a substituição do
'*/"' 

("tmrliing") pelo
"£.". indicando a proi-
bicão de estacionar.

PROIBiDÜ MUDAR DE FAIXA DE T.RÂNSIT0

Brasília 'Sucursali —Dentro
de um ano. a atual sinalização
de transito nas vias públicas
que estiver em desacordo com a
adotada pelo manual interame-
ricano será por esta substituída,
dc modo que não haja qualquer
diversificação em toda a exten-
ção territorial do pais. Para
isso. o Con tran editará, num
prazo de 30 dias. as normas
completamentares ao decreto
presidencial que estabelece a
nova sinalização.

Segundo o engenheiro Silvio
Diniz Borges, presidente do
Contran, o manual foi editado ,
durante a Sétima Reunião da
Comissão de Transito e Segu-
rança, realizada em Quito, em
junho de 1971. A sinalização >
prevê a utilização de placas, j
marcas, luzes, gestos, sons. mar- i
cos e barreiras, porém as nor- !
mas a serem baixadas pelo I
Contran preocupam-se sobre- !
maneira com as placas e mar-
cas sobre pistas.

i

TRÍ.S TIPOS
DE PLACAS

A.s normas serão enviadas
aos Departamentos Estaduais de
Transito, para que eles se sin- I
tonizem com o Contran no que
diz respeito a interpretação,
aplicação e uso da sinalização. I
Pelo decreto presidencial, ape-
nas o Contran poderá sugerir j
alterações, o que aliás não fa- !
rá. pelo menos por enquanto.

O transito brasileiro terá, !
agora, três tipos de placas. As
de regulamentação terão a fi-
nalidade de informar sobre li-
mitações. proibições e restrições '¦
nas pistas. A exceção dos si-
nais "Pare" e "Dê Preferência". ;
todas elas serão circulares. em
fundo branco, orlas e tarjas j

PROIBIDO TRANSITO DE
VEiCUtOS AUTOMOTORES

vermelhas e símbolos ou letras
pretos. Nas áreas urbanas, seu
diâmetro será de 40 centíme-
tros, com tarjas e orlas de qua-
tro centímetros: no meio ru-
ral. o diâmetro será de 75 cen-
timetros. com tarjas e orlas de
sete. Serão 36 as placas desse
tipo.

O sinal "Pare'' será de for- j
ma octogonal, com funcio ver- |
melho orlado de branco e com
letras também brancas. Terá as !
dimensões mínimas de 25 cen- ]
timetros de lado. com orlas de
um centímetro. O "Dê Preferén- ,
cia" será em fundo branco, com I
orla vermelha, nas dimensões
cie 75 centímetros de lado c 10
nas orlas, em forma triangular.

As placas de advertência, em
número de 58, serão em geral
losangulares. nas dimensões
mínimas — nas áreas urbanas
— de 45 centímetros dc lado e
um centímetro nas orlas inter-
na c externa. Nas áreas rurais,
o lado terá 00 centímetros e as
orlas, dois. O aumento nas cli-
mensões implicará variações
proporcionais de orlas e simbo-
los. Nelas, o fundo será sem-
pre amarelo, orla interna c sim-
bolos pretos e orla externa
amarela. Porém, algumas serão
retangulares, como as de senti-
do único e duplo, e a "Cruz de
Santo André", utilizada como
complementação de outros si-
nais.

As placas indicativas podem
ser de via e de direção, de for-
mas variáveis. As de identifica-
cão terão altura minima de 45
centímetros, chanfro inclinado
de 14. largura superior de 44 e
inferior de 41 cm. Terão orlas
internas pretas de 2 centime-
tros, internas brancas de um,
externas pretas e brancas, res-
pectivamente, de doi.s e de um

iwMk lk 
! 

// 0®®* n*.

PEDESTRE, ANDE PEtA ESQUERDA

USO OBRIGATÓRIO DE CORRENTE

iidentificação de rodovia pan-
americana i.

Neste caso. as placas te-
rão largura de 40 centime-
tros. altura de 45 e orlas pre-
tas e brancas de dois e um cen-
timetros, respectivamente. As
rodovias nacionais serão identi-
ficadas através de placas já em
uso.

SENTIDOS E
DISTANCIAS

Na forma retangular i lado
maior na horizontali e altura
mínima de 30 centímetros, com
letras de 10 centímetros, as pia-
cas indicativas de sentido e dis-
tancia serão em fundo verde,
quando em rodoviais dc primei-
ra classe e vias expressas. Sim-
bolos e legendas serão pintados
de branco. Nas demais vias, o
fundo .será branco, com sim-
bolos e legendas pretas.

Para informar que uma es-
trada está interrompida, se ado-
tarão placas retangulares na
vertical, com um metro de ai-
tura por 50 centímetros de lar-
gura. Em fundo preto, com le-
gendas brancas, estas placa.s
trarão três plaquetas: a primei-
ra. para indicar "aberto", em
fundo verde e legendas bran-
cas: a segunda, para "fechado",
em fundo vermelho e legendas
brancas: finalmente, a tercei-
ra, para outras observações, se-
gundo a natureza da interdição,
em fundo branco e legendas
pretas. Além riesta.s, há placas
de serviços auxiliares, para in-
clicar proximidade de hospitais,
restaurantes, hotéis, aeroportos
e outros serviços. E. ainda, a.s
educativas, na largura mínima
de um metro, altura de 60 cen-
timetros e orla interna de dois.
Elas serão em fundo branco,
com legendas e orlas pretas.

Orserve-se que algumas des-
sas placas já são utilizadas no
país. Comenta o presidente do
Contran que a regulamentação
apenas uniformizará, em todos
os Estados e territórios, o seu
emprego. "Elas sáo de fácil en-
tendimento e dificilmente ai-
gum motorista teria condição
de alegar desconhecimento de-
las, mesmo agora" — diz Silvio
Diniz Borges, que, juntamente
com seus auxiliares. está ulti-
mando estudos para o lança-
mento do manual.

INTERSEÇÃO EM CIRCULO

PROJEÇÃO OE CASCALHOÁREA COM DESMORONAMENTO CRIANÇAS
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HORÓSCOPO STARRY

ÁRIES

Y (21 dt m«rqo-»
19 dc ibril)

Signo soiôr vigente: Deixes.

(21 de -evereiro _ 20 de nuirçoi.

Conforme cálculos ba.eados nas

Efemérides, de Rafael, o Sol p.r-

corre neste período o signo de

Peixes.

CÂNCER

^^ ' 22 de lulho)

Pldiieia regente: Nepjno.

Elementc Ar — Mutável. Neooiivo,

Partes do corpo: O^ p-.5. — Sis-

tema Ünfático.

Meta!; E.tanho.

Cor: Vercie-mar.

^íd^
LIBRA CAPRICÓRNIO

(23 de- aetombro «
22 dr. outubro)

>e (22 dt -fezembro *
IV dc ianeiro)

Dia melhor para projetos
artísticos do que operações
financeiras. Feliz para o

amor.

Procure conhecer pessoas
novas. Faça melhoramen'
tos, consertos e pinturas.

Circunstancies confusas
atrapalharão sua rotina.
Evite erros.

Aproveite sua imaginação
em tr. balho criativo. Possi-
vel problema de saúde.

TOURO LEÀO ESCORPIÃO AQUÁRIO

V (20 de ibril »

20 de m«io)
(23 di |ulho •
22 d< tgoilo)

(23 de outubro *
21 do novembro)

(?0 de i*ne*rfo *
Ift de fe.erniro*

Seja cauteloso ao tomar de-
cisões referentes a suas ren-

das. Favorável ao amor.

Momentos agradáveis no
amor. Modere porém o en-
tusiasmo. Bom para o di-
vertimento.

Dia ex:elente para dar ini-
rio a novas idéias. Di ihei-
ro gasto para melhorar sus
cesa será bem empregado.

Avance com suas idéias.
Soas oportunidades. Via

gens serão proveitosas.

GÊMEOS

I* 
" 

\ (21 de miio »

ff 
"-"k 

20 de iunho)

Propício a atividades so-
cia'c. Bom para o amor.

CRUZADAS

VIRGEM

I#
SAGITÁRIO PEIXES

(23 de agoito *
22 d» lelimbro)

(22 de novembro a
_?.l de dezsmbro)

(19 de fevtteírO A
20 de marjo)

Cuide da correspondência.
Comunique-se com amigos.
Firmeza em seus pontos-de-
vista.

Época ótima para fazer mu-
danças. Favorável para
aventuras amorosas

Dia bastante pessoal, quan-
do tudo estará no auge.
Aproveite.

CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS

1 - espécie de almofada em que os orientai- costumam
sentar-se: 4 moeda cie pequeno valor, na índia e em outras
partes do Oriente (pi.); 9 — prefixo grego que .se usa pa-
ra indicar igualdade; 10 -- namorador: sedutor: 11 -
iniciativa à rebelião ou à guerra; 13 — rio dos vícios, na
mitologia escandinava; 14 — símbolo do sódio; 15 — tra-
balhei com afinco; sofri muito, resistindo a dores, para
obter alguma coisa: 17 — poetas; 19 — qualquer objeto
de bronze, cobre ou latão: dinheiro; 21 — rio da Espanha,
na Província de Lugo (Galiciai, afluente do SU; 22 — pra-
tinho .sobre o qual .se coloca a chávena; 25 — ponto no
céu oposto ao zênite: 27 — além disso: nesse tempo: 28 —
medida inglesa e norte-americana de comprimento; 30 -
cotejar; estabelecer, por cálculo estatístico, padrões para-
teste ou provas de laboratório: 32 — coluna destinada a
ter uma inscrição; marco: 34 — único: singular: 35
mergulhão da família dos Sulídeos; 36 — jornadas.

VERTICAIS

1 — a Lua; 2 — designação cojetiva dos israelitas; 3 -
antiga unidade monetária da Coréia: 4 --. remar para
trás;" 5 — cidade importante da terra de Moab, atribuída
aos filhos de Lot, a qual os israelitas estavam proibidos de
invadir; 6 — encalistrado; desenxabido: 7 — (ant.) até:
acaso: 8 — a parte interna da casca das árvores: 10 -
Alexander Glowacki. escritor polonês, mais conhecido pelo
nome de Boleslau <1847-1912>; 12 — assembléia pública
entre as gregos; 16 — militar nobre entre os hindus do
Malabar; 18 — leigo que servia num convento e que usava
o hábito de frade; 20 — mancha branca nas unhas; 22
•— falha; 23 — período correspondente a 223 lunações ou
18 anos e 11 dias, durante o qual sc verificam 75 eclipses;
24 — probabilidade de perda concomitante à probabilida-
de de lucro: 26 — caminho entre montanhas; 29 — sexta
letra do alfabeto cirílico; 31 — planta indiana da fami-
lia das Asclepiadáceas, de propriedades medicinais: 33 —
décimo primeiro dia do Tzolkin. < Colaboração de W. Q.
SIQUEIRA — Niterói). Léxicos: Pequeno; Escolar MEC;
Melhoramentos e Casa7iovas.

SOlUCoES DO NUMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS
ulorrugias;
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V — Prisão e suspeita eui (filia!

TA AO PORTO DE
Setenta e cinco por cento do

planeta é mar. e fizeram Gagarin ex-
clamar: "A terra é azul." O mar é
que é azul. Azul nas águas pro fun-
das e seguras, verde no raso, onde
estão de tocaia mortíferos cabeços de
coral. Marinheiro-novato é bom fi-
car longe dali, e mesmo velhos lobos
que se cuidem, daí a preocupação ao
descobrirmos que a segunda tempes-
tade nos jogava contra Cuba. Por
bombordo um cargueiro de ferro sen-
do devorado pela ferrugem, sobre um
banco de arrecifes.

Você disse que a favor da
corrente não há deriva. Como é que
passamos para o lado de dentro da
corrente? Isso daí é Cuba, meu ir-
mão!

Você pode observar que o mana
de Cuba é semelhante a um arado,
cuja lamina lavra o paralelo 20
graus de Oeste para Este. A cor-
rente do golfo acompanha o cabo do
arado, fazendo o grande canal das
Bahamas, com 15 milhas na parte
mais estreita. A corrente monta no
sentido Noroeste, mais ou menos 45
graus para a esquerda em relação
ao paralelo 20 graus.

Cuba fica à esquerda (bom bor-
do) e a boreste (direita) as águas
rasas de Huricane Flats (Baixio dos
Furacões), e Miami, mais acima, pa-
ra onde navegávamos no rumo 298
graus, antes de estarmos afastados
10 milhas (18 km) da costa.

Nossa carta era geral para o
golfo do México e todo o Caribe, in-
clusive as índias Orientais. Nela se
lia: "os contornos são aproximados."
No duro mesmo, eram completamen-
te afastados, pois uma ilha maior
que o Maracanã aparecia grafada do
tamanho deste ponto. A carta é
maior que quatro páginas de jornal.

Saímos de Banes já com a storm
qib (vela de tempestade) serrada
(enrolada), no lugar de bujarrona
(aquela que fica na proa). Fernan-
do me pediu para náo contar a nin-
guém que tínhamos zarpado de Ba-
nes com a storm, ou seja: com me-
do.

CONTRA O MAR

Isso não tem nada demais. E'
pra ter medo mesmo, e por temer
nos salvamos.

Não devíamos ter derivado
tanto. Essa corrente é uma loucura.
Bota a proa no 330, disse para Fer-
nando. que me ensinara navegação
por carta tão bem que eu já estava
discutindo rumos e rotas com ele.

O barco não governa. A cor-
rente empurra contra a costa, o ne-
gócio é voltar a Cuba — disse Fer-
nando.

Nós tivemos sorte de achar
Banes daquela vez. A carta mostra
uma barreira de arrecifes. Olha
aquele navio lá. O negócio é brigar.
Mesmo que o barco não vá para
frente, a gente pelo menos não de-
tiva sem controle. Chegamos perto
assim porque estamos parados há
meia hora.

Fernando concordou. Empurrou
a manete de aceleração até embai-
xo e começamos a cavalgar as ondas.
O indicador de velocidade marcava
dois nós quando o Lisa escorregava
pelo lombo ericado da onda. rangin-
do. para contorcer-se na barriga
que o mar faz entre unia onda e ou-
tra.

Ao subir de proa contra a bar-
reira cie água, o ponteiro indicava
zero de velocidade, mas como a ve-
locidade da corrente era de três nós
contra nós mesmos, nossa velocida-
de real devia ser um nó e meio a
dois oara trás. Um nó são 1 860 me-
tros por hora.

O Volvo Penta é motor de ver-
dade. Roncava e rugia, d*sp-irando
quando a proa embicava ladeira
abaixo, deixando a hélice sem sus-
tentação. A hélice era de tamanho
maior que o de fábrica, ruim de ve-
locidade mas excelente em mar gros-
so.

O próprio Lisa merece um poe-
ma. e quisera poder escrevê-lo, di-
zendo o que aquele barquinho de
fibra fez para nos salvar.

CONTRA A SORTE
Fernando tinha reforçado o le-

me para a viagem, aumentando
muito sua área. Acho que por isso
o governo era tão crítico. Pilota-se
um barco mantendo o rumo escolhi-
do no disco giratório e bamboleante
da bússola sobre um ponteiro fixo.
Em mar pesado e barco peoueno is-
so é tão fácil quanto equilibrar um
elefante num taco de bilhar.

O olho tem de ficar lacrado no
ponteiro, e nossos turnos eram de
quatro horas de dia, e duas horas à
noite. Ficar quatro horas amarrado,
fixo num ponto sobre um ponteiro
adormece o corpo e o cérebro.

Meu pensamento se destacava
do fundo da memória e eu lembrava
coisas banais, tão banais quanto o
tato suave da seda da fantasia de
pirata que usei num carnaval do
tempo da lança-perfume. Era terça-
feira de carnaval, um carnaval de
mau tempo.
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ROTEIRO DA VIAGEM..

O Lisa é um Columbia-28. Foi
feito para regatas de marujos que
jamais perdem o vinco das calças,
mas estava lutando com tanta bra-
vura que eu falava com ele:

Vamos Lisa velho, ganha
mais essa.

Eu tinha uma confiança cega
no barco, apesar de reconhecer sua
ineficiência em água rasa. Água ra-
sa?

Fernando, estamos entrando
em água rasa. Há uma ilha em fren-
te.

E' Cayo Lobo, disse Fernan-
do. Vamos nos abrigar lá.

A profundidade diminuía e nos-
sos olhos inflamados de sal corriam
da bússola para a ilha, da ilha para
o profundímetro, do profundímetro
para o indicador de velocidade de
vento. O indicador de direção do ven-
to continuava emperrado.

Quando descobrimos que a tal
ilha não era Cayo Lobo mas sim
Cayo Conflite, o vento zunia a 50
nós (93 km), o barômetro marcava
980 mbar, o mar era força 6, a noite
caía depressa, nós havíamos percor-
rido. 131 milhas (235 km) em 36 ho-
ras.

ENCALHE ISO AZAR
"Lua deitada, marinheiro em

pé" sentenciam os marujos. Está-
vamos na lua minguante, tal como
na primeira tempestade, e a noite se
fechou ao nosso redor como uma bo-
Ia negra.

Na ausência total de luz, mar e
céu ficam da mesma cor, invisíveis,
e o horizonte desaparece. Nessas
condições duas luzes móveis dão en-
Ire si a sensação de imobilidade.
Aquela luz fixa que estávamos ven-
do não era o farol de Cayo Lobo.

Eu estava pilotando e discutia
com Fernando:

Não é Cayo Lobo, temos que
subir para zero grau (norte mag-
nético), porque aqui está cheio de
arrecifes.

Mantém o 330, dizia Fernan-
do, senão você atropela Cayo Lobo.

Ele estava de pé a custo, am-
parado na pia. examinando a carta
na mão. Aquele mar e tudo o que ti-
nhamos sofrido estragaram nossos
humores. O espírito amargava tan-
to quanto as palavras.

De repente, o barulho mais nor-
rível do mundo. Os ouvidos experi-
mentam o som, como a boca os pa-
ladares: fei e ferrugem. Não era um
som gosmento, de coisa podre e su-
ja; mas um som primitivo, como o
de árvore caindo.

¦— Eu não disse? — falou Fer-
nando. abaixando-se imediatamente
para examinar a caverna sob o as-
soalho, e gritando: 

"Estamos fa-
zendo água. Perdemos o Lisa, desta
vez perdemos."

Eu estava encharcado, na cana
do leme, porém o choque foi tama-
nho que eu me senti secar comple-
tamente. Olhei pela borda e vi a dois
metros da popa navalhas aceradas
de coral, perfeitamente delineadas
contra a fosforecência de planctons.

Os arrecifes de coral se arru-
mam em camadas, igual nuvens de
pedra, e suas bordas são afiadas à
semelhança de dentes de barracuda.
Eu levantei a cana do leme e soltei-a
na vertical. Comecei a safar a balsa
salva-vidas. Ao mesmo tempo, puxei
com toda força a alavanca de cam-
bio, dando marcha-ré sem aliviar a
aceleração do motor.

O cabo de marcha partiu, Fer-

nando estava de neoprene (roupa
de mergulho) e parecia um bicho
marinho. Ele gritou para jogar a
ancora de popa e respondi que o
cambio estava partido.

Parou de bombear e quando
chegou na popa constatou que o le-
me não se movia. Eu tinha trazido
as correntes da ancora para a popa.
por ordem dele, quando pensávamos
em nos proteger atrás da ilha. A
corrente estava toda embolada no
chão molhado e Fernando abriu a
escotilha de inspeção, para exami-
nar o cabo.

O azar tinha acertado na lote-
ria: a corrente escorregou pelo oriíí-
cio redondo e foi entralhar-se no ei-
xo da hélice, bloqueando o motor.

SALVAMENTO
Mais essa. Vai e solta a an-

cora de proa.
Eu larguei o cabo da ancora de

popa todo embaralhado, e fui para
a proa. Não sentia o corpo e fui me
arrastando para não cair no mar.
Ouvia mil vozes me chamando e era
ateu até aquele momento:

Taí, Deus. Se você existe che-
gou a hora de se manifestar.

Está machucado? -— pergun-
tou Fernando, que estava de pé
junto ao mastro, olhando uma luz
que se aproximava.

Não. Estou inteiro. Aquela
luz é uma torpedeira.

Da luz que nós víamos subiu
uma bola incandescente verde, que
iluminou o mar à nossa volta. Quan-
do olhei para ele meus olhos não
acreditaram no que não viam: os
arrecifes desapareceram.

A torpedeira chegou mais perto
e pude distinguir na proa, entre a
coi vara inclinada da chuva a silhue-
ta de homens contra a luz do farol.

"ELE" EXISTE
Un cabo, soltem un cabo —

gritavam de lá.
Peguei o cabo da ancora e Fer-

nando mandou que eu amarrasse na
ponta o flutuante de atracação. A
sorte tinha virado. O flutuante foi
arrastado exatamente para a proa
da torpedeira, e senti tensão. Es-
távamos sendo rebocados.

Ao contrário do que Fernando
supunha, o casco estava inteiro. A
água da caverna tinha sido embar-
cada pelas ondas durante a tormen-
ta.

O leme estava emperrado e o re-
boque era feito com dificuldade, mas
me abandonei entre as velas úmidas,
amontoadas na proa.

Em Banes um soldado tinha
nos dado uma garrafa de Cuty
Shark, salvo do barco que naufraga-
ra quando estávamos lá. Derramei
o fogo do uísque pela garganta, res-
pirando fundo e surpreso com meus
pensamentos: 

"Então, quer dizer
que Ele existe." Meia hora depois es-
távamos abrigados atrás da ilha e
três tripulantes da torpedeira vie-
ram a bordo.

Vocês falam espanhol?
Nós já somos até cubanos.

Passamos tanto'tempo em Santiago
e Banes, que quase nos naturalizam.
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FERNANDO COM O LEME AVARIADO

Lembro agora que isso seria
fácil. O oficial de olhos diferentes
que nos interrogara tinha proposto
a Fernando que ficasse em Cuba. vo-
ando. Eles precisam de pilotos parti
fumigação da lavoura. E a mim
sugeriu que me quedasse, alegando
que os periodistas eram muito con-
siderados e podiam ir para qualquer
oarte de graça. Pediu também que
eu escrevesse um relatório sobre o
Brasil:

— E a ética oficial? O senhor
está me pedindo para violar as leis
do meu país. O senhor viola as leis
cubanas?

UM LOBO EM PESSOA

O comandante da torpedeira
020 íoi um dos sujeitos mais for-
midáveis que conheci. Toda tripula-
ção o chamava de Pedrito, mas nem
por isso deixavam de atender imedi-
atamente suas ordens, que eram
dadas até com os olhos azuis.

Ele é do mar, fica meses e meses
atrás dos cayos (ilhotas) dando pa-
trulha e realizando salvamentos.
Não era preciso explicar-lhe por que
estávamos ali. Ele mesmo tinha ar-
riscado seu barco para salvar j) nos-
so. e quando soube que já vínhamos
de Cuba, liberados, disse apenas que
ia confirmar a informação pelo rá-
dio.

Pediu os passaportes, recusou o
uísque, disse que nós podíamos nos
considerar vivos por sorte e confir-
mou que Cayo Lobo estava tio outro
lado da corrente, a 15 milhas.

Fernando me pediu desculpas.
Nós nos abraçamos e brindamos pelo
gargalo. Dois homens num barco
durante muito tempo acabam sem-
pre amigos, bons amigos, mas antes
se edeiam um bocado.

O outro come e você acha que
. ele come depressa demais, como um
animal. Veste o impermeável e você
se irrita com aquele indivíduo fan-
tasiado de amarelo. Olha para a car-
ta e suspira ao pensar que por causa
dele você está salgado e só, terça-
feira de carnaval, em Cayo Con fite.

• Da bonança vem as desculpas,
roupas secas, o charuto, o largo gole
de uísque, o corpo cansado e o espiri-
to alegre, como se nada no mundo
pudesse destruí-lo.

Quando adormeci estava escre-
vendo: "São 22h 55m de 26-2-73 (er-
rei o pno, é 74). Estou vivo e o vento
sopra a 60 nós. Há quatro horas es-
tava me estraçalhando sobre arre-
ciíes. O mar fala. Deus deu prova de
existência. Fumo Partagas. As coi-
sas estão pretas lá fora e eu me sin-
to, agora, como se estivesse em casa.
O barco treme todo. preso pelo cabo
que mergulha no escuro, no vento,
e some antes de chegar á popa da
torpedeira que nos salvou da pior
encrenca, às 19 horas, mar força
seis, vento Norte, água morna, fren-
te fria, log. (odômetro) 657."

O "LISA" GOVERNA
Acordei tarde, fiz chá e fritei

panquecas, que comemos com mel.
Tudo parecia simplesmente belo
demais. Eu tinha livros, inclusive
uma edição magnífica de O.s Lusia-
das, que levei para batizá-la com a
água do mar das Caraibas. Lia a Bi-

HUMBERTO BORGES

blia que Lisa deu a Fernando e fi-
quei no tombadilho, conversando
com os marujos da torpedeira .020-
Pedrito, Roque, Roberto Bicuda
(Barracuda). Blanco. Luís Iglesias,
Alex e outros quatro que não lembro
o nome.

Eles passam de um a quatromeses no mar. e são bravos de fato,
além de prestativos. Coisas que o
mar ensina. Nosso lema havia enver-
gado sobre a quillia pequena do eixo
e, em princípio, parecia que teria-
mos de ser rebocados até o porto de
Nuevitas, 65 milhas (H7km) atrás,
para repará-lo.

Fernando resolveu mergulhar e
depois de examinar o fundo disse
que o casco tinha sofrido muito pou-co, porém o leme estava fora de
ação. Decidimos que não custava
tentar repará-lo. Soltamos a cana do
leme, cuja cabeça havia partido um
dos parafusos de fiação e Fernando
extraiu por baixo o leme, cuja haste
estava torta na base.

Tentamos desentortá-lo, mas o
metal não cedia. Aí dei um palpite
que íoi o melhor que me lembro de
ter dado: "O leme não se move por
que a parte superior emperra no cas-
co. Vamos serrá-lo no topo."

— Governa, governa o Lisa,
governa.

VOLTA A MIAMI

Aos vivas e brados "governa" o
Lisa velho de guerra fazia curvas
graciosas a bombordo e boreste.
Confesso saudades de Cayo Confite.
Lá passamos os últimos e melhores
los 36 dias que estivemos em Cuba.

Pedrito permitiu que eu foto-
grafasse o conserto do leme. sob pa-
lavra de que eu não faria nenhuma
foto da ilha, da torpedeira ou tripu-
lação. Cumpri à risca.

Permitiu também que baixas-
semos à terra e caminhamos pela
minúscula ilha, onde havia vários
indícios de naufrágio. A vegetação
era uma trama de raízes igual bata-
ta, porém de talos coral muito vivo.
Tufos de capoeira verde retorcida e
inclinada pelo vento Norte e praias
alvas completavam a paisagem.

Apesar de toda beleza estava-
mos loucos para partir. Fomos libe-
rados na madrugada do dia 2 de
março, e depois de nos despedirmos
com abraços da tripulação da tor-
pedeira, com a cama no leme amar-
rada de arame, içamos a vela de
tempestade. Quatro horas depois
chegamos a Cayo Lobo, onde o faro-
leiro informou que não tinha comu-
nicação e que o barco semi-afundado
próximo ao farol tinha rompido o
casco nos arrecifes-, na mesma tem-
pestade que nos levara a encalhar.

Saímos dali no Rumo 295r.> e no
meio da noite seguinte viramos a
proa para o 3409, temendo que nossa
carta nos pregasse outra peca. ou
que nova frente Iria cruzasse nossa
rota.

Foi vóo de gaivota por três dias
seguidos. A proximidade do sossego
nos dava forças e revesávamos de
duas em duas horas ao leme. tendo
a corrente a nosso favor. Na madru-
gada do dia 5 de marco avistamos o
clarão de Miami e quando o sol luziu
no azul inigualável da Gulf Stream,
divisamos a linha scrrflhada dos ar-
ranha-céus brancos no horizonte.
Acabara-se a aventura, mas não as
surpresas.

SAUDADES
Atracamos no porto c pedimos

imigração. O funcionário foi logo ou-
vindo que estivéramos 36 dias em
Cuba, mas não quis saber de deta-
lhes. Pediu os passaportes, verificou
que as vias estavam em dia e disse"Está bem, estão liberados."

Fernando telefonou para Mike
Grisco. que chegou com uma caixa
de cervejas geladas e ficou com o
barco para vender. Nós fomos dire-
to para o balcão da Varig. O avião
para o Rio estava superlotado. Arr,,
ranjaram-me lugar no banco da tri-
pulação, Fernando entrou de tripu-
lante extra e chegamos ao Rio dia 7.

— Aqui vocês não precisam
temer pela segurança. No Brasil é
que terão de se cuidar — dissera o
interrogador com um olho de cada
cor, no dia em que cheguei a Cuba
e fui interrogado.

A realidade, entretanto, é que
escrevi tudo o que tinha a dizer so-
bre Cuba. onde passamos 36 dias, e
até agora ninguém me interpelou
sobre nada.

A vida é isso mesmo. A gente sai
por aí atrás de boas noticias c acaba
no porto de partida, lembrando com
saudade daquele ringue selvagem da
natureza que o velho Hemingway
chamava de '.'O Grande e Generoso
Rio."



CADERNO DE
JORNAL DO BRASIL ?
RIO DE JANEiRO, QUINTA-FEIRA,
14 DE MARÇO DE 1974

Muito bem. Você já atravessou a Ponte, sentiu o impacto da nova reali-

dade brasileira, a técnica. Mas agora, o que fazer? Do outro lado a inde-

cisão entre as placas indicativas, o desconhecimento de quem viveu quatro
séculos muito perto, perto demais para conhecer. Niterói, para a maioria,

é Icarai a praia. Uma referência distante, mais longe do que Cabo Frio,

embora territorialmente esteja muito próximo. Era a fila da barcaça, durante

horas no esgotamento de um fim de semana que deveria ser de lazer mas

se perdeu pela correria da volta apressada. Só vendo como.é que dói, tra-

baihar em Madureira, viajar na Cantareira e morar em Niterói - a can-

cão alegre de meio do ano é bem uma definição da distância que, desde

a última semana, deixou de existir com a Ponte Rio-Niterói. E as terras

reais da Praia Grande não são, apenas, Icarai. Tem mais, muito mais, que
deve ser conhecido, sentido.
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A praia dc Boa Viagem ó bela, mas Niterói não ó só isso

que jaze
T*r em iviierói depois Útt Ponte
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ITEROl iSucursal) - Para prin-
\ | cipio de conversa, é bom deixar
\ o preconceito do outro lado da* 

Baía. Niterói vive na mesma área
geo-eeonômica-cultural da Guanabara
ivocê sabia, por exemplo, que 40'', dos
alunos da Universidade Federal Flumi-
nense, que funciona na cidade, são mo-
radores do Rio?i E' bem verdade que
a população está assustada com a expio-
são rodoviária iquem não fica, com a vi-
io de 300 motocicletas com descargas
ibertas, rodando pelas ruas de uma ci-

dade relativamente calma até então, co-
mo ocorreu no segundo dia de funcio-
namento da Ponte?*.

Depois, é se preparar em casa para
conhecer a cidade, com a ajuda do mapa.
porque não existe o sistema de sinaliza-
ção de transito da Guanabara, que tor-
na fácil o acesso até ao mais complexo
recanto carioca. E sair convencido de que
as despesas não serão menores que aque-
ias costumeiras das esticadas de praia,
ou na noite do Rio. A realidade, pelo
menos em custo de vida. é a mesma.

A cidade, vista da Ponte, é fácil: pa-
ra lazer e distração o caminho a ser to-
rnarlo começa na Praça do Pedágio, no
indicativo Icarai. A saicla da rampa fica
na Rua Jansen de Melo, que. depois de
,.00 metros, troca de nome. passando a
; _r Marquês de Paraná ias ruas. em Ni-
terói. são de muitos nomes, pela ne-
cessidade que os vereadores têm de ho-
menagear as pessoas ilustres). E' seguir
sempre em linha reta, com sinais não sin-
cronizados ios guardas da PM tentam,
como podem, dar uma rotatividade ao
transito, nervosos, é claro, pela realida-
de de movimento que não conheciam i.

Depois de passar o Hospital Univer-
sitário Antônio Pedro (sua localização é
fácil, por se destacar e apresentar um
grande Cristo de concreto na fachada 1.
o turista deve escolher o caminho: se
quiser conhecer Icarai, é dobrar á direi-
ta na primeira esquina íRua Miguel de
Friasi, que chegará à praia. Caso con-
trário. é continuar em frente, pegando,
200 metros depois da primeira opção, a
Avenida Feliciano Sodré, que leva aos
outros bairros da Zona Sul. No final da
avenida tem um canal, a pista a ser to-
mada é a da direita, dobrando na pri-
meira ponte à esquerda e. em linha re-
ta. chegando ao túnel, que levará ao Sa-
co de São Francisco.

A partir da saida do túnel, as coisas
se simplificam: a 500 metros, com uma
seta indicativa, fica a entrada para Itai-
pu 'que serve, ainda, a Piratininga. Ita-
coatiara e Pendotibai. Quem desejar ir
a Jurujuba, é seguir em frente, na es-
tradi ha que contorna a Baia de Gua-
nabara. Termina em Jurujuba, uma an-
tiga aldeia de pescadores, um dos luga-
res mais simples e poéticos da Capital
fluminense. Os que seguirem para Itai-
pu. não encontrarão dificuldades pelas
setas indicativas na estrada.

Para o retorno, é só inverter o mapa
(as ruas são' de mão dupla *. Com uma
opção: chegando ao Saco de São Fran-
cisco, na entrada do túnel, pode-se to-
mar à esquerda pela Estrada Fróis (an-
tigo bairro da colônia inglesai, que vai
dar em Icarai. Só uma recomendação:
buzine nas curvas fechadas, ou dè sinal
com o farol, porque a pista é muito es-
treita iparece a antiga Estrada Nie-
meyer* e, pela madrugada, o.s garotos
motorizados costumam transformá-la
em pista de pega. Vai sair em Icarai. daí
seguindo pela orla marítima até o Ingá,
tomando a Rua Paulo Alves ique depois
vira São Sebastião*, dando no centro
da cidade, onde se desce a Avenida Ama-
ral Peixoto, se retoma a Rua Marquês
dc Paraná (que vira Jansen de Melo* e.
novamente, a Ponte.

Basicamente, a cidade, ou seu siste-
ma de transito, está conhecido 'de uma

forma simplificada*. No mais são as pe-
quer.as ruas de bairro >ou as grandes.
como em Icarai'. t- -om ndando-se, ape-
nas, muita atercío para os sinais dc
mão e contramão, ou as paradas nos
cm..;-mentos sem sinal. Como mudam
de nome. as ruas <-ie Niterói têm, tam-
bém. o inconveniente de trocarem de
sentido de mão única. E' atenção, por-
tante. No mais. aproveitar o programa.

As indicações
Se o programa é de praia, esqueça

todas as que ficam na Baia de Guana-
bara (Icarai, Vermelha. Flechas, Cha-
ritas, Jurujuba). Estão poluídas pelo
lançamento, sem tratamento, de dejetos
domésticos, incluindo os de bairros ca-
riocas e das cidades da Baixada Flumi-
nense. Elas são bonitas apenas para os
olhos, com a vista do contorno carioca
da Baia. A recomendação é seguir no ro-
teiro liara Itaipu. onde são muitas as
opções lem termos de extensão de
praia i. a começar por Piratininga (o
acesso é por uma estrada de terra*.
Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara. Dc-
oendendo rio comportamento do mar. re-
comenda-se muito cuidado, porque as
ondas são muito fortes.

E uma advertência: em Itacoatiara.
um bairro bonito, moderno, com lindas
praias, tem uma pedra traiçoeira. Ê
imensa, bela e convidativa. E" meio as-
sassina, no entanto: o banhista sobe na
pedra, ganha uma paisagem de cinema
com o mar muito verde, as ilhas e os
navios gue passam ao longe. A maré en-
che. fecha a saida. o banhista não pode
descer e nem enfrentar a violência das
ondas, mesmo que seja um exímio na-
dador. Não há jeito dc salvação, que só
poderia ser feita por helicóptero, o que
não existe na cidade. É preferível ver a
pedra de longe, salvo para os que con-
sultaram a tábua de maré e sabem a ho-
ra de descer. É normal o registro de mor-
tes por afogamento no local.

do P*t.t Faris,
a*.*.: S*'~g o M

onde nasceram para-des . o MPB-4.

Ma is

Já não se pode falar deste lado riu.
Baia sem incluir Maricá, que começa a
ser de fato anexada a Niterói. Suas
praias são lindas, a começar por Itai-
ouaçu. O acesso, de carro, se faz pela
Estrada Amaral Peixoto (a rodovia da
Região dos Lagos, via serra do Mato
Grosso), existindo placa de sinalização.
Para quem gosta da natureza, é possivei,
no entanto, uma caminhada (muito re-
comendada para quem faz Cooper, dei-
xando o carro em Itacoatiara e andan-
do. numa estrada de carroça, mais de
nove quilômetros, com o prêmio da pai-
sagem. de muito encantamento.

Mais longe, ainda, dc carro, entran-
rio por Itaipuaçu, estão as praias do Pei-
xe. Molharrabo e Francês. Outras op-
cões são a Ponta Negra e Jaconé, de
onde se segue, em 12 km de estrada sem
asfalto, até Saquarema. sempre na bei-
ra da praia. O nome das cidades não
deve assustar, porque, da Avenida Brasil
até as praias indicadas, se gastam, no
máximo, 40 minutos de carro.

A noite
Vamos começar por Icarai. É bom

não esperar muita qualidade. Mas um
atendimento razoável: no inicio da praia
está a Churrascaria Venézia. onde a mé-
dia, para um casal, com refeição, é de
CrS 100. Com música de órgão, ao vi-
vo. Perto, junto ao Cassino Icarai (hoje
Reitoria da Universidade) está o Restau-
rante Capri. especializado em massas,
onde a média de despesa, por casal, é
de CrS 60. Fica no chamado Circuito
Universitário, de muitos e pequenos ba-
res de chope. o principal na esquina da
praia, o Chalé, que apanhou a clientela

Ainda na praia: Bier Strand. o res-
t.au.a.u- ciu. chama a atenção p lo pré-
dio mcd'ri.0, todo e -yidraçado. A co"7-
nha é razoável, serve chope nas me.-.-
nhas oue 7'ct.i -.o varandão que ci-
cunda a construção. Nas suas proximi-
dadts 1U .cloi.a o Te::as, uma boa en_l-
nha. Nos dc--, -.ara o almoço ou jantar,
a média de despesas por casal é de
CrS íil). No final da praia mnde se faz
ci co:*. orno numa pequena pracinhai
fica o Bom Canto, um lugar tranqüilo,
cie boa com da e preços razoáveis: a mé-
dia por casal é-de CrS 70.

No Saco de São Francisco, fica o
maior restaurante da cidade, a Churras-
caria- Gaúcha, com pista de dança, mu-
sica ao vivo, shows às quinta e sexta-
feiras (o primeiro é de Elsa Soares*. A
média, por casal, é de CrS 80. Ainda
no Saco: O Lido é um dos mais antigos
restaurantes da cidade, famoso por suas
peixadas. onde as despesas são mono-
res: a média é de CrS 50 por casal. Sem
luxo, mas com qualidade nos pratos.

No Saco existem, ainda, pequenos
bares, com mesinhas na calcada mão
csc.ucc-.r que fica numa linda enseada
com uma visão privilegiada da Guana-
bara, que inclui Pão de Açúcar» Corcova-
do. praias do Flamengo e Botafogo*. Com
uma opção para quem gosta de doce: o
Maria Torta iaceita festas de aniversá-
lio. um bom presente para as crianças
pela travessia da Ponte, com um piano
tocado por Marly Medalha, irmã da can-
tora Mãriliai.

Mais à frente vem a Chancas, com o
Chalé II. com mesas ao ar livre, o Ca-
sarao. um restaurante que funciona na
casa que pertenceu à Marquesa de San-
tos icom uma boate i e outros pequenos
bares. Em Jurujuba está o restaurante
de padrão "A" da cidade, o Samanguaia,
iá conhecido pelos proprietários de bar-
cos dos clubes cariocas. E' uma excclcn-
fe cozinha, num ambiente de muita be-
leza. com música ao vivo. Outra opção
de Jurujuba: o Bicho-Papáo, que fica na
antiga aldeia de pescadores, com a mé-
dia dc CrS 80 nor casal. Ainda em Ju-
rujuba, logo depois da Charitas, éaCan-

WIIÍ.AI J**&
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SUNTO
Além dos gols, dos estádios alemães, das equipes estrangeiras e da "garra" dos jogadores
brasileiros, você terá muito o que contar de sua viagem à Alemanha, nesta opcional

programação de PM-TURISMO: 30 dias, vividos às margens do fabuloso Rio Reno,
saboreando a cerveja mais gostosa do mundo e vibrando com as vitórias do

Brasil. Você torcerá pelo Brasil em Frankfurt, Dusseldorf, Dortmund, Gelsenkirchen,
Hannover e Munich. Ficará hospedado na deliciosa Neuss, cidade histórica,

anterior à era cristã. Nos intervalos dos jogos, terá inúmeras diversões e passeios.
E disporá de roteiros opcionais - a seu critério. Tudo fácil, tudo financiado

— tudo a cargo da equipe especializada de PM-TURISMO.

EUROR4 F»BULOS>l
E se você é mais de Europa do que de futebol, pode

fazer o roteiro-padrão das excursões
Nortur (10 países, 38 dias), sem perder a

Copa do Mundo, que poderá ver pela
pela TV (Eurovisão) na cidade onde

estiver. Este roteiro-padrão
^__f_^_^SjOS(^^_Ws___fmk. Co,)'' l'° Mundo' 'l'1L' P0'^'''1 vur Pela /f. S^}
__fl Wi P*^Í _____ l>ol'i Tv (Eurovisão) na cidade onde JÂr-ff)
M_\ Sr La* ¦ tS 3k estiver. Este roteiro-padrão í <C \//£

ÊÊL ^ •¦_ * '^^S EUROM ) ¦•'¦ X

>^ ':'fJL^\^ PM-TURISMO/CflMBIO

tina do Pescador, mais freqüentada pelos
jovens.

A viria noturna da cidade esta. no
entanto, sendo deslocada para as praias
oceânicas, onde o visitante ainda poderá
ter um reencontro com a natureza e se
divertir. Em Itaipu funciona o Restau-
rante Stop, com uma pista de dança
i música ao vive ao ar livre. Os preços
sáo, em média, de CrS 7Ü por casal. Nas
suas proximidades está o Pingão, onde
se recomenda, principalmente, a sopa
dc siri. preparada numa cozinha casei-
ra. A média de despesas, por casal, é de
CrS 40. com a vantagem de nas sextas e
sábados, á noite, contar com seresta de*
um bandolim que é apontado como o su-
cessor rie Jacob do Bandolim.

Na estrada de acesso a Itaipu encon-
tram-se outros bares e restaurantes que
nasceram com a perspectiva da Ponte.
Alguns com especialidade como o Ever-
ton, com suas batidas famosas. No ca-
minho de Piratininga está o Restaurai.-
te Boite Piá e, na praia, o Castelinho,
onde a recomendação é para o camarão
frito. Outras opções: boite Magistério,
Escorpião, ou. no final da praia, o Bar do
Tião. freqüentado há muitos anos por
«ente famosa, como Milton Nascimento,
com a cerveja sendo acompanhada por
um peixe frito.

Para os que quiserem conhecer São
Gonçalo. é bom ir á Churrascaria Rosa
Vermelha, que fica no centro da cidade.
Os preços acompanham a realidade de
Niterói.

0| )çoes
Nem só de mar e bar vive a cidade.

Para quem atravessa a Baía existem ou-
trás indicações, como as visitas à igre-
jinha do Saco de Sáo Francisco (fica no
final da praia*, construiria pelo Padre
José de Anc.hieta, ou às ruínas de Itaipu,
tombadas pelo Patrimônio Histórico Na-
cional (nas dunas, também tombadas,
existem sambaquis, os cemitérios indi-
genas*. Na cidade, no Bairro do Ingá fi-
ca o Mirante da Boa Viagem, onde à noi-
te os namorados motorizados trocam suas
confidencias. O local é privilegiado para
a visão de toda a Baía, a começar pela
ilha da Boa Viagem, onde estão o con-
vento igreja e o antigo forte, conjunto
tombado ao Patrimônio Histórico. O aces-
so se faz por uma ponte rústica e depois
por uma escadaria na pedra.

O Campo de São Bento, todo arbori-
zado, é um bom local para um passeio,
ou a distração das crianças. Fica na Ave-
nida Estácio de Sá, uma via obrigatória
para quem sai da Ponte e deseja chegar
aos bairros da Zona Sul. Funciona ainda
na cidade um horto florestal, com uni
minijardim zoológico na Alameda São
Boaventura, junto à Secretaria de Agri-
cultura. No Saco dc São Francisco exis-
te um teatro infantil, o Quintal, com pe-
ças de qualidade, músicas com as poesias
de Cecília Meireles. Os cinemas não são
recomendados. Os filmes, geralmente, já
estrelaram há muito no Rio. Há defici-
ência de projeção, som e ar refrigerado.
O único museu da cidade, o Antônio Par-
reiras, com um bom acervo, só abre nos
dias úteis. Nas artes funciona uma ga-
leria. a Le Chat, na Rua Joaquim Távora,
n.° 84, ou uma galeria dominical impro-
visada, na casa da pintora Deró, com óti-
mos quadros primitivos, na Rua Padre
Leandro n.° 72, no início da Alameda São
Boaventura, na saida da Ponte, além da
Galeria do Campo, no Campo de São
Bento.

No mais é apenas um apelo, repeti-
do na cidade: o turista está sendo bem-
vindo a Niterói. O namoro de longe ini-
ciado há quatro séculos transformou-se,
depois de um longo noivado, num casa-
mento qup poderá ser muito feliz. Depen-
dendo dos noivos, é claro. E' tratar a ci-
dade como se fosse sua, com cuidado e
muito carinho.
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Rio Grande do Sul,
mais de 30 praias
para o ano inteiro

Tramanáaí é a praia mais
popular do Rio Grande

do Sul, sempre com muitos
veranistas, que a aproveitam

ao som de músicas
transmitidas por

alto-falantes, ao melhor
estilo italiano

-ÍTE-tempo de férias •

Escolha para Onde ir.
' A ítatiâia fe*erva _>$
e ifinanciâ para vó(rè,,i

Araruama — RJ
HOTEL IA GÒNDOIA - Junlo
a lagoa cie árjua radioativa,
nptol. duplos e triplos. No U
Gòndola há a melhor peixada
do lugar.
Vassouras - RJ
MARA PALACE
centro. Piscina,
mento, voley,
interne c rede!
dposentes, rest.
ft-.i. da Cachoeira.

Friburgo — RJ

AKASKAY - Templo dc lega.
Únir-o holcl no Brasil com ali-
mentação macrobiótíca e vege-
tariana. Piscina t* cachoeira.
Fone: Friburgo 5005.

HOTEL FAZENDA DA SERRA -

HOTEL - No
bar, estacona-
sauna, jardim
TV, leis. nc;
etc Direito a

- A 1.150m de
do Parque Na-

una, dud

Sob
sopé ri
Leito "¦
sspone.

dos propr
Maciço oo IiVií

curral, -..luna. du.
banhos de r;beii '10.

f_Dt.°_ pf- /ativos
Angra dos Reis - RJ
JARDIM PANORAMA - Suiles.
rt-faur-.n:e, bar, s^ssege, bca
comida e confert:, a beira
mar. Estrada Marina, a poucos
minutes do centro.
MELLO HOTEL - No Km 84
tlri Vir! Dutra um hoie! fazenda.
Leite no curral, alimentação fa'-
ta "- sadia, produção ptòpria.
Piscina, varanda, lago, etc.

Sacra Família — RJ

HOTEL FAZENDA STA. BARBA.
RA - Entr,.' o céu e a monta-
nha o mats pitoresco HotH Fa-
.renda. Comida caseira, píng-
pong, cavalos, piscina, quadrai
de esportet, pescaria etc.

Guarapari — ES
HOTEL CORONADO - 1.» rate-

goria, suites e aptos, com tele
fone, restaurante, gar^qerr en-
tre as praias do Meto e da
Areia Preta.
Itatiaia — RJ
HOTEL SIMON
altitude, dentro
cional. Piscina,
Campos do Jordão — SP
CHATEAL) Suites estilo Luiz
XVI, banheiro completo a co-
res, televisão na suíte, adeçja
internacional, etc.

Ouro Prelo — MG
POUSADA OURO PRETO - Ciar,
se internacional. - Suítes —
Apartamento;, - Restaurantes -
Boitc - Garagem. Tel.: 596.

São Lourenço — MG
GRANDE HOTEL - Um hotel
com preço de motel. Diánas a
partir dc Oi 35,00 p/ pessoa.
Um dos hotéis mais tradicionais
da cidade, famoso pela excelén-
cia da cozinha e confeitaria.
É perto do Parqua.
TERMOTEl SAO LOURENÇO -
A 200 metros do parque das
águas. Excelentes apartamentos.
Comida caseira, boite, sinuca,
TV, etc.

Curitiba - PR
CARAVELLE PALACE HOTEL "O

melhor" - Apto. com calefação
central, música ambiente c IV.
Restaurante internacional, bar,
salas de conferência o garagem.
Vitória — ES
CANNES PALACE HOTEl
Classe internacional. - Suites
com geladeira c tevr-, - Ar
condicionado e telefone em to-
dos os apartamentos.

M itatiaia turismo
Embratur 204/GB e 57G/SP

RESERVA E FINANCIA HOTBS EM QUALQUER C.DAD6
Uio: Av Rio Branco. 170 (Galeria dos Empregados do Comércio! Mi,ii 1201/3
Tels 231-241B. 231-3751 e ABAV 213
i Paulo; Rui 7 tio Abnl. 2Ü4 jr. íiU2 Tils.i 37-1708 e 3236ÍS

/
: 
"'"4 \ ¦¦•73 i

\ I ,* !
i

I" _. i __* l

P. 

ji- { * -..MS?
¦ 

,%¦!*>. i ». .^?y"*

y.VY-..\|:::vVVf3:--^|R2í í 5 ¦ íà \ 
~«?l*_ •'¦¦a^'!'^'^z:'--'-:\.

t: I' • Sisr / ¦ s Si ia_SBI--' * -3ãs — y.

Porto Alegre t Sucursal i — As fé-

rias, para os gaúchos, são quase sino-

rumo clc praia, signo e significado mais

dito e sonhado em todo o verão. Mas

a mudança de linguagem já se proces-
sa e indica novos usos porque a.s

praias estão se fazendo importantes

para o ano inteiro.
O fator decisivo na transforma-

cão clc um hábito, que sempre teve

ares de status social, foi a construção

da frec-win/ que liga Porto Alegre a

Osório. A partir dessa cidade, os ca-

minhos para mais de 30 praias do li-

tora! estão todos abertos e, a cada ano.

apresentando maiores atrativos tanto
ao veranista como ao forasteiro.

Significado
A natureza foi caprichosa no li-

tora! gaúcho: fez Torres, ao Sul do

rio Mampituba — divisa entre o Rio

Grande do Sul e Santa Catarina — e

Torres é uma das mais belas praias
brasileiras, onde a montanha e o mar

se encontram em pedras, furnas e gua-
ritas, e em areias de um amarelo-

quente, com a água azul em verde se

transformando.
Depois a natureza tornou-se co-

medida e fez mais de 300 km dc lito-

ral de forma plana, com poucos con-

tornos e raros enfeites. As praias de

areias muito finas e quase brancas se

escondem atrás de vegetações rastei-

ras, onde há açudes e sangas cerca-

dos de uma fauna c de uma flora que
o progresso ainda não alcançou.

Saudoso das extensões onduladas
das coxilhas, o gaúcho deu ao mar o

atávico significado que havia perdido
ao se fixar na vida urbana: em vez da

fazenda, é indispensável ter um chulc

ou um rancho em uma praia, talvez

até um apartamento, e chega a ser

ótimo possuir, junto à casa ou ao pré-
dio, um terreno bem gramado, tão ver-

de como a.s coxilhas.

taforma de Imoé é muito procurada

Transformação
O costume de deixar as cidades

pelas praias de mar, nos meses de ve-

rão, transformou-se em salutar ritual

da gente do Sul. E o uso modificou a

aparência das próprias praias, que a

cada ano recebem novas construções.
Desde a mansão luxuosa aos chalés de

madeira, passando pelos edifícios,

muitos dos quais construídos por as-

sociações e clubes que querem propor-
cionar as melhores férias (praias) aos

seus filiados.
Cidades-fantasmas no ano intei-

ro, cheias de vida de dezembro a mar-

ço. as praias assumiram, aos poucos,
a sua maioridade. A dinâmica do tu-

rismo também chegou ao litoral, pri-
meiramente pelos viajantes argenti-
nos e uruguaios, até que o turismo in-

terno igualmente despontasse no pais
e trouxesse paulistas, cariocas, baia-

nos e mineiros para o verão quente c

único do Rio Grande do Sul.
Para o gaúcho, a estada na praia

não é turismo. É obrigação. As férias,

sinônimo de praia, ganham então o

nome de veraneio. Dependendo da

condição social e do orçamento fami-
liar. vive-se o verão junto ao mar ou

nas praias se passa uma semana. 15
dias. um mes. Para garantir essa pre-
Íerência. há, toda uma infra-estrutu-

ra completa, desde o supermercado ao
hospital, dos bares às boates, do par-
que de diversões às boutiques.

Vivência

Ao turista e indispensável enten-

der esse uso gaúcho para melhor vi-

ver, no Sul. o verão e o mar. Depois,
e escolher a praia de Torres, a Quin-
tão. passando por Capão da Canoa,
Xangri-lá. Atlantida. Tramandaí, Ci-
dreira. Ou por Rondinha. Santa Tere-
sinha, Imbé, Mariluz, Areias Brancas
e tantas outras.Todas semelhantes em
suas origens, mas diferentes na prefe-
réncia de seus próprios veranistas.

Torres, por ser mais bela, é a mais
refinada, apesar de estar dentro de

um centro urbano. A cidade de Tor-
res é pequena e simples e, além da

pesca, é famosa pelo artesanato de
móveis. Tem a melhor rede de hotéis

do litoral e, neste verão, viu lnaugu-
rado o Alfred Hotel, que é excelente.
Há também o Farol Hotel e, em am-
bos, a diária média é de CrS 120 para
duas pessoas. Há vários outros hotéis
mais baratos.

Descobrir o rio Mampituba. acom-

panhar a volta dos pescadores, velejar

pelos molhes até o mar e então chegar
à ilha dos Lobos, subir e descer as du-
nas e ver suas flores agrestes, escalar
a Guarita e observar o trabalho de

criação de um parque cujo projeto
e dc Burle Marx. tudo isso é um dever

para quem está em Torres. Além do
mar azul que em verde se transforma
ao chegar à praia.

Pela própria praia se atinge a.s
demais cidades e vilas do litoral, co-
mo outra opção a BR-101, que tem
uma ligação direta com Capão da Ca-
noa. a 140 km de Porto Alegre. Capão
é agitada e vivaz, não tanto como Tra-
mandai, mais ao Sul, que se debruça
no rio do mesmo nome e, por ele, se
afasta de Imbé. O lugar é bonito e ne-
le se pratica esqui e se passeia de bar-
co. Junto à praia, foi construída uma

plataforma de pesca a que se Lem
acesso com o pagamento de unia taxa

de CrS 30. Há isca à vontade, à ven-
cia nos pequenos quiosques, todas ga-
rantidas para um bom sortimento de

peixe-rei. namorado, bagre ou cação.

Uma plataforma com as mesmas
características foi construída em

Atlantida, praia mais sofisticada, on-

de é possível ver garçons, vestidos co-

mo a moda determina para a profis-
são, a servir uísque a beira-mar. Em

Atlantida há um motel que satisfaz ao
hóspede mais exigente. Nas tantas

praias gaúchas, Cidreira sempre me-

rece carinho por ser uma das mais an-

ligas. Bem pertinho está Pinhal, onde

fica a lagoa. Azul. que é azul de ver-

dade.

Nenhuma dessas praia.-, esta a

mais de 200 km de Porto Alegre, e tu-

das estão agora tão próximas devido

a freeway ou à rodovia estadual, de

primeira qualidade, paru as que fi-

cam mais ao Sul. Praias agora tào per-
to que o forasteiro nelas encontrara
veranistas também de primavera a

outono. Não tantos como de dezembro
., março, mas certamente pioneiros na

redescobtrta das praias gaúchas.

__| .-í pia

ftbn» HOTÉIS
reserve à vista ou a prazo

Araxá -

• GRANDE HOTEL ARAXÁ
(HIDROMINAS) - O mais
completo do Brasil em servi-
cos termais. Banhos de lama.
Gabarito internacional. Reíci
ções especiais. Salões de io-
oos, etc.

RJ

praia particular. Serviço
classe e atendimento per-

Para férias e lua-oe-niel

Angra dos Reis

• HOTEL DO FRADE - Apar-
lamentos completos, conforta-
veis. Restaurante. Cozinha tipi-
ca regional. Praia particular.
Ambiente acolhedor e exce
lente para férias e fins de
semana.
• HOTEL DA PRAIA - Apar-
tamentos e bangalôs com ar
condicionado. Bar, lanchas, ca-
ca submarina, pesca e magni

ItO

Curitiba - PR
• CARAVELLE PALACE HO-
TEL — Apartamentos com ca-
lefação central. Excelente .co-
zinhri internacional. Sala dc
conferências. Garagem pró-
pria. Canil. Música ambiente
e uma equipe altamente pre
parada para bem servi-to.

Migue! Pereira -

• MIGUE. PEREIRA A C -

Um excelente hotel em meie
ao requintado ambiente dc
um clube social. Piscina, du-
cha, sauna, ótima alimentação
c jardins com play-grouncl A

poucos metros do centro do
cidade.

Ouro Preto MG

Itatiaia -
• HOTEL

RJ
SIMON - En

meio às belezas do Parque
Nacional, a 1 150 metros de
altitude, o mais elevado pa-
drão de conforto. Ótimo res-
taurante, bar, piscina, sauna.
garagem e o famoso serviço
"Simon."

« GRANDE HOTEl OURO
PRETO — Arquitetura moder-
na de Niemeyer. Garagem
própria. Telefone em tedos
os apartamentos. Suites. Rei-
taurante "à Ia carte".

Poços de Caldas — MG

• PALACE HOTEl (HIDRO-
MINAS) - No centro. Gabar!-

internacional. Apartamentos
luxo e amplos balões de

ioaos. Restaurante de alto
nível.

São Lourenço — MG

• HOTEL LONDRES Tradi-
cional pelo seu bom acolhi-
mento e pela cozinha sempre
elogiada. Aposentos mobília-
dos com bem gosto. Aparta-
mentos. Excelente serviço e
pessoal sempre atento e cor-
tés.
• HOTEL UNIVERSAl - '.o-

calização privilegiada, próxi-
mo ao centro da cidade e do*,
atrativos turísticos. Preços mo-
dicos. Alimentação sempre es-
merada. Aposentos acothedo-
res c dotados de todo o con-
forto.

EMPRESAS AÉREAS

Aciuliiieas Argentinas — 22i-\rli2
— cargas 242-4788

Air France — 221-9607 e 252-5487
Alitalia — 223-8204
Avianca - 224-G647 e 232-3208
Branifi — 232-2255
iiriii.sh Caieaonian  242-4046
Cruzeiro cio Sul - 252-:S!)00

252-G0::5 e 232-7110 — cargas
222-5581.

ibe.iü — 252-8004
Lan Chile — 224-5757
I_.iitu.-nsa — 250-2683 -- 224-0647

e 252-7233
Pan American — 224-6677 — cargas

242-6700
SAA — Smitli Áfrican — 224-2277

SAS  Scandinavian Airlines —
242-1704 o 242-7465

,GUÍA JB=
Swissair — 221-5377 e 221-7835
Transbrasil — 232-1144 — 232-401)7

— 222-8035 — cargas 242-8230
TAP — Transportes Aéreos Portu-

gueses — 224-4977
Varig — 231-1820 — 232-1300

242-3614. P. Aérea — 252-3700
Cargas — Internacional 
252-3615 — doméstica 224-7740

VASP — 231-2080 — 231-3825 car-
gas 224-4427

EMPRESAS RODOVIÁRIAS

Rodoviária — 223-8563
Expresso Brasileiro — 223-3912
Expresso Cearense — 223-41135
Expresso Fortaleza — 223-8815
Expressa Tcresópolis — 243-7970
Garcia — 223-9455
Mato Grosso — 223-3250
Mil e Um — 223-8563 ramal 202

Penha — 243-1749
Pulman — 223-8563 ramal 242
Santa liai bara — 243-2708
Salutaris — 243-3130
Viação Cometa — 243-0438
Viação Cidade do Aço - 223-4003
Viação Itapemirim — 243-5670 e

223-9178
Viação São Geraldo — 223-9118

TRENS

Dom Pedro II (1.1 Cli)
223-3360

Leopoldina — 228-0235
Corcovado — 225-0301

243-2000

264-1125

BARCAS - INFORMAÇÕES

Niterói -- 231-0396
Paquetá — 224-0001

RIO: Tels. 232-0676 e 224-6089
R. México, 119 - s/loja
EMBRATUR N 159/GB - Categoria "A". -í>

RESERVA EM HOTÉIS
E EXCURSÕES

viaje certo !...
sem dúvida!...

tranqüilamente . .

COMA

Edifício Av. Central, subsolo 129

Avenida Rio Branco 156

Tel.: 242.9213 e 242.4384

REG. tMB. - 0B-GB •

SEMANA SANTA- NOVA JERUSALÉM

S

Roteiro: Rio-Macaé—Vitória-
Monte Pascoal-Porto Sr>0"«>
Salvador - Aracaiú - Penedo —

Maceió-Palmares-Nova Jeru-

salém-Caruarú-Recife-OIm-
da-João Pessoa-Natal-Forta-
le.a (fim dos 16 dias, volta de

avião) Crato-Joazeiro do Norte

Campina Grande-Palmeiras dos

Indios-Paulo Afonso-Jequié-Vi-

tória de Conquista-Teófilo Otoni

Governador Valadares- Muríaé-

Rio (fim dos 25 dias. ida e volta

de ônibus).

384 \
CAI "A" ! §L

Ou ainda, você vai e volta de jato, com 5 dias, de

permanência um Mova Jerusalém. Saída: 14/04/74.

R,o R do Rosário, 113 conj. 301/2 - Tels.
Tels.

S.FUMTIJ!*.
l/l/.GFNS E TI I^S/VIO S.A m ¦ Cel. Gomes Machado, 75 - lo,a

r_\ %t ir

252-5541 e252-3171
722-8283 e 722-6565
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m A Agencia Urbi et Urbi promo-
ve uma excursão à Foz do Iguaçu,
proporcionando ao turista totlo o
conforto que uma viagem dessa
natureza exige: ônibus com ar con-
dicionado, bons hotéis, guia alta-
mente especializado, duração de
sele dias e amplamente financia-
da. As próximas saidas serão dias
17 dc março, 8 e 16 dc abril.

Ângelo Calmon de Sá, superin-
tendente da Agência Kontik, em-
presa de turismo da Guanabara e
Salvador, assumirá este mês a pre-
sidência do Banco do Brasil.

Machado da Silva e J. C. Pe-
reira Finto, diretores da FM-Tu-
rismo, dando grande realce à pio-
moção "Copa 74", confeccionando
um folheto de alta qualidade. A
excursão é de 30 dias, com tudo
incluído: hotel, transporte e in-
gressos.

Pela quarta vez a Totum Tu-
rismo, dirigida por Sebastião Qui-
nupa e Maurício Rabelo, levará
uma excursão ao Japão, com saída
dia 13 de maio. Uma outra já está
programada para setembro.

Copa do Mundo ó o assunto do
momento. A Kontik Turismo mo-
vimenta seus promotores. A Agên-
cia Roxy, dirigida por Bruno Wer-
wie, é outra que incentiva a pro-
moção "Time do Grito", viagem
com a Lufthansa. O plano está por
volto tlíe 16/18 mil cruzeiros por
pessoa, amplamente financiado.

Carlos Augusto Guimarães Fi-
11 to. diretor da Soletur, dá sequên-
cia ao calendário de excursões pelo
Brasil e paises vizinhos. A empresa
utiliza confortáveis ônibus de sua
propriedade.

A Agência Siga está esperando
para abril um grupo de 20 turistas
soviéticos. A agência promove,
também, excursão "ônibus pela
Europa Orientai."

A Houir realizou com sucesso a
sua primeira excursão Belém—Bra-
silia e está com nova saída mar-
cada para 6 dc abril (Semana San-
ta) com poucos lugares disponíveis.
Esta viagem é vendida pelas agên-
cias de viagens da Guanabara.

A Província Turismo está co-
ordenando toda parte turística do
Simpósio Internacional Macro-Mo-
loculas, a ser realizado no Hotel
Nacional Rio de 28 a 31 de julho.
Cuidará também da Reunião Na-
cional dos Advogados, no Hotel
Glória, em agosto.

Slella Barros Turismo oferecen-
do a excursão "Abril nas Ilhas Gre-
gas". um cruzeiro no moderno na-
vio Aquarius. A saída do Brasil .será
com a Lufthansa, dia 5 de abril.

Oriente Mágico, incluindo Chi-
na c Japão, é o roteiro promovido
pela Karvan Turismo, com saídas
dias 24 dc março, 3 de maio c 4 de
julho pela Pan-American.

Ivano Prosperi. diretor da Poi-
vani-Rlo, retornando rie Gênova,
onde está a matriz da agência. Veio
com planos e novidades para as ex-
cursões Polvani.

Ulysses da Silva Azevedo, dire-
tor comercial da Rio—Guanabara
Turismo, informa que sua agência
trouxe, de novembro de 73 até hoje,
cerca dc 650 turistas argentinos c
mexicanos ao Rio. Por outro lado,
dentro desse intercâmbio turístico,
promove um programa para levar
brasileiros a Buenos Aires, Mar dei
Plata, Bariloche, Mendoza e Foz do
Iguaçu, num total dc 15 dias com
grande financiamento.

Peter Muller, relações públicas
da Lufthansa, voltou entusiasmado
com o cruzeiro marítimo da Linea"C". Viajou pelo Fcderico C e o
Flávia, constatando a excelência
dos serviços prestados. Estes cru-
zeiros são realizados semanalmen-
te, com saidas de Miami.

A Pan American promoveu, on-
tem, coquetel em homenagem aos
agentes ile viagens, no Country
Clube, em Ipanema.

Já a Lufthansa realizou jantar
no Iate Clube do Rio de Janeiro ao
ensejo da visita do Sr. Frank Beck-
mann, dir or da organização ex-
terna da empresa.

Eduardo Pedreira c Paulo Ser-
gio Midosi, da Credibrás Turismo,
elaborando nova programação de
excursões da empresa do Grupo
União de Bancos.

A Intermares obtendo êxito em
sua promoção Seleção de Ouro,
com vários roteiros partindo de
Lisboa, Roma e Paris. Os grupos
terão, no máximo, 50 pessoas, e no
plano estão incluídos os Ingressos
para todos os jogos da Copa.

Hélio Lima Duarte cm grande
atividade na Claras Turismo, ope-
radora de excursões na Europa e
que mantém escritórios no Brasil.

A Exprinter lançando o seu ca-
lendário de excursões para 1974,
incluindo roteiros para várias par-
tes do Brasil e do mundo.

A Agencia Abreu foi recente-
mente eleita a melhor agência do
ano de 73 pelos representantes de
hotéis 3, 4 e 5 estrelas, das com-
panhias de aviação e das agencias
de Renl-a-Car. A Abreu conquistou
24 votos contra oito da segunda
colocada.

A Estrada dc Ferro Central do
Brasil colocou cm operação, a par-
tir de 2a.-feira, os novos trens hún-
garos que farão as viagens Rio—
São Paulo cm pouco mais de seis
horas sem paradas nas estações in-
termediárias. O Cruzeiro do Sul —
como foi batizado o novo trem —
sairá dairiamente da estação D. Pe-
dro II, no Rio, ás 7h 20m e chegará
a São Paulo, na Estação da Luz, às
14h2m. De São Paulo a saída é às
7h 25m e a chegada ao Rio às
14hl5m. As passagens custam Cr?
30.00 e são colocadas à venda com
três dias de antecedência. Os ser-
viços de bordo — refeições e lan-
enes — estarão a cargo da Mar-
riott, que trabalha para um grande
número de empresas de aviação.

Está funcionando efetivamente
cm Nova Iorque, na 30 West 57th
Street 10001!). no 4? andar, o Cen-
tro Brasileiro, dirigido por D. Nair
.Mesquita, ponto de encontro dc to-
dos os brasileiros que passam por
aquela cidade. O Centro presta toda
a assistência aos turistas brasilei-
ros, oferecendo várias modalidades
de esportes, revistas e jornais bra-
sileiros, e reúne todas as noites
grupos para ouvir músicas brasilei-
ras c bater longos e animados
papos.

Em junho será inaugurado no
Rio. em Ipanema, na Rua Prudente
de Morais, 117, o Everest Rio Hotel.
Terá 168 apartamentos, sete suites
dc luvo e uma suíte presidencial.

José Gil Masid (Pepe), realizan-
do um bom trabalho no Hotel Pai-
neiras, da cadeia do empresário e
hoteleiro Avelino Rivera. Depois da
grande reforma, & hotel passou a
oferecer o máximo de conforto aos
seus hóspedes e um serviço da me-
lhor qualidade, num clima dc mon-
tanha — bem semelhante ao dc
Teresópolis e com a vantagem dc
estar distante do centro da cidade
apenas 15 minutos, dc automóvel.

Entre os dias 23 e 30 deste mês,
será realizada na Cidade do Mexi-
co a Feira Mundial da Prata, reu-
nindo trabalhos dos mais famosos
artistas de todos os continentes.
Serão apresentados dois tipos de
objetos: os de uso decorativo para
casas e as jóias.

.lá está funcionando em São
Sebastião, no litoral de Sáo Paulo,
o Hotel Recanto dos Pássaros, pri-
meiro de uma série do grupo hote-
leiro dirigido pelo Sr. Niocyr Nabu-
co de Araúio. Outros hotéis estarão
operando brevemente em Recife,
Salvador, Manaus, Campos do Jor-
dão, Rio de Janeiro c São Lourenço.

O Rio Othon Palace Hotel, em
construção na Avenida Atlântica,
iá está com toda a sua estrutura
levantada. Haverá à disposição do
público 626 apartamentos da cate-
goria dos Voteis de cinco estrelas.

fflm^iS^Mgm
Representantes das agências dc viagens que funcionam na Guanabara
reuniram-se, no Hotel Glória, para ouvir uma exposição sobre o novo
plano de viagem lançado através dc um convênio firmado entre o Grupo
Itaú e a Varig. Esse plano, denominado Plano de Economia, foi esque-
matizado com vistas a atender àquela camada dc público que apresenta
a tendência de reservar, antecipadamente, umu certa parcela de seus
rendimentos para uma futura viagem aérea. Valendo-se desse plano, o
passageiro passa a ser um investidor e a renda de seu investimento co-
brirá as despesas financeiras. O diretor de Vendas Internacionais da Varig.
Sr. Osualdo Trigueiros Jr., fer. uma explanação sobre o assunto. Fizeram
parte da mesa os Srs. Hélio de Souza, gerente de Venda-Brasil, Aldo
Siviero Jr., gerente comercial-Riu, e Artur José Fonseca Pinto, do

Banco Itaú
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Depois da .praia, para tirar o sal do corpo, um divertido banho na cascata artificiai

m pouco c
o<

Salvador (Sucursal) Quem
vem à Bahia pela BR-101 — a no-
va rodovia litorânea — deve reser-
var pelo menos um tlia para co-
nhecer Olivença, estância hidromi-
neral que fica a 18 quilômetros de
Ilhéus, por estrada costeira, e ali
desfrutar de um ambiente simples,
mas extremamente bonito o sau-
dável.

De Ilhéus até Ia são 18 qui-
lòmetrcs de praia, com mar de ar-
rebentação em alguns trechos,
uma paisagem deslumbrante em
totlo o percurso, enfeitada por
denso coqueiral. A estrada não e
asfaltada o quem preferir poderá
deixar o carro na cidade e tomar
um ônibus — de meia em meia ho-
ra há transporte para Ia --¦ ou
alugar um táxi, pelo qual náo pa-
gará mais de CrS 20.00.

DESFRUTE DA COMIDA

O passeio pode começar pelo
restaurante Moqueca de Ouro. que
fica a dois quilômetros de Pontal.
no inicio da estrada que leva -a Oli-
vença. Tosco, à beira da praia, ser-
ve pratos deliciosos, e baratos. A
média do cardápio não ultrapassa
os CrS 15.00. A boa pedida é a mo-
queca de pampo da espinha mole.
peixe que pescador não vende e e
considerado o mais gostoso cine as
costas do pais oferecem.

O cardápio é variado e há ?m
abundância lagosta, aratu, pitu, si-
ri. aracanguira 'peixe da família
do pampo), robalo. mero. A cavala.
o olho-de-boi e o dourado .são con-
siderados peixes de segunda, e so
entram no cardápio quando fal-
tam os outros. Dai até Olivença
são H quilômetros. Ali há o Hotel
Tororomba e a pensão Santana,
mas quem é exigente pode ficar no
Lord Hotel, cm Itabuna, ou no
Príncipe, os melhores da região: ha
ainda, o Britania e o Ilhéus Ho-
tel, em Ilhéus, todos com aparta-
mentos com ar condicionado. O
restaurante do Lord é o melhor do
interior baiano e se compara aos
melhores da ca.pital.

No percurso para Olivença há
dois restaurantes em pleno coquei-
ral. Você pode desfrutar da praia e
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A piscina de água
iodada do Parente Balneário

de Tororomba é muito
procurada, graças às suas

qualidades medicinais.
Para as crianças há uma

piscina separada

AGENCIA DE VIAGENS CHANTECLAII.
Rua México, 119 - Tel. 221-7895 - fmbhatuh.pw

BRAZIUAN EXPRESS .
Av Rio Branco, 14 2 - Tel. 221-5952 - .mohatur-m»a

HOTUR (Operadora)
Rua Anfilofio de Carvalho, 29 - Tel: 224-8024 - tMunAum mi/a

Apresentam a melhor oferta do ano

Mini-férias na

mensais.
Mini-férias na Bahia, viajando pelo Boeing da

Cruzeiro.
Sgo oito dias em Salvador, com tudo incluído:

passagens aéreas, passeios, refeições e
hospedagem em hotel de primeira categoria.

Financiamento completo com apenas CRS 100,00
de entrada e mensalidades de CRS 106,00
Ou à vista por CRS 1.986,00

Saída todos os sábados, a partir /altf_
de 23 de marco. / r^°r 

'

It IVOto pnm
ile Olivença

acampar por ali mesmo. Ha o Curti-
rupe, a nove quilômetros do Moque-
ca de Ouro, ou o Ressaca, naestan-
cia. A 200 metros da praia em
Olivença há local para camping.

Antiga aldeia indígena, Oli-
vença foi transformada em estan-
cia hidromineral por decreto go-
vemamental de julho de 1962. No
Parque Balneário de Tororomba
você paga CrS 0,50. icriança paga
CrS 0.30i c pode usar quanto tem-
po desejar a piscina de água ioda-
da e magnesiana para banho de
choque. As crianças tèm a sua
piscina separada. Alem de seis ba-
nheiros individuais, o parque con-
ia com uma cascata artificial com
uma forte queda dágua, bosque,
jardim e um bar. Na Bica do Pa-
dre você bebe água para melhor
fazer a digestão. O ideal é visitar
Olivença de terça a sexta-feira 'na
segunda o parque é fechado para
limpeza das piscinas' porque nos
fins de semana é muito concorrido
o lugar.

OS SERVIÇOS

Sem calçamento, ruas enla-
deitadas, poucas casas e a praci-
nha. Olivença guarda ainda um
pouco do primitivo que faz do lo-
cal um dos mais agradáveis da
redondeza. Você pode passar um
bom pedaço tomando banho de
mar na praia defronte ao restau-
rante Ressaca e depois completar
o banho na piscina e na fonte de
Tororomba.

Lembre-se, Itabuna fica á bei-
ra da BR-101 e dista 'i0 quilóme-
tros de Ilhéus, por estrada asfalta-
da, e 48 de Olivença. As diárias
cios seus dois melhores hotéis fi-
cam em torno de CrS 100 a CrS
120,00 para casal, mas ha outros
hotéis mais baratos com diárias
de até CrS 50.00.

Em Ilhéus o Britania cobro
o.s mesmos preços suite ali
custa CrS 160.00 - do Lord, mas
este tem um serviço melhor, inclu-
sive em seus apartamentos há ge-
ladeiras bem abastecidas.

A.s duas cidades contam com
linhas de ônibus para Olivença
funcionando durante todo o dia.

NACIONAL TURISMO \

Av. Rio Branco, 156 - Tel. 231-1291 - _mbhatu«-2__.a

STELLA BARROS
Av Alm. Barroso, 22 - Tel. 231-3692 - i mbhatwwa

TURISMO BRADESCO
Av. Alm. Barroso, 86 - Tel. 223-3924 - emjratukw/a
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Excursão
Belém-Brasília
Semana Santa

HOTUR S.A. deseja
agradecer publicamente
o sucesso da primeira
excursão Belém-Brasília.

Anunciamos que res-
tam apenas alguns luga-
res para a saída de Se-
mana Santa dia 6-4-74.

Consulte seu agente
de viagem ou Hotur S.A.

Rua Anfilofio de Car-
valho, 29 - Sala 1315
Tel. 224-8024.

Reg. Embratur 091 -

CAI 
"A"

Telefone para

222-2316

e faça uma

assinatura do

JORNAL DO BRASIL
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Foz de Iguaçu

Está resolvido definitivamente o abasteci-
mento clc água no camping de Foz de Iguaçu.

Foi aberto um poço artesiano com capacidade

para fornecer até 18 mil litros por hora e. de

acordo com o.s projetos da obra, foram insta-

ladas varias bombas elétricas a fim de que to-

da a arca de acampamento seja abastecida
igualmente

O camping de Foz de Iguaçu fica a pou-
ca distancia das cataratas e é um do.s que têm

uma grande freqüência estrangeira devido á

sua proximidade com o Paraguai e Argentina.
Para este ano ainda, está prevista a cons-

trução de uma nova bateria de banheiros azu-
lejada. cle acordo com as novas determinações
do Departamento de Obras que está iniciando
reformas em todas as dependências antigas

para que haja uniformidade em toda a rede
do CCB.

Barra da Tijuca

Está sendo aterrada a área anexa ao cam-

píng da Barra <iue deverá servir para o esta-
cionamento dos veículos dos acampados ou dos

que apenas vão para aproveitar o banho dc

piscina nu a sauna. E' intenção do CCB trans-
formar o camping da Barra em um acampa-
mento de categoria internacional instalando
ali sala de joífos, solário, lavanderia automa-
tica, restaurante-bar-cantina, playground.
sauna. piscina, banheiros, sanitários c áreas
para lavar pratos. Metade deste projeto já cs-
tá pronto mas só quando estiver tudo concluído
é que a diretoria do CCB pensa em realizar ali
um encontro que contará com delegações dc
todo o pais e participação estrangeira, para a
realização de um primeiro rally nacional.

Nos mesmos moldes dos rallie.s realizados
na Europa, o da Bara da Tiiuca teria apre-
sentarão (le grupos folclóricos, festas típicas
e a comida também seria variada, represen-
tando, cad» dia. uma região brasileira.

Movimenlo em Goiás
Para tratar do desenvolvimento do cam-

pismo cm Goiás e no Distrito Federa! esteve
no Rio esta semana o diretor do Departamen-
to do CCB em Brasília. Sr. Carlos Nascimento.

Ficou decidido que depois do camping de
Goiânia, a ser inaugurado ainda neste semes-
tre, .serão iniciados os contatos para a insta-
lação de uma área de acampamento em Cal-
das Novas, que aumentara o número de op-
cões do carnpista que viaja nos seus fins rie
semana e que mora naquela região.

Para estes próximos meses esta prevista
uma reforma no camping de Itiquira. no Mu-
nicípio de formosa, que fica a pouco mais de
uma hora de distancia de Brasília.

Guarapari
Quem gosta de acampar na arca mais

elevada do camping de Guarapari vai sc be-
neficiar com a conclusão da bateria dc ha-
nheiros naquele local. Alem da vista privile-
(fiada, n carnpista que arma sua barraca ali
tem um isolamento mais completo e pode des-
cansar mais á vontade.

Durante a Semana Santa já deverá estar
pronto o calçamento da rua de acesso aos pia-
tôs mai'- altos, facilitando a circulação do.s
veículos que podem ser estacionados ao lado
das barracas.

Horto !• no

Está sendo ampliado mais uma vez o hor-
to instalado em Cabo Frio. junto á área n"> 2
de acampamento. Foram recebidas mais 5 mil
mudas de sombreiros casuarinas e buganviles
que muis tarde serão transferidas para os
campings fluminense e paulistas, atendendo
ao proieto de urbanização daquelas áreas.

A localização do horto em Cabo Frio foi
decidida devido a proximidade de um maior
número de acampamentos já que o acesso às
três áreas existentes no município, a de Ara-
ruama, Friburgo e Barra da Tijuca. é facilita-
do e para o.s campings paulistas é preciso ape-
nas síguir peia Via Dutra.

Camping ", atração
a mais que

Sorocaba oferece
Saindo de São Paulo, pela

Rodovia Castelo Branco, o
carnpista encontra, sem di-
ficuldade, mais ou menos a
80 quilômetros, a estrada
para Sorocaba, cidade pau-
lista de quase 170 mil habi-
tantes e que agora tem
uma atração a mais: um
camping de 200 mil metros
quadrados que oferece pisei-
na, res taurante-cantina,
quadras de esportes, play-
ground e até salões de reu-
nião.

O camping pertence a um
casal paulista que resolveu
oferecer uma opção agrada-
vel às famílias que. não
tendo casa de veraneio,
querem levar os filhos para
longe das cidades nos fins-
de-semana ou nas férias. E
a idéia foi tão bem recebida
pelos paulistas e paranaen-
ses que já é fácil contar en-
tre 50 a 80 barracas arma-
rias ali aos sábados ou do-
mingos.

Para Paulo Geraldo
Galvão Budri c sua mulher
Clélia o importante foi
construir um acampamento
bem confortável. Os sanitá-
rios são separados para ho-
mens e mulheres, azuleja-
dos e be'm conservados: a
cantina serve um prato per-
manente (que é mais bara-
foi mas. também, oferece
frango, macarronada ou en-
sopado: o café da manhã,
que custa CrS 2.00 pode ser
acrescido rie torradas, gc-
leia, ovos e queijo, bastando
para isso um pagamento
suplementar.

A praça dc esportes
dispõe rie locais para a prá-
fica de vôlei, basquete e fu-
tebol de salão. Há um play-
ground para crianças com
balanços, escorregadores e
ate tanques clc areia para
os menores.

No fim cias tardes os
campistas sc reúnem no
salão para conversar, ouvir
música ou mesmo jogar car-
tas. Há espaço liara quase
todos e as mobílias, moder-

?

nas c bonitas, são d e-
fibcrgtass resistente.

PRIMITIVISMO

Para quem prefere acam-
par num ambiente mais ou
menos rústico, sem muita
luz ou muitas lembranças
da sociedade do século XX,
o Camping de Sorocaba ofe-
reee uma grande área perto
do lago, que dentro de pou-
co tempo permitirá a pesca.
Perto, também existe um
local, com árvores frutife-
ras e não há proibições
quanto à retirada de man-
gas, abacates, laranjas ou
limões. Apenas não permi-
tem que se colha frutas das
árvores para guardar:
quem apanha uma fruta
tem que comê-la no próprio
local.

A área destinada aos Irai-
lers ainda não está conclui-
da mas se espera que depois
de cimentada e puxadas as
tomadas para energia ele-
trica, o acampamento passe
a receber com assiduidade
a visita dos campistas de
trailers.

PREÇOS E SERVIÇOS

Desde o carnaval que a
entrada no Camping de So-
rocaba ¦— que fica a 10 mi-
nutos do centro da cidade,
num local conhecido como
Vila Éden — custa CrS 8.00
para adultos ou crianças
acima de um ano de idade.
Todas as comodidades ofe-
recidas ali — estão inclui-
das nesse preço.

Para melhor atender aos
usuários, o.s proprietários do
camping instituíram talões
para as compras que são
feitas dentro do acampa-
mento. Assim, ao entrar, a
família compra determina-
do número cle talões e de-
pois os vai destacando à
medida que for fazendo
compras na minifarmácia,
no minimercado, na canti-
na ou no bar. Dessa forma
os empregados são dispen-
sados de lidar com dinheiro
e o serviço de caixa pode
ser centralizado.

CADERNO DE 
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MENIBBO OA fíülRACaO INTERNACIONAL
Ot CAMPING E CARAVANING

Dcpte. dò Guanab.*'*
T.l 352-5444

Depto. ds Sáo Psul^ Secretaria: Rua IA de Maio. 35/1504 -

lei 37-9331

Dcpta. dc Paraná Secretaria: Rua Er meimo àn Leão, 15/71
- 23-9845

Oecio. da Bras. lia Snticlaria: Edif Maristela 1/1214 - Tal.
236561

Deetc os Bahia Secretaria Rua Po.lu.jal, 17/803 - lnl

2-04B2

SEMANA SANTA
BAHIA DE TODOS OS SÉCULOS
CATARATAS DO IGUAÇU
CAMPOS DO JORDÀO
VALE DO ITAJAI

. RIVIERA PAULISTA EM DESTAQUE

. SAO PAULO-SANTOS-GUARUJA
CAMPOS DO JORDÃO

RIVIERA PAULISTA - CAMPOS DO JORDÃO
a SAO LOURENÇO-CAXAMBU-LAMBARI-

CAMBUQUIRA
a BELO HORIZONTE - CIDADES HISTÓRICAS -

GRUTA DE MAQUINE

GRÃ-CIRCUITO INTERNACIONAL
8RAMI - URUGUAI - ARGENTINA - PARAGUAI, incluindo Sul do
Br«s:i. Punia d-l Esís, Montevidéu, Buenos Aires, No^te da Argent.na,
Assunção. Catarata! do Iguaçu, etc Partidas: 22 d» março: 17 de abril,-
10 d? ma o

SUL DO BRASIL - URUGUAI - ARGENTINA
Ida terrestre e regresso marítimo ou òéreo. Jonville, Blumenau, Cam-
boriú. Torres, Caxias do Sul, Porto Aleqre, Punia dei Este. Buenos Aires,
Cludad de los Nmos etc. Saídas: 19 o 30 de março: 28 do abril,-
'25 de moto

FOZ DO IGUAÇU - ASSUNÇÃO
R Veim inteiramente s^hr-» o asfalto. Hospedagem no NOI Et
GUARANI, cm Assunção. Vila Velha, Cataratas, Londrina, Norte do
Paraná etc. Partidas: 22 dc marco, 16 de abril.

FOZ DO IGUAÇU EM ÕNIBUS-LEITO
Sald»! Iodas as sextas-feiras, visitando PARAGUAI e ARGENTINA.

SUL DO BRASIL MARAVILHOSO
Vale do Itajai, Roteiro das Praias, des Pampas, do V nho p da Uva
A mais comoeta excu'séo an Sul do Pais. Parridas 31 de março; 14

SUL DO BRASIL COM CATARATAS DO

Cozinha

Para aproveitar
melhor o tempo, o

carnpista simplifica ao
máximo o seu

cardápio

.1 t

raDiaos
Carnpista nunca perde muito

tempo preparando suas refeições:
.seu sentido prático faz com que
a macarronada, o arroz, a la gre-
ga, a sopa ou a salada sejam os
pratos fortes cio dia-a-dia. Por is-
so a cozinha é montada numa pe-
quena parte da área da varanda
ou do interior da barraca mesmo,
não ocupando nem muito espaço
nem muito tempo.

O foiiào tem uma boca ou duas
no máximo. O conjunto de panelas
6 formado por uma frigideira e
mais duas panelas. Os talheres são
fortes e os pratos quase .sempre
í.ão de alumínio ou ágata, meio-
fundos para servir para a sopa
também, enquanto a.s canecas são
largas e usadas para o cale da ma-
nhã ou para água.

HORA DE COZINHA

Ao acordar, já com a roupa de
banho ou dc short o carnpista pre-
paia seu café: quase sempre é o
café solúvel, que necessita apenas
de água quente para se fazer em-
bora ainda existam famílias que
preferem Ler na bagagem o cafe
em pó, os sacos de papel, ou de Le-
ciclo, c os bules refratários. Para

facilitam cl

pratos
tarefa

acompanhar, se o pão não for fá-
cil de comprar nas proximidades, a
solução é ter bolachas, biscoitos,
queijo ou patê á mão.

Depois dc quatro ou cinco ho-
ras de lazer, passeando pelos arre-
dores ou tomando banho de rio ou
de mar, o carnpista chega á barra-
ca para preparar a refeição prin
cipal do dia. Se for macarronada
não há muito problema: basta que
a água ferva para colocar dentro
da panela o macarrão; depois cle
cinco ou 10 minutos de cozimento
é só escorrer a água e misturar uni
molho cle carne que já se compra
pronto, enlatado. E está feito o al-
moço.

Antes de dormir e bom tomar
alguma coisa quente e se o cafe
não for muito apreciado a solução
é uma sopa. Nos supermercados há
uma variedade enorme delas, muito
fáceis de preparar pois uma fer-
vura de cinco minutos é suficiente
para lazer um creme de ervilhas.
de verduras, sopa de macarrão ou
de aspargos.

ORGANIZAÇÃO E DESPESA

A cozinha do carnpista é pe-
quena mas bem organizada. Ha
quem use armários para guardar

o.s mantimuntos mas liá também os
que utilizam as próprias sacolas de
compras do.s supermercados; só
que neste caso é preciso separar o.s
P.tigos enlatados do arroz, do ma-
carrão, da batata, do açúcar e do
café em pó. Os biscoitos, o pão. o
queijo, o paté, a manteiga e os ovos,
que sempre servem para comple-
lar uma refeição mais pobre em
calorias, devem ser colocados em
outra sacola.

Junto ao fogáo deve haver,
também, uma sacola para jogar as
latas usadas, os restos cle comida,
das panelas e dos pratos; é a lixei-
ra da barraca; essa sacola, se pos-
sivel. deve ser de plástico para evi-
tar que o terreno fique molhado
e possa se transformar num foco
oe mosquitos.

Para duas ou três pessoas cpie
vão acampar num fim de semana
a despesa não é grande: o pacote
cle macarrão custa desde CrS 3.00;
o arroz pode ser de Cr$ 5,00: os pa-
cotes de sopa desde Cr$ 2.60: as
latas de salsicha ipara preparar o
arroz a la grega) a CrS '2.30; as la-
tas cle sardinha (para uni lanche
rápido á tardei a CrS 1,60; uma
dúzia de ovos. CrS 3,80; uma lati-
nha dc caíé solúvel, CrS 4,5(1 e o
queijo para passar no pão. CrS 4.B0
cada copo.

Vitória l$(.'de nacional) — Rua
13 do Maio, 105 (3-1459), Ria

dc Janeiro — Ru.i Senador Dan-

las, 76, r,r. 1401 (222-09:3).
Belo Horizonte — Av. Atnnzo-

nas, 135, gr. 1216 (26-3090).

c a m b r a s tit^^ p*,rop°,i5 e
Associação de Campinas do Brn-iÜ

CAMBRAS COMUNICA
Presidente nacional da CAMBRAS, Carlos Guerra Pinlo, '|..o

passou o Carnaval juntamente com .1 esposa no camping dc

Cabo Frio, viaiando oara ultimar negociações para abertura do

dols novos campings CAMBRAS • Próxima semana, novidades

a respeito • O popular Tenente, gue animou o Carnava

camping de Guapimirim, virando habitue do mais próximo acan

pamento da Guanabara • Campistas que vieram de Guaripa

elogiando muilo a cantina comandada por Amin.

jfémmmsmsmSemana Santa

IC.UACU ''^ SjüUÍÍ Wjti
O pitoresco Su! brasileiro cem o espetáculo soberbo das Cataratas do [it/lll.! / LA /íí"\\\ jf|
Iguaçu. Duas espetaculares excursões reunidas em urna »ó! Saídas: ,- j ^—X <>lfí\i\l\\l QV
14 a 28 de abri'; 12 e 25 de maia COM 

TUDO INCLU DO ^^rt^W VBAHIA... DESDE 1 500 v.w»i . uuu mv-i-uii/ -rf^y^W^mUi)}
Nzva e Klisncicnal roteiro, auora em 13 dias Ida pelo l.trjral, através- „_„,„, _ p„sai01 mfí/jj^-p'' ^sH^V\l\\\f^rt/ 1
sanda a monumental nonlc Pres.denle Costa e Silva, que liga o Rio i,.,,„,„. /&"ÍV/ \ 1\- ';'.V\ Vi AJftllilI—¦
Niterói, incluindo Guarasar,, Vitória. Monte Pascoal. Porro Seguro, [fif^AF <r®Ç. IjlAlUlW? >/^è, J--4M >
Itabuna, Ilhéus, etc. 5 dia- em Sa.vad-r Reorosso pele, .menor. Par- r..„,.„, „,„ ,d. «... R'VAxl 

/P íliiil li ÜA-^VtT-A 1 f 
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lidai. 16 de rmrçoj 19 dc abril; II de mao. *pro«.Mr <do. d, nc. ™.d. ^.^^f /" \^KT&&%rk V I*
BRASÍLIA EM TOM MAIOR ' " \ i [/|£B£@S NrJ

Campos do Jordão, Rio Quente, Tr,ângulo Mine.ro, Go.ânia, Gruta d» ' '-^ V '-.\ 
7''^?Hs>?H í.

Maquine, Ouro Preí;, Sabará, Mariana, Congonhas dc Campo, «te. Saídas: r. I ^_*<..'y^r. 
"M/ 

; 
*

, ,, 17 e 30 de março; 18 dc abril, 05 o 19 de maio. "" """"" '"•"'" ./ ' /*Y'-1 >rH .'.>'
Secei-íM*: Av. Rio Branco, 185/712 » numur» di mmuMt t ./ Ai^mz^^-

 
I ¦ " '"•-¦¦'

m»M!^--r~r-. -/«-- <?ars» m - —¦^Bwrr-J. .xi,í.jmmmiuminmmm • mtmm^nm ¦¦¦ ain  
ua ngi^aiH. HitCk Spá^ KSBIHHi ¦&& EP& 9

"y^j— ^-^^Ç^^^m 
Camping é verde, mar e ar. ^
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Em 

'qualquer loja especializada em artigos de campinR
i:occ vai encontrar os talheres Tramontina. São feitos de

aço com COÍW.S- dc. madeira e custam CrS 5,50 o conjunto.

Com a versatilidade do carnpista, o garjo alem de servir a

mesa pode ser usado no preparo do bife ou do macarrão:

a faca lambem abre garrafas e se usada convenientemente

pode abrir latas c a colher, em tamanho um pouco maior

do que as comuns clc sopa. tem igualmente varias utili-
dades

O niíiis resistente e conlurtávul om barracas fi Fwpt.
A vettiádeira casa tio camping. Forpi tum ainda
todos os equipamentos, que õ para você aproveitar com
alegria os programas sugeridos por este jornal.
Pegue sua barrira Frrpi nas casas especializadas,

i/iva a vtrid
&mmmmmm,m uiimui

Industna cie Barracas
FERPI Ltda.
Caixa Postal 42.347
End. Teleqrafico' Barracaferpi"
São Paulo - SPF9RR
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Acaba de assumir as funções dc
representante de vendas da Swis-
sair. para o Estado da Bahia e Nor-
deste, a Srta. Ida Thévoz. carinho-
samente conhecida como Pepita.
Durante os últimos cinco anos ela
atuou como agente de passagens no
escritório do Rio de Janeiro, e an-
teriormente trabalhou durante três
anos nos escritórios da Swissair em
Genebra, demonstrando sempre
grande competência e entusiasmo.
Ela substitui no cargo o Sr. Paulo
Burity, que se desligou das funções
de agente-geral para a Bahia da
companhia suíça.

Para jazer face ao crescimento
das encomendas de 737, o menor
dos jatos comerciais fabricados pela
Boeing, a linha de montagem final
do birreator foi transferida pura
local mais amplo na fábrica de
Renton. no Estado de Washington.
Ela passou agora a funcionar num
grande hangar, que abriga também.

como é visto na foto, a Unha de
produção dos trijatos 727. A pro-
dução do 737 Advanced, que andou
em torno de duas unidades por mês
em 1972. passou a três em 1973 e
será de cinco por mês em 1974. A
montagem da asa e da fuselagem
do 737 é feita em outro local da
Boeing e. em seguida, o conjunto é
rebocado paru a montagem final
nas novas instalações. As vendas do
737 em 1973 atingiram a 3S apa-
relhos.

• A base de tripulantes da Bra-
niíf International no Rio de Janei-
ro, dirigida pela Sra. Paula Langer,
já conta com 70 profissionais, co-
missários e 51 aeromoças, brasilei-
ras na sua quase totalidade. A Bra-
niff mantém uma rede abrangendo
mais de 40 cidades nos Estados
Unidos (incluindo o arquipélago do
Havaí i, e seus serviços internacio-
nais se estendem por nove países
da América do Sul.

....'.""¦ ¦*, ... 'AA. t:,\-s-.. *' .-- ' J\ '-¦¦* ¦'.'¦.'¦¦"'.'.'.:-'V .'>.¦¦¦":'' *- *** .'.:¦¦ ;¦-.-¦':. .¦*-¦¦.*' *y *.

O 737 é o menor dos jatos comerciais fabricados pela Boeing

Dolorcs "Dolly" Messcka. que
por alguns anos funcionou junto
ao Departamento de Vendas da
Pan-American em São Paulo, aca-
ba de ser nomeada representante
de vendas da Olympic Airways no
Rio. Provisoriamente. Dolly tem
seus escritórios na Rua Domingos
Ferreira. 1S3, ap. 1 101. cm Copa-
cabana. A Olympic é a empresa
aérea de Aristóteles Onassis.

Na próxima primavera os Air-
bus A300-B estarão em serviço na
Europa, inicialmente nos vôos Pa-
ris—Londres. Funcionários da Air
France. responsáveis pela operação
desse novo transporte de grande
capacidade, estão atualmente em
Toulouse seguindo vários cursos in-
tensivos com a finalidade de se fa-
miliarizarem com a entrada em
linha do jato mais silencioso do
mundo. A Air France, assim, é a
primeira a operar o Airbus em li-
nha regular.

ü U-2. da Lockheed, avião que
se tornou famoso em investigações
de natureza piililur. eslá sendo
agora utilizado em tarefas intei-
ramente de pa:. Duas unidades, a
serviço da NASA. operam em todo
o território americano, a partir de
sua base de Moffct. Field. na Cali-
fórnia. Com cinco câmaras fotogra-
ficas montadas na fuselagem, e vo-
ando numa altitude de 20 mil me-
tros. coletam dados sobre recursos
terrestres que possam escapar à
objetiva dos satélites, realizam ob-
servações astronômicas, experiên-
cias em fisica na alia atmosfera,
avaliam danos causados por Jura-

cões e enchentes, auxiliam nos es-
tudos sobre degelo, poluição, doen-
ças em culturas e florestas c até
ajudam na solução dos problemas
de tráfego urbano. Os dois U-2 da
NASA já conseguiram, até agora,
cerca de 150 mil fotografias do ter-
ritórío norte-americano.

• Pelo Boeing-737 da Aeròlineas
Argentinas, seguiu para Rosário um
grupo cle jornalistas brasileiros,
convidados pela Prefeitura local.
Naquela cidade haverá um exten-
so programa turístico a ser cum-
prido. O regresso está previsto pa-
ra o dia 22.
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O U-2. que ficou famoso
como avião espião.
Iioje cumpre missão
de pai nos EUA

A VASP comprou três
tratores Agrale-416, para
reboque üe seus aviões

A VASP acaba de comprar mais
três tratores Agralc-416. fabricados
pela Agrale S.A.. destinados ao re-
boque de suas aeronaves nas áreas
de taxiamenlo e hangar. Esse equi-
pamento adquirido pela VASP é re-
comendado pelo projeto nacional
para a industrialização dc Ioda a li-
nha de equipamentos de pista e
hangar, desenvolvido pelo Instituto
de Pesquisas e Desenvolvimento do
Centro Técnic, Aeroespacial do Mi-
nistério da Aeronáutica. Os trato-
res Agrale já sáo utilizados pela
FAB em Iodas as suas bases, incln-
sive no porta-aviões Minas Gerais.

A Pan Am transportou um total
de 1 bilhão 648 milhões de passa-
geiros-milha no decorrer de janei-
ro do corrente ano. o que representa
um aumento de 4,7',' sobre janeiro
de 1973. tanto nos serviços regalares
como nes de fretamento. A média
de aproveitamento de assentos pas-
sou de 50,5*^ em janeiro de 1973.
para 56.3', em igual período cle
1974. Nos serviços dc carga, o to-
tal foi de 75 milhões 642 mil tonela-
das-milha, ou seja. um aumento de
10.6'; sobre janeiro de 1973.
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O novo
aeroporto
de Paris

Ariette Chabrol
da Sucursal

Paris — O Aeroporto
Charles De Gaulle. inaugu-
rado anteontem pelo Pri-
meiro-Ministro Pierre Mes-
mer, é um acontecimento
cle dimensão internacional.
Situado em Roissy, a 28 qui-
lômetros do centro desta ci-
dade, numa planície de 3
mil metros, ele tem esta
vantagem indiscutível
quando se trata cle aeropor-
to.

Quando sabemos que os
Aeroportos dc Maplin (a 85
quilômetros de Londres).
Narita (60 km de Tóquiot
ou que o futuro aeroporto
dc Nova Iorque, para o qual
não se encontra um local
possivel a menos de 80 a 100
quilômetros do centro da
cidade, percebemos que o
Charles De Gaulle vai per-
mitir ao usuário uma eco-
nomia de tempo e dinheiro.

TOQUE TURISTA

Cinco vezes maior do que
o Le Bourget e duas vezes
do que o Órly, o Aeroporto
Charles De Gaulle poderá
receber, quando suas qua-
tro pistas estiverem funcio-
nando, em 1985, 60 milhões
de passageiros, o que, jun-
tamente com o Orly, dará a
Paris a capacidade dc re-
cepção de 80 milhões de
passageiros anuais. No mo-
mento. o Charles De Gaulle
está apenas em sua primei-
ra fase, com uma só pista,
cle .3 600 metros, funciona n-
do. Mas esta já é bastante
espetacular.

A plataforma, em seu es-
tado atual, comporta uma
estação de passageiros (ae-
rogage i circular que, cle
longe, parece com o Mara-
cana. É um monumento de
concreto, com 11 andares.
50 metros de altura e 200
metros de diâmetro, estan-
do previsto que ela recebe-
rá de 8 a 10 milhões de pas-
sageiros por ano. As salas
de embarque e desembarque
com 170 metros cle compri-
mento cada uma. situam-se
em sete edifícios satélites,
ligados à estação por estei-
ras rolantes subterrâneas e
aos aviões por passarelas
telescópicas.

Na estação cle passageiros
a circulação é feita por seis
escadas rolantes localizadas
nos flancos transparentes e
oblíquos, que levam o lu-
rista cle um andar para ou-
tro de maneira bem mais
agradável do que um ele-
vador Este é. de resto, o
único toque futurista desta
plataforma que. no seu cou-
junto, é de uma sobriedade
arquitetural excepcional. Por
medida de segurança, tanto
quanto por necessidade fi-
nanecira, a estação não tem
teto: tubos metálicos, gale-
rias e travas escuras correm
sob o telhado, como num
quadro de Fernand Léger.

A plataforma conta ainda
com uma torre cle controle,
elegante cogumelo de 8 me-
tros de altura, com todos os
equipamentos eletrônicos cle
direção e controle da cir-
culacão aérea, que possibl-
litará. em 1985, controlar o
movimento cle milhares cle
aviões por dia.

A.s áreas cle lazer e com-
oras ficam localizadas na
estação, distribuídas pelos
4 700 metros quadrados. Ali
estão instaladas 39 butiques
e 11 restaurantes ou bares
com lugares para 1 600
pessoas. Mas o mais espe-
tacular nesse programa gi-
gantesco é seu aspecto fí-
nanceiro. O custo da primei-
ra seção se eleva a CrS 2 llíi
milhões, um montante bem
menor que do.s aeroportos
de Fort Worth. em Dalas.
e cle Frankfurt, na Alemã-
nha Ocidental, construídos
no mesmo tempo.

A pista
de 3 600
metros e
d torre de
controle,
com 80
metros

^^A^A-A- o.lta da

são alguns
detalhes
do ma-
jestoso
Aeroporto
Charles
De Gaulle

Admite p-era Selor Internacional elemento com
3 anos de prática no mínimo. Salário inicial 2.300,00.
Enviar curriculum para a portaria deste Jornal sob o
n.° 1 1 1927/25.

Obs.: nossos funcionários lem conhecimento
deste anúncio.

sarasse
SEMANA SANTA

CIDADES HISTÓRICAS - GRUTA DE MAQUINE

Ouro Prcio - Mariano - Cr.-.oonhss - Sab.-.rá - Gruis de Maauiné -

Sete Lagoos - Cordisburçfo - Pempulha - B. Horizonte - Cons. Lafaycte
- Barbacona - Santo; Dumont - Juií de Fora -- Areai - Rio.

SAIDA: II abril. Duração * dias. CUSIO POR PESSOA CrS 57B.0O :u

5 pagament:s iycais cle CrS 125.C0.

GUARAPARI - VITÓRIA - COSTA DO SOL

Maricá ~ Araiudina Saquarema - Mccaé Rie das Ostra*, -

Macaé - Campos - VITÓRIA Vila Velha - Praias do Espírito Sanlo

GUARAPARI Anchieta Caclirairo cin Itapemirim. SAIDA: II dc

abril. DURAÇÃO: ' dias Cri ó2<?,C0 cu ó p.iqamem.-s ,.;,-u, .s tia

Cr = ¦.CO

ÁGUAS E PRAIAS PAULISTAS

Rio - Campinos - Águas de São Pedro - Lindóia - Ssrtè Neçjrri

Sá; Paulo - Sentes Sáo Vicc-ie Guarda etc. SAÍDA; 11 os

abril. DURAÇÃO: 4 dias. Cr5 6ó9,C0 ou 6 pa.-|cmr--nio.*-. içjuaís ch
Crs 120.C0.

CAMINHOS DO DESCOBRIMENTO

E IODOS ÜS EMCANIOS AO tONGO DA NOVA BR-101. Roio.ro ««¦¦

t.ic-irjr e lotainifjnte novo,
RIO CAMPOS VITÓRIA PORTO SEGURO MONTE PASCOAL

STA. CRUZ CABRAlIA - ITABUNA - IlHEUS Vitoria da Con

ciuista Teófilo Otor,, Rie. SAlDA: 09 ae abril. DURAÇÃO: 6 dins.

RIVIERA PAULISTA

Ri; - S. José dc; Camões Caraouatatuba - Ubatuba - São S»basiiáo
- Ilha Be a. - SAIDA: 1] abril - Duração: * dias - Cri Ó69.C0

ou 6 pdejamentes *gua>s dc CrS 120,00.

FOZ DO IGUAÇU - ÔNIBUS

COM AR CONDICIONADO

Rio - R-t|.::ro - Curitiba - Vila Velha - Caldeirões do Inferno -

Poma Grossa - Gu-triujuâvo - Cataratas do Iqu^çu - PARAGUAI {Pto.

Pres. Str:essnor). ARGENTINA ,Pto. Irtuazu-Missionesi. SAIDAS: 08 abri

DURAÇÃO 1 dias.

TAIWAN

Orient
Overseas
Line

Anuncia os cruzeiros niarítinios parn o ano de 197-1/75 com o
-espetecultir navio do 23 000 tons. -om duas piscinas, cabinas com

ar condxionòdo, equipado com estabilizadores:"ORIENTAL EMPRESS"
Saindo do Rio cle Janeiro em 27/9/ 74, seguindo para S?lva-

dor 1,10, Barbados 8/10, Port Everglacles 12,' 10, Cartagena 16/10,

transito pelo Canal cio Pínainá, Balboa 17/10, Acapulco 21/10,

Los Angeles 25/10, Sao Francisco 27/10, Honolulu 3/11, Yoko-

hama 13/11, Keelung 19/11, Honcj Koncj 22/11, Bangkog 30/11,

Singapura 4/12, Colombo 9/12, Bombay 13/12, Mombosa 21/12,

Durban 27/12, Cidade do Cabo 30/12 e chegando ao Rio dc

Janeiro eni 7/01 / 75.

Saindo cio Rio dc Janeiro em 9/1/75 seguindo para todos os

portos acima e chegando ao Rio em 19(4/1975.

Passageiros para os USA, somente até P. Everglades. São

NOVE tipos dc- acomodcicoe*- a sua escolha.

Ccnrultom seus agentes de viagens ou

os agentes qerais

AGENCIA MARÍTIMA DICKINSON S/A
Rio: Av. Venezuela, 131 - 10.°, s/1011/4, <ones 223-156Ó.

223-5798, 223-4634 - Telex 210

Scntos: Rua 15 de Novembro, 1613 - fones 2-7191, 2-9342

5. Paulo: Praça do República, 386, 11.° - fone 37-8531 (PBX)

SAO JOÁO DEL REI TIRADENTES

Rie A'?el S. Duirrin - Barb.rcen-, Sã- loao dei Rei Ti-

radentes - Crngrnhas. SAÍDA: 12 abril Duração: 3 dias.

CrS 389.00 ou 4 pagamsntcs de CrS I05.C0

URBI ET ORBI - Rua São José, 90

Grupo 2106/2107 - Tels.: 242-8300 • 242-0447

e 222-7579

EMBRATUR n.° 38 - Calegoria "A"

SJ Grande procura e escassez de hotéis íoi prever

d Jidculdades parn obtenção de lugares. Para sua

8 tranquiiidcid" laça ct ?i\.i res^va ¦ quanto ante?

PROLONGUE SUS JUVENTUDE
TRATAMENTO DA
DIA. ANNA ASLAM

j? Últimos lugares no Sanatório Ctopem

1.1 INSCREVA-SE JÁ '.'

B Saídas Individuais ou em grupo-.

V

r-k + A*A+irk-k-+r*rk•• ***** * Airkirkicicickick

A COPA L ~
K@NTIK

COMA
•••• A * k k-k+-k+irtn
*

* V-MÜL M> UMA ORGANIZAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO
+ ^S#—-&A AVENIDA ALMIRANTE BARROSO N °' ANDAR - TtL
>f N^L__—-^ EMBRATU*) 293 - GB CAT.'A* •***

••••••••••••••••••••••¦ATt*

EM ÔNIBUS PELA
EU10PA ORIENTAL
Peía primeira so:-* Saldas dc Bra-ii ^fi e 27.7

5o dias - USS i.713 (parte terrest.e'

Strushourg. Nurenbera Pilzcr. Praga, 'viena,

Budapest, Bucarest, Kishinev. Odessa, Kiev,

Leningrado (avião), Moscou (avião), Smolensk,

iVunst, Varsóva, Pozran, Berítm, Hamburgo,

Amste-rdani, Bruxelas e Pcris

Viogeu em ônibus ae luxo, Mercede; Beic, com

ar-condictonado noteis de \- ciasse, >:•" apte

duplo, cem banheiro prvativo e pensão completa; _.
;uia talando português, acompanhando o grupo u

durante toda a- excursão. g
lansporte aéreo poia AIR FRANCE ^

Grande facilidade ut pagament-

.-.formações com '--.

¦

SIOA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
:-:?. 252-2526 252-2290
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A feira §
contará com

9 mil
expositores de

mais de
60 -países,

representando
a indústria,

o comércio e
a pesquisa

científica de
todo o mundo

mÉAyyMmyyy m&MyM . / ¦ 3 7' WAS§ffèÊM0ti^- ¦ ¦ :y \ O colorido de uma cidade em festa se repele duas
vezes por ano em Leipzig, durante as

Feiras Internacionais. A população aumenta de quase
um terço e as ruas se enchem de

turistas e homens de negócio que, não fosse
a feira, talvez nunca pensassem em

visitar esta pacata e tradicional localidade alemã.
Os hotéis, restaurantes e lojas ficam lotados e durante

uma semana a cidade respira o
clima íle excitarão e euforia. As ruas estão

enfeitadas com bandeiras, escudos e flâmulas e a
feira é o programa obrigatório,

ainda que não possa ser totalmente conhecida
devido às suas proporções gigantescas

\JihlrlA\j
a festa que chega

com a feira

Mffi-^&a

Nassau. Martinique. V\v 7"" -_)í_1r__3r
Trinidad, Curaçao. ^,y^_^?^jX!wlj
Montenegro Bay. \\ ^fèít&ç;*^ \ -
St. Thomas. \ &\ ^^|Íjg* /
Transforme esses .R''aí ^<&S*M. s
nomes mágicos num v ¦'A\. V \\\\y' 

"

Cruzeiro inesquecível Je\\Y '^ 
\\W

a bordo de um luxuoso ____%í ''¦'¦ x V• \\ -
Transatlântico da __3_f \ 

X 
V V '

Consulte seu agente ? ^7'«ik. átiÊv&St

Av, Rio Branco. 4 7
Tel 243 7691
Embt^luf 246GB < :.pi ¦*

(-. 

OM quase 1 milhão de habitantes,
Leipzig é a sede do distrito mais

-^ populoso da República Democra-
tica Alemã. Sua origem data do

século X, quando ali surgiu um povoa-
do. mas dois séculos depois já era ele-
vada á categoria de cidade. Já no sé-

culo XII rra uma cidade dotada de pon-
tes e vias, que tomavam transitávei.s os

pântanos, onde estava situada. Em con-
seqüência de sua localização e facilida-
de dc acessos, pôde desenvolver seu co-

mércio, surgindo nesta época as gran-
des feiras.

No século XVI as feiras de Leipzig
ja eram famosas em toda a Europa, ten-
do recebido um grande impulso com a
transformação da cidade em zona fran-
ca pelo Imperador Maximiliano. Por es-
tar situada no caminho obrigatório do.s
mercados do Reno e do oriente europeu,
se converteu no principal centro do zo-
mércio europeu.

Mas Leipzig não é sío comércio e
suas tradicionais feiras. Através dos sé-
culos foi cenário de importantes aeon-
tecinientos históricos. Foi lá que, em
1519, Lutero e os teólogos católicos de-
bateram sobre suas maneiras divergem
tes de interpretar a Biblia- E a cidade
viu nascer o movimento protestante Foi
também em Leipzig que Napoleão aca-
bou derrotado pelos Exércitos da aus-

A tranqüilidade de Leipzig
acaba quando chega o

tempo de feira, e a
cidade é invadida por

mais de 200 mil pessoas
de cerca de 80 países

tria, Prússia, Suécia e Rússia, cm lolj, j
na famosa Batalha da.s Nações.

Com a fundação de sua Universi-
dade. em 1409. Leipzig tornou-se um dos
mai.s importantes centros culturais da
Alemanha, atraindo filósofos, escritores
e artistas como Lelbniz. Goethe, Wagner.
Mendelssohn, Bach e muitos outros. Esse
caráter de centro cultural acentuou-se
no século XIX, quando todes os demais
Estados alemães estavam submetidos a
rigorosa censura.

No século XV. instalou-se a impren-
sa na cidade e em pouco tempo Leipzig
transformou-se no maior centro edito-
rial do pais tendo, em 1939, mai.s de 400

grandes empresas gráficas. Depois da

guerra, contudo, grande parte dessas

gráficas foram transferidas para Berlim
e começaram a surgir indústrias meca-
nicas, têxteis, químicas e de aparelhos
elétricos.

A feira

Todos os anos são realizadas duas
feiras — uma na primavera e outra no
outono — na cidade de Leipzig. Consi-
deradas as mais importantes feiras co-
merciais do inundo, delas participam de-
zenas de pai.ses do mundo inteiro.

Este ano a Feira da Primavera de
Leipzig íoi organizada sob o lema cm

prol clc um comercio aberto ao mundo e
rio progresso tecnológico e está aberta
de 10 a 17 deste mês. Cerca de 9 mil
expositores de mais de 60 paises repre-
sentam a indústria, o comércio e a pes-
quisa cientifica de todo o mundo. Vi.si-
tantes e expositores podem assistir aos
congressos técnico-cientificos realizados

paralelamente k Feira.

Duas importantes comemorações fa-
zem da Feira da Primavera deste ano
um acontecimento particularmente im-
oortante para o país: comemora-se o 25*'
aniversário de fundação da República
Democrática Alemã e o 25° aniversário
ie criação do Conselho para Ajuda Eco-
íòmica Mútua (Começou). Em entrevis-
•a coletiva à imprensa, concedida no mês
oassado em Berlim, o Sr. Friedrich Won-
sack, diretor-geral da Feira de Leipzig.
ressaltava a ligação da Feira com ambos
os Jubíleus.

A fundação da República Democra-
tica Alemã, em 1949, assinalou uma no-
va etapa na evolução da Feira, que fun-
dona há pouco mais de 800 auos. Sua

posição como centro de comércio inter-
nacional, de aproximação das povos e
de intercâmbio técnico e cientifico está
em profunda consonância com as posi-
ções internacionais da RDA e com sua
capacidade de desempenho como Esta-
do industrial e respeitado parceiro co-
mercial.

Hoje uma cidade
industrial. Leipzig já foi o

centro cultural da
Alemanha, atraindo

filósofos, escritores e
artistas como Leibniz,

Goethe e Bach

Mais de 200 mil pessoas vindas de
cerca dc 80 países deverão visitar a Fei-
ra de Leipzig nesta primavera européia.
Aparelhos eletrodomésticos, produtos de

papel e celulose, vidros, artigos de por-
celana e louça, produtos têxteis, cal-

çado.s. bebidas, tabaco, livros, revistas,
móveis e artigos esportivos são apenas
uma parte do que o turista pode encon-
trar na Feira, além de máquinas de todos
os tipos.

Como não podia deixar de ser. le-
vando-se em conta a tradição cultural da
cidade e a importância de sua indús-
tria gráfica, o livro é sempre uma pre-
sença importante na feira. As famosas
edições de música, livros infantis e revis-
tas especializadas estão ao lado de cui-
dadas edições dos clássicos da literatura
alemã, competindo na qualidade da im-

pressão, da apresentação e do desenho.
Os impressos são usados como in.stru-
mento de comunicação cultural e tratados
como verdadeiras obras de arte na sua
confecção.

Desde 1960 participando da Feira

Internacional de Leipzig. o Brasil expõe

este ano uma grande variedade de pro-
dutos. Noventa firmas exportadoras bra-

sileiras estão presentes com brinquedos,
frutas, camarão, artigos de vidro, máqui-
nas. pedras preciosas, tecidos, cigarros e
charutos entre outros produtos expostos
numa área de 500 metros quadrados.



CLASSIFICADOS Jornal cio Brasil, 5°-feira, 14-3-74 • IMÓVEIS - COMPRA E VENDA
SAIÀO, 2 qtos.
Vdo. belíssimo
pintado, novo c.
signos, banh.

DONAÍO
221-0538

IIJUCA

APIO. NOVO - Rua Conde d.
Bonfim, 3 q. s. jardim de in-
verno, dep. 9.1 r. na escritura,
termino a gosto do co.-nprador,
acesso p' 2 ruas. IMOBILIÁRIA
WALDYR PEREIRA LTDA. CRECI
3536. Rua Conde de Bonfim,
370. Grupo C06. Fones:
238-7JOO e 268.1501.

APROVEÍTE - Ãplo. 3 ais. si. j
banh. coz. dep. empr. — 1 por f
ander - Ejd.f. 3 and. em ruõ |
parficular. R. dos Arcújcs, 71 ]
cdif. 9 apt. 331 - Chaves no I
c-dif. 15 ap. 201. Só 130 OCO |
à visí-a [c'telefone) cu 70 000 i
ent. e 48 presi. 1 500 - Tr.
236-3131 ou 246-8149 - CRECI
3593.

A 
"VENDA 

apro. 
"2 

qts. s. deps.
cõmpls. frent. próx. S. Pena.
Base 150 ac. ot. IPGE, Cx B.
B. 231-2675. CRECI895.

APTO. DE FRENTE si. 2 qlos.
fcían. coi. área serv. c/tque.
cep. emp. 60 mil dc entr. e
20 de 2 mil. Ver c/JOÃO LO-
PES IMÓVEIS 257-1176
257:2633_2-578._

ANTÔNIO BASILIO 250 _ jLntõ
à, Pça. Sa-ens Pena Vendemos
luxuoso apto. de frente, lado
6a. sombra, com «alão 3 ótimos
qtos. cem armários emb. copa*
cozinha e garagem na escrilura.
Preço 290.030.CO com apenas
00.000,00 de entrada mais
30.000,00 60 dias após e pres:.
mensais de 2.I00.C0 sem parce-
las Intermediar iaí Renda
familiar de 8.400,00 - Vendas
Av". Almte. Barroso, 72 grs.
1001/4. Tels. 252.3718 e

224-5596. ÇRECI_ J-256.
A" R. GONZAGA BASTOS

VíJo. salão, 1 qtos. deo. Qar.
Só 40 mil entr. rest. d' Caixa.
222-0383 - 222-7187 - CRECI
HsiL

A 100 METROS da Sua Conde
de Bonfim, vendemos óftmo
apto. com 2 qtos, sala dep.
compieta de emp. e garsqem
na escritura. Preço apenas
105.000,00 com sinal o e
15.000,00 e presi. mensais dc
P45.C0 scrn parcelas iniermed*-
árias — R;-nda familiar de
3.800,00 - Ver na Rua Valpa-
raiso, 28 chave com c porte*-
ro'— Vendas Av. A'nve. Barro-
so, 72 qrs. I.OCI/4 Tels.
252-3718 e 224-5596. CRECI
J-256.

ATENÇÃO Neqóc.o dê
ocasião — Vendemos iunto ao
Leio. do Rio Comprido, lindo
•apto. em prédio novo com 2
qtos. sala coz. banh. dep,
compl. err.p. e q a r a g e m , ,
Apenas 10.000,00 de s.nai e I TLJUC* .: Yd0
pre;'. menfa-is de 8*10,00 sem
oarcelas intermediárias - Re'*-
da familiar de 3.400,00 Ver
no final da Ruõ ttapir-j n°
1322, das 14 ás 17 hs. Vendas
Av. Alm-e. Barroso. 72 grr
1001/4. Te'i. 252-3718 e
224-5596. CRECI J-256.

ATENÇÃO - Vendemos iunto
a Pçõ-, 5aens Pen? (indo apto.
de frente cem saião, 2 atos.
dop. comp!. emp. c garaqem
"a escritura. Preço 153.000.CO
com sinal de 20.000,00 ma.:
i0.000,00 em 60 dias opôs e
prest. mensais de 1.260,00 --
Renda íamlfiar dr- 4.8C0.C0 -
Não tem parcelas intermedia-
ria». Ver Rua Barão de Pira:-
jínunqa, 7 das 10 ái 13 hs. -a
portaria. Vendai Av. Almte.
Barroso 72 qrs. 1001/4. I? 's.

252-3718 e 224-5596. CRECI
J-256.

AMPLA SALA, 2 qts, banh?, cosi
deps, garage, n a : o n j colccji.il.
Vdo, financ. em 36 meses sem
iuios. FRANCISCO TORRES
261.57B3 ou 242-5959 .CRECI
26!.

A FELICIDADE NÃO ESIA* NO
CEU. Ela pode estar ao seu
lado, ao meu lado, neste
anúncio, no apartamento oue
tenho fl venda n?t Rua Silva
Teles oue tem sala. 3 pis,,
co., banh., área, ci-rp- emp. ça-
rage. Sinal 9 mil, na escrit,
33.600,C0. saído em 49 .
1062,50 » uma final de . . .
2337,50 totalizando 96900 s*
iuros, s/ correções. MOTIVO
DA PECHINCHA O prédio es-
íá prontinho, fnas o apartamen-
to precisa de detalhes para
acabamento. Chaves c/ BUf-NO
MACHADO. R. Barão Mesqui-
ia. 389-A C°FCI 98''

: garagem —
apto. vazio,
sinteco. per-

coz. em cor.
dep. emp. - Ver diariamente
à Rua Conde Bonfim, 1279 ap.
412 - Corretor loca! de 9 às
I7hs. - Carmen Cabral, 1339
- 231-0342 e 238-748K_

TIJUCA Vende-se apartamen-
to sala, 2 quartos, depds., va-
randa, 100 rn2, R. Mari: e
Barros, 1098 apl. 101. Tralar
Av. R. Branco 156 s/1312, Ot.
Elio, 252-7534.

TIJUCA- R. Pereira Siqueira.
25 - Garantia KEI ENGENHA-
RIA - Vdo aps. luxo, 2 p. »v\-
ciar, pilotis, playground, gara-
ge, 2 e 3 qts. {1 suite) , gara-
gc. Entrega poucos meses. En.
trada faciUfadissima, saldo 20
anos - MORADA. Reservas no
local ou tel. 42-7761. CRECI
1173^

TIJUCA 
" 

Vendo" aplo. 2 nis.
; I. depend. cont. nova. luxo.
A-.. Maracanã 1905 apt. 205.
Edifício Maracai. Saltar Concfe
Bonfim 1136, Chaves n ¦' por-
taria. Tratar 280-3073.

TIJUCA Ap. frente, c/salão,
3 q!í. 2 banhs. copa-coz. dep.
e gnrage - Prédio novo, de
IUXO - entr. 53 mil íac. e 137
m:l p/Caixa presr. de 1.776,
decresc. - Ver R. S, F. Xavier,
925 ap. 701 - WALDEMAR

T. 221-0600 e
CRECI 5.

ende-:
outro de

locação.
R. Uiu-

Aptos.
de I si. e 3 qtos,

si. e 2 qlcs. lf..
Frente. Ti arar no local
gual 247 Tel. 224-8131

TIJUCA Vendo 2 belíssimos
aoartEmentoa estade de neve
s.-la, varanda, 3 quartos, saleta
e mas dependências completes
todas as peças são grrndes, j

per andar. Rua José H-gino !
n? 54 - 2° bloco f.pt. 102 e |
302. Ver iode. os dias, chaves
por favor no apartamento 301.
Preço 150000.00 e 160 000 00
pagamento a combinar. Trata'
com o proprietário, Rua de A-
fandeçja n° 309. Tel. 224-6821
cu á noite 256-0152.

TIJUCA ~ Senhores preprietá-
rios, preciso de Imóveis p'
v ;nder a clientes meus, já c*'
financ. C,-=ixa de Previdência
H - i Funcionários cio Bfinco do
Brás*'!. Negoci- rápido e segu-
'o. favor te'efonsr p / L i r a
237-6207 CRECI 2697._

30:
C<
b:.
pra?

AlFREDO CAVALCANTI vende-.
Ia. Iccacão — residéncia/alto
gabarito — frente Lafavette -
rua de lindas casas — 2 salões

4 dormts/arms. — 3 banhs./
soes. — amplas depds. — gara-
ge 3 autos — toda em pedra

fase acabamento — Só
CrS 230 (ac. trocapto.). Chave;
ao lado. Rua Maestro V. Lobos,
n9 1 loia "C" - 234-0539 -
254-4775 CRECI J-4 6 0
(AC1_016)^

ATENÇÃO TIJUCA - Vantlo pa-
lacete altos e baixo p. grande
familia, 4 qts. 3 salões, cep-co-
z nha 3 banheiros dp. emp. la-
vanderia, gar. p. vários carres,
negócio urgente, c/ Alberto I
tel. 248-3741 - 230-2820
CRECI 4284.

A SUA CASA NA TIJUCA - Se- jrá vendida melhor e mais ra-
pidamente se o sr. entregá-la
a BUENO MACHADO-IMOVEIS !

R. Barão Mesquita, 398-A. 1
Tel.: 34-0694 e 26-6946. CRECI
9fió. Faca um teste.

ALFREDO CAVALCANTI VENDE
<i mais rica .- suntuosa resi- i
dúncía da S.ibóia Uma — Esti- ,
Io colonial — Centro terreno,'
jardins — s.dües — 4 amplos
dormls. — 3 banhs. luxo -
iuite, etc. - So 650 - Ver:
234.0539 i 254-4775 - CRECI
J-460 !AC. 10171.

*A RUA BOM PASTOR 89
Casa vendo urgente S0 m:l à
vsta estudo pr.-posta ti c azo.
Corretor no local semente hoje
|5,-...l>.ral de 10 às 17 hs. nou-
*rcs dias Infs. e C h aves
257-0069 ¦ 237-2624. CRECI
3 850.

apt" 302 -- R
Zenha. 37 - 3 o. 1 •
:o oep. emp. 2^0 m-i
- 258-9700 CRECI 1320

TIJUCA Vct. ap. novo,
q's. deos. c,' wrge. Ver R.
Pastor, 193 - CRECI_549.

TIJUCA Pu.i Uruguai - S-Ma
e quarto sep^r4ido - Ccedor
li fheiro seciai -- cozinha -
i ?nhe'ro e quarto de emprega-
cm — área — cem garagem -
vs-da 75 mil à vists" ou 85 mil
f'n, ncíado cem 45 mil de cn-
t :->~- — Diretamente cem o
pr''^'[Btário — Telefone
26-7192 das 14 i. 18 horas
d "ií-mente.

TIJUCA - - VEPLAN -
RESIDÊNCIA -- Avalia
e vende o seu imóvel.
Procure-a, Tijuca das 8
às 22 hs. R Conde de
Bonfim, 190-A -- tel.
2Ó4-9152 ¦ Ipanema
das 8 às 22 hs. R. Vise
de Pirajá, 507 - tel.
>.87-4040 - Centro R
México, 148 — loja —
tel. 252-881 1 - CRECI
óó. (C

ALTO DA BOA VISTA Mao-
nifica r-jsiaêncla em centro de
terreno z cmpio jardim 5 salas
3 q's. 3 banhs. cepa-coz. deus.
comps. gar. p/ 3 autos (entr.
2 ruas) 740 mil financ. infs.
WAN-MAR IMÓVEIS 2565442.
257-9145. CRECI 4 152.

ÁREA 126 niií"m2 iunto Ediscn
Pas-oi e 11 Km. Iq. Caricca
Nascente 300 ni i litros* diários.
Só direi-, 265-7695.

A RUA DO BISPO -Terreno
c. 15,40 » 50,00 pronto o
construir Cri S00.C00.00
Int. lei.: 252-5713 - CRECI
963.

A COMPRA lerreno 25,00 mt" 
'

I ftente 800,OOms. área. R. Man; ;
j c- Br-rros e adjacências Praça :
' B.-nde.ra. Fcncs 232-9793 a
i 252-8551 pagamento à visla Dt.
j 1 sbo.i. CRECI 1.294.

ALDO MOURA LTDA. Vende ca-
sa P. Coüj Ferra:. Sala. 4

I qrtos. deps. 110 mil. Infs
1 Seção de Vendas. T. 228-0902.

jCRECI 353.
ARAÚJO PENA - Vdo. residán-

cia de 2 pavts. c/' varanda, 7
salas, 4 qts, escrit, 2 banhs
copa, coi, dnps, gar age, em
terreno de 10,00 x 30,00 FRAN.
LISLU HJttKta iblO/tlJ OU
242-5959 'CRECI 261.

APOIE-SE NESTA VERDADE c
j digo de s' para si. Esta noite j

t(;rm:rci proprietário. Vendo j
casa de sala, 3 qts. coz. banh.
are3, dep. empreg. terraço. Si- |
nai 15 mil, na escrit. 40, saldo I
em prest. d? 488,46. Chave c. j
BUENO MACHADO. R. Barão |
Mesquita 398-A CRECI 986.

ATENÇÃO Exc. necjóco casa
var a c jardim 3 qts. 2 si. coz.
banh. quintal, does. pert. Ver
Travessa Afonso, 23 c/1. CREC!
J-362. Inf. 243-5501

A CASA ALTO BOA VISTA -
Excelente; estado: 2 pavs, c
garagem, centro terreno 700m2
c frente p 2 ruas, aitissímc
luxo. CrS 400 mil <i vista o*,
combinai leis 2 4 2 13 3 0.
222 3054, a noite 236-3622
CRECI 1911

AS MULHERES MAIS BELAS NÃO
SÀO AS OUE INSPIRAM AS
MAIORES PAIXÕES A«im

bom
apai
bon nao pre-

cisa ser nr-1*>r.sari "imon te cio
primeira locação. Na rua Dr.
Satamini, 210 A apt"1 I0CI o
apartamento está ent es:ado d1;
!¦¦ ovo. Tí-mti s!, 3 n".. c arm.
rc;. banh. áreíi, drp. empreq
UMA VISTA PANORÂMICA
DESLUMBRANTE Em. 35 mil,
prest. d-. 1730. Ch*ve na por
taria dp 9 is '7 h<, Sr. An-
lonio. CRECI 9S6 BUENO MA-
CHADO CRECI 9F6

APENAS 10 MIL DE SINAL,"na
escrlt 30 mil saldo cn
30rI COO totalizando 7C mil,
vendo ap. [yonre, st. 2 qts
coz. banh. rea. Rua Paut Uu- |
ctorberçi, 55. Sait" r\a Conde jBonfim, 1132, da fronte a Sou- '
'a Our Chaves na portaria de \

9 ii 17 hs r S- ANTÔNIO I lOOtn?
hoie e amanhã BUENO MA.
CHADO IMÓVEIS CRI.CI 986
Tt.mos ou!'O-, nn prf*-dic.

A RUA JOSÉ* HIGINO 45 -
Vtlo apS. .1 CJS. si. dep emp
qarq. il. 258-2123 « 228-9773
FFITOSA. CRECI 2269. Trarsf.
.'.aido COPEG nalo documemj.

TIJUCA - Prox. Hadtlotl Lobo,
ótimo prédio Ia. locação. Sala,

Otos. deos. Emp. garage. —
VISITAS ROBERTO GIRÃÒ .
2h7-3767, 2470569, 267-7918
CRECI 1822.

TIJUCA - Apt.""c/ sala, 2 q.,
hanh. em cor, cer., área, dep.

qc.r. Prédio iu*o, peq. final,
salda bom financ. Trrtar Gran-
de Rio Tel. 245-0201 CRECI
2940

IIJUCA - Rua Ai.iu,o Pena -
Vendemos ótimo apt0 í'g fren-
to, 3 qtos., salão dupla, Ijv.i-
b o. banh. 5 o c i .i I, dep. com-
plot as dc empregada, arei
com tanque -e garagem no eon-
domínio. Ent. 20 000. 60 rjins
..pôs mais 10 000, saldo em
prest de 1 600 - Vendai t
inf. Rua México 31 Tel
271-1531 a 221-4700 - CRECI
1548 ic

BOA CASA vila 3 qs. 1 s!. dep.
emp. a rea. ! CO m II a v ista.
Pró. Saer.s Pena. 264-7260 -
CRECI 9.15.

COMPRAMOS TERRENO c 5 a
7 C JCm2 imediações. C :.* n d e
B: idm ¦:¦ 28 de Setembro Infs
757 3232.

CASA 2 rrs. preço de uma
2 f. 3 qts. saia coz- banh. dc-p.
einp. ideai dua; f a m > ¦ i a r
penião ;udo novo 267-727.,
Jcroe Lossio, 59 -:,*' 1J. Junto
S. Pena.

TIJUCA - Rua Senador
Soares. Excelente apto.
p/entrega imediata, c/

constando de
varanda, 2 salas, 2

banh social,
e dep. d e

qtos. 1
cozinha

AS RUAS SAO FRC XAVIER
VI5C STA ISABEL. STA. ALE-
XANDRINA. EI.I2EU VISCONTE

Vd° ótimos aps.
O depds. qaraa. Ti.
- 226-9723 FITOSA
7269.

ATENÇÃO, riJUCA - Alto 9a-
barito. Todos de frente, 2 -w..
lai, 4 quartos (sendo 1 suitel,
s.al-3 intima, 3 banheiros so-

empr. Prédio de 2 pav.
c'2 aptos, por andar,
Inf V E P LAN-RESI-
DÊNCIA, Rua Conde de

224Vj'->! Bonfim, 190-A"«rei 
264-9152 Rua

1 4 8- L o | a
252-8311 - Ru;
de Pirajá, 507

Tel.
Mexi-

. Tel.
Vise.
Tel.

CORREIA .ende- ótima casa
fach. pedra, saião, 3 qts.
banhs. varandas, j. mv. terraço,
depds. empreg. garagem 3 car-
ros, pro*. Clube B. Brasi., Inst.
lafüiete, Coleg. Ma. R.v/th.
Prece 300 mil cl 50% comia.
R. A,mie. Gavião. 16. Inf.
2Í5-0709 235-4229. CRECI
J-31.

CASAS Vd. ou alugo ptéd.'i 2 r-çsd. indeo. c ent-. d.
scrv 3 ri 2 s. e deo. 2 banh.
cada c*.íãü* e oportunid. venha
vc p.' crer. R. Itaplru, 1097.

CASA - Na Roa Japeri, 35 -
Vendemos exc. residência c/
v. n-õ', ja;ci m, e-'c 2 slas. si.
de almoço, hall, 3 atos. sendr.

I :' 30m2. 2 varand:.'j. banhs.
üãt.lo europeu complete, ccz.
d o. emp. qar. Ver n: locdl
das 12 às 18b.. ESCRITÓRIO
D. BSUM. CRECI 2535 Tc.
231 -3041_ e 224-1271.

CA5A Rua St». A.exanclrina
0,„ le-reno meei. 12 ¦ J6, 2
a dates (• 60Cm2 área rr-nslt.
Ideai- p- Clinica MODEIAP
247-6492 CRECI J-613.

CASAS - Tijur., vcl 2 de allos
» bitixo c 2 ou 4 qts, dep
smp. quint.-l arv. frutíferas
Vaiiís 231-9756. CRECI 2332.

CAÍA VAZIA Verda ótim.
Sua Haddock lr-.be, c 2 '..nas
3 qts. cep, c-•!. hn. dep. emn.
P-eco 200.CC>0 em. ICO.000 sal-
do 30 meses •, -'i. Estudo pr.i-
oosta ver [VII.A210 FERNAN-
CES. Rua Major Avia 399. lei
264-7675. CRECI 2 019.

dê1VmpX;'l°1Iin2H'1vag'sqn'Ja'',!,°vi287'4040' CRECI 66 .(C , ESPLENDIDA CASA - 2 pa

TIJUCA Vendo apto. 2 qtos.¦mártos, sal-ão, banh. co-
i-cozinha. Rua Manz e Barras,

ra*tj*»m em Ma-
Rua

¦itura. Av
racanã, 1241 Junto à
Jo«á Higino. Informações hoir-
»m nossos escritórios. CMI — !
Ag, Ipanema, aberto diariamen-
t-, das 8 às 22 horas. Rira ,
Visconde da Piraj-i, 444 Tets |
367-9257, 237.3245 • 343-598? ;- CRECI 7. (C I

1021/304

l.JIJCA

440

7

BOM AP. o. c si. U-uguai
esci. C. Bonfim 88 mil a
co a cemb. 764 7260. Chi.
peneire . CRECI 945.

COBERTURA DUPLEX 
"-" 

Salãn
4 emano., 3 banh. 2IO-.7. 360

i- I Sr. Jjija '.<: ";359a„.

COBERTURA TIJUCA - Vista re^
-almente maravilhosa, terraço c
50m.2. sala,3 qtos. c,' afms.
2 banh:.. cor, deps. compl*.
gar. escr 210 financ. Tel
256-7872. CRECI 3733.

COMPRAMOS APTOS. C* 1,2
f 3 quarto*? - Paqto, a vista.
Telefonar só que'm estivar inte-
reisado n/ venda d" s/ imóvel,
tr. c/ Sr. CLÁUDIO DE SOU7A
- Tel. 256-3499 - CRECI 2549. ;

ITACURUSSA* - >rox. And. Ne- i
vei ed. novo luxo esq. aiunr-
nio vidro fume salão, -'. Qt«. jlindes arms. 3 banh. lu*o co- j
pa-coi. ç-^arms. 2 a^s. emo. \
gar, penúlt. and. \ombra vista ]
panora. 257-8861 B A I U I R A !
CRECI 190.

PROFE5SOR GABIZO 31I/2D3
2 qtos. salão, 85 mi! fac. Ver 1
local JERSEN. 256-60C3. CRECI I
2540. Ver a-é 22 hs.

PEREIRA DE SIQUEIRA Ult. j
and. frente ed. D:lot. si. 3 qts. I
2 banh. dep. eme- aar. 85 mil l
ontr. e 85 fin. prest 638,00 .
BATUIRA 257-8661 CRECI 190.

RUA BARÀO ITAPAGIPE 506.'
301 esq. Dela. Carvõlho v. urg. !
\ ocr and. salões adeaa copa ;
ct)z. 2 banh. sec. box. varand. ;
«rm. emb. área fanq. e dep. S
280 mi| em 36 mese: s/j. j
52-6635_Ver local.

RIO COMPRIDO - Vdo. amplo |
iro. Sala, 2 ntot., ár;s dep. t
ccmple»js gjriq?-n na escrir.
Ver R. Barãa da Pa-róoolis, 281
ap. 404 chaves c/ pert. inf :

_731 0547 - CRECI 1.594.
SAENS PENA - Sala. 2 qtos".

dec-t-r. — fino oesto, 5 arms.
embs. c/ tel. Ver R. B B Pet.-
ro, 360/308. Das 9 ãs 12 hs.
Tratar 288-0308 » 238-1726.
CRECI 3417. Sr. França.

RUA" URUGUAY. 82 -"'Maonifico
(90m2i, eri;f. nevo, sala. 2
q-:oí. i*»rd'm inverno :or.
bsnh- areà s?r,. dçp. co*na,
garegem C-$ 90 m-"l ¦< vi-
t fi ou f • n õ n c. à remo. C h s y ?
r/ porteno oo MASTES -IMO-
VFIS - tis. 236-1397
256-60! I - 235-7008 C»ECI
J-543.

6
254 4C55
PLAN.

Comoro apto. 20.000 l
a-é 30 prest. de 2.000 ;

i. tc!._248-5764.
* - Vóo. vazio frentg c/
e sla. 3 qtos. banh coz. j
cie serv. dep. empr. entr. ,
mtl, Inf. 264-2670

CRECI J 216. ORBI-

RUAVENDO
272 511 ao. c 2 qts.
depe. compl. Ver local, Iratt-r
221-7300 CRECI 3912

VENDO - Apt'. 2 qts. slT e arei
merna. Er! 13 m e r....i. 36

meses. Ve; Aristides lobo.
2>5 102. ÇPECI _o.r-3.

l.i LOC. - Sala, ato coz. bann.
área e área-' c.-:rrc. 0r-, 33.OCO
m. 310X0. R. Itapro, 155 ap.
803. Ed-f. M. Lobato. CRECI
3990. 242-0591. Chave ap 504.

Casas e Terrenos

qtoi. ',..' a. embutidos 1 '¦

suite copa coz. terraço 3 banhs. j
sociais 1 lavabo, gar. 3 carres. ¦
Corretor no local Rua Amoroso j
Cosia 149. CRECI 3 497
242-0812.

EXCELENTE CASA 2 ovl",.
à (?. Comandante Praí 35 (esq. |'i. Mííracanã) c/ 2 salíis 4 qts. '
varanda 2 banhs. cepò-coz. am- I
pia; dtipí. qar. o/ 2 auto: ran t
oport. 3C0 mi! à -ista cu |finan-.. infs. corretor no local !
cu WAN-MAR IMÓVEIS1
256-5*42. 257 =145 CRE Cl 

'.

•I 152.
RIO COMnRIDO - Av. Paulo jd<> Frontin, 667 - Vende-se

ótima casa 2 pav im* ritos nos
fundos apt0 de quarto r sita, ,
banh, a coi, a garagem para I
3 r.irios. Tírreno de 8.50 x
71,50 preço 270.0000 c/ 50
ele entrada c saldo a combinar, :
V*ar no lotai diariamente. Ven- I
das « inf. Rua México, 164 *
nrupo 81 - Tols 221.1531 ¦
221.4700 - CRECI 1548. (C

1ESIDENC1A ALTO LUXO
Vdo.

-alão. 3 sa.las,

A RUA A2EVEDO LIMA N° 126 ' CRECI H73. 
'

- Cútumbi. Vds. 14 cas,... a-ea I -TiT u«viÃ/cn7 mil n,2. Rendem 2.300 p/ 
R"A. MAXWELL

-nó.. T- na CONFIANÇA ímb. '
2.130609. 2230449. CRECI
J 423.

iocal'I su
nhs., etc.

42 7761

i tol.

400

ANTUNES LEITE VENDE M Pr-- l
ça S. Pena, na *iln mai-a soft.
d- Desemtiarqador i s oro |
enorme residência, 2 pavts. s*-
lão. 3 dorms. (enormes) banh. j
cjdã-ccz. c/ arui./ teto,
de'ia, amplo se lário, acesso p i
at--o ! 180 Ver: 248-2008
764-9125. (AL 1111. J-573.

ANTUNES LEITE VENDE. Err.
Cen-ro de terreno üe 480ms,
¦yísta panorâmica óa c dade,
terraço, de 120ms. espet. re-!
i-dénc^a, a var andada 3 pvs i
salão [70ms.) s*a'a/fflntar, sal- (
reuniões c/ bf.r.h. privativo 4
(enormes) dorms. c/ a*ms 3
banhs. c ' azu ./teto', arnpia
copa coz. c/ azul teto, enorme
i"vsnder^a, garago p 3 c-u(os. I
Só S 300 entr. Ver-
248-2008 264.9125. (Al 112).
J-573.

ANTUNES' LEITE 
"VENDE. 

Pr». |
Colégio Mil.tar, em 'índf.- via, |eipet. res>dênc:fi, living, ampia 1
saia, 3 do'tm. b-r.n. czz. an ¦ í
pio soiário, poss. est. p/ aute, :
*: I2C - Ver: 24o 2*!C8 - ,
264-9125. 'Al HO). J 573.

ALFERDO CAVALCANTI VENDE. *
residência na Pca. Varnhn- '
r>en Ótimo terre-no .esquina) ,
> ÍÍsÍO 'I dormi: (' írrTIS... cOpa,,
coz., depdi., empreg., qarage, 

'

QU niaI, so;é-ri-. Apenu Cri;
190. Ver 254.477;, 234-0539 

'

CRECI J-460 AC io;:v

4>35
2350247
1805.

RUA DO BISPO
banh, dep emt

V-^nno ff.
IA. EIAD

84 CPECI

S-nla, cito.
Vaga em

! 3841.
1 TIJUCA

-tio. p-o»
ciar

lasd 2 D?v. ótima
S Pena. 160 mi! a
f auintal 256-7053

Casa Nova. CRECID- Ori. nei;
83.

TIJUCA 
~ 

Terrino" TiiOmã.
V-.índo ótim.' Iccalização. Vm
na Rua Aristides Lob;, 33 esqui-
na c. Rua Proi. Qirnüno Vale.
Pr»co; 600 mil finanefodet.
l-fs. ABESPEDPO DA' 51* VEI-
RA - CRECI JJ64. Rio Brancc,
156 : 903*10. T-üIs. 222-58 4
• 221 -5043.

TIJUCA -• Residência ds fu»o~
fino acabamento, vista indevds-
íávei, 2 salões, 4 quartes, sen-
dc um suite, escriióro, saião

i feitas, jardins, interno e
e*!«rna, lavsinderra, dependen-
c as de empr*egc.d_s. Quintal
c.-m árvores frutíferas, canis.
etc. Construção recente, está
voz ;, ver auaiauer cia rir 9
às 17 30 hs. na Rua Dr Dil!-
mrndo Crur n9 i ] 4 cu marc/r
p«'o t-l;fcne 232-9890 - Fran.
c-sc? íesta rua é ccnhnuaçãc
ria 18 c*e Ouiubro)

TIJUCA - Vdo. R. Cond, Bon.
fim. 477 casa II. 3 pav 5 qts
ilas. 3 banh. ent. carro - 150
> comb tel 222I47B - Mario

- CRECI 3560

IIJUCA - TERRENO Vdmos.
•arco c'8 26Cm2. Rua Barão de
Mesquita, próx. ao Quartel da
Policia Militar. Trai. na MAR-
VIL. Tels. 243-8663 - 223-9829,
2-13-7994, 223-5310 - CRECI
J-321. _

TERRENO 
" 

RUA CARLOS D E
VASCONCELOS - 720m2, c/
frente p/2 ruas. a 150 m. da
Pça. Sacns Pana. IMOBILIÁRIA
WALDYR PEREIRA LTDA. CRECI
3.038. Rua Conda de Bonfim,
370. Grupo C-Orl. Fonil:
238-7100 c 268-1501.

TERRENO ALTO DA BOA VISTA j
C/4 00 m 2 . IMOBILIÁRIA !

WALDYR PEREIRA LTDA. CRECI l
3038. Rua Conde d.. Bonfim. |
370. Grupo C-06. fonei:!
233-7100 e 268.1501.

IIJUCA 
' 

Próx. C. Bonf. ólima
resid. 2 pav. centru terr. 15x25.
Varandas, 2 si. escrit. A qt. 3
banh. luxo copa coz. dep.
emp. gar. jard. quint. 4C0 mil
fin, 257-8861. BATUIRA. CRECI
190.

IIJUCA ¦- Vende-se ólima casa
duplex, 3 qtes. sala, dep. cie
emp. e ga-agem. Trotar pelo
i -lei. 27.ft.1206. 10 ás 15 heras.

TcRRENO - C casa antiga, R.
Senador Furtado, 375m2. T.
235-6694. CRECI 3733.

TERRENOS Melhor cia
Tiiu.a 20 s .10 25 x 40,
12 x 4Í. 25 . 60, 11 x 35." R.
Uru-ju,-', I 1 x 45. 320 mil. La-
,.-- 

' 
" 6 "' mil. Tr.

MUUER 54.46.t0. CRECI 1690.
TEi-.RENO Excelente localiza-

cão - 20x150 - plano - CrS
500 - informações 236-4009
236-3S98 255-4118 Es-

critóries de Alfredo Cavalcanti
-- CRECI J-460.

TIJUCA - Junto á Saens Pena
vdo. manáâo c ' elevador 2
salões sílão festas 4 atos. c/
õrm, 5 banh. cooa-coz. dep.
empr. gar"qerr» 4 carros quintal.
Inf. 264-2670. 264-4056. CRECI
J.2I8 OCBIPLAN.

ANDARAÍ,
GRAJAÚ E
VILA ISABEL
ANTUNES LEITE VENDE: N/ ;rã-
dic enci e valorizada Gaitâo
Penatva, lindo prédio, 4 apt°s.
p 

' 
andí.T, .ímpia sala, 2 dorms.

h.it! (social) banh. ampla copa-
coz. c/ arms. banh. empreg.
Só: CrS 85 Ver: 248-2008
264-9125 .Al 205! J-573.

ANTUNES LEITE VENDE: Lindo
triplex, 'o;;o márnvore, vidre:
fumèe, salas iogos, c/ living,
fóOms) 2 salas, 4 dorms. 2
banhs. I loílette, copa-coz.
(õmericana) deps. compis. gara-
ge ti/ escritura -. CrS 260 (es-
luclo troca) 2 4 9-2008 -
264-9125JAL 301) J-573.

ALFREDO 
"CAVALCANTI 

VENDE:
N/ parte nobre do Grajaú —
sala — 2 amplos dormts —
bdnh — cot — depds/einpreg

varanda c/ despensa —
Apenas $ 75 - Ver: Júlio
Furtado 201/302 das 14/18
hs. Tratar: 234-0539 / 254-4775

CRECI 460 (AC. 1013).
A MANEIRA~MAIS RAPIDA"~dc
vencL-r bem seu apartamento
no Grajaú é entregó-lo aos cu'-
dados de BUENO MACHADO
IMÓVEIS. R. Barão Mesquita,
398-A. Tol. 340694 e 28-6946

CRECI 986 experimenlr-.
AVISO p,na quom gosta Ho que

é diferente projeto francas . .
260 m2 Rua Jorge Rudge 37/
1-j-'i 2 salas 4 qtos c ' arm.
Püiij. 3 banhs ai. ale o teto
cor cozinha d p compl garago
JO0 mil a combinar procurar
Sr. Waldir. Inf. Alberico Girio
CPECI 3016 I 76-9198 - . .
46.5363.

A MARK VILA ISABEL - Fxce.
lon te aplo. ti« sala, 1 quartos,
dependências e garagem. Todo
otapetado, Armários embutidos,

ap. ar cond., cortinas, per¦• i,t-
nas, água quente em Kídas as
torneiras Aiulejos em cor alé
o teto. Ver na R. Vtsocnde de
Santa Isabel, 186 apto. 603.
Tr.-ilar Av Rio Branco, 156 ur.
1906 lei 222--1922. CRECI
J-570,

ATFNCAO - Comcir.,mos"urgen-
te p' clien'es, üptes. e casas I
de todos os K-m-nhos, viids,
P'éd'-v£, and.Tcr, salas e 10j-=*s
mesm; alugados. Dependendo
d-- imóvel e local, t nossos
cientes pagam à vista ou oraze
¦: u r t o . Const.Me-nos. IMOB!
LIARIA MARVI1 LIDA. Av. Ri-
fi-,. cc. 37 - 49 e r.? fi-d
lei; 2-13-8663 2 2 3-982?
21.3-7994 220-5310. CRECI
J 321.

APARTAMENTO GRAJAU' -¦ >
p* indar, frer-tí!. ünda vi-.tr*,
salão, 3 qtos. copa-coz. deps.

i-auiÇ -injoui /d ojuojj *S|duio3
45 mil. Mensal 1.300. tel
235-6694. C^ECI 3733.

ALER1A - Vencie-ie aptos. 2
cr? *-aia, etc 5 mil sinal, saldo .
/¦-0O mens--is, s/correção. Ver *
R Jacamat 144. Tratar Rua i
Mayrink Vc.ot. i 1 .'804. Ven |
de-ie tombem 6s loias. também I
fn-nciarlo. CRECI 4068. Tol.
743-8752.

ATENÇÃO Não paaue alu
quo: Adquira :/ ao. 308 S.lva
Te'es, 23'. Sala, 2 qtos. banh \
zoz. AfX-n-*: !5 "i i entr. Sr); j
:.' aluguei. Ch.*. i* oeri. inf. I
iinon fasáraacia Av. P. B*«n:o,
151 •6-2. Tel. 242-3839 -
222 7138. CRECI .1 57°.

A BARÃO VASSOURAS Pó j
> mo Centre Preces-:. Dados !
B;e. Brnsii tiDtc. *">vo í;e. sala |

qts. banh. de:or. dep. aara- ¦
gem. Ve, 2871819. CRECI I' 

889.
GRAJAU Vdin-.s. ótimos ap- 

'

tPs Ia. loc. c/ sala, 2 qto*s. c i
sep. dep. Ver na Rua Faria« :
Brüo. 22, ,)p-0s 101 c 102 do !

; bloco F-, oró*. a Pca. Ver-
dun. Trai. na MARVIL. Tels.:
243-866". 223-9829, 243-7994, .
723-5310 CRECI J 321.

GRAJAU - Vdmos. ..rgenlr;

| frS 75 0C0, a visla. apt0 t.i
' saía. 3 qtos. gdc. <J*":a. Ve
I na Rui Vise. Santa Isabel, 273
i ap--' Ki3 B .. tr.ll. na MARVIL
i T -te.r 313 8663. 773 "829. .
I 223-5310 - CRECI 1-321.

GRAJAU vendo ou perrnuto apto
sr'a 3 qtos banh coi q. e
hh empr, Mnda vista p/mon-
tanha inf. Allieriro Girio CRECI .
3016 T. 726.9198 - . . .

i 746-5363.
PACHECO IMÓVEIS Vcr.de !

j cu aiuqa à R. V:$^. Sta. Isabel, \
460 .:0l sla. 2 «ts. dep. comp. ,
garaoem. Infs. 232-5382 c
232-0873. CRECI 635.

VENDO -pto. peq. Rua V-sc
¦",t.i. Isabal. 485 205 á -/ sta
32.0C: ou finfn: IPEG cem -

3 t il ent. Ver c tratar no local
-:- 8 ki '81.-.

VISCONDE SANTA ISABEL, 162
Fren! ¦ 180 m21, sala. 2 qts. j

bflnh. C07. d-íp. ermp. emp. ;
nar: ^em es*rttura ¦

C.'^ 30 mi' à vista ou fi- \
nane. Chave c/porteiro Ins ;
c MASTER IMÓVEIS Tels.
736-1397. 256-6C1I e 235 7008 |

¦ CRECI J-543. _ (C i

72'MESES SEM CORREÇÃO
Vend-mc* e m revestimente '

cm duas frentes p-íra Av. Ot.i-
lir Neqrãi de Ima c Padr- '

Fr.n..-c-i Lana 136. sala, 2
Qt :s. b.-.rh, -cr, dep. e gara-
nem - Sinrl a partir 16.000
E = ld- f-c e f:icnc. 72 meses
-- Ver 'r.ral S*. Bernardes, de
o ,-. 17 h- D -ii-iimcrte -
JAYMC FARBIARZ F JOÃO |
BREVES, J-350 23143342 e
23* 0881.

Cisas o Terrenos

A SUA CASA NO GRAJAU'
Será vendida rr."ihor e m.,Í5 í
r -piclfmíinte *e o sr, entrega-la •
a BUENO MACHADO-IMOVEIS .

Ru» B-.-ío M,?..qu:ta 3°8-A. j
Te' : 34 0609 e 78-6946. CRECI |
°S6. Faca um fite.

ALFREDO CAVALCANTI vende; l
Espetacular res-dência Gr-íiaú ;

- '2 
pavts. -- 2 s Ia* ~ 3 am-

' pios dnrrrrs. c arms. - banh/
Iuío - lartlim inverno - quin .
tal -aranda - desoens» — I
;opíi-*:o.* • depds./'empreq. - ¦
qaraqe - Apen-s CrS 270 - \
Ver; 234-0539 254-4775 -
CRECI J 460 'AC 1019*.

A CASA DO GRAJAU* - Tem
wlào 4 qts. g ai! gem terr pi'o
TO v 40 mts só t90 mil com
90 ent. rest 40 * 2 500 som
juro». P. Eduardo Raborir* Hl

COPACABANA
LOJAS

Vende-se 4 lojas ideais para qualquer ramo de negócio, no
ponto comercial mais privilegiado da Zona Sul, exatamente na
passagem obrigatória de milhares de pessoas. Excepcionalmente
dimensionadas, em separado, compõem no seu conjunto a maior
área útil disponível para grandes empresas em Copacabana . .
(1.700 m2). Informações e visitas com JÚLIO BOGORICIN IMO-
VEIS S/A nos seguintes telefones: 256-9396, 256-9397, 252-2989
e 224-0774 - CRECI - 95. (C

MARQUÊS DE VALENÇA
EM FRENTE A FACULDADE DE MEDICINA

CRASE — Vende — melhor ponto de Valença — Três mag-
níficas lojas, cada CrS 80.000,00 a visla - ou 50% Entrada e
Saldo em 24 meses, T. Price - Ver à R. Cel. Leite Pinto, 1 18.

Vinte Aptos, Ia. locação, sendo 2 Aptos. S/ — 3 Qts. —
Copa Coz. Banh. Área Serv. - ó Aptos S/ Quarto sep. Banh. 12
Aptos, de Quarto e Banh. — mais uma sala c/ W.C. — Excelente
Negócio p/ renda - Cr$ 300.000, A vista ou a prazo CrS . . .
400.000, entrada CrS 200.000, saldo a comb. Renda mensal
CrS 6.000,00 - Ver Pca. Balbina Fonseca,'44.

Aplos. Frente, 2 p/ Andar - S/ - 3 q. Copa Coz. Banh. a
cores — Dep. empreg. Garagem — Preços CrS 95.000,00 a ...
105.000,00 A Vista, ou 50% Entrada e saldo em 24 meses T. P.
Entrega Julho. Ver R. André Arco Verde, 16.

Corretor no Local - Tr. Pca. Olavo Bilac, 28 - gr. 602/05 -
Tel.: 221-0618 - Guanabara - CRECI J-576.

ANDARAI' - Terreno
no Andarai — 2 lotes
na Rua Leopoldo com
área de 2.600m2, oti-
mo para indústria, de-1

p ó s i t o , hos pitai,
galpão, etc. Preço 
250.000 - c/ 50% em
24 meses. Inf . VE-
P L AN-RESIDENCIA -

Rua Vise. de Pirajá,
507 - tel. 287-4040 -
Rua Conde de Bonfim, i
190-A - tel. 264-9152
- Centro — Rua AAéxi-
co, 148 - loja - tel. -
252-881 1. CRECI 66.(C

A MARK GRAJAU' - lerreno.
R. Baião rie Born Reliro, 1318,
10 x 40 com projeto para 18
aptos. lra»ar Av. líio Branco,
156 qr 1906. Tol. 333-4933.
C.lECI J-570.

ADMIRÁVEL terreno de 830.00
n\2 p/ entrega imediata, na '

Rua Vise. de Sta. Isabel, pró- ,
xtrno à Pca, Bio. de Drumond.
Vdo por CrS 650 000,00 FRAN.
CISCO TORRES, 361-5783 ou
343-5959 (CRECI 36!.

ANDARAI - C 35 000,00 ent.
prest. igual alug, Vtb. casa
voii.? c ¦•' var. 2 sis. 1 qh. copa-!
cor. banh. comp. em cor., deps.
•quintal e terraço. Rua Paula
Brito, 399 c' 1. Tratai PREDIAl
1EERIA LTDA., R. Dias da Crui. :
137 - 69 and. Méier. Tel.: . .
339-1788 e 349-0676 - CRECI
1314.

GRAJAU* Rui Uberaba. V*-n- I
c! casa de Vila c/ sola, 2 qts.
banh. coz. depencls. 110 mil
722-3107 - 232-4800 CREC!
"OO.

PARA CLINICA MEDICA, tom
ou indústria vendo caso tfíple
no Grajaú c/ 325m2 área CÕnst
próx. à Praça Malvino Reli
LOURIVAL RIBEIRO. Tel
2-.1 8124. CRECI 4429.

SÀO CRISTÓVÃO
E BENFICA

BOCA DO MATO Vende se
pato. vazio, 2 quartos, sla. área
grande 30 ent. restante '10 me-
ses. Rua Caparão, 33A Ver Sr.
José. Trai. Av B. Pina 24 Sia.
304._ocr 281 63-18.

LINS Vele. novo sla. 2 qtos.
c/ ann. banh. copa coz. banh.
empr. çjarage. Inf. 2642670.
264-4056. CRECI J-218 ORBI-
PLAN.

Casas e Terrenos

UNS VASCONCELOS - Quem
quiser bca casa, gde. conforta-
vei, jardim, quinta! telefone
249-1723 direta/ proprietário.

LINS" - Rua Hc-c-TcIito Graça 305
casas 102/104 e 123. Acaba-
mento primoroso. T r ,i t a r
227-9611 ou 267-4254.

VENDO - Casa frente rua, sla.
2 qtos. banh. e deps. Sinai 40
mil, çaTdo 60 prest. y 1 mil.
M. FIA.D 236-5584 ¦ 235-0247
- CRECIJJ05. _

JACAREPAGUÁ

A PCA. NATIVIDADE SALDA.
NHA, 15/ 203 - Bonf,ca. Vds.
3 qts ; si. coz.' área e terr./
Ti na CONFIANÇA. Imb-Adm.
223-0449 - 223.1509 - CRECI
J-423^_

RUA SÃO CARLOS 23 AP. 201
2 salas, 3 qtos. var. coz.

b.-.nh. ,ir.--a terraço. Ent. 35 OCO
ni. 2.000. CRECI 3 9 90
242-0591.

RUA SiO CARLOS 23 AP. 101
* Sa ò, 2 ato;., coz. banh. vai

área qar. ent. 35.000 x 2 OCO.
CREO 3990. 242-0591.

VENDE-SE Apartamento 403
rja Rua São Január o, 805, com
deis quanos iõia dependênci-is
rie empregada. Super financiada
¦sem crrriição monetária. Ver
nc local e tratar peb tel:
231 0946 Dr.Joãn Aunusio.

Casas e Terrenos

ANTUNES LEI1E VENDF - Vila
c'5 rasas, próx. S.L. Gonzaga,
ótim;, opção de investimento.
Estuda-se propostas. 264-9125/
2J8-2008 (At-IOI). J-573.

RUA BELA Prédio ocupado.
Vendo urgente. 6«40. Tratar
235.0555. CRECI 126".

SAO CRISTÓVÃO Rua Bela.
Vendo terreno 860m2 c/ 2 lo-
jas f 3 casas. Tudo vazio. Infs.
730-0739 280-1344 ;/ AIZEIP
IVAN ou IAYME. CRECI 1176.
1534.

APARTAMEN10 Vdo. na Ru.-.
Cândido Benicío, ito. s antes
tia P. Sec. Saia, nio coz.
banh. e 2 irais. P. 40 mil ent.
20 mil 600 mensal. Vei c/J.
MAURÍCIO - Largo do Campl-
nho, 43 s'2. T. 390-6477. CRE-
Cl 1017.

APT9S. PRONTOS CtS 622,00
mensais. Sala, 7 qtos. com
dependências completas cot
pintura plástica, sinteko. play-
cjrcund e garagem. Prédio 50-
br? piiot ?. Ver na Rua Luiz
Beltrão, 333, Praça Seca ou na
OLW.PICA IMÓVEIS - Tel.
252 9896 252-1398. CRECI
J-445.

FREGUESIA - la- íoc. Sala, 3
qts., 2 banhs. e coz. azuieiado
até teto, louçns em cor, local
p/ carro, área &' recreação «te
Ent. 20 mil saldo áO meses s/
jros. Aceito propostas. Caixas
lc. Ver Rua Ituverava, 357.
-•:. VILLELA IMÓVEIS

'29.1841. CRECI 1 225.

VCARFPAGUA' - Vende-se
ptÇ 103 à Rua Baião. 663 c

3 atos., s!., demfris dep- Ver
rea;. 55 mil à vista. saldo

BNH. Tralar CONTRAI Se-e
Setembro. 98*89. Tel. 221-91136
CRECI 2 3S3._

JACAREPAGUÁ' - Vdo. fie. Ja- |
carepacjuá T. Club. Olf. apta. \
Ia. locação p/ 120 mil c/ 10 |
mil entr. s/p. CrS 1.400 ou a |
combinar. R. Mário Pereira. 171 '

casa 25 apto. 101 c/ o prop.

JACAREPAGUÁ - Pca. Seca -
Cobnrtura - R, Cândido Boni-
cio - Terrjco <om 55m2. Sala, ;
2 ntos. e- dep. eOmol. Sinal: t
Ifl 000,00 - Na escritura .. . .
73 000,CO - Saldo cm 30 me-
ses a proio lixo. DIP. MEIER
DE JÚLIO BOGORICIN. Dias dai
¦LfflJI, JüU. IfJlS. ilV-J/iO O
249-3765. Di.uiamenti. alé *2I I
hs. CRECI 95. JBM-177. IC

VALOUEIP.E R. das Rosas.
Prédio apenas ? aptos. Vdo.
o térre:, c/3 qts. si. copa e
c^z. banh. áre. coberta, ctiter-
na, var. vaga p/carro etc. Base:
85 mil. Marcar visitas c /
PÉRICLES BAPTISTA IMÓVEIS. I
CRECI 1735. Pca. Valqueire 3

203. Tel. 390-6993.

Casas e Terrenos

FLAVIO AUER - Vende casa na
Est. íindiba c/sala*, 2 qts. copa-
ccz., efn cor, entr. p/carre.
Preço 160 mil financ. Inf. ti*.
Pau Ferr: 335. Tel. 392-7933.
CRECI n?l.

JACAREPAGUÁ' Freguesn
Getniniano Góis, 866 Linda
residência nova, moderna, va
randa, «,alão, 3 qtos. lindos ar-
mários embutidos, 2 banheiro::
sociais em cor, roupeiro, coz*-
nha fórmica, água quente todr
casa, dep. completa emprega-
da, piscina c/ filtre, bar, du-
cha, etc. Garage. Pronta entre-
ga. Ver e tratar local cu

, 242-9774 e 232-2076.

JACAREPAGUÁ - Frcçtuesi» casa
| duplex *-- com, telefone, pis-
i cina cm acabamento — sem em

tedas as dependências - gara-
gem com 30m2 — Tudo luxuo-
so - financio c/ apenas

I CrS 6.0000,00 e o saldo em 5
i anos sem juros. Aceito ofertas.
; Trat. Trav. Mecoiana, 36-A. Tel. i
! 390-2068. CRECI 1233.

JACAREPAGUÁ'- Vendo 
"ótima 

I
área medindo I66*1jii2. Frente
para 3 ruas, ótima para indus- ¦
tria ou conjunta residencial. '¦

j 
Tratar tel. 23l-2_53ó._

JACAREPAGUÁ' - Próximo a '
P. Seca. Velo. casa c/ 2 qts. j
sal. coz, banh. quintal, gara- \
gem. Entr. 45 mil. Trat. Tel. i
260-7O6.lLCRECI 1534.

JACAREPAGUÁ' -,

Magnífico terreno com

I 7.600m2, medindo
, 29,00 x 13,00x 380,00

x 382,00 à Estrada de

I J a c arepaguá, 7.453,
com benfeitorias de um

prédio, será vendido
em leilão judicial
amanhã, dia 15/3/74,
às 16,00 hs., no local.
THYDE, leiloeiro. Mais
inf., 221 -9443._ 

__(C
JACAREPAGUÁ' - Freguesia -

Vóo .Es. Rua Francisca Sales
c/ Rua Domingos Cabra!,

3 225m2 terteno 180 mil a pra
zo. 25B:9799_- CRECI 1320.

JACAREPAGUÁ - Vendo tem-
no 12x59. Rua Joaquim Pinliei-
ro Próx. Pau Fflrro. T.
390-4054.

KAIC vencia terreno 44Cm2, pia-
no, lindo vista, construção ime-
diata. Vsr Est. Jacarepnguá,
3250 (Jardim N. Amér;ca) Qo
lado Club Floretla. lole 1, t.d
11 Q0 mil s/juros ' ano.
252-2995, 231-1544. CPECI ..72.

ABOLIÇÃO - Vendemos ótimos
apts, de 2 qtos., sala, banh.
e cozinha — Estão ocup-adns,
porém serão entregues vazios.
Ent. 10.000, «leio cm prest.
de 790,00. Ver na Av. Subur-
bana, n9 7.287 apts. 513 e 609
- Vendas e Inf. Rua México,
164, B? andar grupo 81. Tfls.
221-1531 e 221-4700 - CRECI
1548. IC

A MARK VICENIE DE CARVA-
LHO — Estrada Vicente de Car-
valho, 550 aptos, do luxo. Pré-
dio em contto d*a terreno, so-
bre pilotis (apenas 1 aplos. p-ur
andar). Sala, 2 quartos e gara-
g e ni . Finíssimo ac»bjmento.
Aiulojos em cor até o tclo.
Si n teco, esquadrias de atumr-
nío. Fachada em cerâmica e
concreto aparente. Venha morar
no molhar ponto (condução a
comércio à porta). Entrada faci-
lii.icla om 30 meses com apenas
CrS 2.000,00 de sinal (despesas
legais já inclui d as). Veia no
iocal um apto, totalmente dc-
corado. Financiamento com
prestações decrescentes d e
CrS 6-13,66. Corretores n-J local
até 20 horas. C o n s t r uc ã o :
CONSTRUTORA GUARARAPES.
Vendas: Imobiliária Hcmaq-
Mark Empreendimentos Imobi-
liírios. . Tel. 22 2-4922 -
242-1962. CRECI J-570.

ATENÇÃO - Ao. fie. si. 2 qt.
copa ót. pco. fin. i 

' 
jr. 20 mil

ent. R. Ciam. Me.o. 196 apt<?
201. Trt. Luiz Medeiros Inió-
veis. CRECI 3 6 4 5. le .
249-0225. R. Conslança Barbosa,

JJ7_s 301 302.
APARTAMENTOS novos de saia,

7 quartos, dependências e ga-
r-jgem, cm frente a Facuidndo
do Engenharia N un o Lisboa —
Azulejos em cor até o teto,
piso vitrificado. loucas c fer-
ragens do "Tipo Itnliüno." Vor
¦e tratar á Rua Vai Lobo nn
514 ou na PLENA IMOBILIA.
RIA Av. Alie. Barroso. 6/603
Tel 252-0999 - CRECI J-616.

ATENÇÃO M A D U R E I R A -
Apenas C*r$ 1.500.C0 de sina!
aplos. prontos. Sffla, 2 qtoa.
dep. completo, qaraçjcm. Prédio
om ceniro de terreno, sobre
piiotts, CrS 6C3.00 mensais. Vir
na Av. Mir?. Edcjard Romero,
743 ou na OtVMPICA
IMÓVEIS. Te:. 2 5 2-9 896
252-1398. CRECI J-445\

A. S. VENDE QUIN1INÕ" Ap.
fo. c/ 2 qtes. dep. emo. como.
P. 50 c 20. Ac. proposta. Tr.
Rua Anrr Teles 742-E esq. o'
R. C. Benicio SC8. CRECI 551.

ATENÇÃO Não pagu; alu
guel. Adquir.i s ap. Miguel
Fc-rn.,nc!e> 106-102. Sala 2 qtos.
b. nh. coz. deps. Apenas 15
•"il entr. Sdo. c' Aluguel. Chã-
ve port. Inf Imob. P^sárcjòd
Av. R Br-nto 151 612. lol.
242 3339. 227-3188. CR E C I
1-579.

ATENÇÃO - Não paciue alu-
guel. Adquira s ap. Mé'er R.
ÈngÇ Julião Castelo 95. Sala
2 qtos. banh. coz. c cu 5,'
deps. empr. Ia. loc. Salão íes-

j rai elev. Apenas 10 m I entr.
: Sdo. c/ aluguel. Chave port.

Inf. Imob. P:;argada Av. R.
Branco 151/612 Tei. 2.12-3839,

| 222-3193. CRECI J-579. _
ATENÇÃO MILITARES E FUNCI-

ONARIOS - Apartamentos
prontos para mor-r no Jardim
Sulacap. Salão, 2 qt°s. dep.
ccmplsias e garegem. Sinal de
apenas CtS 500,00. Ver na Av.
Alberico Diniz 2 019. M. iHer.
mes ou na Olvmpica Imóveis.
lei. 252-9896, 252-1398. CRECI
J-445

BOM DIA AMIGO Voc-5 é
proprietário, pretende vender
seu imóvel, não perca mais
tempo, faça agora mesmo uma
visita a LUIZ MEDEIROS IMO
VEIS. Nos resolva remos seu
problema de como e porquan-
ío vender sua propriedade.
Tratamos de documentos, po-
suinios fichario atualizado dc
compradores para bolucão em
30 dias. Você perde tempo *
dinheiro anuncio rido. Transfira
noi agora mesmo o problema
IUIZ MEDEIROS IMÓVEIS
CRECI 3645. Tel. 249-0225
Rua Conslança Barbosa. 197 s
301.

MEIER - Apio ;,, e s8|a ,e„
co;. banh. Santas. Sinteco. R. :
Constança Barbosa, MO/207 -I
121-9756. CRECI_ 2332.

MEIER - Vdo^ lindo safa 2 qtos. '
banh. coz, área serv. garage. i
Aceilo IPEG. Inf. 264 2670 - !
264-4056. CRECI J-218. ORBI-
PL AN.

MEIER VdõT~õxt:. apt. c/ 
"2

q1s., sai. coz. banh, Muito ba-
rato. Em. 30 mil, prest. 1 mil
s-iuros. Ver Rua Vilela Tava-
res 146/303 .Chaves c/ potl.
Inf. tel. 230J3647 CREC[ 3360.

MEIER "Ap."l05 ^azio 
~R.

- Chave c/por-
2 qts, s, c, b,

te, elev. Pço. 70
mil. Resi. 1 mi'

CRECI

Mor.soró. 130
teiro. Ap. c/
dep-emp, frent
mil. Ent. 

'40

p/ mês. Tr. 281 0534
1531. DIAS.

MEIER - Vdo. cobertura Ia. loc.
rttrnco salão, 4 qtes. 3 banh.
c-pa-cyz. dep. emp. garaqe.
Inf. 264-2670 264.4056. CRE.
Cl J.;|8. ORB1PLAN.

PAVUNA^ - Vendo-se apaTt"rio
Centro. Rua Honor o Her mg to
221. ap. 204. Tralar no local.
A.. Gonçalves.

OTO. E SALA NO MEIER - R.
Tenente Coita, próx. ao J,ir- I
dini do Mdier. Valor: 36.000,GO |-¦ antrada: 15.000,00 - Saldo
em 30 meses a Preço fixo. Tra-
tar: R. Dias da Crui, 380 -
Tels. 249-3758 e 249-8765. JU-
LIO BOGORICIN IMÓVEIS -
Dlariamenti até 2) hs. CRECI
95 - JEM-286. (C

ROCHA Vdmos. ótimo apl9
c sala !¦ qto. sep. banh. etc.
Apenas 15.000 sinal e saldo U
aluguel. Vei na Rua Raticliff,
35, apt9 4Q\, Chaves no apl9 í
101. Trat. na MARVIL lels.i I
243-3663. 223-9(129 243-799.1 I
223-5310 - CRECI J-321.
VENDO Ou aluqo apt? 3
quartos Rua Aqariba 90/201
Eng. Novo.

VENDO Apt. 2 qrandes quar-
tos, salão, qrjndc dependência
à visla 75.000,00 ou financio.
R. Carolina Machado, 15-í, ap.
302. Trai. no 438 sob. Madu-

_ reira.
VENDO Ap. novo, 2 q7°t,

sala, coz., banh., área, freníe,
2° andar. Rua Marechal Ron.
don, 2796'202 Bi. 2. Entrada
17 mil. Prestações 382,00. lei.
726 0-127

Casas e Terrenos

ATENÇÃO BANGU - Vdo. p.
240 mil c/ 30 mil enlr. S p.
cio 2 200, ou comb. luxuosa re
sid. sobre pilotis gar. p/ d
auts: sião, 3 qts. 2 bsnhs. soes.
cepà-coz. lavand. demais deps.
acabamento de fino gosto di-?-
riamente R. dos Açudes, 961
c ' 

c prep. Saltar R. da Feira
om fte. ão Cine Hermida.

Inf. 2291841
Ver Rua João

81 - CRECI

ATENÇÃO - Av. Suburbana -
Vdo. p. 295 mil c/ 40 mil enlr.
il O. CrS 2 600 cu cemb. Con-
for tá vei resid: de 2 pavts. c/
300m2 - Acabamento de luxo
c/ gar. Trat. diariamente P-/ tel.
390-3897, c/ o .prop. n ' ac. in.
termediáno.

AV. ERNANI 
~CARDOSÕrii?~395

- Campinho. Vds. casa linda,
C 4 qls. 2 sis. 2 bhs. dps.
gaçj. Jdim. qtal. 12x97. Exc*e.
tr. na CONFIANÇA Imb. Adm.
223-0449. 243-0609. CRECI
J-423.

LINS E
BOCA DO MATO

A MARK LINS - Rua
Dons Romana, 2 0 1
Apt°s. prontos par j|
morar. Sala 2 quartos,
dependências de em-

pregada e garagem.
Azule|o em cor, sinte-
rc. Entrada de 28.800!
facilitada. Financiamen-
to em até 60 mese?
sem correção. Corretor
i^c- local ou Av. Rio
Branco 156 Gr. 1906.
Tei. 222-4922. CRECI
J-570.
A RUA BICUIBA, 141 „pie. 

"301 
!

Li.is Vi3sconc. - Vdo. c/st. \
3 qts. copa-co.'- etc. Decorado |
c papel parede, sinteco novo.
So 05 0CC á vista ou faciHt. ;
Tr. 256-3131 - CRECI 3593.

A RUA MARUMBI, 34 APTO.
30? frente sla. 2 qtos. banh.,
cri., área c tanq. WC. emp. j
qto. emp. reversível c gara- l
qem. Apenas 25 000 mirada ej
saldo em prest. 595,00 p/C. i
Eccn. Vr-r: Chaves c ,' ¦-
porteiro. Tra-. 256 3131 - CRE-
Cl 3503

A AOUIDABÁ Lindo apto. j
noi/O 2 quartos de frente
com vaga d? qaracjem - CrJ
90 0C4J CRECI 2269 - Tel. I
764.7924

A R7 HERACLITO GRAÇA 80
Vendo apio. s' 2 r: ¦ o ! .
depend. armámos, garayem r./
rsrril. c*'.- 30.000 cn* 565 o I
mês. tratar 22 2 3 3 29
22-1 2621. RODOVAl CRECI
1372

A RUA JAUNAS n? 4B
Jpaquá. Vds. caaô- de luxo.
L;nda. En:. somen*e 30 mil c/
i c,is. sião. coz. deps. qag. e
idim. Tr. nf. CONFIANÇA Imb.
Adm. 223 0419. 243-0609. CRE-
Cl J-423.

ÁREA 8.000m2 Jacarepaguá.
Perto do Tínque. Anua e luz.
Baraííssimo. Tratar c' o pro-
priet. 256-1721.

ÁREA DE 722m2 . 16 m*
! frente terreno pbno Em zo-
| na v. lorizada - Per &pcnas CrS

85.00O. à visM. Ver Estrada Ja-
! carepaçjuá (<:o Ifido n9 6652;
; f. 256-3131. C"EC_I 3593.

ÁREA - Z. industrial. Vend3
, cem 10.800m2, plana, água,
i fr-rça *> nsfalto. Financio, Tratar

| lI próprio. Tel. 390-1545.
í.TENCÀO \.dmos. excelente

| casa, c var. sala, 2 qlos, banir.

j ,oc. copa e coz. az. em cor até
I o teto, pintura plástica e sínte-' 

lo. Ver na Pu,. Barão 403, casa
' o (rua particular! Trat. na
I MARVIL. Tels.: 243-8663.

223 9829. 243 799.1, 273-5310.
CRECI_J 321.

ÁREAS INDUSTRIAS mista vendo
várias, tamanhos » pretos ex.
Jacarép.ittuá, St... Cruz, Campo
Grande Inf. Al^i-co d rão -

CRECI 3016. T 726-1198 -
746.53C?

ATENÇÃO Vendo 3 e»celen.
res c sã; em terreno d e
12n50m. Servs para rendü ou
'evenciõ. Melhor oferta, Mot-vo
viagem. Ver à R. Jagoroaba,
336. V a Vo.qje te. Te!:
266-2339.

A R MAENCA. 360 Vende
casa em lerreno 5.172m2. Tratar
222332' 224-2621. Rcdoval.
CRECI 1372.

CASA DUPIEX 2 qts., sala,
coz. c/azul. dee., banh. sec.
em cer, área serv. terraço
65m2 Av. Mananciais, 1365 c 2

Jac.-repaçiué Tr. SOIESPI A
256 5876 2552174 CRECI J-450.

CASA - R-ta Barão, ll. 1 qtos.
copa-coi. 2 banhs. var. qarage
Chave Rua Baronesa, 7*0*4. -

Enlr. CrS 45 000.00.
FIAVIO AUER vende à Av, Ge-

rema rio Dantas, terreno plano
de esauina c/750m2. Preço 200
mil financ. Inf. Est. Pai. Ferro
335. lei. 3927033 CRECI n°

PRAÇA SECA - Casa anliçia 22
comnartimenios, em te-reno de
2 503,OOm2 rua particular preço
150 mil tel. 392-2070.

PRAÇA SECA - R. Baronesa -
Vd. ót. tesid. il. 2 qts. copa,
coi. bh. a outras dep. Trai.
Av Emani Cardoso. 21 s/202
Tel.: 229-8671 (à noite 392-12031
Machado - CRECI 1143.

RESIDÊNCIA - freguesia, casa
Ia. locação, 2 pavs. alto luxo,
terraços, varanda, salão, 3 qtos.
(com suite), 3 banhs. luxo, am-
pia copa-coz. salão de ioçios
c/ 60m2, alarme eletrônico, etc. i
T. 235-6694. CRECI 3733.

TAQUARA Casa telos laje,
4 qls. 2 sis. 2 laanhi. iditr.., ]
lo-- Cí.-rro terraços, próx, Rcdr. j
Caldas, 28.000 enlt. e 40 da
mil. Ouvidor, 183 s. 303. T.
221-124.1. CRECI I2S2.

VAIOUEIRE R. Sjb no Barro- !
ío, 66. Mor vo viagem, vdo. ;
duple* c 340m2 ate* comi. ai-
io gabarito. P'eco cond. a
combinar. lemes outras. Ver
c'PEHICLES BAPTISlA-l-l
MOVEIS. CRECI 1735 "Va Vai. ;
clu< ire, 8 

'203. 
Tel. 390-6993.

VALOUEIRE Vdo. lole 537m2 i

esq. Cairus^u c/Jambeiro. Ou- |
iro 12x30 n,-, R. Rosário Oeste. ;
Ver cPFRICIES BAPTISTA - ;
IMÓVEIS CRECI 1735. Pca. ¦

Valqueire n» 8 s/203 tel.
390-6993.

VENOE-SE casa em Jacaiepagui, j
com sala. 3 qtos. o deoendcn ,
cias. Tratar tel. 222-8745. (C i

VENDO casa modesta sala quar- ;
to cozinha e banheiro em]
ótimo estado. Rua Francisco. I
271 c. I. Chaves na casa 4.

I,
FLAVIO AUER .ende na Taoutra

c? Rua Aurora Fluminense <.3<>i
; sal.' 2 qt: WC en <o\ cj-i-
•aneni. le'. 12x30. Preço 140
mil. Acc ta Cai.-v Ini. E:i Pau
Ferro 335. Tel. 392 7933 CRECI
..o |

' VII.A VALQUEIRE - Vendo uni.i
i casa de luxo em terreno tia !

17x60 itimo palacete p/ pes-
soa de Uno qosto Ü SOUZA
3909345.

CENTRAL,
AUXILIAR E
RIO DOURO

ALFREDO CAVALCANTI VENDE:
Mo Meier - lindo apl9 - I

prox/tudo - sala - 1 amplos
dormts - banh/luxo cor/teto
- copa - cox/luxo - BStacio-1
namonte - Apenas 5 65 - :
Ver: Rua Wenceslau 250 ed:
12 apt. 201 - Tratar: 
254-4775'234-0539 fRECI
J.460 iAC. 1008).

ATENÇÃO Vdmos. no Enge ;
nho Nrr/o, apt° c sala, 3 j
citoi. dep. Em ótimo estado. *

í Vc na R'.' Gregório Neves, j
1 283, ep'9 201 e trat. na MAR ;
| Vil. Tels 2438663, 223-9829, I
l. 243 7994 723-5310 - CRECI ;

J-321.

ATENÇÃO Av. Suburbana -
i Vende-se ap'. s^ão 2 q. gran-i
: des, banh. cor, dep. emp. 65 j
! mil. Aceita se IPEG Tralar Av. I
I Jc.io Ribe.ro. 44 203 - CRECI |
I 2366.

APARTAMENTOS DE LUXO a
prreo popular — Realengo. Av. |
Santa Crui. 617 j. ãl Casa» d.i
Banha. Saláo 2qts. dops. s..lão
de festas garage, novos vonos,
sinal 1 5C0 s^ldo como jlurjuel
ver local tr 222.3692 CRECI
3795

CASCADURA R. Caetano d,
Silva 1J4 apt? de luvo í pto-
ro popular. 5ala 2 qts. deps.
novo vazio ocupação imediata.
Sinal 3.000, saldo como alu-
guel. Ver local. Tr 252 369?
CRECI 3795^ _

CASCADURA -Vendo edlf."c/
8 apts. alug. c/ qt. e 2 qts.
demais dep. Rua Cândida Bas-
tos, 34, CrS 420.000, c/ CrS
200.000 ent. resi. CrS 3.000,
mens. Já financ. Cx. Econ. Tra-
t.ir tel. 242-8441 Dr. VICEN1I-
NO CRECI 1125.

ÍSTAÇÃO S. FRANCISCO XA.
VIER - Vdmos. excelente apt?
t ' 

sala, 2 qlos. banh. coz.
área. Apenas 30.000, ent. saldo
I.5C0 p/ mês. Ver na Av. Mal.
Rondon, 477 -¦ Lã%a 16, apt°
302 e trat. na MARVIl Tels.:
243-8663, 223-9829 243-7994
223-5310 - CRECI ^321.

ENGENHO" DENTRO" -
CrS 50.000,00 e 45X00,00 ven
do ap;9 s2:a e qt? sep. e 2
qtos. sala, área c, tanque,
banh. p/ emp. Ver c/ port, R,
An.i Leonidia 302 - ap;?s 401,
403, 404, ir. 252-4990. CRECI
550.

EDIFÍCIO CAROLINA -" R. cã-
ro!'na Santos, 201, err* frente
is Sc-ndas do Me^er, junto ,-,
Dia; da Cruz - Aps. de sala,
quarte, sep . banh. c/ ôzulfios
de;., c ~p.-t-cc7., teda azulsiada,
WC e qt. de empreg. frever-
sivel), área c tq.. qar.1qe;n
Ed-f*cío d*.1 tuxo, c 5 pavs..
2 elevadores, salão de festas
- Entr. desde 15.927, lar. cm
1 ano rest. em 20 anos p/ C£F

V»r no iocal Tratar -
WALDFA4AR DONATO R. 7
Seto, 124 8? - 7. 22*1-0600
a 221-0538. CRECI 5.

ENC. DENTRO - Vendo apio.
vazio, ímpio, 2 qts. si. coz.
Iir.nh área serv. wc. emp.
guarda carro. Rua Adolfo Ber-
gamíni, 372 ap. 304, chaves
c/ porteiro. CrS 60.000,00 Ac.
Cx. Econ. Ipcrj, Copcg Trat.ir
Dr VICENTINO - Tel.
247.8441 CRECI 1125.

EXCELENTE APT? NO MEIER -
R. Aquid.ibã - Sala, 2 qtoi.
Dep. Compl. e gararjem — Va-
lor: 100.000,00 - entrada: 
45.000,00 - Saldo cm 35 me.
ses a Preeo fixo. Tratar: R.
Dias da Crui, 380. Tols. .
249-8765 e 249-3758. JÚLIO
BOGORICIN IMÓVEIS - Dia-
riamente até 21 hs. CRECI 95
- JBM-287. (C

MADUREIRA^ - Vdo7 «xce~'ap~
io. de frente, vazio U $!. 2
et';., dep. emp. Cent. Comer.
Av. Edgard Romero, 2Ó9 -
blcc. 2 - apt. 206 (cinta do
Mercado). local — ou ll.
229-?67l - CRECI 1 143.

MEIER - Vdo. predto c/ 2 aps.
rntr. v.iiins do si. 2 o 3 qts.
cop,i-coi banh. comp. em cor
deps. quintal. Terraço t gara-
gem. Terreno 8 x 49. Entr.
100 mil. Saldo Ini. alug. R
M.ijor Mascarenhas, 46 c/ O
Nilia das 9 as 17 hrs, Trat.
PREDIAL IBÉRIA LIDA Tel. .
3490676 e 229-1788 CRECI .
1.214.

MEIER - Vendo aplos.
prontos últimos unida-
des. Prédio luxo c/ pi-
lotis, garage, A z u I .
dee. salão festas etc. 2
ou 3 qts.Rua Eng°. Ju
Não Castelo 1 70.
MARIA DA GRAÇA CA.

CHAMBI - Aptos. 1 a. locação.
2 qts iii.i e demais dependen-
cias. Preço total a partir de CrS
71.5CO.C0 todo decorado ^ seu
qosto, incluindo vaga o^ gara-
gem em escritura. Ver e tratar
no local a Rua Conde dc
Az,imjòuia n° 459 Sr. OIHON.
CRECI 746.

MEIER - Apl? Hall, sala. 2 qlos.
c dep. - Valor- 70 000.00 -
Sinal: 30 000.00 - 5aldo cm
36 meses a preço (ixo. DIP
MEIER DE JÚLIO BOGORICIN
Dias d., Crui, 380 Tels
249-8765 e 229-3567 - Diária-
mtnte ate 51 hl. CRECI 9S -
JBM-245. * (C

MEIER Vdo. apto. á R. José
B.n.fácio 741 casa 17 aplo.
20', c ' 2 saias, 3 bens q'os.,
copa r ccz. dep. emp., árpd
const !65m2, 140 m

AlFREDO CAVALCANTI vende:
No coração do Méier — casa
duplex em rua oartic. {não é
vila) próx/tudo - 2 salas -
2 qtos. — 2 banhs. — terraço
-- co?. - deps/empreg. - es-
(acionamento p/autos - play-
ground - Apenas Cr$ 05 mil
fac. troca}. Ver: Rua Capitão
Resende, 408 casa 14 - Tratar:
23.10539 254-4775 CRECI
J-460 (AC.10051.

\LO — Engenho Dentro Agu.i
Santa — Vendo linda casa nov,-
He luxo, 4 quartos 2 banheiro'.,
7 lindas varr.tid.is, cozinha coptl
'lulejos decorados até o teto,
linda fachada, terreno 12 x 30.~ua Clóvis Daudt, n9 108
transversal Rua Paraná direto
com proprietário.

Av. Brasil
7.000 m2

Vende-se o limo terreno
! com 7 frentes. Acesso ime-
diato aç 2 pistas cia Av. Bra-
sil. Tratar, tel. 228-2616 piop.

ATENÇÃO CASA" VAZIÁ~c7~2
pav. estação de Ri.ichuelo const.
de laje serve p/ colégio, lab.
ou morad. veio. a prazo.
230.2234/ 230.9084 CRECI
4.231.

COELHO NETO - N„ Av. Aui.
Clube casa em frente no CEA-
SA. Escolas, ele. sala, 2 q. ele
grande erreno - Prcco lotai
mcnlo baralo c/ apenas
Cr$ 40.000,00 de enltada e o
5aldo em prestações inferiores
ao aluguel. Tr.ii. Trav. Mcce-
iana, 36-A. CRECI 1233. Icl
390-2068. _

CAMPO GRANDE - GB área c/
150.000 m2, no coracio da
Cidade - 300 mts. to fte. p/
Est. Sta Maria - neg. dn
oport. Inf.: 256-0601, 257-558»
e 255-3601 D. MARTINELLI -
CRECI 3407.

CAMPO GRANDE lerreno . . \
278.000 m2 parte plana c mon-
lanha c/ mata virgem casa
ijrandc e casa caseiro apenas
3,00 (m2) Estrada do Maga,ca
3096 presta-se para sitio totea-
mento condomínio fechado ven-
do ou perrnuto temos outro i
inf. Alberico Giráo CRECI 3016
T.26-9198 - 46-5363.

CASCADURA Bem no centro,
vendo casa facilitada. Urqente
motivo viaqem. Atendo cas 7
ii l2ns._Teif. 229-4748.

CASA Vdo. R. Maior Mgica/é.
nhas. 51-A - Jard. auinial, si.
t u t s. copa-coz. varandas co ¦
bertas, área, despensa. 70 mil
c 30 sinal^ T._232-3594.

CAVALCANTI _ Vdo. 2'Tasas
iunlas Cl e 2 qts., si., c. b.

. e quintal. R. Itirapina, 401. Tr
281-053: CRECI I53I_DIAS.

CASCADURA -Vdo. casa c/ v»
randa, salão, 2 qts. copa-coi.
banh. quintalã Preço 36 000,00
ent. 12 000, prosl. 350,00 5/
juros s/ correção s/ parcelas.Ver Rua Francisco Vale. 47 fds.
casa II. A 500 mts. Ln? Cas-
cadura. Irai, PREDIAL I0ERIA
LTDA., tel. 229-1788 e
249.9676._CRÉCIL 1 214.

CASA - Duolex - la.~lõcãcão
Luxo. 4 qls. c/ arms.- emb., 2
banns. soc.ôis cm cor, dep.
emp., copa-coz. c/ arm. fór
mica, esc. mármore, local o-
carro, sinteco etc. Financ. 40
meses ¦ ' 

iuros. A-.ei;o propôs-
ta. Caixas etc.
Villeia 229-13-11
Hcrciiio GfOis

225.
CASCADURA - Por~"50 mil -

vdo. casa 2 pavs. vaiia c/
sita., si., 2 qts. copa-eoi. *
banh. social em cor, deps. área
o terraço - Rua Barbosa, 210c/ 2 Trat. PREDIAL IBÉRIA
LTDA. R. Dias da Cruz, 127 -
6? and. Meier, Tel. 229-1788 «
249-06761_CRECI 1.214.

DEOOORÒ 
"Com 

apenas 5 mil
entrada vendo área 380m2
freníe rua c/ registro imóveis,
acjua, luz. Ver Rua Fernando
Lobo, 814. Corretor no local
CRECI 1313.

EXCEPCIONAL CASA - Em ler-
reno de 480m2. ENCANTADO

R Al ni ei ti a Bastos* Terraço
ll 70m2. Varanda, sala. 4 qlos.

banh. Soe, Dep. Compl. quin-
tal e garagem. Valor: . .- 250.000,00 - Eenlrada: ...
130.000,00 - Saldo om 40 me-
ses a Preço fixo. Tratar: R.
Dias da Crui. 330. Tels. . .
249-3758 e 229-3567. JÚLIO
BOGORICIN IMÓVEIS S.A. -
Diariamente até 21 hs. CRECI
95. JBM-785 iC

ENGENHO NOVO - Casa sala
o. 2 bn, dep, área terraço

g. 2 carros en*. 60.0C0 saldo
iengo prazo s* |. Rua Peçanha
Silva 231-099.1 231080-1. CRECI
232.

ENCANTADO -' lerreío <
792m2 n Rua Mario Cirpen-
ter s>nal 30 mil. Jreço 50. Tt1
232-6004. NOGUE'I1m. CRECI
50.

ENCANTADO - Trav. Paraná
Terrena ll 425m2. - Valor
50 000,00 - S vista. DIP MEIER
DE JÚLIO BOGORICIN Dias ú«
L-rui, aou leis. üv-jab/ o
248-3751). Diariamcnto ati 21 lis
CRECI 95 - JBM-235. (C

ENGENHO NOVO - Casa - R.
Baráo de Bom Retiro - Terre-
no tf 500m2. 2 salas, 3 qtos.
e dep. com oi. Preço fixo em
40 mosos. DIP MEIER DE JU-
LIO BOGORICIN. Dias da Crui.
380. Tels 249-8765 n 249-3758.
Diariamente até 21 hs. CRECI
95 - JBM-228 IC

ENGENHO DE DENTRO - Casa
R. Eulina Ribeiro — Em cen-

tro de terreno de 10x30. Vd-
rattda, sala, 2 qtos,, dop. «
garagem. Preço fixo em 40 me-
ses. DIP MEIER DE JÚLIO BO-
GORICIN. Dias da Criii, 380.
TcK. 249-8765 , 229-3567. Dia-
riamente até 21 hs. CRECI 95.
JBM-242. IC

GUADALUPE - Vdo 2 ótimas" ca-
Sas, uma c/ 2 qts.. sala,

ATENÇÃO IRAJA* Vdo. ótima
área plana a vazia I.200m2
pqt° a prazo 23 0-2234/
230-9084 CRECI 4.231.

237 6207
io1*.

lia tel
CRECI 2697 iplo

ATENÇÃO Vdmos. à Rua
Cachambi, 479, casa 4. c/ sala.
3 qtos. em rua particular. Ver
nc. local o irai. na MARVIL.
Tels. 243-8663. 2 2 3.9829
2.13-799.1, 223-5310 - CRECI
J-321.

ATENÇÃO CASA duplex slT 
"2

qts. dep, emo. 50 mil ent. sid.
s/i. R. Pedro Carvalho, 482
c?0 Luiz Medeiros Imóveis
CRECI 3645. Tel. 249-0225 P
Constança Barbosa. 197
s-'331/302.

A PACIÊNCIA E A ATENÇÃO 
"que

:i sra. está dispensando a esta
anúncio só lhe trarão benef'•
cios. Imagine uma casa boníti-
nha, pronta, vazia, pintada:
Tem varanda, saia, 2 qts,, co?.
banh. quintal. Sinal ó mil, na
cscni. 14 saldo em 35x1000 lo-
talizando 55 mil. Rua BrauÜo
Muniz. 37. Chave no local ;'
Sr, OSWAIDO CRECI 986 BUE
NO MACHADO IMÓVEIS. V,-.
nha dar uma espiada.

ABOLIÇÃO" 
~Veio.' 

m~'~"oierta
terreno 11x50 c ¦¦' 3 casas 1 bar-
..-¦co. Tel. 234-22.I2.

A CAJUTÍ - Vde. ótima c7sã
c ¦' salão 3 qts. copa cozinha
dep. emp. varanda garagem a

2 águ- fundos. Ver R. Grnc
Ma.a, 122. 1. 243-5501 CRECI
J-362.

A PECHINCHA DO ANO 1936M2
— Are*a no Méier próx. J. Bo-
nifácio ideal p/ constr, bloco»
edif. cu ind. De gr.iça: 120
¦ii !. Te': 25" 3372 CENTRIMO
VEIS. R B. Mesquita, 518.
CRECI J-605,

A R. MANUEL VITORINO - Ca-
sa c' 2 qts. 2 sis copa, to?.
e quintal. GC mil, r-nt. 30 mil.
Resi. "ii! p/ mès. fi< vista 60
mi. Tr. :3'í;3-i. CRECI 1531
J. GOME5 DIAS.

ABOLIÇÃO Casa vazia c-entro
te.r. II .60-3 qlos., sal.,
copa-coz., var. quin*. 120.000
a combinar, Mafs duas mono-
(e^. Ver Assis Vafccncelos,
471, Fone: 2542705.

BOA CASA (vazia) ani. 2 sis.,
Qls. ent. car. ler. 1 1 x 30

fsci!. pag. Aceito Ipeg. R. Al-
z.ra Valdetaro, 105 p'24 Maio.
T. 261-6345. S.lva CRECI I 568.

CRASE VENDE MEIER - R Ma-
rnhão excelente terreno, áre.i
603m2 10 ¦ 60. Preço:
300.CC3.Oa - 50o-', v-sla. Saldo
a comb. Tr. CRASE - Pca. Ola-
vo Bilac, 28 Gr. 602 05. I.
221-0618. CRECI J-576.

CASA - REALFNGO R. Oi.-
veira Braga, 322 :. 2 ip. 101
~ Sala quarto sep., deps. au n-
Ml, sinal 1.000, saldo como
-¦uquei, ver c ' Carneiro tr.
227 3692 CRECI 3795._

CASA RIACHUELO - Rua Maga-
Ihães Castre ló3 c/5 si. qde.
2 qts. b-m. cer copa coz. deo.
empr ótimo acab. Ver iocal.
Int. SO L I D E R IMOBILIÁRIA
256-4550 - 255-1473 CRECI
3862.

CAMPO GRANDE 1~ Vd. «xcel
área 40 C90m2 plana, água, lui
próx. Estr. do Monteiro. Tr. Av
Ernani Cardoso, 21 s/208. Tol.:
229-8671 - Machado - CRECI
1143.

C \C>'AMBI - MEIER - VdmoT
à Rua Crist'ania, 172, ótima ca-
sa c/sa4a, 3 qtos. dep. compl,
emp. e qarag. p/2 carros. Ver
r.; local" e trat. .-a MARVIL.
Tels. 243.3653, 2 2 3-9829,
2137994, 223-5310 - CRECI
J-321.

CAVALCANTE - Vdo"
'erreno 12x4C, í 

' 
2 casas u*v«3

c ¦ 3 £). t oufri u. •.. c. 3ua
B^<bosa Redrinue-, 180. Tr*-ar
: - tcrretor of;cia'i;ado. fele-
• en..: 249 9217 S- D.as. CRECI
3816

etc.
Outra c/ 1 qto, sala, coi, etc.
Entrada 15 mil, saldo a comb
Trai M.E.P.A Tels. 742-4340 o
222-7387 - CRECI 1741,

HONORIO GURGEL - 2 casas
em grande terreno p /apenas
CrS 80.000,00 c 25.000.00 de
entrada - o salde em 6 anos
sem jures. Trat. írsv. Meca jan a,
36-A. Tel. 390-2068 - CRECI
1233

IRAJA' - Vendemos ótima casa
com 3 q>os, sala, coi. banh
nos fundas I casa com 1 qto.
8x36. Em. 20 000 - Saldo em
prest. 945,00 peta Caixa Ver
à Rua Marquês de Aracati, 281

Vendas o inf Ru.i México,
164 grupo 81 - Tels. 221.1531,
221-4700 - CRECI 1548 IC

IPAJA' Vd- ót m rfr pin
:err, de 14x40 c 2 crt. ;
pt-erz. ban. dep. emp. en*.
80. Irai. R. Leopcldin.' Rega
13 sala 201 Tri. 230-5747 Di
v.d And ;. CRECI 2109.

INDUSTRIA""" Terreno vendo-se
urgente, 10x50 c/ forca. R. M„
na Passos, 935 Cavalcante. TeV:
392-2492 249-8060 Pires.

IRAJA* Rua Oliveira" Alves
286, vd. rasa s.da 2 (t'í. ioi.

quintal, lerr. 8/35. Tri. 223-1=09
2430609. CRECI j-423.

IRAJA' -"Vdo. próx." o BEG p'.
21C mil c/ 25 mil enlr. s. o
1 700, comb. luxuosa res. alfos

e bane c g,ir, vards. 2 sis.
3 qts. 2 banhí. soes. lavand.
Terraço demais deps W. Olivei
ra César 35 - Saltar no 783
Monsenhor Félix, seou-r Oíive-
<? A'vares 2a. r. transv. c.' o
prop: N. B. Ccnst. recente.

LOTE Vende-se Rua Nazaric,
75 do 11 < 30. Tel. 281-6358.

MEIER - Casa 2 q. 
"dep. 

gar,,
qem. Vende-se sinal 20.000
presi. 1.500 si. Rua Rio Grande
Sul 79 ca.a 3. Vc-r prop.
231-0804, 231-0994 CRECI 7Z2.

MEIER - Velo." 
"lerr." 

14x22 c/l
liarraco p/te. alta F. ?.. Mara
nhão e 25C0 ni. 30x70.00 Ir.
R. Castro Alves 78 Mé.er.

MEIER Vdmos. ólima casa.
:. '7 Dav. salí, A qtes. e dep
míít. bsnh. soe. em cor. copa
:a.' g.-rag. Ótimo Preço. Ver
na R Getúlio, 65 cm# 17, c);)*

à-, 17' hs. e na', na MARVIl
Tols 243-8663 223 9829
243-7994, 223-5310 CRECI
J 321

MALLET Casa 
"de 

o sela
etc, ótimo arabamento bem
localizada ¦ Com P e n ,is
CrS 25.030.00 de entr Saldo
a 1 'ligo prazo s /iuros - Trai
trav Meceiana 36-A, CRECI

233. Tel. 390-2068

MEIER Vendo 2 casas com
5 q. sala cot. t copa banheiro
de luxo oa'. n. de emn conj
e mais despesas. Outra com

q. s, c. o banheiro tudo ir
dependente cem bom 'erreno.
Ver à Rua Getú^o, I88_

MEIER - R. Venc-slau - Casa
Varanda, sala, 2 t|tos.. 2

hanhs Soe • Dep. Compl.
Preço lixo cm 40 meses. DIP
MÉIER DE JÚLIO BOGORICIN
Dias da Crvt, 380. Tels.
2498765 e 229-3567. Diana-
mente ata 21 hs. CRECI 95 -

JBM-223.
MADUREIRA - A 100 metros d»

estação vendo casa dr alto luxo
¦ m terreno dí 12x50 todo gra-
mado c.SOUZA 390-9345. Pre-
co 150 i_ vista. _

MEIER - C/ 80 mil - Entr.
Vdo casa luico vana Fie. tu»
c 'salão 3 qts. copa. coi. banh
comp. em cor, deps. çpandt
área etc. Rua Monsenhor Je-
rònimo, 794. Trat. PREDIAL
IBÉRIA LTDA tel 229-17B8 «
749-0676 CRECI 1 214.

MEIER - Vde. casa sla 5 atos.
hjnh coca coz. den empr.
tc-rrenc dr 10 « 50 uuinlal. Ini.

264-2670 264 4056 CRECI
I-ÍIB ORBIPIAN



• IMÓVEIS - COMPRA E V^NDA
CtAÍWfCADÚS - Jemtr. tf* Hrnslf, J.«..o'ira, TH.3-74 %

Méier
Terreno ° x 37 — c/ casa

de 2 sis. 3 qts. quintal, etc.
ACEITO OfERIAS - RUA
DIAS DA CRUZ, próximo Ca-
sas da Banha. Trai. PREDIAL
IBÉRIA LTDA., R. Dias da
Cru.. 127 — 6.° andar —

Meier _ Tel. 229-1768 e
2-9-0676. CRECI 1 2IJ.

APT. BONSUCES..O - Lado H<-
' gienópolis. SI. 2 qt. e dep. c/
t tiarage vendo c/ 25 entr. ou

4S à visla. Tr. A. SILVA. Pça.
das Mações. 22B s/403. CRECI
2897. __

APARTAMENTOS -
Com ampla sala 2 óti-
mos quartos, banheiro,
cozinha e área dep.
completas no melhor

ponto do Jardim Higie-i
nopolis, apenas C r $

Casas e Terrenos

ATENÇÃO iun.o à Praça cio Car-
mo v. casa 1 ati. copa, dep.
garagem ter/. 9 x 35 15 do
entr. saldo Cx. Ec. Trat. R. Eu-
clides Faria 22/201 Ramos lol.
230-2820 - CRECI 4284.

ÁREA — Temos diversas, em vá-
rios locais. Tr. Av. Brás de Pi-
na 710. 391-9457.

A 50 METROS da R. Leopoldina
Rego Ramos. Vdo. terr, plano
650m2 preço 70.000. Trai. Rua
Plinio de Oliveira 19 s/101
CRECI 4.231.

3.000,00 e saldo total- \ 
*»%«.*£«

MEIER R. Dias da Crui -
Casa - Terraço, varanda, sala,
3 qtos. c dop. tom pi. Valor:
220 000,00 - Preço fixo em
40 meses. DIP MEIER DE JU-
HO BOGORICIN. Dias da Crui,
380. Tels. 249-8765 _ 229-3567.
Diariam.nl. até 21 hs. CRECI
95 - JBM-243. (C

MEIER - V. terr. 35x35 R. S.
G_Drie! ao lado do 571. Meira
Guimarães - CRECI 1338. Tei.
221-4211.

PADRE MIGUEL* - A lOOm dai
A/, B'__ i. Vendo confortável !
res. c, 2 =. 'I qs. 3 bans. gar. j
terraço, dup!éx, financ. 5 anos \
s i. Ver R. R,o Oesie, 80. T.
224-8510. CRECI 4232.

PILARES - Casa luxo, vazia. 3]
qts,, salão, copa, coi. banh.
gar. Ter. 800m2. R. Jacinto Re-
bolo, 77 - Pr. 100 mil, ent.
15 mil. prost. 838,00 p/ Caixa. ¦
T,. FRANCISCO XAVIER IMO-
VEIS LTDA. - Av. Brás d. Pi-
na, 96 - Penha - 260.7451 -
__0.891° - 260-7191 - CRECI
1273.

PIEDADE - Vdo. casa vaiia c/ ,
jardim, salão, 2 qts. copa-eoi.,
dep, empreg. a quintal. Ent. j
15 000 - Saldo c/ aluguel s/
juros s/ correção, R. Elias da j
Silva, 373 c/ 10. (R. Particular)

Trai. PREDIAL IBÉRIA LTDA.
Tol.: 22-1788 a 249-0676. -.

CRECI 1214.
PIEDADE Junto Av. Suburb. '

si. 3 qtos. Qumtal. Ent. 15 000 j
prest. 500. Rua Divino Salva- '
dor, 328 'as. casa III.

Pró-
.om pm mos

mente facilitado. Ver e >>re_ 1.200 a i.500m2 (urgente).
, . „ 1 i Trat. R. Plinio de Oliveira 19

tiatar a Av. Suburbana, _,ioi Pcniia creci 4.231.
3.113 ou na Plena Imo- i atenção oiaria - vendo ca-
...... ai . D» í sa de luxo 3 qts. 2 sal. 2 banh.
binaria, Av. Almt. Bar- sociais garaD. Em. 120.000 %i
roso, 6, grs. 603/04 - "^ *"'• '¦ 260'65« CRECI

Tel.: 252-0999. CRECI { AV, BRAS M pina 634 - cV
terreno de 8x30, nog.

CENTRO DE TERRENO

Jardim Guanabara — Rua
iWmcnhcr Magaldi, c_q.'da 

Carlos E.ras Luxucícs
aptos, todos de frente, ti
sala, 2 qtos., dep. emp-,
banh, azulejos decorados
até o teto e água quente,
entregues c/persianas dc
enrolar. 10. 15 ou 20
anos, para morar em mar-
ço - vaga r\â escritura.

CRECI J-406 vendas

Rio 242-9278 22.1-1764
Ilha 3962868-o
ORÇA

PRAIA DA BICA
VISTA ETERNA DO MAR
Jardim Guanabara - Rua
Uçá, 760 esq. da praia.
Prutito o mais luxuoso
Ed. da Ilha - salão, 3
qtos., coz., americana, be-
nheiros cm cor c/box, pis-
cina, água quente central,
gás central, vaga de ga-
ragem, esquadrias de alu-
mi nio c/vídro f umée, jar-
cíins suspensos, hall nobre.
Corrotores de plantão no
local.

CRECI J-406 vendas
Rio 242-9278 224-4764

Ilha 396-2868

ORÇA

VENDE.SE casa Ia. locação mag- i AfPOVEITE sala 2 qto. bani,
nifica vista p/o mar, 3 dorm I qto. o banh. empr. decorado

I suite, 3 banh. azuleiados a:_ i a|)€iias 80.000 prox. a praia
o teto, copa, cozinha, living de Icarai inf. Alboneo Girao.

s/ de estar varanda, área inter. : CRECI 3016. T. 26-9198 - . .
na, vidros ray ban, dep ,com- ; 46-5363.

pletas e lavanderia entra por , (YãJpU - PIRATININGÃ —
duas ruas. R. Quirino dos San- 1TACOAT1ARA - Comprar ou
tos, 186 J.
Governador

Guanabara
252-1900.

Lojas, Cscritórios
e Consultórios

nder terrenos e casas LIDIO
Estrada Itapu Km. 7 Tol.
71 1-5110 CRECI 26.

védie
P/

' 1-616.
APT?" LUXO - Vendo melhor
ponto de Ramos - Ru.: Teixeira

Franco n° 27/410 ch.ves no
local, c; 2 qts. deps. empr.,
copa-coz. e banh0 cl piso vi-

uif., (izuieicí, até o teto portas
cm ferro - vidro e sani. Trat.
: C.-isa 280-0313 CRECI 3050.

A.A! NÓGUEÍRA VENDE*"- V.

j ds Penha, apto. vazio de fte.,

j 
-ipo casa, c/ salão e 2 ats. ato-

I pet; do. ar cond., garage e etc.
En* 30 mil, prest. a combinar.
Tr. Av. Brás de Pina, 2051-A

Tel.: 391-3832. CREC] 3706.

APARTAMENTO - Na Praça d
Carmo Vendo v£zis qt. e si.
amplcs - luxo .vnv emb.

sinteco - banh. e coz. em
cores, pia inox. Em mármore
oreio. Cri 50.000 à vista. Plan-
tão no locai á Av. Brás de
Pina, 1 05-'304 das 8 às 17 hs
Tel. 391-0632 - CRECI 4 339. ,

PIEDADE - Terreno 730 mis. I
30 de frenre, iunto _ Estação, j
Tel. 204-1*93 c 229-1799.

PRÉDIOS INDUSTRIAS* -Vendo |
Av. Brasil c/ 25O0m2. Jacaré
1500, Eng. Novo c/ 1500, São :
Cristóvão c/ 10000m2. 5000m2,
c/ força Tel. PBX (CRECI 628V
221-3245 GAVAZ7.I.

Pl"LARES"*"v"do! casa c/ 15 mil j
entrada e -100,00 mensais s '

luros, 7 q. s. coz. e área. Apt. ,
c 2 O- por 55 mil a vis:a ei
•erreno 10,50 .. 44 c casa an- ;
t ga por 55 mil à vista é só
telefonar o- 249-9217. Sr. D as,
corretor oficializado. CRECI
3316. ,

PARQUE ANCHIETA - Anchieta
Rua Capitão Paulo n9 37 vendo ¦

-asas novas, 'ratar com pro-
pr.etária, teiefonc 2 8 1-6 5 1 5
muito facilitados.

PIPPADE Vende-se terreno j
,9*60; com casa pequene. Rua ;
Caldas Barbosa, 137
CrS 45.000,00. Tel. 281-8021.

POR MOTIVO VIAGEM - Vdo.
ao 1? que chegar, casa vaiia
i var sita. li. 3 qts. copa-
coi e banh. comp. om cor \
área e terraço e lugar p/car*
ro Ent. 35 mil - prest. inf. :
alug R. Conselheiro Agostinho,
42 - c<8. A 100 mis. R. Jost
Bonifácio. Trat. PREDIAL I BE-
RIA LTDA. R. Dias da Crut,
127 - 6? and. Meier - Tel.
229.1788 > 249 0676. CRECI .
1214.

RUA BENINICIO ABREU* 184* 
"_ '

7 pavi. sair? 3 qtos.co pa coz.
área 2 banh.. var. terraço g,-r. j
c oreco. CRECI 3990.1
242-0591.

RUA ADOLPO BERGAMINI 142 
:

Casa 2 salas 4 qtos. co?. :
banh terreno 11 x 56 6-. local .
c preço. 242-0591. CRECI 3990. ,

RIACHUELO -Terreno 580m2. 
'

R: Barbosa da Silva, 80. Cr; !
120 nv! financ. SÉRGIO CAS-
IRO 231-0896 - 242-5002. CRE- !

_CJJ22. _ j
REALENGO - Casa 3 a. s. copa, j

garagem, 2 banh. etc. - O.imo
local. Apenas CRS 45.000,00 i
vista ou facilito par"e - Tr^'- |
Tr.iv. Wecejana, 36-A - Tel
3OJ-2068. CRECI 1233.

ROCHA MIRANDA - Centro -

Casa dc vila - 2a. sala coz. |
etc. Ofimc acabamento - Bom ;

preço c/ financiamento — Tra*. 1
I--,. Meceiana, 36-A. CRECI
1233. Tel. 390-2068.

REALENGO - Vendo terreno
vazie 15x95. Rua Ccntiba iun-o
265 próx- Es"ada Aaua Branca
.-!, 257.SC6Í. CRECI 190.

RIACHUELO Vende-se leirenc
c/ casa antiga. Rur; Filgueiras
l.ma. 45. 11 ' 42m Tratar /

proprietário Dr. Helcio.
:32I7378:

RFALENGO - Jardim Novo.
Vendo terreno. Tel. 245-7608

RIACHUELO ESTAÇÃO - Vendo
22 k 44 terreno e casa 240 a
prazo 180 á vista. Inf. 222-5244
i, á noile 261-6924 Marques.
CRECI 1 209 - Rua Filgueiras
Lima 99.

RIACHUELO - Vdo. 3 casas de
• aie saia 2 atos. banh. coz.
auínlí.. em terreno 52 x 50-
Inf. 264 2670 264-4056. CRECI

I 218 ORBIPLAN;
TERRENO - Vende-se c/ proj.

aprov fund. term. 1.500 mts.2
esci. Tratar c- Javme 264.9210

222-8298 - CRECI 1487.

vende
apartamentos

.prontos de luxo n_
Vila da Penha
¦vocure o bali.

amarelo.

Entrada
CrS 5.000,00

Facilitados

Plano de
prestações

decrescentes
sem parcelas
intermediárias.

F.ichada em
'pastilhas, esquadn.

alumínio, hall nobr
h escadas em mármore]
Apartamentos de sala,

amplos quartos,
sinteko e pintura

? plástica, banheirc
ozinhesocial, cop.vc

rea de serviço com^
í/ulojos dfícor.tdos ate

|o leio e piso vilnficadoj
louça em cor,
dependências

de
completas
empregaria,

^garagem subterrânea"
e área de recreação

infantil.
Ver e tratar a Rua
ilonio Slonno. 2d

wRel erencia: apeac
fAv. Menti. 1632,

onde cruía.
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HIGIENOPOLIS - Vdmos. ólimo
ôptQ c/ sal:, 3 qtos. banh, soe.
coz, etc Ver na Rua Armando
Gocicí, 65, apt"? 201 e trai. na
MARVIL. Te^s.: 2 4 3-8663,
223-9829, 243-7994, 223-5310 -
CRECI - J-321.

HIGIENOPOLI5 - Atilio Correia
lima, 10/30! esq. Dark Matos,
2 q, e. c. banh?. cepa, tudo
ica, 70000, Aceito B. B. Cx.
Ccpea, etc. Trntar no iccsl c,

do oport. CrS 100 à v. Vei
local • Tr. 265-0601 - 257-5588

| D.MARTINELLI CRECI 3407.

A.A7 NOGUEIRA VENDE - V.
; ds Penha, resid. duplex. _de' uxo. Ia. locõçâo, c/2 salões j
j ; I c piso márince), 3 qts. 2 :
! banhs. sociais -decer. até o te- J

to. deps. empregada, garage \
\ c etc. c- terraço. Stnal 80 mil i
: saldo 5 comb. Tr. Av. Brás de j
l Pina, 2051-A - Tel. 391-3832. j

CRECI 3706. i
A.A.NOGUEIRA VENDE - Vista j

Alegre, ótima resid. Ia. io-
cr.cão, c f^:h. em pedra, esq.

i aluminic, vidres fume salão, 
'<

3 qts. 1 suite, c demais deps. j
I çcrage. qtel. e et:. Sina! 70 !
! mil saldo à comb. Tr. Av. Brás
! de Pina. 2051-A. Tc!. 391-3832.

CRECI 3706. _
I A* POUCOS METROS do Lgo.

de Bonsucesso -- Vdo. casa an-
! tieja ter. 380m2 ótimo ponto

p/comércio. Tr; t. Rua Plinio I
de Oliveira 19 s/101 CRECI !

4231.
A"A." NOGUEIRA VENDE V. da ;

Ptnha, iuxucsa resid. I . Io
v.ç-1 fsch.da em pedra, esq.
_lum:nto vidres fume, salão I
c '20rr.2. 3 qts. 1 suite, deps.
empreçada, qtal, garage e de- .
mais deps. Sinal 80 mil, saldo
a c:mb. Tr, Av. Brás de Pina. .
2051-A - Tel. 391-3832. CRECI 

'

3706.
B"0~N*SU'C.SS0 - Vd":. cass rela- !
livo eslado terr. 10x53 na Av. 

'

Paris. Cri 170 mil á visla. ¦
Acei'o Cxa. B. B, T 222-7126

_CALIMAN_CRECI _1158.
BONSUCESSO - V. 1 a~pt. c/ !

q. ter. só 30 mM bem fin. ¦
M<vdureira v. apt. c 4 q. 2 ba.
55 b: fin. T. R. Uranos 1 377
5/ CRECI 3J365.

B. DE PINA - Casa aüo luxo, I
duplex, armar, embut., esq. j
aiuminio, terras, casa p/ hós- '
oedes. Base 100 mil »ntr. Acei-
lo B. d-. Brasil ou Caixa. Ir.
Av. Brás de Pina 7]0. 391-9457.

CASA* PRONTA. VAZIA - 2 q»«.
ti., cooa, coi. banh. área. R.
Sebastião Back. Pr. 45 mil. ent.

1 15 m!l, prest. SOO s/j. Tr. Jar-
! dim América - FRANCISCO

XAVIER IMOVEI5 LTDA. R. Jor
naüsta C?raldo Rocha, 205 -
Tel. 397-3730 • 397-3080 -
CRECI 1273.

DN ÍMOVÊIS - Vende na V.'. da Penha, R. Antônio Stcino,
296 casa (luxo) c/3 qts. si.

I crpõ-coz. ban. soe. e dep. em-

j preg. 2 áreas serv.. garag. var.
e quintal. Ver no local e trat
Av Brás de Pina, 846 s 203.

I CRECI 4389.
HIGIENOPOLIS**-'Vdmõs." ítjma

. essa à Av. Suburbana, 7896,
casa 1 c' 2 pav. sala, 2 qtos.
7 ha-h. soe. copa-co:. az. em
enr até o teto. grde. var. car_-

¦ manchão, quintal c/ tanque.
I Ver de 2a. a sábado e trat. na

V.ARVIL. Tels. 2 4 3-8663.
223-9829, 243-7994, 223-5310.

i CRECI J-321,
, ILHA GOV~~CACUIA - Prédio

c/ ótima casa na frent., 3 qts,,
e ctepend. nos fdos. 2 aptPs.

| cadó um c- 2 qts., em terr. 12

j x 102 mfs. Apenas 50 mil _ntr.
I sald. em 48 meses. Vc-r Rua R
! nP 301. Loteamento Cia. Terri-
1 torial. Caçula. Ir. Av. Brás de
I Pina 710. O JOÃO. 391-9457.
1 iARDIM A.AERICÀ - C*as_ va-

zia, 2 qts. salão, copa a cox.
banh área • gat. R. João t!e
Paula Fonseca. Pr. 95 mil, ent
12 mil. prest. 786,00 p/ caixa

i Tr. J.ird. 
'América - FRANCIS

; CO XAVIER IMÓVEIS LTDA. R
Jornalista Geraldo Rocha, 705

: - Tels.. 397-3643 e 397-3564
- CRECI 1273.

i JARDIM AMERICA - V d.. 2
i c.sas c sa a 2 qts. cop.vcozí.
í nhíi, banheiro - garagem etc.
! Rua Ma:hal, Antônio d* Sous_

1632. Direic c prcprietár'o.
OLARIA - Vdo. ótima nroc. c/

j casa centro clc ter. c 3 qts. de-
mais dep. e m.is outra nes
fds. rer. 10x40. Ve- Rua Oau- l
dionor Jordão n9 90 Inf. lei

i | 230-6847 CRECI 3360. _
OIARIA

PRAIA DA GUANABARA. 85 -
{Ilha do Governador — Entrega !
em 6 meses — Apartamentos ;
.uperluxo, todos de frente para '
a praia, 2 salas, 2 e 3 quartos \
(1 suite), Elevador social —
instalação de gás — Esquadrias i
do aluminio - Vidro fume - . CCNDE BONFIM

Vende apt.°s
rontos, super

luxo, ILHA DO
GOVERNADOR
Procure o balão

amarelo no
JARDIM'GUANABARA'

Entrada
CrS 30.000,00

Facilitados
Poupança à
médio, curto

e longo prazo.'
Plano de

prestações
decrescentes

Fachadas em
pastilha, esquadna^
de aluminio, vidroC
lume importado.

entrada social em
mármore e grantto, hall ^
social c/porta blindex,
ambns e piso romanoi

escadas em
mármore.

Apt.°s de salào. 3
Jampios quartos, sendot

um suite, em parquet
:/ sinteko

e pintura plástica,
social, copa.

cozinha e área
de serviço com

azuleios decorados
até o teto e piso

vitnficado, box em
alumínio, louça de

primeira em côr
ferragens tipo

'italiano, banca de"
pia em mármore

fc/ 3,50m. e bacia mox.
água quente e fria,

aquecedor JLS, dep.
comp. de emp.,

garagem p
previsão de ar
condicionado

em todas as peças.
Ver e tratar a

Rua Itua 1727
Referência
Apear Rua

^ambauba, 135^
onde cruza.

kH DARIO IMÔVEISÍ

tizulejos decorados ate o .elo i
— atapetados — fachada em '

pastilhas - hall social em mór. j
more c lambris. Ver no local- <
Tratar telefone 24.-5468 -
CRECI 3263.

'A RUA CONDE BONFIM,
25 Tijuca. Vds. em
no.o 50% da loja. Excto
comercial. Rara oport. Tr. na
CONFIANÇA, linob-Adm.
7230149 243-0609 - CRECI
J-423.

A. A. NOGUEIRA' VENDE - Ra-
mos, 3 lohs c moradia, va-
zias, rua asfaltada ito. cend.
Ent. 50 mil prest. a comb. Tr.
Av. Brás de Pina, 2051-A. V.
Alegre, CRECI 3706. Tel.
391-3832.

422 - Saia

A TERESOPOUS -- Rua Quebra , BAR E LANCHONETE lera ga-
Frascos - Yucas, vds. terreno,) rantiada 28-000 aluguei I satár.o
17xJ3, ót. Ioc.Tr. na CON-1 cont 4 anos estalações novas,
FIANÇA Imb. Adm. 243-0609; preço 90. Em. 35. Ver à Rus
- 2230449. CRECI J-423. ' Cosário de Melo, 2104. Campo

AO LAD0"C' UBE PANORAMA j Ç^cd|e'340Tr",i" ,eL 2" 536''
-- Teresópo1 casa 3 q. sala I —_ -'
terreno EG0m4 troco apto. Zona , BAR CAFÉ - Boa feria fica o

__£"m«h e íasas LIDIO Sul preço 160.000. Ver c/ Sa- telefona Base 55 000 facili-
muni portaria do Clube. Rio r. ! tados. Rua bamo Cr.sto, 108
247-7563. ! C_R_ECJ 399Q. 242 0591.

..,,., BAR Restaurante bom movi
li ARAI ;¦ ótimo ap. novo, | AA CASA £M JERESO-! mento f 15.000 m. trab. ent.

40.000 in. 1.000 CRECI 3990
- 242-0591 Ver Rua Sacadura

, . p/ més. Ver K. .en. t-ereiro , , . „.
N' ! da Silva, 259 ap. 1301 c/port. pcobamento, Ia. '"- i

_T__12:776'- CRECI "73,
ICARAI Vende-se ou aluga-se

cesa em centro de terreno c/
varanda 2 s. 4 q. dependêh-
cias. Construção novo. Inf.
Praia de Ir.rrai, 299.

- I
fte. salão, 3 qts. garaqe. Entr,
90.000 ou meoos saldo 1.300 i DQLIS, alto luxo
p/ més- Ver R. Gen. Percra ¦

fino i
lo-

] cação. Na granja Co-
t nry, fora do condo

4 POR ANDAR

Jardim Guanabara R.
Ru, Vaz Pinio, 120, cen-
tro de ierreno c/facha-
das em pastilhas, hall
nobre, optes, de sala,
2 C)t_5. dep. emo.. ba-
nheiro c/água quente e
azulejos decorado. <ité o
le);., vaga na escritura
- diversos planos. ,

CRECI J-406 vendas
R o 242-9278 224.4764
Ilha 396-2868«O

ORÇA

Casas e Terrenos
ATENÇÃO Terrenos no Jardim
Guanabara. Vendo resicienc a.s
ou par<"" inc_rp_rãcó-s. Hermes
396-2337 CRECI 168.

ATENÇÃO" JARDIM GUANABA-
RA - Praia da Bica. V. ótimo
terreno W.56m. R. Babaçu jun. | J-570

-23 - | Saiela espera, sala,
banh. ar refrigerado com todo
equipamento dentário Sinal

I 30 saldo 2 anos - Visitas 2as.
I e 6as. dc 7 às 10 ¦ CARMEN

CABRAL, 1339 - 231-0342 e
23MJ881.

HEIDER MADAll IMÓVEIS LTDA
* — Vende ou aluga, desoc. pré-
S dio de 2 frentes c loja, resid.
; e qarage à R. Moreira, 235-A.
: 560m2. Tels. 2 2 3-4049 -
i 243-6512. CRECI 748.

LOJAS E SOBRELOJAS 
" 

V:ndo
s duos no Maracanã. -Entrada 12
! mil e prestações 500. São Pr-n-

_cisco Xavier 989 loja V.

| LOJA TIJUCA- Esqui-
¦ na. Ponto excelente
: Rea Haddock Lobo

117. Toda decorada e
envidraçada. Ótima pa-
r.i qualquer r a in c
'200m2). Ver no loca!
Tratar MARK EM-

| PREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS. Av. Rio

! B-anco, 156 Gr. 1906.
1 Tel. 222-4922. CRECI

NITERÓI - ICARAI - Aluga-se
ótimo apto Ia. locação a 200
metros da melhor praia tio Esl.
do Rio. Com 2 qtos. ,al_ coz.,
ban. c dep. completa; de em-
pregada. Arca com tanques sen-
do o banh. social azulejado até
o totó e garagem, Ver à Rua
General Pereira da Silva n9 i * ,
193, apto. 401 - chaves com ! dependências comple-

porteiro. Inf. Rua México, | ,.. 
p-|a empregaCJos.

BAR C, SiNUCA - Vendo ura:-
vo doença. Ver R. Estrela, 105.

. Trai. R. Quitanda. 199 _' 508.
! OSECI 3330.

minio — 3 quartos, com j bar .'restaurante _ vende-
se por motivo de doença à D-ja
Ceará, 46 - Pravda Bande.ra.

BAR - Cent. Ramos fér. 14 mil.

ciosed, e banheiros so-
c.iois em mármore e ;
. z u I ejos decorados,
dmpla sala com lareira,
varandas e jardins
plantados lavanderia e

164 grupo 81. Tols.: 221-1531
c 221.4700. CRECI 1584. (C

NITERÓI- VITAL BRASIL
Vnid,. 'erreno 14x25. Veia Rua
Des. Aniceto Medeiros - Jto.
II. Tr. na CONFIA MC A .
2430609 - 223-0447. CRECI
J-423.

NITERÓI - Ap. 3 qtT 2 st. 2
ban. garage escritura praia do
Icarai efrnle 380.000,00 ac. B.B I
cu Cx. F-c"ito inf. 2260741 ;

_CRECl_ 2007.
PIRATININGÃ -Vendo terreno

15x30 dc frente para o mar
melhor localização. 130X00 à I
visra. Tel. 256-9414.

CAXIAS E
S. JOÃO DE MERITI

I
"'TENCÀO 

COMPRO~o*m~Caxia«
e Vüar nos Teles terrs. de 2
a 10 mi! rr>2. Atendo dia e ;
noile 230-2234 230-9084..
26CW659 CRECI 4.231. _

NOVA IGUAÇU
E NILÓPOLIS

J84. CRECI 3.360
; BAR 

"COM 
MORADIA NO LINS

- Em. 25 e 70x5C0 lotalizand;
i 60. Aluguel 2 salários. Con.r_.to

, ., r-nrr-, 5 ''"os- Tri"e c/ 8UENO MA.
'.eiS Sr. WlISOn CKtU j CHADO. R. Barão Mesquita,

4242 Tels. 235-5542/ • 396-A creci 986.

Sinal 6 mil. Morlvo s/ func.
público. Trat. Rua A n d r 6
Aze.edo, I 19 p/ I na! 484.
CREC]_3.360._

BAR - Cent. Olaria fér. 12 mil
s comidi, mor. 2 qls. sal. coz. : PASSA.SE CONTRATO de auto-
e banh. Sinal 5 mil. Tr. R. l serviço em fun. iandmento. Pr
André A_evedo, 119 p/ final; "l»a montagem nov.» 2 tam

PANIFICADORA E PADARIA em
Óf, iocal dó tiiuca bem men-
fada ò'. féria e movimento, tn-
fo-maçóes 242-0591 CRECI
3990:

PADARIA VENDO F 45.00Q,
facilito a compra. Aceito ofer-
ia. R. Casem.ro Abreu. 539r-i.
249-2 386^P.^es.

POSTO - Vende-se 160 mlts.
qas. 350 lubr.f. 250 c.rroc. 7
mÜ de óleo. Ace to sóoo, Trat.
R. São João 1/ Eu. do Rocha.1 -

PENSÃO — "vendo bos e barato
lucro 8.0C0 com ocouena ent-fw
dõ e a n;ia aiuCc na entr_i<H.T- -2__'i92_2 - 'o™-..

POSTO DE GASOLINA - lotai
nobre, p/2 ruas. v«nd« mensal
superioi ^ 120 mr| litro». 90Ürrt2
de ái_<i prop'1*. Cr mu-te e_na-
ço ocioso, ótima eli-nt»'*, baír.
to em cxpdo.ao IMOBlUAfilA
WALDYR PEREIRA LTDA CRECI
3038. Rua Conde do Bonfim.
370. grupo C 06. F o n « t :
238.7100 e 268-1501.

Visitas ao local, combi
nar na De Paoli Imó-

frigoríficas, acouque balcões,
frios, laticínio verdutas 2 caixa.
• oç)is»r..c.oras. T r a I a j José
26B0943.

235-6998. r

ATENÇÃO, TERESÓPOLIS -

Pronto para morar. De frente.
Todo o conforto para você, ga-
ragem sauna e piscina. Ape-
nas 3 572,00 de sinal e 10
..nos para pagar. No melhor
ponto, Av. Alberto Torres, 444
junto a Faculdade do Mediei-

2810534. CRECI I 531. GOMES
DIAS.

BAR RESTAURANTE E LANCHO-
NETE - Vdo. lebion R. João
Lira 148. Tr 281-0534. CRECI
1531. JOAQUIM GOMES DIAS.

Informações hoie em nos- i JAR PASTELARIA - Caldo de
sos escritórios. CMI - Av. Rio ¦ 

C(-)n,3 f, ÇQ, casa de gr and.
anco, 156. grupos 1508/li nlargerii rfe lucro. vdo. ajudo

POSTO GASOLINA Vendo rs-
tá entregue a empreçjados "á
vtndeu 300 mü hoje vendo liO

BAR LANCHONETE - CENTRO mil. Preço 350 mi cru/e.rcs.
Vendo cont. 5 anos, aluguel i Rcd. W. Lui.. Kni- 12 Posto Pp

800,00. Férias -10 mü. Ir. R. 
'

Frederico Mé;er. 15.304

te.
Fren-

Vendemos a Ru-

depois do n« 271, aluai
535. CRECI28I1 - 225-4689, | LOJA TIJUCA

ATENÇÃO -Cocotá - Rua Fa-
n=|, 95 V.ndo ótima rosi-
dência, em cenlro de terreno, Haddock Lobo 409-A.
de esquina de 15x25, c varan- , .'
da, saia, 3 qtos., banho., copa, próximo ao l.argo cia

| cozinha, deps. compls., quintal!
e entrada p/ carro. Ver

CrS 200, UNIL - 227 7223
c 232-8858. José Míuriro Ri-
beire - CRECI 194.

À PERMUTA ou venda na Ilha
dn Governador 7 quartos {7
sgites] 4 banh. escritório 3 d.
empr. piscina grande 7 salões
cepa-cox. pr.fero n cia Petr ope-
lis inf. Albcri.o Girão CRECI

I 3016 l. 26-9198 _ 246-5363.

j í CASA - Vende-se frente para
o mar, c 3 qts., salão sob.
pilotis. Praia do Cocotá 62.
Trai. Rua Marcante, 1 s/203
ou *í Dua Cambauba, 1357-A.
Tel. 396 24.17 Daniel CRECI 4'.

(C
CASA NOVA de a!to luxo, prox.

latf Ho J. Guanabara c/ 4 qts.,
salão, sala de ian tar melhor

, ponto do J. Guanabara. CrS
650 000 estende-se prazo de
pagamento. Trat. R. Cambauba,

j 1357-A cu Ru. Mareante, 1
: s-2C3 tel. 396-24.17 Daniel -

CRECI 41, (C
CASA Vendo T 

"Guanabara! 
224-4814

2a.-Feira. Qualquer ra-
mo. 60m2 nia is sub-so-
lo cie 25m2. Corretor
no locai ou MARK EAA-
PREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS. Av. Rio
Branco, 156 Gr. 1906.
Tel. 222-4922 - CRECI
J-570.
LINS - LOJAS - Grande opor-

t uni dado - Preço fixo. Pag to,
em 40 mensalidades iguais do
950,00. Podendo ser utilizado
como dfipósilo Condições nun-
ca encontrada DIP MEIER DE
JUIIO BOGORICIN. R. Dia. da
Crui, 360. Tels.i 249-8765 e
249-3758. Diariamente até "21

hs CRECI 95 - JBM-190. iC

MEIER - Vende-se saia 510 c,'
banh. Rua Silva Rabelo, 18. Ver

p neiro . l-ata- Dr. Nilo

vista p-ra q mar Rua Ouinno ¦
dos Sanios, 297, c, grande ter. |
reno plano. CrS 270 000 aceito j
proposiõ. Trat. Rua Cambauba, :

! 357-A ou Rua Mareante, 1 >
s '203 lei. 396 2447 Daniel -

JTREC! 41_. (C j
CASAS -Vendo novas Rua I
Quiiis CrS 70 000 e 130 000
ótimo local. Financ-am-nto ;
COPEG ou direto Trai. R. Ma-
r.anle, 1 s'203 tel. 396-7..<47 |
Daniel CRECI 41 ou Rua Cam-
bauba, 1357-A. __ (C j

CASA - 3 q I s. cozinha, |
I banh. área, varanda, quintal ¦

12 n 30, murado - Entr. p'' carro. 120 mil a vista- Rua Max ;
Yanlock, 183 Bancários -
I. Gcv.

I. GOV. EST. GALEÃO - Ponto

| nobre perto das Sendas e Mor-
ci, duplex p/ terminar 2 qs. \

1 s. vaga aai. etc. Ent. 30 mil j
rest. 36'x. 1000 s/i. Nava Orle ;
ans Imóvci.. Marrar visita. T. :
234-2831. CRECI J-446.

B/12h.
- LojaMADUREIRA - Loia com mais

do 500 m2 unien e ullimf
opnrtuniddde no ponto comer-
ciai mais procurado do bairro
Ucal de intenso trafego de
pedestre. Ideal para grande
varejo ou banco. Pagamento f,v
editado. Informações p/ tels.:
252-2989 e 224-0774 - CRECI
95. (C

PRAÇA SAENS PENA - Va:

ÁREAS PARA LOTEAMENTO ou
pequena fazenda. Município de I
Nova Iquacu K. 23. Tratar c'j
SANTOS. 36-3179. Av. Copa., I
788 s'706/8. CRECI 248.

NOVA IGUAÇU - Vdo. 
"terr. 

j
ito. Counlrv Club 5.000.00 em.
res. 40 meses — tratür a Rua |
Teresinha Pinto 122 ou tele. .
243-8690 D. Lourdes.

N*OVÀ**IGUAÇU Vende-se j
terr. s/ ent. prest. CrS 80,00
diverse. locai.. R. dos Andra. I
das °6 s I 101. C. Tele. !
243.8690.

NOVA IGUAÇU -Vendemos!
0? melhores lcr_<, com urbani- j
zòÇfo c:mpleta. Prestações ^ 1
prt r d» C S 40,00 a 8 minutes l
dd estação. Construa 3u,:. cas,"; :
com ,. Ia. prestação pago. Vtr
e tra'ar Praça da L:bordade, 1
116, leia - CRECI J-80.

NOVA IGUAÇU Vendo n*. ;
Jardim Boa Esperança. Casa ¦
com 2 and£*es. Térreo 'em fr ¦

qorificj com 't câmaras e de- \
nendêncir:-. 1° .-.nárr tom 2 ;
epart. amplos e _>*eas c.m tfr. ;
r.-.çcs. Aceit.".*sn propostas d? ;
preço. C-ndicõe: 50°,c á vista ]
e resto a lonqo nraro. Tol. |
?.|2-2_294 Sr. Stcfan.

NOVA IGUAÇU Casas. :ômo- !
cies e meia-égua. Vende-se a j
Barrir de CrS 800,00 de entn- |
da, saldo longo praro. Praça ;
da Liberdade, 116 em frente- :
a esiacào. CRECI J-80.

508/11
Ed Central). Tels. 252-7537,

242-5982 e 222-26BB. - CRECI
7. (C

Ã TERESÓPOLIS - Sete Piscina.
- Cascata d. Amores. Vds. ter-
r.no 16x40 Jto. casas Sr.
Oto. Rua principal Tr. na
CONFIANÇA, Imb. Adm.
243-0609 - 223-0.149. CRECI
J-423.

AMPLA CASA DE CAMPO
Centro belo parque c
Í3.000in2 lodo pomar 30 lipci
frutas), vendo 1/3 s' valer
real. Casa; hosp. s caseiros.
Tudo impecável. Ruf- Exceiente
Várzea. Preço: Crj 350. U:r.:c.
Av. Delfim Moreira, 118, lere-
sópolis. De:xo telef. Oport.

lilh: -merc ai
esq.

d ¦

Tijuca p-.quena préd
M.-jcr Avilc, Dona "¦ ot .0 *

B-srTio de Mesqu it. Üxcepoo
nal cpcrt unidade M:.inr<ü
delalh'5 c ¦ TARMEN CABRAL
1339 - 231-0342 e 238 748'.

PRAÇA BANDEIRA Loia e so ,Fjrtidp. ; sobre-loja p/Tr

ILHA DO GOVERNA- ILHA DO GOVERNA-
DOR - Praia das Pitai- DOR - Excelente casa

gueiras, 1 1 3 — Final de
con strução. Edificios
Topazio, Rubi e Dia-
mante. A 50 m. da

PT'
'¦etar

JARDIM AMEIRICA
rio. 2 qts., "U,

TERRENO Méyer, ó-imo terre-
ni o meorp. ou insd. mede
! ' 

20m por 6m. R. Honório,
. ¦.' 5-s» 8Ú.CC3 l'c. Tel
224-851C. CRECI__4232

TERRENO Mídure rs Vd. ilvr,
D.-;-:., o cons.ru r II. 9 Rui
.'•lu , 5 21* V a ce £ casa?
22I-97-J6. C=l:CI 2232

TERRENO 12x30 J a r d
rV.tTCur'?irò R, calçada água lui ;
r.oncivJC-O nor'.d. Aceito 10 m;i ;
enrr. resto a comb. Trt. Caro!1-
...-¦ M.-.nado 26, -.ob. CRECI |
Í304. TI. 229-9671 -- Abreu.

Apto
opa, coz., I

banh var. Rua Marechal Antô- :
nio do Soux... Pr. 50 mil, ent.
20 mil, presi 600 s/j. Tr. Jard.
América - FRANCISCO XAVIER
IMÓVEIS LTDA R. Jornalista
Geraldo Rocha, 205 - Tels.: ,
397-3730 a 397.3080 - CRECI
1273.

OLARIA ~ Vdmos. 7p!9*c" sala. i
2 qtos. dep. emp. Ver c' port. i
Sr. Scerfio na Rua Joequ'm
Rego 45, .pt° 402 e trat. ns
MARVIL. Te'; : 2 4 3-8663,!

m 223-9829,243-7994.223-5310 -:
' 

CSECI ¦- J-321.
OLARIA - Vdmos. ú ! • i m o s !

apt9s. c 5- lã, 2 aros. copG j
coz d-:p. compl. emp. banh. ;
soe em cor, garag. -i p/ ar-.c- |
1... loc. 3.750, de sinal e saldo i

aluouel. Vor na Rua Maior j
Rego, 

"42 
e trai, na MARVIL. .

Tels:. 243-8663, 2 2 3- V 8 ? 9 . !
243-7994, 223-5310 - CRECI - :

Vdo. ót. resid. altos
e baixes c/ 2 si. 3 qts. demais

I deps. p. 120 mil c/ 15 mil entr.
s' D. CrS I 050,00 ou- a comb.
Traiar R. Dr, Nunes, 445 - Res.

i n9 1 c, o prep.
PRAÇA DÒ CARMO - Vdo. ót.

j c.-sa c-2 sis. 3 a. qar. etc. em

I área 600 m2 ót. n/clinica em-
presas 280 mil fin. R. Gonçal-
ves dos Santos, 39 - 245-8232.

! PENHA"""- 
"Ã"vr*8r"ís 

d» Pina -
j Terr. plano ti 27x65 mts. (te,
, p/ Avenida. Pr. 310 mil, Tr.

j:
OLARIA - Apt? luxo, 2 qts. si.,

eoi. banh. área e q_r. R. Gua-
rctinguotfl. Pr. 77 mil, ont. 25
mü, prost, 676,00 o/ caixa. Tr,
FRANCISCO XAVIER IMÓVEIS
LTDA, Av. Brás de Pina 96 -
Penha _ 260-7451 - 260-8919
- 260-7191 - CRECI 1273.

TERRENO J. GUARATIBA
608,O'Jm2 c' 16.30m de frente
rpm a K Antônio Pires.
232-7581. CRECI 348K _

VENDA PELO IPEG* - Ótima
casa sla, 2 qts. dep. comp. a
s P.nnal, 215/101. Ver locai, i
Inis. 232-5382 c- 2320873 PA- I
CHECO IMÓVEIS. CRECI 635 I

VENDO 2 CASAS sala, 2 r|t°s.r
varanda cop_-coz. banh. área '
c/ tanque, 25mts2, gás da rua,
terreno 10 x 50. Água Santa
Trat. prop. após 19 hs. 227-9303

VENDE-SE l.rreno a R. Âda, 212. I
Piedade, tratar R, Dias da Cruz,
127 ./ 204, Meier. C- Dr. Her,-]

f que das 9 às 11.00 e 18 ás l
20 hs. Meier.

VENDE-SE TERRENO - Resi- j
dencial 400 m2 à Rua Álvaro. ] ... .„.„,.,.,„
35. Engenho Novo. P'eço 60 i Au' p~K(->0\f\b. Apartamentos

mil. Traiar 234-9119. Sr. Nilo, I prontos. Prédio semiluxo.

j 'V.ensalidade inferior aluguel.
2 o 3 quartos. Preço a partir

: Ó2 63 mil sem parcelas. Tels.:

quartos, ampla sala,
copa-cozinha, área de
serviço, banheiros azu-
lejados a cor até o leto,
vaga para carro. Acaba,
mento primoroso. Perto

Francisco xavier imóveis I r, c|..ú,es SUDermerca-LTDA. Av. Bris d. Pina. 96 - , Ue CIUDe5' Super mel ca

Poni,a _ 260-7191 - 230-0031 cjos e todo comércio.- 230-4219 - CRECI 1273. - , - ,
„...^r —ir-., r " j "o " ¦ Farfi. condução a porta.RAMOS R. Nribor dc Rego, r ,

371: . í^sa velha em terr. I CorldiÇÕeS eX.Cep C I O-
10x36._y. local. Trat. 392-5860.

RAMOS V. 3 casas em ter.,
10 x 40 P. Sarg. Pinto Oliveira
131 v. 1 ter. 15 x 25 t. P. Ura.
nos 1377 _/ CRECI 3365-

RAMOS \. casas novas Okm
jto. a esl. gent. fin. gosto ^5
mil enl. v. 1 ter. 16 x 20 I. R.
Urano. 1377 s/ CRECI 3365._

VILA DA PENHA- Terreno 900
m2, 30 x 30. Travessa da Ami-
xade, entre n.?s 98 e 142 -
Pr. 220 mil. Trat. FRANCISCO
XAVIER IMÓVEIS LTDA. Av.
Brás de Pina, 96 - Penha -
260-7451 - 260-8919 - • . .
2607191 - CRECI 1273.

VISTA* ALEGRE - Vdo. casa c/
2 pavtos, bom preço, ótima
oportunidade. Ver e tratar ....
M.E.P.A. Tels. 242-4340 , ....
222-7387.

de 3 pav. c/ 371,74m2
de área Útil, Io pav. li-
ving, s.-.la de jantar, la-
v a b o , copa-cozinha,

praia. Pilotis. Esqua- I desp. área de serviço, ["Y*?' cv °r nde.
i,i- mu p' deposito. Ver no loc.

drias de a I u m i n i o . I lavanderia, dep. d e _ ,,-•. n marvil. Teis

Apartamentos com pie- j empr. 2° pav. 4 qlos.*! 
22«f3*30' "j^9'.. 7^"

na vista toara o mar 2 i suite, 2 banh. sociais , riiucf, i-a vendo, r Co
I _t_

Cr$ 400 mil
12 hs. e das 17
232-8917 - CRECI 124^

PCA SAENS PENA Ia. lota-
. io Oportunidade rara -- Pre.
ro excep. Vendo 8? andar,
composto de 4 conjuntos c/ 8
í.i!.ii o 8 lov.-.torios. Juntos ou
srp.-f.idos. Próprio CUriPS.
clínicos, oscrit. ou eonsult R.
G.-.l Roca, 826. Coirclo- no lo-
cil do 13 às 17hs. In(s. RO-
r IA. MENDONÇA IMÓVEIS
R. Constante Ramos, 3CB - Tel
255-4551 - CRECI J-113. IC

SAO CRIjTOVãO Vdmos a
4 do Galeria 2 cio Mercado

NOVA IGUAÇU -

Dentro de 1 20 dias es-
tara funcionando o
miior Centro Comercial
de Nova Iguaçu. Exce-
lente localização. Não 1

perca esta oportuni- i
dade única p/ adquirir i
sua loja de frente ou j ieresopolis

uso ou

A MANSÃO EM PETROPOLIS
Quirandinha salão, si. jantar

c lareira 3 qtes. c, arm. 1 sul-
te, dep. cem pi. o empreg. em
centro de terreno c/ 2 6--l0in2 j

Totalmente ajardinado. Ver 1
írv. Augusto Fragas, 21 - P. !
:-. JOÃO LOPES IMÓVEIS
257-1176 _- 257-263B _ J-573.

HOTEL OLIITANDINHA**- Vdo. |ap. decor. mob. ou permuto ,
ap. Zona Sul. Trai. aropr. no
ap. 148. ! 265-4042 e
238-3721

I T A I P A V A (SUMIDOURO)
Vendo ótima propriedade c/ i
10.000m2 planos, casa c 6
qtos. ágvà e luz própria urgem
re. Procurar sitio Dr. Bercrrí.
perto Hotel Florilda.

PETROPOLIS - 8 096m2 com;
nascente p' 3C0 _ptí. com ;
financ. integral à R. A/gusto
Srver^, 890- Morm, cuio me
rador mestra. Só direto ccn;-
trutora. 265-7695.

PETROPOLIS Rara oportunida- I
di arqu:t-?to 'jcnâc mansão ni !
Estrade do C nforno pr>râ f..m-
'ia defino trato, construída :.
b-? rocha e pilotis, Knda vi.ta
para rache próprio par a b.i-
nho em terreno de 10.000m2
-on-, i?rdim, DÍscina, vestiárici ¦
comp.etos. qsragem para 6 ca-
ros. varjnda. living, lareira, 2
s,-*!as, t> uarto. com armário.
.mbut d-.s. 3 banheros, cop.-

-- cozinha cem _zuieÍos até _
*?to, dependênc;as pa>a hósp?'
:iet a cas= para caseiro- Prece:
C S ' 2_3.O0O.00 sendo 50°, fa-
c 'i.adoi. permanecendo d.:,
r^cao existente. Mai ore. dota
lhes s visit.s tratar na. Rua 16
da Març:. _» 89, sobreloia 2 '

Pftróoolis ou pelo telefone
235-6735 Rio-GB com SiWeirs.

na compra. Tr. COFICO R.
dos Andnadas r.o 96, 90 andar
esq. Mire. Floriano^

BAR 
"LANCHONETE Loopoldi-

n-a f. 60 rara oportunidade.
I Vdo. enl. 100 dos cemp. Tr.
I COFICO - Rua des Andradas

n° °6, 9° andar. Esq. Marechai
í Floriano^

BAR LANCHONETE- -Centro,
f 75 casa lucrativa. Velo. aiudo
na compra. Tr. COFICO R.
cl-. Andrarjas 96, 9o andar,

! esq. Marechal Floriano_-

BAR RIO COMPRIDO Féria
I 3-1 mil contrato zermho, Prédio
S bem vendo por 40 mü dos
í compradores. Oufrn Meier féri=>
; d~ por 80 mil da entrada. Mais

detalhes no Fenlx. R. Álvaro
Alvim, 21, 79 c' Am--.ro Maga-
lhães, Alves cu V leia. CRECI
3171.

CHURRASCARIA GOLFINHO
Presidente .Dutra K. IS Posto
Relógio féria acima .10.000 só
noturno 100 c/ 45. Aceito carro
cu cas: no negócio.

CAFE' E BAR Vende-se a R.
Retiro dús Artistas 26-A. Moti-
vo doença r não ooder estar
á frente do mesmo.

CASA* DE* DOCES -
Copacabana. Tratar D
224-4055- Só ptr. n

CRASE* VENDE

POSTO DE GASOLINA - Área
5.C00m2. Descida serra Petro-,
polis Km 35 em frente ao Be*-
vedere. SÉRGIO CASTRO -
231-0893 - 242-5002. CRECI 22,

POSTO DE GASOLINA - Ventlo-
J-carepaguá - Cor,;. 5 anos.
aluguel O s.iárics, férias 'ój

mil. fc;. 400 m.l ent. 50%-
r2St. <10 meses. Anexa 1 lan-
chonete. Férias 10 mil. Ir.
231-0534 CRECI 1531. GOMES
DIAS.

PADARIA - R. Urano. I 342 -
Posso ótima ponto 50 anos no
ramo enorme lota esquina */
forno francês, arm ações ele.
Inf. tel. 234.1203.

POSTO DE GASOLINA _ Ln,
rua principal. Ga_, 180.000 Box
15.000 ó.eo 20.000 V.d. 50.000

rir,-, oportunidade, Ent. 3CC.
Tr. COFICO R. dd Andnadas
n° 96. 9o i, c Dias cu Adeli-
no lei. 223-1553.

POSTO DE GASOLINA - Me.r
Gi.cnagem 170.000 box e-

diversos 20.000 i.-.i. 150 dos
cemp, Tr. COFICO - R. dos
Andradas n° 96. 9° andar O
Aa-,-n: ou Dias. Tei. 223-1553

PADARIA
Iguaçu fe
com 36 1
60 mil

Vende-se
OI ve:ra I

.....nhã.
Lanchonete, i

¦ Esq. Ccnt.-o Nova
balcà-i 42 mil ouím,,

j balcão entr. 50 c
A C. Dis., Av. Amarai
350 , 12. M Iguac-u.

RUA JOSE' VICENTE 67 - Gra-
jíú. V^nclo imóvfil cemerc. tor-
renc 15x25. Lojci escritório
g.lpáo 2 banheiros eítacion.
Somente 'io local c proprie.!..
a visto cu parte fmsnciada em
40 meses.

ótimas instalações. | SUPER MERCADINHO Rua
lElhcr ponlr R. Senhor dos ; Sacadur* Cabr I 169 bem mort-*

Parsos, .¦ uaue barato C-S
260.000 CO - 50% vista, saldo
em 36 meses Visitas c' CRAÇE

Pca Ohvc B:lac, 2S gr.
602-05 - Tel. 22I-06Í9 CRE-
CIJ-576.

CRASE VENDE - Restaurante
«ucerluy centro cidade
c.z. innrnac.'.- a :-; gabí-

_s de rua. T|JUCA

ler
n I cai o olimo .42059! CRE-'
Cl 3990 ""'

SAPATARIA Copa. Movo 3
conserto. Pode mudar clc rõm..-
Vendo cem 7 1( 2 anos cÍ3 coo.
trate. Aiuguei barato, 'ei.

22V-3831.

6C0rr2
Ci.

CRA-

CRECI

Mansão -t suí-
tas living, casa emnr. àguí

-i- r. . própria luz. baia - 3.900m2
.9 Tel. linvestime ntO, c/ ! 3 km. cenlio 250 mil lac Ini.
46 r t. _ onn nn ' '4'^¦6¦,'" «.Iic- CRECI Mil_

penes CrS 6.900,00

.-!:.-* e b?i«cí i-rc-y
nue! barato e**'. a -?n
500.000 00. Ti. v >iias c
SE. Pc- O a .. B ia;
602'Cí. T-' 221-OfVlB
.1-576.

r-i-HIRRAriCARU. POSTO D E
GASOLINA, lanchonete e motel
c/praia, Rodovia Amaral Pcixo.
to E-taH-» di Rie 7 520m_ rie
área própria IMOBILIÁRIA
WALDYR PEREIRA LTDA. CRFCI
3038. Rua Condo de Bonfim,
370 Grupo: C-06. Fones:
238-7100 e 268-1501.

CAIPIRA FLAMENGO Fér.-,
25 n- lod- n-vn lucrativa
vendi r-r-r 35 nv! H- entrada
Outrr em B-ffcqn férl.- 'A

por 15 mil ri- e-tr.-da. Ir-.t.i
,-,- fr:-. v P a ¦,-,- Alvim 21
70 t ftm-.'- Miía-*:lh_es, a ¦--'
.-.u VI f .. -"-• Frt 317| GB.

Vdo. cieche ..- _Õ*
matr c. s~brado Qãr.

: . 5 ano-: alue. 2.500.
s-r A „i5, 76. Méier.

de sinal, CrS 13.800,00
TERF50POLIS E*cei.cionr>'

l o a
Bonfim -214 - Loia 5. Tratar
c An:on o 22S-17C3 do! 20 -is
22 hs.

nas chaves, e o restan-
le em 72 mensalidades
de CrS 944,27. Inf. VE-
PLAN-RESIDENCIA. Rua
México. 148 — loja tei.
252-881 1 - Ruo Conde
de Bonfim, 190-A. Tel.
264-9152 - Rua Vise.
de Pira|á, 507 - Tel.
287-4040 - CRECI 66.

(f
de mármore, c/ pare-, „„..„..,.
eles decor. box c/ alu-, mm. PETROPOLIS,
minio, terraço coberto : TÜÜCA - Pça. S. Pena TERESÓPOLIS

Rua
nais. Apenas CrS
600,00 de sinal e pres- Tel. 264-9152
tações mensais de CrS Vise. de Pirajá, 507 -

250,00 durante a 
j 

Tel. 287-4040 - CRECI

obra. Adquira ainda 66. 'c
hoje seu apartamento i J. Guanabara - vdo. 2 i«r«-

com nossos corretores; viVta'p/_baja._j2q mü. 396-2612
no local ou na UNI

de telhão, piso cimen-j— O mais espetacular
tado, pec|ueno jard;m, ¦ Centro Corpercial d a

2 vagas de garagem. , Tijuca — 4 andares de
Inf. VEPLAN RESI- lojas c/ escadas'rolan-
DÊNCIA - Rua México, | tes, s:'es comerciais e
148 loja - Tel.i 

garagem automática.
252-881 1 - Rua Conde j Construção em rumo
de Bonfim, 190-A - 

ace|eracj0 (|oca| do an-

E FRIBURGO

A TERESÓPOLIS
Fr.-nco. 131 - Vds
- luxo. c 

' 6 qts
gig. Jdim, :err. p/

CONFIANÇA

Rua Mele
. inida casa

sião. cpz.
piscina. Tr.

Imb. Adm.
0 •! a 9

opor.unid.5-!- 3 ótimas casas ,
em centro de terreno cm ..rea
de 1 4Ç0m2 todo _rbcnz<ido
e ajardinado c nascente- etc.
500 m dõ Rodoviária sementt
p,' 250 mil financ. inii. WAM--
MAR IMÓVEIS - 256-5J.12 -

257-91J5 - CSECI 4152.

TERESOPOUS - Vendo área
d 500m2, i 10 minutos do Cen-
tro, r água c lui. Infs. Car-
los Mattos ou Adelaide Cltlox-
io lei. 268-3138.

Teresópolis
Quebra-Frascos
Vendemos casas lindas

i prontas. Piscina, play-nround.

j Preço CrS 220.000,00, lac. fin.

Informações: HOME IN RIO.

255-4563, 255-1682 do 2a. .1

6,n. No local Silio Castelo

Bronco. Tel. (C244) 22-300 -

CRECI J-49n.

CASA R. M-n-enic.rn 2S8
Vrmdo 011 aluei, fu-rxna .sc VENDE-SE
de art-? acei^ c-f.i bom .i!u_dô leire-ro c
f . iróorlis H'fr -ica íci'lt-. ; ¦'. I
p-rl_ f?."- clinic-, inf.-.-r I eic. vrNDE-SE
2J7-01O- D Lu _-. _,: a...

!"-'r COr'.!-
Ir, li Cl

TERESÓPOLIS VaRZEA - lan-
chonete, har, restaurante, dr
grande porto. Vendo tratai Av.
D.lfim Morrjira, 316

VENCE-SE Oficina de consor...
C; de calcados ejr_nc:_ mo/i- .
mento. M-tiv .'iiigim. Hus
Crrri- a Du:r„, -18 •¦ Flamengo.

VENDO A.n-.-r nho" heufiq_ =
ri p.Tís.: c:ntrplc. Raíirr. cio.
Artislas, 26-6. Ir.cs epíguá.

VENDE.SE _ Sar . mercearia R,-"
Manuel Viiorino, 426. Em •
í'2nre íc Co'étr_ Gama F lho,

VENDO Pio.iari. . bazar cem"
50' i- fin. rudo píign ^er c t_-
•1 a Ru- rJri-i â-mor 3.1

E B Fá' ..::. :. o pre.

b-iíãi elt1 _:bj-
m Ir-auesia. 5. Ve,

. i Luiz.

,ic »,.ri,-) t d:DÓstdr'
Lm 2 fr,ç|_rf'CO_ l-

telefone. Rua Mcnsenho. Ame-
im, 3^-^.. E N_vo.

VENCE-SE contrate de seto-seV-
/iço centro ' câmara fr qor f:c _ ' "

'coucjue balcões de la*i cincos
fries verduras ccncje ados 7 '

caixas regisrrr.cior.i_ tudo novo'
6m funconamen'0. Tratar \.l
Rodrigues. lei. 2?3-992''

VIDRACAR1A - Vendo ou passo
3 loja ótimo ponto a ótima*
condições. Rua B Mosquita,
743-A c 

' 
Josò.

VENDE-SE bar rostauranle e boi-
le. Tratar após 17 hs FaranI,
n? 3 loja F c G

TERESÓPOLIS 220.OC0m2 bem
iocaÍ'z_dcs. Próx¦ mo ao Mote!
C ub do Brasil. Ace'to prepestí
cem 50% f> re-.iante até 2
anos. Tel. 257.7759. Sanios.

221-4211. CRECI 1338.

Olaria
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

E MILITARES
EXCLUSIVO: UNIÃO, GB e

LEOPOLDINA

GOVERNADOR
E PAQUETÁ
APTOS. PRONTOS NO JARDIM
GUANABARA - Sala, 2 qtos.
copa-cozinha, dep. completo de
empregado e qõfdgem. Sinal
Cr$ 2.750,00. Prestações ae CrS
706,00. Ver na Rus Dom An-
tonio de Macedo, 48. Vendas:
OLYMPiCA IMÓVEIS - Tel.
252-9896 252-1398. CRECI
J-445.

MOV à Av. Marecrn
Câmara 350 - Tel
231-1850 ou Av. Epitá
cio Pessoa 1864 (La

goa
267-9994, 267-6754 e
287-4714, ou Praia das
Pi.angueiras - Tel.
3 9 6-6613. C RECI
J-372. (C

ligo cinema Olind.)
Não perca esta opor-
tunidade e venha ad-

quirir sua loja, sobrelo-

ja ou sala c/ vaga de

garage. 58 meses p/
11 pagar depois das cha-LINDO TERRENO I3x30r

I rc-sld. v sla p/ mar, prAx. fulu- , , wrp, A Ni pp
i ,a eslaçãr, barcas p Pça. XV. I Ves. Int. VtPLAN-KL-

i 50 mil fnc T. 396-2337^ _ i siDCNCIA. Rua Vise. de
TERRENOS - Vindo J Guana

; bara 944m2 oulro de 700m2
I Rua Aber ema outro na Rua Dom

Gomi

213-0509
223 1509. CRECI J-423.

A TERESÓPOLIS Vds. 
" 

linda ;
casa-paljcete, 5 qt. 2 si. Üv. j
pumar, herta, id'm, pise na, |
terr. c. 7 mü m2 Ein Schones !
Haus A,. Alberlo Torres, 191 OUTRAS CIDADES
_ Ti na CONFIANÇA, Imb uumH3 \-ll/-W_.i

.Adm ?23 04.19 243 C609
CRECI J 423.

A TERESÓPOLIS Rua Durval
Fonseca - Jlo. 270. Vds. iene-
na 21 "16 - Pertinho lucro
Mcir^. Tr na CONFIANÇA,
2430609 223-0449. CRECI
J-423

EXCELENTE PONTO COMERCIAL
— Estácio (H.-iddoek Lobo}, p/
Banco, Otiea., Eletro-domos-
ticos, ate. c/loja _obrelo|it B
19 andar com ó ti mai insta-
lacões IMOBILIÁRIA WALDIR
PEREIRA LT0A. CRECI 3038.
Rua Conde de Bonfim, 370,
Grupo C06 fones: 230-7100
c 268-1501.

ESCRITÓRIO TRADUÇÕES
Passa-se um no centro eom
boa clientela, silo na Rua Mé-
xico, lol. 221.3585.

HOTEL LUXO - 45 aplos. funcT
ontindo plnnfa aprovada para
150 aptos, todes cem tapetes
música ar cond'Ccnado tele).
área 2 600<n, 53m frenl. para
Du'r.1 a 10 minutes dc N, Igua-
cu. A C. Dia... Av. Arrj-aral Pei-
xoto. 350 s/12. N. Iguaçu.

IMOBILIÁRIA EM EXPANSÃO de 1 ., irMIfTni A Çcondomínio, locacõos e vendas, -¦' ' - ' KIA\->
p.isSi)-.o urgente, bem instala-
da c cirtoir,., bom preço. —
Tels. 256-8468 o 252-8251.

LANCHONETE Centro S. J.
Meriti R. Ramiro Gonçalves, 6á
V-nós cis_ ent 25.000 aceiio
csrro ou CdSL. em neqócio.

LANCHONETE Vende" ótimo
penle. Rua Sirión o Paes, 20

- CcSCidur,..

f£NDE-SE cm Cop.-«bane
taurante e l)_ite melhor r_<
to lecòi e'c. Ot«nm n
237-13Í3 a ürje.

ÁREA COBERTA
46Cm2. Forca estr
R. Sa Ei
C'S 340

nc.U"-,tr .,
1'urt. metálic»

5. S Cr.stóváo.
232-359-1.

AB BRASIL
Jlo. a Mac le
', 0D0m2 ,- ?
CCistr tií IpÕC

ÁREA INDUSTRIAL SOARES
IMÓVEIS LTDA. vende o ....
703 500m2. Rodovia Pres. Du-
tra, Resende, 160 mil à vista,
tratar Av. Copie. 1072/602 lei.
256-5937 e 255-1685 CRECI

I ANCHONETE
pemo cia E-

I. inicial

Tels. 267-4942, ! J*'";0°el 
C.on;»s e outr,

; Praia do Barac. Cr; 65 000 ..
200 000. Trat. R. Mareinle, 1
s 203 te!. 396-2447 cu Ru.,
Cambauba, 1357-A. Daniel
CRECI 41.

. , I

Pirajá, 507 - lei.
287-4040 - Rua Conde
de Bonfim, 190-A -

tel. 264-9152 - Rua
México, 148 — loja --

COMPRA E VENDA
COMERCIO E INDUSTRIA

Vendo, me'her ;
ada aberta recen. ;

vi 25. alug. 25 m
iunto P gasolma. Preçp barato
i 50 a comb Rod. Rio-Maoé
km. 15. Caxias.

LANCHONETE CENTRO
Vende-se R. Tome de Sousa.
99 enlre R. Si. Passos e Buenos |
Aires. Entrada 70.000. Aluguel ;
850,00 ótima léna.

LOJA DE DOCES e SALGADI-
NHOS em Copacabana. V»nde-
so. Tratar Tel. 250-5392. Nostar. -

'¦i c x a ¦ i
ie, lo

BnBMBBa___W_W-B-_--------aBBM^

PENHA - Aplo. luxo. fte. va-
iio, 7 qts. si. copa, coi. ba-
nh irei. R. do Cajá. Pr. 80
mil, enl. 30 mil, prest. I mil
s.'i. Trai. FRANCISCO XAVIER
IMÓVEIS LTDA Av. Brás de
Pina, 96 - Penha - 260-0665
- 2300031 - 230-4219 - CRE-
Cl 1273.

misse. Ru.) Mareante, 1 s/203
tel. 396 2447 Daniel CRECI 41.

iC

RAMOS - Apto. luxo, (le,
qts., ti. coi. banh. área, terra-
ço. R. Joio Silva, 92 - ap 301

Preço 85 mil. Ent. 10 mil,
prest. 681,00 p/ caixa. Ver lo-
cal - FRANCISCO XAVIER
IMÓVEIS LTDA/ Tels.: 260-0665

230-0031 e 230-4219 - CRECI
1273

ATENÇÃO - Sr. Proprietários
cu Condo'*ninos, aceitemos seus

, prédios p.;ra administração. To-
| mos tradição e referências. Irz-

t.ir R. Mareante, I s/203 e Rua
Cambaub-,, I357*A. Tel

! 396-2447 Daniel CRECI 41. C
1 1 APARTAMENTO**"

frente - c 2

ATENÇÃO SR. PROPRIETÁRIO se
precisar vender sua proprieda-
dc, procure-nos sempre temo.

A-RUA-AN-TON,OSTOR,NO,N" 22''"6390' W9*6I8,| 235'3386 ' «J^Ih^Z comera
301/ 102 V. da Penha, Vds. I e. 256-7277
_p. qto./ sl./ COZ./ vrda. Tr. -,
na CONFIANÇA. Imob.-Adm. -
223-0449 223-1509 - CRECI
J-423.

ATENÇÃO VILA DA PENHA -
Apts. prontos, alto luxo, 2 qlt
si. copa. coi. banh. ãre_, sin- '
teko, gar. prédio pilotii, fath_.
da em pas.tlh-is escadas e cor-
redores em mármore, r«crea<áo
infantil. Iodos apartamentos di
frente. R Engenheiro Lafayets
Stockler. 263. Entr. 5 mil, |
pre^t. 955,00 plano decrescente. ;
Venda» local c/ FRANCISCO ,
XAVIER IMÓVEIS LTDA. Tels.
260-7191 260-7451. CRECI
1273.

AUNÇÀO - Vendo apto. frente 
'

vazio, Rua -loão Silva, ^8 _p. J
20!, _/ 7 qts. sl. CD2. bn. _re_ ;
etc. Estudo procosfí-.. Ver r,0 |
locai - EVILAZIO FERNANDES
Tei. 264-7675_CRcCI_2019.

APTOS. DE LUXO 
** 

Pron-eso
mear saia, 2 e 3 Qtos. dep.

. mpretidda, qaraaeni, sfnèi o:
embutidos, etqudrias em aiu-
n f\\'p c'sc v:trificadr, -rzuieios
a^:orjdcs, entrada social tom
ni.rdex Acenas Cr5 703.00
mensaij. Vsr na »ltô Apia., 25
ou na OIYMPICA IMOVEi:.
Tei. 2S2-98°6 252-13=? CRECI
J-4.5,

RAMOS _ Apto.
qts. sl, coi. bính. terraço —
R. Barreiros, 1 240 ap. 102 -
Pr. 75 mil, ent. 30 mil, prest.

mil i/j. Tr. FRANCISCO XA-
VIER IMÓVEIS LTDA - Av.
Brás de Pina, 96 - Penha -
260-7451 - 260 8919 - « . .
260-71')] - CRECI 1273.

VILA DA PENHA - Apl? vaiio,
qts., sl, cor banh. gar. Av.

Mr-riii. ?, 68 mil Ent .25 mil,
prest 700 s/i, Trat, FRANCISCO
XAVIER IMÓVEIS LTDA. Av
Bri* de Pina, 96 - Penha -
260-7451 - 260-8919 - i . .
260-7191 - CRECI 1273

ILHA GOV. - COCOTA - Apt?
luxo, 2 qls. sl. copa, coi. banh. | 

=££",

aep. emp. gar. R 
'lonent» 

Cie-
to Campeio, 460 ap. 201. Pr.
120 mü, ent. 45 mil, prest.
977,00 o/ Caixa. 5/ parcelas.
Tr. FRANCISCO XAVIER IMO-
VEIS LTDA. Tels.: 2600665 -
230-0031 - 230-4219 - CRECI
1273.

JARDIM GUANABARA - À 100
mts. da Praia da Bica - apts.
superluxos com elevador. 3
ótimos quartos, 1 suite, salão,
piso parquet Brasil, copa e coz.
'_ banh.. sociais c</ bancadas
em mármore e arm. aluminio,
azulejos decorados, dep. comp
emp. tel. em todos iptt. tf
comunicação p/ portaria, gar
p/ 2 carros n.i escritura Prédio
pilotis, fachada nm pastilhas
decoradas, esqudr. alumínio,
vidras ray ban Todo um andar
p recreação infantil. Vista p/
toda Baia da Guanabara. F
Nogueira Acioli, 36 quase es-
quina R. Babaçu. Entr. 35 mil
prest. 2 023,00, plano decresc.
Vendas local </ FRANCISCO
XAVIER IMÓVEIS LTDA. Tels.
2607191. 260.7451 CRECI
1273.

2 ct!<?s.. i MELHOR LOCALIZAÇÃO ÒA
azulejos em '• HHA — Jardim Guanabara —

Trecho nobre, junto ao Iate
Clube - Aparts. luxo e/3 t.ts.
salão, 2 banhs. sociais, depend
e garagem — Rua Gaspar Ma-
galháes. 20, esq. Cambauna.
Corretor, 'ocal CRtCI 2706

. antO iro*. a
¦I-445- _ ._ : Rua Cap_nema C 2 ols.. 2 qa-

APARTAMENTOS de alio luxo \ ragens. CrS 90000 entr. dc
J. Guanabar. pro». a orala dal CrS 45 C00 sa'do cm 24 meses.
Bica c* elevado' c pi*cin_ Trat. : Trat. Cocotá p. Marcante, 1
P Cambauba 1357.A ou Rua! s'203 ou Rua Cambaub»
M.mame. I .203 tei. 306-24J7 1357-A Tel. 396-2447 Daniel
Daniel CRECI 141. ÍC CRECI 41. iC

Vendo de
ols., çjar.gcm

em prédio de luxo, no Mono-
ró. Entr. de 20 000 2 parce-
Ias de Cr$ 5 000 i.ndo em
prestações de 897,00. Trat. R.
Mareante, I s/203 ou Rua Om-
bauba, 1357-A. Tel. 396-2447
Daniel CRECI 41. (C

VENDO préd.o residon
5 banheiros, ddaptado para jfl t
dim de infanci.i, servindo para ; £ó.
clinica médica, ou similar. Rua j
Erico Coelho n9 58 -- Quase j VENDE-SE um contraio de uma

na Av, Paranaouã - Telef: j |0js ccm le|. e co|Ie mul|0 t,0,_
3?6-265_K j Sua Sampaio Viana. 202. Tra-

VENDO casa 2 q. ti. qar. c/ i la- na Rua Campes
quintal Ia. locação. Ver Est.
Galeão, 2424 casa 18. Tel.
396-8414. CRECI 2141.

te!. 252-881 1

com 3 Sr. José OI
co. Tel: 228-1313.

CRtCI
(C

CASAS
COMERCIAIS

LANCHONETE .-cio de ca
pflsteiaria chepp com fábri
cie gelo próp"* nãc da com.da
fér 60 m : elreque a empre- ' AREA5

gados, motivo ter 3 vende uma
cnlr. 160 m'i A. :' D:?;. Av.
Amaral Peixoio. 350 s/12 N.
Ipuaçu.

Sã.-* C'istóvào.i
Ver.C; ii'e.! c
ie0m2 de área....

rv.-r.-orics, ,.|Jfc
r f f c i' ó'. :¦:, i c' e f c

6 0.0 W Ponlc .
rci.ime etr. Bse C'í 2.500 I ...
nnncio. Maiores deMlhej p
-:._ 230.1739 280-1344 r
AL2EI» IVAN ou JAYME. CRE-
Cl i I7ó IW4.

ATENÇÃO GALPÃO VAZ. 200m2
áres censi- ter. 2-1^30 aguíi lu;
60 ir ' 

en-- si_. f.nc. s ir. Trt.
Luiz Medeir.i Imóveis CRECI
3-645. Tc . 24;,-0225 R Censt-.n-
ca Barb- sa. :97 s 301/302.

ARRA I5.708m2 com forca íqu*
e 1.1. pró*. E='í 5ep;'tibó ¦
C<-sáfic Mc"-. Sa"*a Cfuz. >o
cl reto 265-76.5.

MERCEARIA Grande csiouue

Sr. Frt.nci.i- i
,o Compri- |

I

CLASSIFICADOS DO
ESTADO DO RIO

>. fte. 2 APENAS CrS 1.000,00 DE SINAL
- Prontos sola,
de-p. ompletas,
cor até o teto, pintura piástea,
garagem, f-ichída em pa_.Tiihe.-s.
Pr s-acão C r l 6 2 2,00, Rua
líapissuma 117, esqu;nj da Rua
Cofnbu (Est. do Cacui* 301) :.u
na Olvmpica imóveis. Te!.
2520896. 252-1398 CRECI : VENDO - ÕTÍm

MITERÔI E
SÃO GONÇALO
APARTAMENTOS PRONTOS EM
ICARAI' - Veia. O melhor pe. ;
Io menor preç^. amplos, sala, [
2 quartos, grande cozinha e
dependência d e empregada, ,
azulejos de cor até o teto, pis- :
cina, play-fjround o belas
praias — De segurança sua fa-
milia pagando como um alu-
guel, aguardamos sua vilila ã
Rua Comendador Queirós, 67
« ã Rua Mariz • Barros, 128,
ou em nossos escritórios em
Niterói: Av. Amaral Peixoto,
207, qr. 1609. Tei. 722-1977 e
722-8631 ou no Rio . Rua Se-
nador Oanlas, 20. 15? andar.
Tel. 252-1739 e 244-2377 Uma
construção de MESON ENGE
NHARIA LTDA. CRECI 1014

A 2 MINUTOS DA PONTE R.o-
H-ttrò- Saía, ato. c._ banh.
_re_ Pu_ Indígena '7.1 p. I0ò
B ,...o C 36.000 a v.sla CRECI
3990 2-.2-0591

APTO. na Pr.ia áe Icarai, c/
linda v std p/ c mar. Andar
alto. Ampla saia c/ piso de
ir-ármcre. 3 qtos. ti suite) te-
dos c/ armários einbutidos í*té
o tetc, Depend. cornpi. de em-
pregòda. Esqu-driõ-s aluminio o
vidros fume. Preço excepcio-
na'. 250 m'l. Venha hcjs mes-
rno em nossos escritórios à Rua
Debtet, 23 - 149 .ind. Tel.
224-7208 2247235 DALE
IMÓVEIS.

Ah! Praia -
Lotes p/ morar
25 min. .entro, l*t<mioe

Niterói, ld-1 p més íixo

I l0°o onl fac 280-47! 2 l

! LEÃO POMBO, cie 8' II c 18
' 

21 hs. CRECI I248

AO PENSAR om vender sua ca-
sa comercial chame BUENO
MACHADO IMÓVEIS. O Sr.
terá sua casa bem vendida cm j
tempo recorde. R. Barão Mes- ¦

quila, 398-A, lol..: 34-0694 e l
23-6946 - ÇRECI_9B6.

ATENÇÃO* - Vendo bar e a loia
férias 60 mil, tudo per 500 mii

I e F.cilito no b.irro de maior
vabrizeção da GB n.io perc;.
este ofmio nogócid. Inf. iid fe-
ni. R. Álvaro Alvim. 21, 7o c

I Amaro Magalhães, A'ves ou
I Vilela. CRECM171 GB.

i ÀTENCAO COPACABANA Bar
' c minutas féria r'0 nu nãc
i nDre aos dem naci bom con-

trato. Edifício vendo barato
lar.chonete íérir. 60 cer :00 mil
de entrada temos cutres bons
negócios neste b_irro. Fenix' ¦} Álvaro Alvim 21, 79 c

i Amaro Mí>gôihi.es, Alves ou
; Vieid. CSECi^31J2- GB.
ARMARINHO Vende-se ou

j pasia-se contrato de 5 anos dõ-
loja à Ru_ Bento Cardoso,

! 344-B. B. de Pna.
AVIARIO c pássaros gaiolas

rações etc. Vendo ótima casa.
Ver e tratar Av. Democráticcs,
728 esq. Itaóca. Bonsucesso.

ARMARINHO - Vendo bem
montade, g^^nde estoque —
Ótimo oento. Rua 5enador Ver
93-1. 1.

AVIARIO - JACAREPAGUÁ'
Instalações p-ra produção de
16.000 frangos de c o r 1 e .
Galpões dc concreto, com
1 8O0m2 em terreno plano, mu- ,
rade. de 6.00jiii2 (60.100). I 

'"Oorrfico Kibom

Vendo 320 mil ou aluqo oor

_I0 salár os. 23B0I37
ATLAS 

'"*B".r"e 
restauram. - I MERCEARIA

Tiiuca - Féria 46.000,00 Pie- prédio C moradia loja separa. ,„.„
prec; Rua M cjuc; ' GALPÕES
3 CRECI 3293

idustriaí vendo c
torcd, luz, tel . A . B'as>l f.
5000 10000. 40000m2. Rod.
Pres Dutra Km 1 o 35 l
16C00. 20000, 9900. 4õ000m2.
100000. 200000 5 0 0 0 0 0,
81X0001.2 -: cjaloões 'CRECI _
628'' 22! 3245 GAVAZ7I.

telefone, bon
nu 92 CRCCI 3293

Rua
- 242-0591 CROMAGEM Vencte-se bom

faturamento, contrato no^o 'cl
260-1008.

n»/. !

ATENÇÃO VENDO ba ho-

ATLAS
- Fen

7. S,
ivoviamnio 25e 5033

:RECi 3672

!an-honete i.eii--.
Aluei 7 sal

n;vo Hcrar-o c-
Trt Rua Teól.lo Oio
CPECI 3/6.

CO 250.000.00 - Entraria 40% I da o! mio
Contrato novo feito na hora | Cerv.mtes
Aluguel 1.000.00 - lem ar! 242-C59I

condicionado - tratar Rua leó- j
filo Olcni. nO 123 CRECI
376.  í

ATLAS Lanchonete - Cepac -
bana - Féria 100.000.00 En-
trad. 300 000.00. Vende-se com ,

i urg (Mie ia Contrato novo
Aluguei 1.200,00 - frat.r Voa
Teófilo Oloiv, n9 123 - CRECI
376-

ATLAS Lanchonete melhor
ponto do Catete Fer. J5

j Aíu. 4 « i. Contr. novo -
: Tr! Rua Teófilo 0'Oni 123
I CRECI 376.

A. S VENDE C Grande bar
! merc. c * pred. _ bc morad. ;
I fér. 30 ent. 60. Tr c SAL- i

GADO R. Ana Teles 742-E CRE-
1 __[____'_
l A. S. VENDE 

"bar 
Jacareo. -e-.]

I 22 enl. 40 préd. no.o Ir. R.
i Ana Teles 742-fr«sci. c R C.
' Bemcio CRECI55I.

; A. S. VENDE lanchonete" lér~4Õ I
. enl. 100 insl luxo tr. c SAL-

GADO R. Ana Teles 742-E .so.
P, C, Benioo CRECI_55K

A. S* VENDE bar 
"merc. 

fér. 40
em 32 mst. luxo c tel. ti fi.
Ana Teles 742 E eso. c R. C.
Be., cio CRECI.551

A S. VENDE oadaria í, , ¦ -nha
'e- 50 em 50 it. c SAI GADO
S A„_ Teles 742 

'E 
seda pio

MERCEARIA Vende-se c, mo-
radia vazia, N. B Não pcj. ati_- :

guc:. Preço 25.OCO. Entrada
12.000 ores- 300.00 o- més

_R. Gal. Belford. 473. Rocha. |
MEIER Vdf- bar ótima oporr

rend:. 20,030 r.-i 10 CCC. Iríla.
242-7777.

NITERÓI - LANCHONETE
Vende-s. mUaíitcões m.d.rn >.- |
s me.., •".'_. uCiuipaciõ. m-.bc
ponío. A, Amara; Peixoi- j
Niteró-. loia e sobrçoj-, are.n :
de I53m2. Vrndo mol vo Je j
saúde, com cu sem move: :
Trata' diretamente c.m o o*o
prietáno. Teefone 7.2 7243.

OUCINA GRAJAU' - Vendemos
excelente local, com duas fren-
tes. Maqníficas instalações, po-
den do ser convertida em con.
cessionária, 3 boxes para lava-
gem e lubrificac-... com elpva-
doros autúináti-os, 4 elevadores
na oficina, almoxarifado e ex>
celente recepção. Instalações
embutidas He lui, forca e ar
comprimido. Completo equipa-
mento e ferramenta!. Tratar Av.
Rio Branco. 15'S qr 1906 Tel
222-492.2 CRECI i-570

Vendo o força luz,
3000m2, V Isabel, São

Cristóvão c I 0C0m2 Cais Po'
to c 8000m2. Roa Du*ra
3C00m2. Av B-asl c 2500.1-2
¦CRECI 628i 221-3245 GAVAZ.
2'.

GALPÃO M.ijr-- tosa const'U-
cio no Km, i fi r o d a Via D u -
tri Lui e forca ligad.is l?ís._ ,
l.iacáo privilegiada, Pr„co ten-
;-dor e rondiiã-* tíc paga-
mento bom facilitadas ln* no
Qip C'NTRO DE JCLiO BOGO
RiCIN - cd Av Central Lo|i
18 ¦ 224-077I . 252-2989 -^
CRECI 95 - JBCI21 C

CAIPÓO INDAl. Vendo a Tii
Sania Mor ,na 260 c 300m2
•ral c Celso 280-08'3 - B.
í»-o«. i .icr. 20.6 CRECI 3050.. _,

GALPÀO GRANDE VDO. A.f
B ,,s-' B c-.r-.nd-. n d, s • . ,
.'5C0m2 s uxo nrec-, 3.0C0
bam f n •¦ Rua LJ a n o »-•

331 202.

GALPÃO
tipo df
3 . 5COm;

Vdo. pfita ualciui^j
indú-'r'_. Are. dt

tstf o'\i*t- '«#*ã *; -.
iuz. 'o efene e ?i

s 250-70'. -l.
TREC 53-

CALPAO industrial

bar C.'fe
50.000 Ru» í n

o.er.o. CRtCI 399'

ÓTIMO PONÍO C rí-RCIAL
f,t»t'-o Hiero l -'):' '.5
» 11 ( etteque ' t.ilaeo.s,
ei, opo.li.-l-.-i !"OBI-
LIARIA WALDYR ' E I " A
LTOA CPECI 3 '•^' "u- Conde
de Bonfim 370 G-upo C-06
fenes 238-7100 > 268 1501

23' 6

I0AL

... 
'.;_3

Vendo c/
[ •

'I6i Irai, O
1 

'-: 
Pr:f lace,

3050



8 - CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, S.°-lcira, 14-3-74 IMÓVEIS - COMPRA E VENDA IMÓVEIS - ALUGUEI.

GALFÃO VAZIO Vendo c
l.20Cm2 dc arca constr. tech.i 1
do, estruture de cimemo arma- !
do 200m2 dc área livrt, enir. :

p: camirhão, escritóno, refei-
tório e almaxarife. Cordovil-
Iraiá fácil acesso à Av. Brasil.
Maior cs detalhes p reis-: ¦ •¦¦
330-0739 ou 2S0-I3J4 c/ Al-
ZEIR IVAN ou JAYME CRECI
1J76_ 1=3J._

METAtURGICA, operando com
esctuedria*. dc alumínio, cm óti*
mo ponto. Vendo cu arrendo.
TeL_252-9081. Sr. Rangei.

INDUSTRIA V. área 36 000m2
Esquina 200 m p/Est. Velha

da Pavuna, próx. Pepsi-Coia.
Próprio p/ grandes indústr. su-
permeresdo ou pianc habitação

Compramos p/clientes
qalpões de 400 a 2.030m2 na
GB. Inf. tel. 252-0084 - CRECI
2298.

PRÉDIO A 200 MTS. da Ãv. Bra-
i iodo de cimento armado

com 2.067 mis. de área cons*
truidfl servindo para indústria
c*u depósito. Rua Ir ama ia
-- Parada de Lucas,
vazio, com telefone e

PETROPOIIS - Vende

SITIO EM PIRAI
IMÓVEIS LIDA. vi
156 000m2, oima casa
6 qts. 2 banhs. azule,.

SOARES
nde c /
c. saião,
até teto,

grde-, cop.-coz. salão p/ jogos,
3 -qts. p/ emp. 3 qts. p' depó-
sit. beia piscina, pecilga. casa
p/ caseiro, todo cercado, luz
cia Light. linda vista, trat. Tel.
256-5937 c 255-1685 - CRECI
.1-526.  

VERANEIO

PONTA NEGRA-JACONE* -
TETO (Rapltoeí Bottinoj, vende
área com 300 000 ml cottan-
do estr ¦''da Ponta Nopra-Ja-
cone. Preço: Hum cruioiro m2.
Tel: 224-5456.

DIVERSOS

74
Entrega-se
força.
indústria

metalúrgica equipada, funcic-
nan-do, para fabricação arrigo;
finos. Lccal privileqlsdo. Tratar
visita, p/iel. 42-7700 CRECI
89 010 - RJ-

PADRE MIGUEL - Galpão e ler.
reno 2000m2 Rua Prof. PI n

Vendo.
CRECI

T e I

Olinto Asf. Próx. Av
mais 5 lotes 350m2 cd.
Alugo. lc. 261-2336.
3875.

TIPOGRAFIA V.-n.ic R
dido Benicio 870-8.
39C-95Í5. P. Sa_:a:_

TERRENO PARA GALPÃO - MA-
GALHÀES BASTOS - Terreno
de 33 x 53m. Valor: 45.000,00
a visla - Tratar: R. Dias da
Cruz, 380 Tels. 249-8765 o ....
229-3567. JÚLIO BOGORICIN
IMÓVEIS S. A. diariamente até
21 hs. CRECI 95 -JJM-282. (C

VENDO 2 terrenos com forca
ju -'o á Av. Brasil, Olaria
420m2 c i^nha Verde, Inhaúma
18x29. Direto 265-7695.

ARARUAMA .. 25.C00m2. lOOm
frente p- praia. Esluòo propôs-
ta c 

' 50*3 e rest. ate 2 anos.

^.257-7759, Sanlos.

ATENÇÃO CABO FRIO - Bair- 
'.

ro, não ospere o domingo che- '

gar. Casa c/ lindo gramado, 
'¦

c/ 7 salas grandes, 5 quartos
c; armários embutidos, 1 ba*
nheiros sociais, 2 cisternas c/
água permanente, suite para
caseiro. 3 vogas paia automó-
veis. Construção nova, c/ 240
m2 de conforto CM! — Ag.
Ipanema, aberta diariamente,
das 6 ã*; 22 horas. Rua Vis*
conde oe nra-a, 4 41. leis.:
267-9257 287-3245 a 242-5982
- CRECI 7. (C

APLICAÇÃO DE CAPITAL - To-
mis o negócio ideai. Área c'

. 167.800,n2 em Pedra de Guará-
tiba totalmente plana c /
loteamento aprovado a 700m

I da praia. Ônibus à porta. Tra-
! tar- SÉRGIO CASTRO - Assem-
! bléia. 40 - 129. 231-3629 -

242-5002. CRECI 22.
ARARUAMA - Casa esl. 3 qts.

: benhÇ. copa e coz. mobil. 60
i ml financ. 232-7581. CRECI
, 3841.

ARARUAMA--" Vendo casa -
Rua Rea. do Chile, 21] Ver no

I local. Iralar 222-6992. GB. CRE-
Cl -1090.

RIO DAS OSTRAS - Lotes e SI-
lios, próximos a praia. Sem
entrada, prestações á partir dc
CrS 250,00 monsais. Infs. com
Carlos Mattos e Adelaide
Chiono polo Tel. 268-3138. -
CRECI 372 responsável Sr. Go.
mes.

APT? - No Jardim América -
São Paulo — Sfflao 2 amplos
qtes. e dep. c/ telefone vaga
gar., troco p/ idêntico no Rio

c ' visla p/ o mar. Trnl. SOU-
DER IMOBILIÁRIA 236-7716
CRECI 3862.

BPAS1UA — Compro à vista* 1er-
renos no lago. Vondo im.» -..- s j
no DT. HERNANI RODRIGUES.
R. Santa Clara 50 s -104. Fone
257-0255. CRECI 2 657.

I

Acougue
Compramos contraio ou pagamos aluguei.
Telefonar para 248-4125 - Sr. Antônio.

Casa de luxo
para comercio

Vendemos

Comprido, com

ao

por apenas

Rua Itapirú,

Barroso, 72

224-5596 e

junto

500 m2

420.000,00 à

1 .249

Rio

- grs

252-:

Largo do

de construção,

combinar. Ver

- vendas Av. Almle.

1 .001/4 - Tels.: . . .

718. CRECI J-256.

Terreno com 51.000m2
Santa Cruz /

Vendemos por apenas 450.000,00

à combinar, bem no centro do bairro, rua

asfaltada, inf. e venda Av. Almte. Barroso

72 grs. 1 .001/4. Tels.: 252-3718 e . ..

224-5596 CRECI J-256.

HELDER MADAIL IMÓVEIS
LTDA. - Aiuga ap. I 002 à R.
Riachuclo, 220 c/ si. e q. ele.
Chaves com porteiro - Tels.:
223-10-19 243-6512- CR!CI 748,

HELDER MADAIL I MOVEIS
LTDA. - Aluga ap. 602 à R.
Resende, 21 c. si., 2 q. etc,
tratar a Av. Presld. Vargas, 590
- si. 1 111. CRECI 748.

HOTEL — Aluga-se qtos. e ap-
toâ com águi corrente quer. .
« fria, e telefono em toda* dc-
pendências o café pela manná,
estacionamento próprio, preços
módicos c convidativos, am-
biente sossegado e familiar [
condução para todas as parles í
da cidade ò Rua Monte Ãleqre [
n? ó esquina da Rua do Ria-
chuelo n° 213. F°ne: 232-1220.

ALUGO — 1 quarto e saleta
eompl. indep. p* casal q. tra-
balhe fora e de refs. Rua
Maia Lacerda, 572.

Brasília

com

ARARUAMA E IGUABA - Prox.
e frte. praia lotes c/lui p/
construir imed. CRECI 1605 -
Abelardo. T. 243-8624 i ./. .
223-5716.

VENDO
260,1-2
bo„, c
R. t!
2'ív

fáb. arm. embutido cem
legalizado sem pass'vo,

¦ntrato, aluguel barato.
Oficina:, 223. Tel.

•7 noite 235 1395.

DIVERSOS

CABO
3íCm2

FRIO

Vende-se um conjunto de lojas-escritório
área de 280 ou 370m2 para pronta entre-
uxuosamente instalado e mobiliado, açor-

tinado, parcialmente carpetado, com sistema de
intercomunicação e 4 troncos de telefone. Serve
somente para alto padrão administrativo ou co-
mercial (financeira, representações ou assesso-
ria governamentais).

Informações: 23-9252 Brasília/DF - Sr.
Jayme — Horário comercial. (C

Casas pré-fabricadas
Ern madeira de lei tratada. Entrega 90 j

dias -- Vários modelos a partir de CrS 46 j
mil. Financiadas até 15 anos.

Consulte NELSON ALBUQUERQUE EMP.
IMOBIL. Rua Teixeira de Melo 31 — Loja G
- Ipanema - Tel. 247-4313 - 267-7245 e
287-1748 - CRECI J555.

Vende-se

lef.

LOJAS AV. COPACABANA 1138
Ótimo ponto. Tratar com proprietário.

236-6480 após
Te-

19 horas. CRECI 900.

ALUGO pessoas finas bonito
apto. qto. saio, sep. coz. b-nh.
área c/ tanque bonito prédio
pintur,i e sinteco novos. R. Luis
Camões, 75. Qu^se esq. Av.
Passos. Mostra zelador.

ALUGA-SE
bast

Venda o seu imóvel

Prédio - Flamengo
Vendo à Rua Paissandu, prédio c/ 2 pavi-

mentos, próprio p/ escritório de grandes firmas
ou outros fins comerciais. CrS 1.000.000,00 faci-
litados. Inform. e visitas: 256-3131 - CRECI
3593.

Temos compradores para
e apartamentos na Guanabara.

casas, terrenos

A vista ou
Tel.: 256-3

a curto prazo.
31. CRECI 3593.

CARROCINHAS - Vria. cachorro
quente e refrigerantes. Vdo. 3
iuOer.'nclôs e -ovas. Baratissl-

IMÓVEIS
DIVERSOS

SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS
A TERESÓPOLIS - Quebra VI- j
dre, Vcli. casa-sitio, (./ 3 Q1-/
i J coz./ dps./ horta, gado ;
e 80 mil ni2 terr./ Tr. na CON- .
flANCA. 243-0609 - 223-0.149
CRECI J.423.

ATÍNCÀO - Vdo. barato rr,ot. ;
tran;F. sitio P. Guar.-lilia 2 IM j
mtr-,2 ótima casa piscina cotltei-
rat 6 boxes carro e ioqos. 5 j
q. doso. Vei Rua Cândido Fa* -
rias. 128 Jardim Guaratiba, Es- i
nad.-. da Pedra. Sr. Waldir.

I1ATIOUARA - :
Ides 1 c. 14.875,n2

/islã e 15.250m2
vista. CRECI 3990.

ARARUAMA
iiti;* o.-.ni.,
13.C00 a
ii.COO a
242-0591. __

CHÁCARA 7 ALQ. - 'As mar.
gen; da Rio- 5ah*a próximo a
Miradouro c Muriõe, água por
gravidade, luz c forca abun-
dente. Tratar lei. 265-6639.

GAIPÂO vendo vários fama*
nhos e preços Ex. Rua Ceara
-1.500 m2 mais terreno temos
oulros inf. Alborico Giráo —
CRECI 3016 T 226-9198 - .
246-5363.

FAZENDA 160 alq. c gaao,
lavoura, cachoeira, 12 pastos.
esiábuioi, lagos, jardim, salão,
jogos, usina própria, tel. luz,
diversas casas. Na Posse; entrar
à direita ale Km 17. FAZENDA
JAGUARA Petrópolis. Cr$
2 500. A:cifo 5*0% imóveis. Rio
cu C Fr o. SÉRGIO CASTRO.
231-3629_- 242-5002. CRECI 22.

FAZENDA (/20 alq. Ioda betief.
possib. dí renda fabulosa neg.
d»» o*joM à 40 min. do Cen-
tro c * linda cacho rira • pis-
tina. P/ mot F. maior. OBS.
fica loc. em Tin gui. Visitas —
256-0601. 257-5588, 255-3601
D. MAP.TINELLI CRECI 3407.
Dista 17 km de Nova I nu açu.

FAZENDAS SACRA FAMÍLIA no
'¦neio da floreste e terreno na
Barra Tiiuca 60»6G0. 229-7Ó73

CRECI 1979.

FAZENDINHAS - Vendp áreas
di sitia 8 partir de 10.COOm2
o pta^o com nasc. mata clima
e*c. Est. Rto-Frib. Km. 21. Ini.
Te!. 542-8460- CRECI 3336.

FAZENDOLA - Silva Jardim -
14 ale,, km. 74 BR-101 - Eslá-
bu'0 Po: Ige sede galpão b-go
casa colono psístos capineirai.
Fone 396-0446 c/ proprietário.

FAZENDA EM PARATI - A 2 km
da praia, próximo à Rio—
5antos. Área de 229 alq. geom.
íl 110 hectares), 40°o ern var*
rea. Toda demarcada e com le-
v.jntain-ento topográfico altimé-
'rico completo, Otíma para Io.
Ieamento ou empreendimento
turístico. Duas cachoeiras, com
piscina natural. Preço 5 mi-
i»i'»-*¦*, Tratar diretamente com
o proprietário pelo t n I .
247-9771. 'A noite, durantt' a
ternana.

Terreno^ de
de 140.C0 men-

sais e 8 minutes do centro c/
bela vista para lagoa. Alte.
Barroso, 2 - 16? - 252-3719
-¦ 222-29C6 - CRECI 1919.

CABO FRIO - Praia Una. Vdo.
6 lotes juntos. Comprei p/ 39
já paguei 19, passo por 6 mil.
U.-tjente - 22E-6133 - CRECI
2549.

CABO FRIO - Ali em
Cabo Frio. Pela ponte,
um pulinho. Praia das
Palmeiras. Desfrute a
vida. Casas de campo
modernas. Prontas. 2,
3 e A qtos., sala, cozi-
nha, balcão americano,
dep. completas, gara-
gem, quintal. Clube.
Restaurante. Telefone.
2 piscinas, campos de
esportes. Sinal somente
C r $ 800,00 e pres-
tações mensais de
C r S 500,00. Entrega
imediata. Imediata. Ad-
quira sua casa com
nossos corretores n o
local ou na UNIMOV.
Av Marechal Câmara,
350 - Teh 231-1850
ou Av. Epitácio Pessoa,
1864 (Lagoa). T e I s :
2 6 7-6754, 287-4714,
267-9994 e 267-4942.
CRECI J-372. (C

CASA - Jardim Flanboian -

Vpndp-s» área construida 220
m2. Terr. de 800 m2. Tr. R-
Erico Coelho, 138. Cabo Frio
ou lei : 30030.

CABO FRIO - OGIVA - Vendo
ultimes lotes c/ pequena entra-
tia e financiados- Trotar c/
PAULO. Tol. 242-7048.

CABO FRIO - 35.000 casa n\o-
biliadd, sala coz., banh, varan-
da c/ cobertura, 237-6215. _

IGUABA - Casa, salão 3 qtos.
df-p. Quinial arborizado 18 x
30. 222-C383 222-0313 222-7187.
CRECI JJ6K

LEIK-WIll - Araruama, vende-se
torreno c/ 600m2, A 150 mts.
aa prsia CrS 35 mil à vista cu
CrS 40 mil financiados- Tratar
Sr. Kalil 236-5488, 257-5044.
CRECI_2836. __

MARICÁ' - Vdo. 5 lotei iuntos
\ ou sep. dentro da cidade c/
| lut, a vista, tel. 222-1478 -

Mario Minim - CRECI 2560.

Casa e galpão
Botafogo

Vendo a Rua Dona Mariana, casa antiga
lendo nos fundos, c/ entrada separada, um
galpão de estrutura metálica c/ 380 in2. Área
total do terreno 759 m2 (11,50 x 66 mts.)

Preço: CrS 1 .350.000,00 c/
ciados em 12 meses.

50% finan-

Marcar visitas p/ lei.: 256-3131 - CRECI
3593.

PEDRA DE GUARATIBA - luxu-
osa casa visla d/ mar terreno

I C00m2 c/ salão, 3 qts. c/
arm. 3 banhs. copa coz. casa
caseiro ter/aço etc. P/ 220 mil
ints. WAN-MAR IMÓVEIS -
256-5442 - 257-9145 - CRECI
4152.

PRAIA DE PONTA
Vendo lote 14
med. 12x40. Tel.
nheiro.

PRAIA RIO DAS .OSTRAS - V
últimos lotes e siíios R. Aãsem*
bléia, 34.603. T. 231-0531
CRECI 448.

PONTA NEGRA

NEGRA -
quadra 106,
238-5740. Pi-

E BARRA DE
MARICÁ' Comprando ou
vendendo o seu terreno, con- |
suite a experiência. TETO (Ra* |
pliar) Bottino) R Evartsto da
Veiga, 35 s/1314 - Tel.-.
224-5454.

AZENDA 72 ALO. área da Su-
dono — Região pecuária às
rnaracnj da Estrada do Boi,
próximo BR-101 Município de
Mucuri, Su! da Bahia, pastagem
colomão c/ mata^ e capoeiras,
titulada, boa acju.icia. lei. . . .
265-863*;.

GRANJA no l<m 20 da Est dos
Bandeirantes t/ 18.000 m2 de
¦iiea - c/ capacidade p/ , .
30,000 cab. de frangos - b.
Chácara, tui e forca — CrS '

700.000, a. C - Inf 256-0601
- 257-5588 - 255-3601 - D.
MARTINElll - CRECI 3407.

HELDER fAADAlL IMÓVEIS
LTOA, vende em Araras, exco-
lente s:-*o C' casa mob., casa
pi cas. etc. Área 2.IOOm2. Tels.
223-404O,- 243-6512 - CRECI
748.

MEN0ES Sitie, cem 3ó.500m2,
com maqnifica reitdênciõ. luz,
força, tel. água nrópr a, pomar
etc. Será vend'do em leilão
pilo lc;!-:e;ro ÁLVARO CHA-
VES, segunda-feira, 1B de mar-
ço, às 10,00 h«. no seu escr.tó*
rio, na GB, à Püj Buenos Aires,
_80189. Maisjnf. tel. 222-4382.

RIO-TERESOPO^S - Vdo. sitio
c/ 35.0OO.n2. c casa, Iul, gali-
nheiro, bcsí;uc, pomar, c-impo
cie fuiabe!. e1"*:- Distante I hora
do Rie Ent. CrS 30 mi:, sai-
do Cr! 2 mÜ mrnstvs Inf.
Tcl.J52-46l6^

RIO-PE1ROPOLI5 - Kilom. 18
sitio 3.587m'* tedo plantado
ót. Ir.cal ót. preço CRECI 3990.
242 0591

PONTAL
DD ATALAIA
tMO IWO

TERRENOS
debrucados sobre o

mar c/áreas do 2.000m2
lorpamento CLASSE A ex-
cluiivo, c/portaris priva-
:iva. Entregue com água,
lu? e ruas c-ileadas. Finan-
ciamento direto em 50 me-
ses. Preços fixos.

CRECI J-406 vendas
Rio 242-9278 224-4764

Cabo Fr^o 3-0460O ORÇA

PRAIA DE ITAIPUAÇU - Eo
vendo ótimos terrenos financ.
em 50 meses com entrada
10%. Te:. 245-4480. Sr. Aradio
de 6 até 22hs. CRECI 1047. GB

PRAIA DE ITAIPUAÇU - Dentro
da Nova Niterói, lotes de ter-
reno n,i mais beia praia do ü-
irr,-.! fluminense. A hora de
comprar ê agora, com a -nau-
guração da Ponte Rio-Niterói
e a abertura da Estrada Litora-
ne.&, que possará -dentro do lo*
ieamento. A partir de 50 praj.
lações meniais dc CrS U4.00

e pequena entrada, facilitada
ln(. COMINAT S.A. - Travessa
Ouvidor. 9-49 sndar - Tels.
242-1922, 230-7451 e 242-7148
CSECI 1852.

PERÓ - CABO FRIO Quadra
da p-aia. Vendo terrenos de
800m2. Tratar c/ PAULO Tel
242-7048.

SITIO - Gf-mde oportunidaHe ,
)0 000m2, no Km 23 R:c-Tere-
sópoÜs. Luz, água. 35 000 -!
Urgente 265-7126 - Carlos. _

SÍTIOS EST. RIO-TERESOPOLIS
Alto d. serra. K, 50 Faien-

da Garrafão. Linda vista rio
« cachoeiras. Sítios a partir de
2.000m2 entrada 10°i saldo 40
meses Rua do Ouvidor. 130,
6" grupo 614. Tel 252-5364 ~
CRECI 340.

SITÍÕ Km 22~Rio-Pe1fép.
4O00Om2 : s-.cn-,, .«um, casa
mobiliada. Caseiro Sr. POCHA
C-S 250 mil (nane.
CASTRO 2 3 1-0
242-5002. CPECl 22;

SITIO RODOVIA PRES DUTRA
SOARES IMÓVEIS UDA. ven-
efc"*, «erva p/ indú*!ria, ot^nia'¦ocatiri-cão. *.jz e fcçs L:ght
l«l 256-5937 , 255 1685 -
CSECI J-526.

SÉRGIO
398

dl KJNTAL
DD ATALAIA
OUOIWO

CASAS BRANCAS
esti o mediterranée,

com vista d:; mar e
próximo da Praia Gran
de - terraço ajardinado,
living, 2 ou 3 quartos

26 prcietcj a sua
escolH--!.
Financiamento direto em
80 meses,

creci J-40Ó vendas-D*
ORÇA

R'0 242-9778 2244764
Cabo Frio 30480

Terreno de 15 x!20m2
Madureira

Vendemos por apenas 180.000,00

à vista. Ver Rua Dona Clara, 221. Ven-

das e inf. Av. Almte. Barroso, 72 grs.

1.001/4. Tels.: 252-3718 e 224-5596 -

CRECI J-421.

\ M0¥EIS
ALUGUEL
ZONA CTINTRO

CENTRO
ALUGO

Ri-jchii
rado,

porte

dopto. 902 di Rua
. 2-17 sala t qto. ser
¦a. Cri 500,00. Chaví!
ro. Tratar PíiuIo Freire

CRECI 3895. Tel. 232-9702.

ALUGO kit q'o. s. ban. coz. e
l qto. p. raoaz próx. Cinelan
dia. R. F-rnc-sco Muratori, 1C3,

ALUGA-SE - Quarlo na R. Se
nhor 'dos Passos, 87. Tratar n;
Lanchonete Afonso Costa.

CENTRO - Aluga-se apto. 203
Rua Senado, 320 conjugado,
kit. o banh. completo.
CrS -400,00 mais taxas. Ver loc3l
13 às 17 hs. Tratar IMOB.
GCES. Rua Alcindo Guanabara,
24 s/1205. CRECI 202.

CENTRO — Aluqo ou vendo

conjugado novo, Av. Presiden-

le Vargas, 1733 ap. 1001. Tratar

Luiz 224-9031.

Classificados do JORNAL DO BRASIL. Em
967 anúncios elassifi-

73
mu e
cados jorna:

CLASSIFICADOS QUE VENDEM

ap. R. Card D. Se-
Leme 23 - Ed. Sta. Mar-

informações. 225-8167 das
8,00 às 11 da manhã.

ALUGA-SE um quarto à Rua Ge*
neral Caldwell 212 sob. - 2
meses deposito. — Centro.

ALUGA-SE - Um quarto para
casal cu rapazes 250 c/ depó-
sito. R. Frei Caneca 25 Centro.

_LJ28-4769 Fonseca. 
ALUGO — Sla. e qto. mob. a

1 ou 2 snrs. ent. indep. a 5
min. do Centro. R. Francisco
Muratori 75. Tel. 242-3053.

ALUGO — Qrt. , om ap. c/ mó*
veis, a cavalheiro dist., a tele-
fon., õlug. 270. Dando referén-
cias. R. Resende -16, ap. 401.

ATENÇÃO CENTRO - Rua São
Bento, 17. Aluga-se prédio no-
vo, v,;iio, para entrega ime-
dlata, composto de 1 pavimen-
tos, área construida de 350m2
informações • chaves CMl —
Ag. Ipanema. Abe-ta diária-
mento das 8 as 22 horas. Rua
Visconde de Píraja, 444. Tels.
267-9257, 287-3425 e 242-5982
- CRECI 7. (C

ALUGA-SE apto. 1005 à R. Ria-
chuelo 217 SI. quarlo ar c. tan-
que. Chaves com o porteiro.

ALUGO — Ãp. sala quarm sep.
kilch. banh. R. Riachuelo,
241/803. C 'li 'porl. Tratar
ECO-Adm. Tel 2 5 6-2862
256-2533 CRECI 4065.

ALUGO vaga escnior*o perto
refer ênc.õ. Recebo trênsnt.to
recado. Pode 'cr alvar-)
221.9311.

ALUGA.SE - Rua Senhor dc
Matosinhos, 1 13-A, .ojú c/ ,r.i-
tai-ições p/ bar. Chaves no no
106. Iralar ADIBRAS - Ira..
Paço, 23 sb. 231-1750 ¦¦¦ CRECI
J -195.

ALUGAMOS - Av. Presidente
Vargas, 663 si. I 903. SI. c'
banh. Alucj. 500,00. Chav. c/
port. Tratar CONTfíAL Seie Se*
lembro, 98/89. Tel. 221-9236.
CRECI 2 353. _

ALUGAMOS - R~ Visconde de
Inhaúma, 50 si. 1 101. SI. ri
banh. A.ug. 500,00. Chav. c/
port. Tratar CONIRAL Sele Sc
lembro, 98.89. Tel. 221-9836.
CRECI 2 353.

ALUGAMOS - R. Joaquim Silva.
11 89 andar. 9 salas c b«nhs.
Alug. 7 salários. Chav. c- pert.
Tratar CONT RAL Sele Setembro,
9e'89. Tel. 221-9836. CRECI

_2_353.
ALUGA-SE - Av. Pres.
Vargas, p a v . corrido
com 400m2. Inf. Av. P.
Vargas, 417-A. I 1 °
and. Tels. 224-8520 ou

90 1. C RECI

ABC IMÓVEIS - Aluga apto.
102 Rua André Cavalcanli, 11,
c/ sab, qic. coz. banh. área
c ' tanque, e arm-,. embutidos.
Chfves cl r.c<-|. Tr. leis.
232-9002 ou 242-2794. CRECI

1 884.
ALUGO APTO 403 Av. Beira Mar,

242. SI., 2 qtos., área, depend.
Ver porteiro, tratar 222-3329
-- 224-2621. RODOVAL CRECI
1372.

BAIRRO FÁTIMA - Aluga-se ap.
701 Riachuclo. 239, qt. si. sep.
deps. emp. chaves.' por;.
650,00 mais taxas - Tra'ar Av.
Beira Msr, 406/1.302 -
242-5450. CRECI 112.

BAIRRO DE FÁTIMA - EPE alu-
ga P. Guilherme Marconi nÇ
80 apÇ. S103 sia. 2 qts. demais
dependências. Chave local. Ver
9 às 5 3 horas. Tratar Av. Graça
Aranha, 416 s, 610 fone |
242-2761. CRECI 518-J.

CENTRO aluga-se aplo. 1101 à
R. Qvaristo da Veiga, 41. Apto.
de quarto e sala separados,
banh. coz. sefve para residên*
cias ou escritório. Aluguel:
CrS 700,00 mais tx. Chav. r/
porteiro. Tratar Ricpolis Imobi-
üária Ltda. à Av. Rio Branco.
277 - sis. 809,10 ¦- tels.
232-2890 e 232-7726. CRECI
2]9J_.

CENTRO - Aluga-se apl9 203
Rua Senado, 320. conjugado,
kit: e banh. c o m d 1-e to.
CrS 400,00 mais taxas. Ver lo-

cal 13 às 17 hs. Tratar Imob.
Góes. Ru-) Alcindo Guanabara,
*-** s/J_2O_5._ÇRECIJ02. _

CENTRO - MARVIl aluga ao.
63 Av. Calógeras, 12 c/ sala,
qt9, coza., arms., sint., varan*
da. Frente. CrS 700,00. Chave;
c/ pert. Trarar Av. Rio Branco,
37 s/ 401. Tels.: 243-5822 e
223-2220. CRECI - J-321.

CENTRO — Aluga-se apartamen-
to de frente, com sala, quarto
cozinha e banheiro. Ru.-. Ria-
chuelo, 126 aplo. 701. Tel.
252-6366._

CENTRO - Junto à Cruz Verme-
lha. Aluga-se aptos, sala, cjto.
sep. sala 2 qtos. e sala e 3
qtos. dep- emp. Ch. R. Resen-
de, 187 lei.3 Tr. Lowndes Sons
Av. Pres. Vargas, 290, 29. Tol.
223-9525 - CRECI J-25.

CENTRO - Aluga-se o apartd
s. 204, dfi Rua André Cavalcan-
te, 136 de si., i. inv. 2 q"9s.,
coc-5 cozinha e depds. Alug.
CrS 750.00. Chaves no ap. 203,
cu U pon?. Tratar na CONS
IRUTORA t. MARTINS S/A, à
Rua Méx.co. II gr. 502. Tels.
221-4064 e 221-3371. CRECI
J-628.

CENTRO - Riachuelo 119 ap.
8C7 d qt. e si. sP- Chave c
porteiro. Alugo 500.00. Inf.
224.8349 Alcindo Guanabara 24

_A t_ 404^
CENTRO - Alut*a-S8 residência

ou escritório, ótimo ap. f to.,
$1., 1 qtos., cot., banh. vista !
panorâmica. Av. Pres. Vargas, ;

2007-1403 Esn. ri Santana. -
Infs. IMOB. MONTE CASTELO.
Av. Alt». Barroso, 6 gr. 1208/
9. Tels. 252-8251 e 224-2428.

CENTRO -- A.'uqa-se à R. cia La.
pa, n. 120 ap. 510. Alq. CrS
.100,00 CRECI 2474. Tel.

_242-9948.
CENTRO --^2 apartamentos para

alugar com ou sem fiader. Re-
íoivernos seu caso c/ urgência.
Senador Dantas. 117 s/ 511.

ESTACÍÕ - Quarto aluga-se
casal s/ filhos p' lav. coz.
«mb. família* 230,00 e taxas,
trazer cart: pref. o ref. R. Maia
Lacerda, 221 - 11 .Is 16 hs.

GARAGEM - Av. Almirante
Barrcso, 63 Ed. Cidade do R o
de Janeiro, 232-7344 das 13 às

J 6JW;
MOÇA - Solteira morando só

precisa companheira - Rua
Riachuelo 161, ap. 703 -
CrS 300.C0 mensais adiantt-dos.
Tratar panir_ 15 hpras.

OÜARTO - Aluga-se um o'
móveis, frente, a rapaz só P>
moradia. Av._Mem__de 5*<;, 208.

RAPAZ* " Procura outro p/alu-
g,ir vaga em s-Ju apt? Tratar
tel. 256*7503, diariamente.

RÃPÃZ sozinho procura sócio

para dividir despesas de apto.
com tedo conforto e direitos
Rua Washington_Lui2, 51/404.

RÜA RIACHUELO 241. APTO.
1103 - Sala. quarto, ai. 450,00
cond. gás'72,00. Tel. 256-4587.
Chave**! porteiro.

2 2 4-
.1-224. _
ALUGAMOS -~240m2, formado-,

i por uni con jun !o "]> 7 rjrupo**
de salas bem decoradas. Vei

i c tratar coni o proprietário Av.
Rio Branco, n? 156 - 119 an-

; dar s/1.101 - Tel. 232-5194
Da. Zilali.

ALUGO grupo 3 •.alas p/ cons.
rnéd:co, dentista ou escritório.
900,00. Av Alm B.itioso, 6/
707. Tem tol. 224-4*260 e ar
refr. das 14 às 17 horas.

ALUGA-SE a loja da Praça Crui
Vermelha n9 40. Esti anarc-
Iliada para servir como ainbu-
latório. As chaves estão no
primeiro andar. Tratar com o
Sr. r-AIgliora pelo telefone ...
226-7867.

ALUGA-SE - Grupo de salas oi
esc. com ou industrio em bo-
brôdo à Ru,i do Resende 216.
Trotar na loja.

ALUGO sala Gonçalves Dias 78
c port. Inf. Escritor-o JOÃO
MENEZES. Tel. 252-3378.

ADM. 
"NACIONAL 

aluga s/2203
e 220-1 na A/. Pres. Varg.s.
633 (Ed. Kennedyi de fie. d
hall e banh. Chaves -.7205
Tr.vtar Av. Pre;. Antônio Carios,
r.o 615 - 2° pav. Tos.

_242- i 3-. 4 ou_ 252-i 22c. IJ-48"

CENTRO Aluga.<o grupo IC05
Av. Prós. Vara.'.;, -l-ló todo
pntado. CrS 1.500.00 Ir,'
Alcindo Guanabara, 24, s/170'
Tel. 252-8367 IMOB GOÍS

_CRECI 202.

CINELANDIA -Aluga-se sala
1403 Rua Álvaro Ál.im, 13
niobilíada, banh. Tratar IMOB.
GOES. R. Alcind: Guanabari.
24, s/1205. tel. 252-8367.
CrS 600,00 mais taxas. CRE.:I

_202.

CENTRO - Alugo, sfrla P- cs-
cri!., pintada, Ru,. da Quitanda,
49/109. Chaves na sL I 14. trat.
AIADIM ROCHA 231-2522 .?

^.221-8035._CRECI 1441.
CENTRO - MARVIL aluga sala

307 Av Venezuela, 3 c/ 22m2,
bính. Irenle. CrS 350.00. la«»-.
Cilí-ves s/ll 18. Iralar Av. Rio
Branco 37 s/ tX. Teh :
243-5822 e 223-2220. CRECI
J-321.

CENTRO - 17 esc
c ' telef., ò-r refrig
Ir) e saiera, banh.
da Veiga, 35/603
fra

rório. frei.
móveis,

Run Evar ¦
Chaves pon

ALADIM ROCHA 231 3522

_e 22,-8035. CRECI 1 441.

CENTRO - Aluga-se Gr. 305*Av.
Niio Peçanha 50 'Ed. Rodo h,
De Paoli). Ini. na SION, A,
Rio Branco 156, Grp. 1714. T :
252*5Í?17. Expediente so dr.* i
ás 18 hs. (CRECI: J 328 e FAIGA
- 1317],

CONJUNTOS
Passa-se co
no Centre
divisões, c
fones. Te!.
252-1501
Enrique.

CENTRO
ma loja c/
1 and. R
252-4990.

CINELANDIA
3 salas gtlc
le c/ 100 r
15 hs. Av.

P-ESCRITORIO
rato de esc •ò'X

tedo arapetído,
ti cu -em io!e-
2 2 2-0092 ou
Sri. Andrade ou

jnsfT 
~
cont. de on-

5m dc frente, rr.iis
7 de Setembro. Tr.

CRECI 550._
- Alugo giupo dc-

o sítnit. dc fren-
7. Ver e tratar as

Rio Branco, 257
252-3794

. banh.
R. Con

209. Ch

sala*,

Te
e 1 :02

M2->°4ü

i oc/T*
CrS 3/5
Joíauii

j'jò ex: cente con-
3di>3s c '? ba-hs. ,!
n d o Guanabarji,
1002. Cha. -:s -
na CADIt à Av.
417 gr. 902 Tel :

Casas e Terrenos

É a experiência que conta: são 80 anos vendendo tudo. Já se tornou

impossível separar da cabeça das pessoas a palavra Classificados do

nome do JORNAL DO BRASIL. É um hábito: quem quer vender anun-

cia no JORNAL DO BRASIL, e quem quer comprar, procura logo nos

CASA - Apt. Al. 1 sal,
2 banhs. cor. copa-coi.
novo, sint, ram. emb,
is 12 hs. Trav. Lopes
Tel. 252-2803.

4 nts,
Tudo

Ve, a
30 -

Lojas, Escritórios
e Consultórios

- Lojinha Rua Barão
220. Informações no

publicamos 1 milhão 286

ALUGA-SE
S. Félix,
loca-. j

ALUGO sala 90; Ss"« SV.e-mbro
93. Arm. emb. CrS 9C3.C0. Tel. I
242-7942. Chave na portaria. I

ALUGA-SE LOJA - Rua ínváli- |
dos 158-A - 7 ás 17 horas. ;
Tralar São Cristóvão n9 534-A i

1/ 209 - 8 às 12 e 13 as 18
horas. Sr^Luiz.^^ j

AV. 13 OE MAIO. 47 - SI. 2808
alug.-se mobiliada p' escrito*
r.o, irat. na si. 308. Dr. David.
das 13 ás 15hí._CRJO _1_41^ _

AV. TREZE MAIO 13 - Esq"
E, Veiga, s. 1*910 c/ pr.v.
3Cnt2. fr. alug. 700 t«. Chaves
s. 1919. Dr. Samuel 226-8755.

^.trS 14 h.  
ALUGA-SE -- Sala para fins ro-

mcrciaii com teif. Ver e tratar
na Rua Santana, 121.

ALUGA-SE - Sala pequena alug.
380.00 c' cond. R. Álvaro Ai-
vim. 37 s. 600. Tel. 226-1805.
Chave </ pofí-

CENTRO - Alugo 69 andar Av.
Passos. 91, esq. Pres. Vargas.
10 saias todas tic írente. c. td.
250m2. Ver local. Trt. MA,SON

1 
ADM. Tci 231-3447.

s/ 1409.
CENTRO -"Alugo !

escritório ou residência
ceicão, 105 si 2207. Tr
R. Ouvidor, 169 29

_Pc-r.
CENTRO - AJuV.X

banh. e coz. Ed. Kennedy A
PresIde.He Vargas, 633 salas
2 017 e 2 0i9 C'S 400,00 crda
mais taxas. Tralar 242-3178 e
252-4681. R. 7 Setembro, 43

¦ 89. CRECI 2JC2.
CINELANDIA - Aiuga-se á Roa

Ai:índo G-janaba-a, 2f., 2 sai;.-
conjugadas, n? 70'1, move*', pa-
rà esrr'tór.o e teiefene. Cia.ei
com o perí^iro Mencionçã. Te-
lefonai oara 252-9884 o u
257-3440.

CENTRO: Aluga-se i
Martins n? 10 s!s.
alg. CrS 2.340,00.

_- CRECI 2 47J.

CENTRO Aiugo
depend., sem fXd-r
s nte'0, p ní. nova. R
Silva 11 - Praça Paris T.
232-0523

CADIL
iunto de
Rua Alei
24. 105, <
por'. Travr
Pres. Vargas,
224-3087._

CFNTRO 
"AÍuga-se 

a 
" 

loia /".
da R. do Riachuelo, 148. Chõ
ves ¦:' portd. tratar na CONS-
TRUIORA L. MARTINS S/A. a
Rua México, II gr. 502. Tes.
221-4064 e 221-3371 CRECI
J;6_28. 

CINELANDIA - Aluqí-se con".
lunto •!<? andar, aiug 950.00

i ma>s taxas, Ver Pç. F!ori«vno,

_55. Tratar tel. 222.6891.
CENTRO - Õtimo sobrado em

salas ou corrido 1 S0m2. Pfl*:so
contrato 5 anos. R. da Const
tuição, 30 sobrado. Mário.

CASTELO Aluga-se ioia R. Sta.
luli.i, 255-B - ioia- c 70m2
e s-" solo cl 80*m2, c/ bd^h.
Alug. CrS 2 500 mais tx. Ch.
C-* pert. Sr. Lima. Tr. LOWNDES
SONS Sr. Pereira ou Dourado.
Tel. 243-9084 cu 2 2 3- 9 5 2 i .
CRECI J-25.

CENTRO Alugo várias sa'ai
na Av, Rio Branco V c. área
entre 15 e 45 ms. a Cr$ 13m2.
C- pnrl. T, LONWDES SONS.
Av. Pres, Vargas. 290, 29. Te .

_223-9525._CRECI J-25

CENTRO - Aug.,-s* s/ 303 *-*

Acre, 47 -. 42m2 aug. CrS 400
mais lx. Chaves c port. 

*'.

LOWNDES SONS. Av. Pres.
Vargas, 290 29. T 2239525.
CRECI J-25.

CENTRO - Aluga-se grupo 1005
Av Pres. Vargas, --6 todo
pintado. CrS .1500.00. Trata'
Alcindo Guanabara 24 s. 1205.
Tel 257 8367 IMOB. GOES
CRECI 202.

CINELANDIA -- Aluga-se sa'3
1403 Rua Álvaro Alvim, 33.
mobiliada, banh. Tr = ta, IMOB.
GOES. R. Alcindo Guanabara,

, 2-t s/1205. Te'- 152-8367
i cr$ 600,00 mais taxai. CRECI

232.

CENTRO Alugo ótima salas
oara esc tório, na Av. M:!

i Floriano, 159. Inf. 39 pav. 5-

j Soares ou 2^6:86B5 Sr. Homero.

FICOU mail f-"»' anuneisr no
Jornal do Brasil. Usando o fe-
lefone 264-9122. O telefone i
indispensável para a resolução
da maioria de seus n-r-aocio*-

| Alé na colocação d» anunciai
classificados Com o Classifica-
do pelo Tfleíone. o nnvo •>••¦>

: viço do Jornal do Brasil, bast.
você discar para seu anuncio

! ser publicado nas edições d"
1 2a. a 6a. raira, sem perda da

tempo ou ajuda do boy. Aço
ra, quando você quiser usar
os Classificados como elcmen-
to d. venda, use s.u tclelono
Ele vai resolvei mail negócios

para voei. Classificados -

Tetefon« do Jornal Brasil
Classificado-,
264.9122

que ve«dGnv



@ IMÓVEIS - ALUGUEL CLASSIFICADOS nal do Brasil. 5 °-fo 14-3-74 - 9

ESCRITÓRIO MOBILIADO
Aluno víç? c/ mesa tel. banh.
co. neve, na Ru.i da Qu íanq.i.
T.-dr 245-4048.

EDIFÍCIO DE PAOLI - Aluga-se
ótima saia. Iratat tel. 242-6965.

GRUPO: Aluq»-se com 2 salas
e banheiro cerca de 50 m2 Av.
Churchill, 97 - 99 andar - D.
Aldeiria das 1-t às 18 horas.

LOJA NO CENTRO - Passa-se jcontrato cem telefone cen en- j
trada para duas avenida;. Tcis. j
222-0092 ou 252-1501 - Srs.
Andrade cu Enrique.

LOJAS PASSAM-SE contrates Rua ;
Uruguaiana e Sete Setembro. I
F'cn'0 excepcional, excelente j
líiugucl. Quslciuer ramo. Inf. \
2;2-9439. CRECI 3007. Assesso- j
ri- imobiliária Dr. Celso Cen- j

IOJA CENTRO Aluqo R. Car-
los Carvalho n9 44. Seiri luvas.
Iralar 222-4374.

CIIMA sala coin drpcndônciíí QUARTO Para uma ou duas |- Av. Rio Branco n9 Ü3 - j pessoas ds fino trato, espoço-
1 406. Chaves loc.l nas 14 «s | so, tranqüilo, com boas insta-
17. Tol 247-4483. j lações. Tralar à Rua Senador

PRAÇA OLAVO BILAC" 28, 5/ ! V^guclro, 182 apto. 3.
1304 - linda sala, frente, 2 

'

ruas, 50m2, edif. luxo. Al.:
1.200. Ch. pert. Tel, 231-0860.

SALÃO: Aluga-se com cerca de
100 m2 e 2 banheiros. Tratar
ra Av. Ctiurchiir, 97 - 99 an-
dar - D. Aldeida- das' 14 ás 18
horas.

SALA Av. Pres. Vargas 590
1 M7 - Fte. c banheiro c kit-
chnette. Chaves s/l 00o. Tratar-.
232-M57 - CRECI 950.

SENADOR DANTAS. 117 SALA I TRIUNIAO - FLAMENGO
1417 c/ banh. 450,00 Iode da 1 Alugamos Buarquo A.acedo, 42
sombra de frente. Ver das 9 : 00,0. 202, s|. 2 ats. dep. emp.
as 14 horas. 222 2689. , Chaves 245-6224.

SALA - Alugo parte no Centro i .,.-. ... . .
com telefone. Trata, pelo tei.: í V*GA - Funeiwuria sozinha
225-0050 á noite. I duc"! m=?'',s ou senhoras edu-

.,„rr,jiÉ —0 ê I cadas Todos direitos Paissan-
URGENTE - Passo — Escritório ¦

montado R. Assembléia <15 —
1202 - 224-7050 Sr. Sírgic.

TEMPORADA - Aluga-se quarto
bem mobiliado, roupa de cama,
telefone p/ .rapoz ou senhor
dp fino trato. R. Correia Dutra
n9 78 _403. Flamengo.

TEMPORADA - Ou contrato ed.
íuxo novo apto. s. 2 qts. dep
comp. emp. mcb. dec. R. Con
de de Baependi, 20/104. Trai
M=rada do' Sol bloco C 23/
_2O02.
TRIUNIAO

lím-msiss^sssmBEmsmmmmwsffi&BmsBsam

SUL
reigysHMamaHBMSh^^

3LORIA E
SANTA TERESA

nde !ALUGA-SE um auarto g)
om 2 jünelóes, mobiliado

! rapaz com boas referências, i
Cri 350,00. Fone. 247-0895

ALUGA-SE peq. acomed. pca '
sr. ou rapaz cie respon.,. Cr;. '
130 00. R. Augusto Severo, 220 .
ap. I.J08. Glór.a.

ALUGA-SE - Quarto a 2 rapa-es j
íh:;c. r. c.-.m.i, banho quente. !
íel. 2873602 Giórla.

GlORIA — Alugo vaga mob, j-¦ cama, entrada indep. a t?.oàz \
trab. forsvJM.OO. 232-77T2.

GLORIA - Aluga-se apto. 312 1
a R. Cândido Mendes, 39. C j
2 qtos. sala, banh. coz. deu. j
empregada. Chav. no local c' j
pintor. Aluguel: CrS 1 100,00 ¦
mif-rs tx. Tratar Riopoüs lm:b-'-
l'ana Ltda. à Av. Rio Branco, 

'

277 ¦ sis. 809 10 - tels.
232 2896 e 232-7726. CRECI 

'

2191, '
GLORIA - MAR Vil .iluga ap.

504 R aa Glória. J4S. c/ si.,
(¦.•<?. :c2r... banhP, dco emp., .
p.-.im área CiS 700,00, Ch-ve: ,

oz" Tratar Av. Rio Branco, !

37 s .101 Tels.: 243-582? e 
'

. 
• 

:;¦ í.-f-i ¦ ¦'

GLORIA 
'-". "MARVIL 

aluga ao
.' 4 k San-ana, 77, : si , 2
. ¦''-, vjjnn0. pers., coza.," s-nl:, .
.-.f.iií, Chaves c. por!
¦"¦! 750.00. Taxas. Tr.it ar Av

ADM. NACIONAL aluga ap.
1.204 na Pra a do Flamengo,
2 de fte. c' hall, living, var.
sala, aio. c lardim, 2 qt*.
cenj. c/ arm., banh0 dep.
imp., área, 2 vagas garagem."have 

pert. Tratar Av. Pres.
ntôn o Carlos, 615 2° pav.'ei. 

242-1314 e 2 5 2-1236
J-4891.

Aluga apto.ABC IMÓVEIS
205 Rua M rq
37, o si. t,:. conjugados, banh.
cy bo> e kifch. Cfuves c-' oert.
Tratar te':. 2 3 2-900 2 ou
242-27?-;. CRECM 884,

.'-LOGO n'imo apto. pintado
sinieko. Bjrafogo Ce! Afonso
Remai; 74 d per!. Inf. Cícri-
tó'io Jcão Menezes. Tel.
252-3378.

BOTAFOGO - Ãluaa-se ;p>to.
Ia. locação sala a dep.
compls. Ve: local com oorteiro
São Clemente, 10 707 e tratar"ACREL'\ Tels. 222-7554.

BOTAFOGO quarto aiugo p/'..¦ci »'ersi tar¦: s. amb¦ en 1 e rran-
qu'io, pede-se referencias. Tel.:
2.16-3335.

BOTAFOGO -Cobertura -Alu-
uo c 2 salas, 3 qtos*, 2 banh.
ro/:nliõ, terraço, na Rua Gt;ne-
ra! Policloro, 171 ap. C-02. Alu-
guri: 1 000,02. Chaves c' non

PEDRO DA Sll

clij, 162, 719. Praia Flamengo.
Tratar direic.

VAGA - Para moca pr. CrS
150.00. Rua Pedro Américo, 166

507. Bloco A. Fone:
265-7564. _

Casas e Terrenos

ALUGA-SE - Ótima casa, 4 qts, :
2 sais, Dep. comp., p/ res. ou i
fins com. R. Urandi 27. Vnr
hoje c amanhã até 17 horas.
Tratar Tcls.: 222-383! e 
242-6547. (C

LARANJEIRAS E
COSME VELHO

CONJUNTO DE SALAS
ED. AVENIDA CENTRAL

Passa-se conjunto de 4 salas interligadas.
Ótimas instalações, com ou sem telefone.
Informações pelos telefones: 222-5578 ou

242-4218.

ALUGAMOS - R. Venancio Fb-
res 100/204. 4 qtos., living,
sl., banh., lavabo, ccz., cop..,
dep. empreg., área de serv.,
gcrdgcm arm. embut. Aluy.
4.50Ò.C0. Ch.v. c/ pon. Tratar
CON IRAI Sele Setembro, 98,'
89. Tel. 22I-9B36. CRECI 2353.

AIIPOADOR - Av. Vieira Souto
140 ap. 403. Alutjo ap. de lu-
xo, espetacular duplox c/ vis-
ta p/ mar, telefone, terraço c/ I
50m2. Mobiliário. C/ 4 q. 2 s. |
3 banh. vrj. gar. Alug. 7 mil. '
Conlrato 1 ano c/ fiador ido-
neo. V-ir local e inf. 247-5156
e 224-8349 c/ Dr, Wanderley. |
Ds 16 is 20 l»v

ALUGO - Ru;. Gomes Carneiro. |
138 ap. 40';. Coniuqr.do espa- :

r:so. 6CO e taxas. 235-2164
237-6523 - CRECI 68 Vieira 

'

Sobrinho.
AV. VIEIRA SOUTO - Colrer- peju^ja Aluga

tura - Varanda, Living, sala, j ,a;% ,jes
3 qtos., 2 vagas gar. telef.

LEBLON - Alugamos exce!. ap. i
sl., qt., sep. c arm. omb., coz., j
banh., carpot. Tratar o SOARES
IMOVCIS LTDA. Av. Copac.
1072 '602, - te1 256-5937 c
255-1635 - CRECI 1526.

UlilON alugo na Rua Alaullo j
Pa-va peq. ¦ apart. mobiliado }
cem c-.' refrigerado geiadeira '
¦ ni. 245-938-l.___

LtBLON - Alugo frente, apro. |
2 qts. sl, arm. embutido qt.
imp. área c/ tanq-je. Ver R. j
Dias Ferreira. n° -171 ap. 401. 1
Iralar 222-4374. j

NECESSITAMOS - Urgente -
apar tos. Ip.inema — Copa —
Fl mengo o Gitvea p/ locaqáo.
Clientes estrangeiros. Imob.

ADM,' NACIONAL aluga v6I8
Rua S:a. Clara, 33 — c' sãieto
e banhP. Chaves port. CrS 4Cj,
tratar Av. Pres. Antônio Carlos,
615 - 29 Tel. 242-1314 (J-
4391.

COPACABANA - Alugo ótima
loja no mc-lhor penío comercial
U 60m2, inst. sanit. a Rua Min.
Viveiros de Castro, 33-B. Infs.
ABES-PEDRO DA SILVEIRA -
CRECI J-364. Rio Branco, 156
s'908'10. Tels: 222-5B14 e
221-5043. _

COPA - Alugo loja ,o melhor
pento. R. Santa Clara, 50 loia
C. la. locação. Tr. 252-4950 -
CRECI 550.

Maua Administração de Bens COPACAfiANA - Aluga-» oli-

AVENIDA ATLÂNTICA - C/tel.
mob., 4 qts. salão, varanda, 1
qi.. de emp., 2 banhs e ga-
ragem. V r c trotar Av. Atlan-
tica, 1260 ap. 1301. Tel. . .
237 2054.

VEIRA

BOTAFOGO
3 Cuí. (firn

CRECI J-364,
:6 s 90S-10
.¦ 221-5043.

b ? nh:.,

Rio
Tels.:

. ::] SS2

GI .IRIA
208 cl

i-r 306.

COSIA
39 >y

, 37 s 40! iji
223-2220. CRECI

Aluo-i-se :¦ so'o.
Av. Augusto Severo,

t, í.tt.i. nto. saletfi,
li. arm. emb. sinleko.

eíii.-mbrânttí [>- m r-
300,00 m. taxas. Ver

ás 15 h. Tratar à Rua
de Cai valho, 29 ¦

8 CRECI 1268. 1-288.
- Í--Í a liga R. laylo-,

5C2, sid. cito. bonn.
Chave porieirc. 7r<nar

,, Aianha. 416 s 610
2 2761. CRECI 518-J.

107, da

Ir-

PA5ÍA SE COMTRATO f lp
: . ?l i Sto. An-sro '07. C.

r.-ni. c'y-J. <¦ ' <r,p''. -. >.'•'
¦¦ . ga;:,,. A uguc-i 600,03 3

ii.,- ,:¦:-.: . .-.'d '¦¦:-.:,'
. ¦ ' ;-.-- 0- , V i .

O ¦ to G :it-J0E H
i .-kme-e 220. e 3ÜO s ..-¦--

ri 
'..::.-. 

R Aln-.ir n-f Ale
..-, - . 1886 1 23:1 3 26-t

Casas e Terrenos
JÚLIO OTONI, 421 2 casas

.ie. -y-ji. a. b. a'ji"tal.
taxas. Ver oo local.

FLAMFNGO,
BOTAFOGO E
ÜRCA
ALUGO - Flamengo - lei

foniRcorros fiadores irr
\"it íf-n-idoi Dantas, 1
S-- -5 :.nrl s 271

ALUGA-SE ótimo aparíams
V. P,..i- "-.du. 93'201, 3
2 bar.ne -os, grande liv-i
;, tar ou venje-se. Ver
cal. Voz o.

A1UÜA

cepa-
emp, e arca, apte.

.i Lauro Muller. 96
1600 00. Chave c
iBE? PEDRO DA

SILVEIRA ... c=ECI - J-364-
R o Brai.cc, 156 ! 908/10.
T- :s. 222-5314 e 221Õ043,

BOTAFOGO-- Aluou \."o7 mohi'-
;:ado. Ruí São Ciemsnte, 107/
308 c/ sl. qt:. sep. -zi. banh.
Ch.=»ve n ' p; r'. ¦ Tratar »c .
222-1791 - CRECI 206

BOTAFOGO Aluga-se ao. 705
Ru.i M-irqtics dí Abrantes, I!?",,">! a, 3 q t os. u m com ar
condicionado, banh. soe. em¦ .y :~o? cc;. dep empreo,
á-el :/ lano. Alug. 1.600,00
"-' 'a* ¦ Ch-vc-i c iwt. Tra;
lovs ides S.-ns. Av Pr?., Va:
c'i 2-0 29 ,n-J. Tel. 223 9525
CRcC! J 25

POTAFOGO - Alug,-.se „
202 !10" 0-nt2 da Rua M
d-» Clinda n? 100 composto
dn -ila d'jpl.i, dois ou?rtos ba-
nheíro scíí| c depencíè"ciai
romplet^j c. garagem. 1.C00 00
mensais'' niíis condominio.
Chave c/ o porteiro e tratar.
Tol. 725-8104.

BOIAFOGO Aluao apto 
"ioí

H-vi. S-.-dtn 10 -' Sala 2 quar-
..•s der 1ridènci--s. 750 00 ivn .
'axni. Ch.i^es com ijcriero.

BOTAFOGO MORAD;
-Oi y-.,'j. apto. c te'
sala. 3 o-s. CC7. 2 b.-nht i-i
c '.'jue. dep. emprpo. ° qcfi
nem Auguel C-S 2 000 CO ma
l-xas. Tista, 252 466 1
217-3178 P. 7 Seu-.-vbrc, .13 fi"-tr, 

2 102.
CASAI ALUGA ouarto pq. , si

ALUGA-SE Vaq» p/ moça ou
senhora c/ café e banho c/ ou
sem refeições. Rua das Laran-

; ieiras, 102 ap. 508.
ALUGA-SE - Laranjeiras! Apart9

! sossegado todo mobiüedo e
i aíapeiado 3 o. 2 s. 2 banh.

dep. emp. área c/ Iq. (cm 2
ap. ar condic. telefone 39 an-

I dar funde:. Aluguel CrS ....
; 3 0C0,00 mensais tx. inclu-
1 s.ve - Ver R. Laranjeiras, 501

;.p. 30-1. Chaves c perteiro.
i Inf. Dr. Rose -Tel. 247-2182.

APARTAMENTOS - la. locação
2 e 3 q. d. completas. A partir

| 
C-S 1.000. R. Conde de Avilar.
50- Subindo Cô-rdoso Júnior.

¦ 
J. 22-4975. 22-4560.
AIUÒÃ.>'E ¦ Vaga pira 1 rapaz

que tr.-.lvlhe fora. Rua das La-
- nieiras, 218 õpariainerto 702.

LARANJEIRAS - Rua Gen. GiT.
cério, 114 np. 202 c garagem
7 -jUs. 3 q'cs. c/armários coz
bsnh ;.çp, emoreg. coz. b"nh.
.ire- CrJ 1 900,00 e tx, Chív.
eport. Tra;. Predial Benfica
232-3058 1 -168.

LARANJEIRAS - Rua das' faTan-
|C -as, 475 ,-p 602 c telefone
s!a qto. sen. C02. banh. dep.
M». completas, CrJ 900.00
e *x Ver n/local Trai. Precíi.l

I _Bc:ifi-s_T;_232-3C53 J-463.__
LARANJEIRAS - Àlto~uvo Mar

; vi! alueis ap. 902 da Rua Coe-
1 lho Neto, 22. C sala, 4 qtO..,

(1 suite), 2 banh9s. sedais,
I depend. comp!., ak?peíado, c ¦¦'

te'efcnc, cortina, garagem, ar-
I mários Samurai, frente. Chaves', 

c ' 
pen. CrS 3.800,00. Tratar

¦ Rc Branco, 37 >• 401.
leis.: 243-5822 e 223-2220. 

'

CPECI - J-321.
LARANJEIRAS" . 

" 
MARVÍL eluejã i

ANGLO AMERICANA alucia apl.
, 703 Av. Copacabana. 75, sala,

1 cito. c/ arm. emb. coz. banh.
aranda, ar cend, Chav-^ por-

teiro. CrS 900,00. T r a l a r j
255-0331. CRECI J-343. _

APARTAMENTOS - Para aluoar. j
i Contrates sem fiador. Pro- |' vidência ludo, até entrega das
I chaves. Solução rápida. Tratar
i na Av. Copacabana. 72B s£.'|a
4C4:

ATLÂNTICA - Apto. 300m2 -
' 3 grandes quartos h"H mármore

dois imensos salões varanda
1 12*3 dando todos dependôn-

cias mar cozinha serviço ímen-
, sos interno externo garagem 2

c. ca^efãçâo ep. psssca de pos-
1 ses. 2377269.

ALUGO Ótima
educada, trab. f
ccriTcrtáv^l e sosseg.
tc-s. Prado JOnior, 281

CJ;1 pr lllOÇi!
i, em apto.

:/ direi-
915.

ALUGO Mcb. 2 -pt. 3 qts.
si. ru 2 tits. 2 sl. mto. limpos,
tel. r.r cc.nó. Próx. prai?. P.
25CO.OO e 3.000.00. Tel.
256-2285.

AIUGO opt?s mobils. limpos,
frente. 1 ot9 sal. outro conj.
tfritpor. moveis novo;. Av. C.*-
pacabana, 750/404 e 796/ ....
1 C05. Tel.: 255-3198.

ALUGA-SE a moça vaga a 200
cem dir. também temp. « fim
_sajana_25. Tal. 245-7044.

ALUGO QUARTO - Para 2 ou
3 moças que trabalhem fora.
Casa dc familia. Exige-is refs.
Ru. Hilário de Gouveia, 120/
703. Tel. 256-3684.

ALUGO MEU - Apt. bem mob.
w, para fins de semana ou mais
tempo. Quadra da praia.
257.9333;

ALUGO"- Apt. 302, Rua Domin-
ges Ferreira, 220. Qío. saia
(ífande, ar cond. fegão, nautí-
lus, arm. aço coz. arm. modu-
l-ado qío. cortinas e tel. Chave
porteiro. Tratar Dr. Santos
Neto, 2a./6a. Tel. 222-5937.

AlUGA-SF. excelent* apartamen*
to 1002 Barata Ribtiro 425 com
sala, 1 quartos i dependanciai
completas — Tratar ttls . • •
224-9600 224-2271.

/PARTAMENTO residencial -
aiuga-sa a Av. Prínccs? Isabel
í'93, ap. 803, amplo • b«m I
ii tiiriii, com todas as deprn- .
dftneias. Chavej com o portai- |
ro. T>.it.iT Rua $¦ n idor Dantas, i
20, sala 1501 - Tel. 222-3413
- CRECI 4049.

A PARTIR CrS 350,00 - Aptos.:
cm Cop. indic. • trat. 1 mes ;
adíanl, Solução r;pida. Av. '

Princesa Isabel, 282/302.

COPACABANA - MARVIL ap. I
101 R. Henrique Oswald, n° \

3, c ¦' sl., qt?, banh?, coza.. \
pers., frente. Chaves c/ port. I
CrJ 7C0.C0. Taxas. Tratar Av. 1
Rio Branco, 37 :¦' 401. Tcls.:
243-5822 e 223-2220. CRECI
J 321.

COPACABANA - Sá Ferreira, j
214 - Alurio ap. 402 2 grds.
Selas, 3 qts. coz. bính. dep. i
empg. área c/ tanque. Oi |
2.184,00. Ini. 242-9625 -
10,30. 17 hs.

COPA — Alugc cu vendo c 
'

móveis telef. hall, sal. 2 quar-
ícs érm&rí. embut. amplos
depend. Rua Bulhões Carvalho,
563/70.'.. Tel. 246-9834.

cond CrS 12 000,00. Tralar lo-
ne 227.2665.

ALUGO Ataulfo Paiva fie. mo-
blliado 2 ar cond. telefone, sa-
lão 3 qtos. 2 banhs. garaije,
contrato 1 ano 4 000,00 p.
mis ROBERTO GIRÃO - ...
247-3767 267-7918 247-0569.
CRECI 1822.

ALUG. - Aplo. coni. Irenle tno.
bll. alap. gel. - lemp. ou não^
Rua Jangadeifos 40 apto. 302
Ch. port - Irat. Tel.: 247-7Í04
247-H262.

ANGLO-AMERICANA Aluga
apt, 2C4 Rua Joaquim Nabuco
171,-2 sis, 3 qrs. c arms emb,

2 b-^nhs. sue, copa-coz, deps.
cnior, garage, pint nova, sin-

Ver local. Tralar 2550331.

Ltda. Rua Senador Dantas 75/
505/6 Tel. 257-9305, . . .
225-7028. CRECI J 621.

pto. 3 qual
emprg. irm, embuti

Vise. Piraiá. 295/802

loja no melhor ponto
mercial da R Barata Ribeiro,
c' 3.10 x 11 ms. 327-0253.

COPACABANA - Grupo Comer,
ciai — Aluy o p?ra consultório/
escritório. Rua Barata Ríbiiro.
391 Gr. 605. Hall, saleta e ba-
nheíro. Chaves com o porteiro
Informações 232-9B79. Carlos
Vai. CRECI 2173. (C

Chaves Sr. Maneei, na port.
Tratar Sele Setembro. 98 805.
Tel. 232-5659

!;ÒCI0 Sr. responsabilidade
admite um línibém já :r. £- COPACABANA - Passo contra-
responsável em ap. mob/iado. ' ,„ novo 5 anos „,, Barata Ri-
CrS 180 cartas p/porlaria deste beirD| ,r.,||,0, ponto para mi.

, veis. automóveis etc C/ 150

COPACABANA - Amplas peças,
2 q., sala, copa coz., dc-pen-
dências. Av. Copacabana, 3C8
a.p. 608. Trotar TRIUNIAO -
2.13-56J8.

COPACABANA*- Aluga-se apar-
to. 703, Rua Inhangé, 39-2
ci. s:ila, 2 varandas, banheira
social, dep. empr. T » 1 .
237-3591. Chaves porteiro.

PROCURO P/TEMPORADA - Em
virtude do termos aluqado a
quase Istatidade dos imóveis
que tínhamos atsnoniviíis, cm
c rteira, procuramos c/urqéncia,
. litos. des mais variados tama-
nhos, para locacãD imediata a
ciicntei de alto qabarito. res-
pensabilid cie total Dor nossa
centa. Nâo cobramos aualquO:
tipo de t xa do nroorietá.-io.
Tratar c/PIRAMIDE - Empre-
ondimenlos Imobiliários. Rua
Xavier da Silveira 45 s/903.
Tr.l._237-2327 (CREC-42751.

PROCURO URGENTE - Aplo.
c/sala, 3 dcrmts. e demais
dependências, para locação cie
1 ano ou maior periodo. Temos
pedido de 5 clientes de alio
gabarito. Não exiaimos cxclu-
sívidade nem administração do
imóvel Tr.tar c/PIRAMIDE -
Empreendimentos Imobiliários. I ANGLO-AMERICANA

da Silveira,
237-2327 (CRECI

a p.

A HARPARI - Aluga ótimo ap.
fren'e c' ampla sala, qt. sep.,
<>rm emb., ban., coz., área, qt.
e ban. emp. Rua Belfcft Roxo,
-106 ao. 806. Inf. 221-2098 e
224-9726 - CRECI J-461.

ALUGO"-" Av. Copacabana, 1003
ap, 901 q. sala con. banh. cc-
z nha c;mo. V;r _ pert. Tratar
R. Barata Rib:iro, 752 ei
237-9.61.

COPACABANA - Alugo
602 Rua F-lipe de Oliveira.

19 mobiliado. Tratcr : e i .
222-1791 CRECI 206.

COPACABANA - Aluno ap. 207
Av. Atlanfca, 3958 esq. Julie
Cõstüho c' sl- 3 qtos. armário;
emb. telefone 2 banhs. sociais.

ALUGO 1 quarto mobilitdo para" 
T">fr 'e'>,2"-'791' Ch',VD! c/

2 rapazes que trabalhem. Rua i _E^:_I±£ÇI /u°-,
Barata Ribeiro, 60 apto. 706. | COPACABANA MARVIL aluga

conj, R. Siqueira Campos, 18
ap. Í08. Chaves ap. 510. CrS
750,00. Taxes. Tratcr Av. Rio
Branco, 37 %! 401. Te

Talei. 256-0433.

ALUGA-5E - Quart para uma i
QÇõ, 1 rapaz cu 1 vega, R. !

Ribeiro. 194-333.

ALUGA.SE — Va^fl a moca com
direitos. Tel. 237-2539.

243-5322
J-321.

223-2220.

apto

i. 707 R. Pinheiro Machado
51, ' sl., 2 qt?s., banh?.
cr-zr.., banh? emp., cepa, ár.-.íí,

j í'",'., a-m. Ch.ives ç' por*.
I C-S 1.203.00 Taxas Tri-iar Av.
i Rc Branco, 37 s 401. Tels.:

24" 5822 e 223-2220, CRECI -

LEME E
COPACABANA

do y -¦-

AVENIDA ATLÂNTICA - C/tel.
mob. 3 qtcs. sl. deps c cara

_te.. 237-2054.
AVENIDA ATLÂNTICA - 

"qTo.

'? sa'a seu. mob, coz., banh.
cm cor. Tratar tal. 237-2054.

AILANMLA - Aluga-se apto.,
3 qts, t .ilçiuru de qto. » sala ALUGA-SE
snpaiüdoí. Mobiliado. Contrata
cu temporada. 255-1391,

ALTO LUXO - Dec. mod. p/
I casal fino gosto J. Nabuco, 64.

Trat. 257-3432._
ALUGA-SE - Vagas para rapazes
qus trabalhem ,"50,C0 cu um
quarto oara um casal. Coaa. Tel.' 255-4049.

ALUGO — Quarto a moça de
respeito. Única inquilina. ííu.i
Barata R;beiro, 739/508. Fone:
256-7720.

ALUGO" 
~Ruã~P«ülíTÍTêitlsT-7B

apto. 806. Temperada ou con-' 
trato. P^ra fins residencial ou

! comercial Frente, salão, 2
¦ Quarto* c/ armáries, cz. banh.
I mobiliado e ¦:/ teiefone. Alu-

guel 1.500 mais ta.as. Ver c/
porteiro José. Tratar 231-2687' - ''31-302) e 2Ó6-6439. CRECI

apar amenio ns
Rua B^rête Ribeiro. 194 com

one 255-2C11. Copacabana.

t-
APARTAMENTOS MO- ALUGA-SE temp. cu meses eptu.

mcb. cem 5. q. b. e cozinha.

Ir:;; 426
Cl ASE > V ch.--l

,:-. 401
3 Ate-

d- As-
Moh ¦

S'!e

BI c. 7B
221-C613

A1MGO¦ 
50.00

Vagas para
b. amb, fami

R Pedro /
225 6936 Catete

5E -- '-lua- 
Corre'

-. '. .102, si*. Q'
: .; ¦ 1 rdo C/ I

-"D BRÁS. Trav' ':3. CPtCI
Ótimo ou

raDózei
ar qlo.

1 003 R.
3 qts.

,'è 'e o

Paci
¦,; j.

Ve-
17

ED MODERNO

A
R. S'i
Crf.'

61
JGA-SE

»le.ci
rtD'0

~. 
2CO?

MA=VI
c-;ra M.-rl

ea, slnt.,

•o. 37 ..'
223-2220.

D 'pó.',

Al'.'GO
- Cor-c ; I
¦i P Issand

. - v família.
ALUGA-SE ei

¦ it "i Ante- ro

ALJGA.SE -¦

ALUGA SE en

Tt.AMENGO BOTAFOGO

2 c 3 rlo-mis Nã-j ... ,iili
¦ ¦>: '.s.«d«dt nem , d-i-.,nl.
cao do irnin-1 Tr„iar c PI
M I D Fmp-er-nd „-.c,
In -bn ár,c> Rua Xa.,cr H-

Mar-
103

Rut Macha

de lamil.
ret.-s e d;i
¦) de Ass-;

ALUGO Quarto p.-oueno
.. ¦ ,t. e a-ea fe-.bíd a -ar.az

ou senhor T 22'. 2342.
APARTAMENTO - Aluqã^sã"

com 1 quafto. sala grande, b-i-
nhniro, coiinha, áre d dr -íoi-
vi to e v?rand-i coberta. J
tratar ã Rua São Ccrncn'-

- Loja — Botafogo. Oc 't

6,i -leira.

ALUGA.SE - Oiiiro m-b a
,y)ra 1 cu 2 ripa?'-;. :rh1ar R^a
Gai. Polidoro 171.501 depc, s

. . 19 i>;m.

a"HÃRPÃRI - Augj òtmio ap
i v-sta p/ ja-d. ampla saU,
'• ats. ban. r'?- d'-p. e»np. :-in
'-:.c. f'ua Fcfre ra Viana, Ai ãp.
605. Chaves c ¦ ncrl Iní
221-2098 e 224-9726 - CPECI

¦ .161

A HARPARI ¦'¦ uga »p. lu«o,

.ca .15 t, "03. le1. 727 2327
CRECI 4 275

FLAMENGO - Aluga-se quarlo
H« frente, mobiliado, a cinco
minutos da praia. !nfoiin..còf>s
rteln tele!. 215-9289

FLAMENGO Aluqo em ap
i-ien

.. nv-çs
z.-mbr; 34

FLAM'ENGO
:l r Mii!n'.., s,
Ir- .frr.e, c

ab. fc. R. Dc De-

RIMADOS - Todos li-

pos, dias ou meses.
COPACABANA HOLI-
DAY LTDA. Barata Ri-
beiro, 90 gr. 204. Tels.
226-1964 e 235-5181.
AO CHEGAR AO RIO - Aluaue
?pto mobiliado pot dias ou
mrses Temos 1. 2 e 3 qts., sl
ptc Ai/m. Roraima. Tel
256-313' Av Copac.bana, 605
s!. 7M

•, A0M'N!STPADORA BASIllO
'¦¦'in os melhores aptos mohi-
I i r.;' o s p .1 r a temporada curti
Ram. Tomos dezenas, todns ta-
cu lonq.i Atç;uns na Av. Atl.n-
ti:a c/ tol. ar con TV gara-
manhos. Tratai Rua Barata Ri-
beiro. 54 Ij. C - leis 255 2669
.- 235-4813 CRECI 1777.

A BASIMAR - iem semore os
M-. hores .iptos. mobüiados pa-

(«pip:Tilda curta ou lonQr.' 
B ,-an R,beiro. 90 sala 205' F.-ncs 2550371 255-1707

. AIUGO em Copacabana. Fome-
co f i.tdcrií'. idôneos e ir recusa-
veis - Senador Dantas, 117
srçtundo andar, s/ 231.

\D'MINAfÍ Aiuuri ó'imcs ap
! tr.;. rncbi'irdcs p temporada.
1 '-il --6':o.'ú. Av Prlnces- Isa-
, De 7 • ' 719 J. 391

ALUGA-SE Em apt. de lu>o,
qtos p/ sr ou mo cd dc fino
ttatc, C lei Tratar 256-5745
ou 256-3561.

AlUGA-SE Belíssimo apar
lt men -; i-.tia, 3 quartev. Ru?
!¦-. oc.oo M quci, 14 902 Ver
n-, :. -1 ma-ir c' 247-6304

ALUGAMOS - P/ temp. ólimus
.iptos mcb. p/ dias ou meses.
Tel, 255-4959. Rua Bolivar n?

1 54 sl 605.

Men Ccp'6. Tol.

ALUGO
RIAS

CiS 2.500,00 -n-
'.-. Veryué -o 2'!

Cr S'Vc 1'u'zl.
I 216 9620,

cende,
tífantes,
'ap. 

5ÓK
]e, Adm
CRECI

r.di R tCU

2

gale'"'-, amplo
-,iar. 3 qt-.. c/ ei

soe, ;opõ
-mo., demas dep., gar.;-

n. Av. Rui Barbosa Ó6J ap.
001 Chefes c ' por

12: 2098 e 224 9726.
46'

IUGO - Rua São Oemen'e
:¦¦ 809 c sala. cen. Ver

i Barata Ribi-rc.
2 47=461

ots.

p-f

i-CÜZ ,

CRECI

ALUGAM 'E -
--'. casa (am.

m l* b
A c
200

valli. idô-
:utro 300

2265E09 - B.tafcoc.
ALUGA-SE ótimo ap 3 qts, sa-

la, coi. banh. dependências
completas. Paisíandu, 41'1?01
77i.ii:s.

ALUGUE CrS 350,00 apartamen-
to em Botafogo ou Flamengo
apenas 1 mês adiantado, Solu-
cão rápida. Av. Copacabana,
435 s.'la 601

A CS 350,00 em Bota, Fia. 1
mès adiantado. 5olucáo ime-
d>ata. Av. Copacabana, 5E3 \f
í015, quase esq. Siq. Campos.

A PAR1IR CrS 350 00 - Apios.
'•i Bot. e Fiam. indico e trat. 1
Moi adiant Solução rápida.
A.. Prinresa Isabel 282/302.

ALUGO VAGA p.rapr7 aue Ira-
. K, .-., c-'ref

GARAGEM - Caiete esct. A m-
T.¦¦"¦i.1n;!õ-.-é aluqo 140,00 min- '
:¦ :¦ ira-ar 232-6822 propr.ei.

ííUfAAITA' A!uqa-se «pto. |
301. Rua Humaitá. 109 - C 1
7 [;'f i :J dep. c ar condic»-
nxí.. Armários cozinha. Cha- j
ves c peneiro. Tel. 242-3373
252 9619 242-5795. CRECI
3117.

KAIC - BOTAFOGO íuga- 1
»p 1 005 - bi. 2F, da Rua |
V. (,.,'; ri- Oi,noa 61. m b.. |

•Cc, c' sl., 3 qts. sendo I ('!
a'in bt«n. sectai, lÈvabo, c-ç. i
empreg área c/ tanque, área ,

ar.i a telefene. Chaves no.
ao. 107. Trata- Carmo 27 99

r-j. 232-,774. CRECI J-72.
KAJC-CENTRO - Aluga (ren-.

f:r,'. c:ma'.;:;-í r ¦' 3?m2. ¦
i 1109 R. Sele de Setemb-o

88 c- ¦!. e ba-. Chaves cor-
te 'o Iratar Carmo, 27 9o and
232-1774. CPECI 1-72.

KMC - 20TAFOGO Atuca
-. loc.ção, frente sp. 801' R

ÍA.ifuÍ! de Ab.ai-.tc S2 :
;;. 3 pts., 2 ban, so: . icz ,
ri e,:. : iirt pi e m p r ¦: q., a - tit c
í ."«o que -j y. 9 J r ag em, Cha ve-g
t.:-t;,-o. 

'ra' r Carmo 27
90 ,,r • 237-1774 CRECI J-72

PRAÍA Alio LÜko"~~ 
~Ãpr 

c7
te!. A uga-se Pr. Flamenga, 2ó2
ap 301, saião, c !. Inv.. 4 ots.
cl arms. emb. 3 banh». etc. V-
s 'as d.\riín>ente cai 9 as lóh" 

. Uwndes Sonj Av. Pr-?s.
i V---.H, 2^>0 2o T 223-9525 -
: C'ECI J-2í_

l PRAIA DE BOTAFOGO 22
A .;; aotP 502 c 3 saias c:n
tj-.;-dis. 2 quart-.s ('edo atape-
'.'do) rirperci. c:mn- Chaves
o- I-at. ia 243 4763 CRECI

ALUGA-SE
n? .11 apt

Lc:es.
23 s.i.

COPACABANA X FE-
Fins de semana es:a j

is loa*i una, aptos, b' m mo i
biladcs i prMa Caba Frio, Rio |
das Ostras, Aõruama, Angrõ
dos Reis, Búz-os, Marataizes,
Guarapari, Guarujá, casas.
Aceno reservas, lei. 256-1204
e 256-0916. SANIOS BAHIA
IMCVFIS. CRECI 822

ALUGAMOS R. Sa-mt Roman
259. Vaga garagem. A : u rj .
150,00. iralar CON1PAL Sete
Setembro, 98<8°. Te,'. 221'-836
CRECI 2353.

ALUGO Aptos. mob. c/ qcl.
e te', temporada curta ou 'Onga
de 1 2, 3 qios. Av. Copacaba-
n.- 500 s 706 cu 237-4585.

Rua Miguel Lemos.
at. C 06, 2 saias ccmei-

>i-. e lerraco. 1.600.00
Chaves !.¦¦' porteiro Sr.
AD.BRAS. Trav. Paço,

231-1750. CRECI 495-J.
ALUGA-SE Av. Princesa Isa-

be.', 328 ap. 104. sala, 2 p-s.
ri-ma s dep. 950,00 mais t."haves 

c St. Anlcn o Ricardo,
ratar. ADIBUAS. Trav. Paço.

23 an. 231-1750. CRECI 495-J.
\ fAr-TAMENTr-S MOBILIADOi

Dumes. Alurio part r 50,00
P-;a.:rvo ié-.as S. S nt.. F. Se
ni - 257 1502.

ALUGA-SE VAGA - A moca qua
traba'he fora. Tratar até mflio
dia, Av. Princesa Isabel, 754
.10 ?Q07 Um»,

AIUC-AMOS p. 5, e>ce! ap.
v , qt. sep., coz., banh. 700
= -xs. chaves c-'SOARES 1MO-
VEIS LTDA. Av. Ccpac. 1072'
622 - Tel. 256-5937 e 255-1685

- CRECI J-526. _
ATLÂNTICA""- P 6. SÒAPE3

IMÓVEIS LTDA., aluga espeta
cu'ar apto. fne., vista deslum- I
br^nte. c/2 s!s.. varandão, 4 í
q's., 2 b-anhs. mármere, tet. í
garage mobilado, chaves Av.
Copac. 072/632. tel 256-5937]
e 755-1625 CRECI J-526.

t"cnte Z nc
2.-6-5989. __

ALUGO" - Copa.~M biiiado, 
'de 

i
luxa c/ telefone. Salão, 3 qtos. ;

c arm, jmb. 2 banhs. deps. i
empregada, tapete, cor-inas, £>t |
cnd. TV geladeira ele. mobília-'
áe s:ia s q'0. em jscc*randí.
Va-r n ca Euoèmo Jardim, 39
ap. 803. Bloco A - Inf.
231-0547. CRECI 159 1.

ALUGA-SE vagas p' rapazes e
1 quarro p senhor cu rapaz
em casa de familia. R. Siqueira
r-i-p.-s. 60_1C2._

APARTAMENTOS MO-
BILIADOS - Têmpora-
da. Rio Alfa lmóve;s,
Barata Ribeiro, 87, so-'
breloja. Fones:
237-1 133 e 255-2016.
ALUGAMOS - Copacabana -

Posto 1 - Apt9 701. R. Tone-
leros. 19 c/ ll, 3 qtos, dep.
pmpren, arm. embut. de fran-
te. Alug. 1.500,00 e taxas.
Nâo tem gi'ranom. Fte. Cológio
Sacra Ceu<jr Pca. Arcnverde —
Chav. c/ porl. Tratar CONTRAI
Sele Setemi.ro, 98'8? - Tal.
S21.9B36 CRECI 2353.

ALUGO MOBIL. SI. 2 qts,' grs"
temp. ou contraio 8. Rib. c/
tc-lef. g:l. íap. utens., Judô no-
vo e limpe. Tel 725-6272.

AtUGO - Ap. mabUiado saleta
ntc. sep. Alug. 903,00 

'nelusive

ta.as Av, Cepa., 610/ 1203
Ira-. 235-7902.

ADMINAS Aluga excelente
aplo. c' 3 q:cs. sòlãc dep. fe-
Icf c.' cend. mcb'liado. R. Re-
pública Peru. Inf. 256.0973.
1-391.

ADMINAS - Aluga ótimo £flta.
qío. sl. dep fren*í mobiliado.
R. Bõrão Ipanema. Inf.
255C973. .' 391.

ALUGO Ouarto conf. 2 m3ças
que ' r: b. í ra cem d:rei to; em
apto. fam. Rodolfo Danias 300
cr. cada. Tel. 236-4393 D. Del-

V u- 3'. OS
S i»

Pát-

ADM. NACIONAL
245

Ru» PPAIA DE BOTAFOGO A'uol-
3o A .,„ .:. 07 P-aia de Botatjgo.

¦¦ 16 Oto. s' deu Ch es c
y,~ p-r-em le1 242-3373

,„>". 2'-2-0619 242 5795. C 9 F 2 I

,b I -
2 c bar.hP, í

emp área Chava
A^ Prc-s; AntÔn;o r- ¦

20 pa, '->: 212
'236 .1 46V'

oza PRAIA BO FLAMENGO

APA RTAMENTOS -
Mobili-dos por tempo-
rada — C/ ar condicio-
nado, ala pelados.
APARTOTEL Barata Ri-
beiro, 383 s / 3 0 1-3 .
Te! 2 55-4034 e
255-1736.

CLUGO - Ap-, mob. c' tel.,
si. e at. sep., Rul- Min:s:ro
Vivelr-s dc Castro, 32 ap. 503

- Chaves portaria.
ALUGO - Apto. salão, 3 qts.

ma's 1 peq. arms. emb dep.
emp. Bara a Ribeiro 432 202 

'

frení" rua '.-«segada. Ver l:cal. j
Tel. 26532S6. Al. 1.700.00 e I
' 

\- _ __ _ I
ALUGO COBERTURA - Bem I
rncHiTadi. nove, lei. lindo ter-]
raço, sl. 2 qts. c' arm. dep. 1
emp. n' casal cu pessoa ',ó -
Cri 3.800 - Posto 6
257 735".

APARTAMENTO 3 qts. 2 salas !
varanda g'<- c ou %/ ie(. ? I
mcb. B. R be.ro 628/201 c/ 

'

p-_rt. Tralar 236-0250. Pofo 4. !

ANGLO-AMERICANA - Aluga i
,-pt. 1 031 da Av. All-n -a ¦
I 998, 2 s.s., 3 gís. c/ arms.
'mb., 2 bênht. s-;., qf-raqcm. |

; CrS 5 0CO.C0. Inf. 2552853
, CPECI J 3.13.

ANGLO-AMERICANA - Aiíiga |
apt. 701 d? Rua Bfrata Ribeiro :
á49, mob., c tel., s£-ía grande, j
3 eis. - -.nn:. emb., 2 banhs.
soe, deps. empr. c/ 2 qts., !
chave p 'Meiro do Edif. Icpe?. j
Pin-o. tratar 255-0331. CRECI i
J 3-13

ANGLO-AMERICANA - Aluga j
| apt. Av. Copacfbana 1 003.
' bem mob., ar cend., sí>U e
! otc ,^louças etc. Cha»e « inf. s

j 255X331. CRECI JJ43. I
%NGLO-AMERICANA --Alug»

! cobertura mobiliado, sala, 1
qtc. c/ arm. «mb., banh., cz.,
terraço. CrS 1.500,00. Inf.!
255 2Í53. CR£CJ_Jj343.

ALUGUE CrS 350,00 apartamen- j
to am Copacabana apenas \
mfi adiantado. Solução rípída.
Av. Copacabana, 435 sala 601

A CrS 350,00 apto. em Copa-
cabana 1 mês adiantado. Sa. |
lução imediata. Av. Copacaba- <
na 583/1015 qua» esq. Siq. ;
Campos,

ALUGO OU VENDO apto. conj. •

c/ au s/ móveii quadra praia.
Gel. Ver e trat. Figueiredo '

Magalhães 144 ap 809 Til.
226.8883

ALUGO - P/ temp. Prsto 4
ótimo apto. de ft:., c/ 1 sl.
conj. 3 q:s. ácp gar. íel. arms.
ae'.. rneb. TV. Roupas urens.
256-5205.

APTO. TEMPORADA - Vista p/o
mâ' - telefene arm. emb. qío,
si. sep. suite. Trator SOLIUER
IMOBILIÁRIA 236-7716 CRECI
3862.

ALUGO - Ap. mcblliadp c/ re-
icfone. Ó2 frenre ébo p/ tem-
p:iadò ou anuai, sala, 2 qtcs.
sendo um reversível, coz.
banh., área/ tanque. R. Bc-rata
Ribeiro próximo Inhanaá Irá-
lar ECO-Adm. R. Sta. Claro, 33
s 611. T. 256-2662 256-2533
CRECI j065.

ALUGO — Vagai K um jardim
inverno 3 moç3s apt. grand.
bom arejado. Fácil, paqar auín-
r-n . -íua Beilord R c .< o .
169 602.

ALUGO ap. sl. 3 qt. 2 banh. ar- I
mário embut. dep. 2.000. Djal-
ma Ulrich. 207 602 Imob. |
Novo Rio 31-1770 - CRECI i
1627.

ALUGO ap. frente mobH. 2 sl.
3 qt, dep. cemp. garag. ^^iguel I
Lemos, 21 ¦ 401. Chav. loca: I
Imcb. Novo Rio 31-1770 CRECI
1527.

ALUGO iunto Av. Atlântica, diís
cu temperada ap. bem mob. :
a pessoas fino Irrito. Conforto
inf. 256-3001 e 256-9391.

APTOS. MOBILIADOS v á i 1 os 1
tipos e tamanhos, terr.porada i
curta cu longa, ar cond. tel. }
Copac.ibana, Ipanema, Bola- |
fogo, Fiamengo, Leblon, aten-
demos sáb. dom. e fe. CLO- !
SIGO R. Barão dc Ipanema, 43,
2" and r telefones 256-4339 - 1
256-2894. CRECI 558.

ABC IMÓVEIS - Aluga apto.
305 Av. Prado Júnior, 33 c/ \
sala. 1 qto. [separados), banh. j
coz. Chaves c/ port. Tratar tei;. i
232-9002 e 242-2794 - CRECI |
1884.

ALUGO - Aplo. 1 pí andar, to-1
do frente, de luxo, com telef., ¦
ar refrig., salão, 3 qtcs., 2 ba-
nhs. soe., cops-coz, 2 qts, emp
área, garage. (arms. embuti. Ruí
Mari Mascarenhas dc- Mirais,
110/501 Chaves port Trai ALA
DIM ROCHA - 231-3522 c .
221-8035 - CRECI 1441.

ALUGO - Frente, 3 qlos., 2 to-
Ias, coi. banh. -e dep. empreg.
Pintado novo, sinteco, etc. Rua ¦
Felip; do Oliveira, 34/802. Tr.
VIVENDA S/A - Tel.t 252-1528
CRECI J-521.

AlUGA-SE, i Rui Dias da Rocha,
71, o ótimo apto. 70-1, atape-
todo, papel n?s paredes, cem
2 caias, 2 qtos. ;cu «ala c 3

1 qets.), tedes d arms. embuti-
j d:s, banh,. copa-cotinha, qto.
I emp. c arm. « WC. Linde j
j . mesme. Chaves com porteiro.

CrS 1 E00.C0 mais CrJ 200.CO d
! tf.zas. Tratar 212-9691 CRECI
; i44i.

ALUGA-SE ju vende-se, à Av. \
Ccp*cabena. ' '.33, o ótimo ap- j
to. 704, frente pnra o mar, d 

'

sala, 2 qtcs., bônh., coz., qto. i
e banh. emp. e área. Semi- j
novo. Ch"'VL-s c;m perteiro. I

1 CrS 1300,00 ma:s 205,00 dc i
1 l;---,. Tratar 242-9691 CRECI 1
! 1441._
1 BULHÕES CARVALHO, 591/202

-- V-tan:' . SI, c-t. banh. ccz.
I Chvs. portÇ 235-3740 ¦ 27-6484.

, Copacabana" alugo ap. s. qt.
coz. mobil'ado cm cu sem j

i centrato. TeLJ46-0723._
I COPACABANA - Posto 6 - AÍu-;

ao âpte. de luxo completamen- :
le mobiliado. na Av. Atlântica, ;
3958 apto. 103, com 2 salas, 2|
ótimos qtos. (arms.), telefone,
at refrigerado, atapetad". b.mh.
copa-coz., área 2 garagem. Alu-
çiualt 4 COO.00. Chaves c/ porl. ;
ínls. ABES PEDRO DA SIL- j
VEIRA - CRECI J-364. Rio Br n-;
co, 156 s/ 908/10 - Tels.; . .
272 5814 e 221-5043.

COPACABANA - MARVÍL aluga
ao. 401. R. Barsla Ribeiro. 369!
c/ sl., 2 qts. banhs. coz. área,
dep. emp. rint. pers. Fronte:
CrS 1 500.CO. Chaves c/ port.
Tratar Av. Rio Branco, 37 s/
401. Tels.: 243-5822 e 223 2220.
CRECI J 321.

COPACABANA - MARVIL aluna
ap. 608 R. Raimundo Correia,
2 c/ st. qto. banh. coz. banh.
emp. área, varanda, jrms. Cha-1
ves c /port. CrS 850.00. Tratai :
Av. Rio Branco, 37 s/ 401 -
Tels.: 243-5822 e 223-2220 -
CRECI J-32J. |

COPACABANA - MARVIL aiu-|
na ap. 9.'1 R. República do Pc-]
ru, 239, c/ salão, 3 qtos., 2.
banhs. sociais, dep. emp. coz. |
oaragem, slnt., frente, arm;. j
Chaves c/ port. Tratar Av. Rio |
Branco, 37 s/401. Tels.: . . 1
243-5822 e 223-2220 - CRECI
J-321.

COPACABANA - MARVli «lu-1
ga ap. 101. R. Figueiredo Ma-!
galhãei 780. c/ salão, 3 qts.. I
2 banhs., dep. emp. coz. copa,!
»rm. Frente. Chaves c/ port. I
CrS I B:0,00. Taxas. Tratar Av. I
Rio Branco, 37 a/ 401. Tels.: 1
243-5822 e 223-2220 - CRECI
J-321._

COPACABANA MÃRVIl alugaap.
60A R. Figueiredo AAsgaihãcs,
780 c -alão, 4 qtos. deps.
com-'. 7 binhs. seciais, arms.
Chívcs c ' 

port. A ugucl Cr*
7.800 00. Taxas, trtar Av. Rio
Brarco, 37 ,/ 401. Tels.
2Ü-5822 e 223-2220. CRECI
1 321.

COPACABANA
luga-sa c/ fon

rracõ do Lido |
apt. sala, cito. !

qrandes deps. CrS 1.200,00 e
taxas. Tratar frne 237-1-135.

Rua X,v
s/903. Tel.
¦12751.

PARA DIVIDIR" DESPESAS moça j
em apto. c/ telefene e rapaz
p- vago tel. 256-5064.

PENSIONATO p/ moças estu- ¦
dantes cu trabalhem imbiente
l.i. c.teg. selecionado vagas i
qts. «rojados c/ refeiç. oüG c^fé ,
cama 400. Av^Copa. 1246/901.:

QUARTO - Copa Posto 2 atnpio '

mobíl. para 2 mocos com lei.
257-2235.

QUARTO - t-equeno de fundos ;
¦ílugo a moça educada que Ira- \
balhe fora. E' mob il md o. lei. '

236-4766. Copa. _ I
OUARTO P ' 3 mocas no Le- |

me e p,' 3 rapazes na Av. ;
Aí ant. d tel. amb sei. lei. '

CRECI : 227-5382^

_ | QUARTO - P/ó mcb. arejado
sessegado bí>nh. anexo, Mcç;. |
ou sra. trab. fora. PrCçc 500. t
247-4973 após jts_IO_ho™s.

QUARTO - A . grande, c/ 3rm !
emb. a Sr. que trab. fora, c' J
emp. fixo '.. ótimas ref, únicD i
inq. Av. C;p. 256.503 até 14
hs. pu a noite.

ALUGO
nheíro

COPACABANA - Alug. apto.
s=la, quarto, coz., banh. fe efo-
ne, er condicionado, inteira-
mente mobiliado Rua Ministro
V:veir:s do C=>stro, 15 apto. ¦ OL,ARTO 3 casal cu rneça trato
303 aluguel CrS l .000,00 mais! lux" c ar cond. tel. único in.
taxas Tratar 2 5 2-J6 6 1 ei Ouilino temp. em apt. do casal.
242-3178 R. 7 Setembro, 43 - >'¦ 1-0C0.00. Tel. 25Ó-22B5.
B? CRECI 2.102. I QUARTO - Aluga-se cir.-. 2 ra-

¦ANA- Barata Riba r j ptzss ou sr. de fina trato com
mebiliado. 3

is. dep. emp.
Barata Ribeiro,
901. Tratar

Tel:

^lugo frente
qts. 2 

"sis. 
2 bai

ejerg.:. Ver R
n° 63 apto.
222-1374.

COPACA3ANA - Aluga-se à
Toneleros n° 362 ap. 60
Salão, 3 qts. dep. emp. c,-' q
raci. Air,. CrS 1.803,00.
242-9948. CRECI 2474.

COPACABANA - Aluno Barata
Ribeiro 636 o ap. 801, sala,
qt9. coz,, banheiro, dep. em-
prog.ida, área c/ tanque, per
1.0C0 e taxas. Chaves portaria.
Tratar Pres. Vargôs, 14Ó s/
706-A.

COPACABANA - Alugo apt.
702 R. Bar sta Ribeiro, 814 -
Tcdo pintado sinteco living 3
qtos. c-z, 2 bf.nhcs. dep. em
preg. CrS1.6O3,C0 mí:s tax».
Chaves porteiro. Tratar ACIR
Adminis»ra(;ão R. Álvaro Aívim,
27 sobreloia tel. 2 2 4.7771 .
CRECM-502.

COBERTURA MOSILIADA
mengo luxo í.Ig. 2 qt. :

ref-rènci-s. I-'. 235-7992.

QUARTO DE FRENTE - Aluga-se
2 vagas p/ mocas que traba-

anda
cond. u cn ílies. 025-0766

hem fora. Rua Júüo de Casti-
lhos, 35/1001. Copacabana. Ver
noite.

RUA SA' FERREIRA Aluga-se
89 aptr. 401. d salão, 3 qtos.,
dep. cornpl. e telefone. Chaves
c/ porl. Tra,.ar_teL 2-13-9443.

RUA RONALD 0E CARVALHO,
n? 2f.6 APT. 903 Fte. A,uq
ótimo si. qt- sep. banh. coz.
área tanque WC emp. Ver por-
teiro tratar 2a. a áa. de 9 às
!2h. 235-33I7 PAULO WAN-
DERLEY CRECI I073._

RUA TONELEROS, n? 146 ÁpY
801 - Alugo fie., 2 salões 4
qts. irmári.-s 2 banhs. garfge
c^?.. ár;a tanque dep. emp- Vtr
pzrtz-rc. Tratit 2a. a 6í. cie 9
às 12h. 235-3817. PAULO WAN
DERLEV. CRECI 1078.

SANTA CLARA apt. mcbií. c
ar rof. q, e sala. Temporada

: perto praia. 236-5021.
- Fia STA7 CLARA - Ccificio inte o

dep. ! 3 ands. luxo gdes. salas ('eme
TV ar 9 gdes. qlos. 1 p; cnó. garjge

CRECI J-343,
ADM. NACIONAL aluga ap. 1021

na Rua Sambaiba, 261 - Mo- ;
biiiado, c/ vista p/ mar, 2 sa-1
las cenj., c/ arm. emb. ar refrg. ;
geladeira, máq. lavar, 2 bms. j
cie. Chaves ./ porteiro. Tratar ]
Av. Pres. Antônio Carlos, 615 i
- 2° pav. Tel.t 242-1314 c
252-1236 (J-489).

ADM. NACIONAL aluga ap. 102 j
c/ telefone na Rua Antônio Par- j
rairas, 30 c/ sala, 3 qts. deps.;
compl:. Chaves c/ zelador. - \
Tratar Av. Pres. Antônio Car- :
los, 615 - 2? pav. Tel.t . . 1
242-1314 e 252-1236 (J-489).

Alug? '

apt. 702 Rua General Urquiza,
223, la. locação, saia de ji-ntaf '
e estar conj., 4 qts., d arms. ;
emb. su: e), 2 banh., loilleto,
deps. compls. garagem. Chaves
ze.ador. Iralc-r 2550331: CRECI
J-343.

ADM. NACIONAL aluga ap. 20-t
na Rua Cupc-rlino 

"Durão, 
97

c hall, saleia, bala, 3 qt?.,
banh13., coz., dep. emp., área
CrS 1.500,00. Chaves c rela
úzx. Tratar Av. Pres. Antônio
Carlos 615 2? 

'pav. Tel.
242-1314 e 252 1236 (J-4B9;.

ADM. NACIONAL 
"aluga 

ap. 101 ,....,,,.
na Rua Ga . San Martin, IC02 | ALUGAMOS

de fte. C sala, 2 qlos. ba*iho.
coz. haü mtern. dep. emp.
área. Chaves no ap. 301. CrS
1-5L0.C0, Tratar Av. Pres. Anlo-
ni^ Carlos, 615 - 29 pav. Tels.
242-13]4 e 252-1236. (J-489;.

BARÀO IPANEMA, 143/202 -
Aiugo quarto sala sep. dep.
Ch ves c/porteiro. Trai
232-7734 CRECI 1.580.

GILBERTO CARDOSO 200 ?pto,
1301. Fie. sala, 3 qlos. 1
banhs, dfps. emp garage. Te-
lefone aluijuel 2 200,00 p/mês.
Tratar ROBERTO GIRÁO ....
247-3767 267-7918 247-0569 -
CRECI 1822.

IMOB. MAUA' vende apaito. 3
qtos,. El., dep. compi. garag.
vista lagoa. Rua Na st. Silva,
n° 4-B, aparto. I 10-1, chaves
port. trat, R. Sedor. Dantas
75 505, lei. 252-9 30 5 -
222-7023. CRECI J-621.

IPANEMA - Aluga-se aplo. 303
Rainh.-. Elizabeth 637 alras cio
Castelinho, cy 3 qls. sala, coz.
área, d tanque, lavabG, banh.
deps. empregada, todo mobil

VAGA Qujrto de frente só j
2 meças ambiente familiar. Av.
Copacabana. 1246 - 902. _

Casas e Terrenos
CASA Ipanema ólima p/ comer-

cio, 2 pavlos. Joana Angélica ,
esq. B. Jaguaribe 2 selas, 3 ,
qtos. c/ arms. Aluguel 7.000,00 COPACABANA - Aluí.
p mes ROBERTO GIRaO
267-7918 247-0569 2A7-3767
CRECI 1822.

IPANEMA - Aiugo excelente
casa Barão Jcgueribo 113, 2
salões. 3 qts. hvabo,- banh.
arm. emb. dep. 2 varandas e
qòrace. Chav. Nascimento Sil-
..-, 266. Inf. I. 221-4319. __

IPANEMA - Aluqo sobrado.
Sua Visconde do Piraiá 338.
Marcar visi'a_pelo tel. 222-13.53.

IPANEMA LEBLON - Casas e
terrenos. Procura-se casa em
Ipanema, próximo a Vise. Pirajá
para montar comercio. Aiuya-se
cu compra-se. Tratar f o n e
255-1229.

GÁVEA,
jardim' botânico
E LAGOA

Rua
i 17.

Amplc qto. c/
casa f^m. p/' sr

rr.pt.7., uma vsçic p- carro
Pr-n -ca Leão, n9 6-16 cas
I. B.-.tanico.

ANGLO AMERICANA aluqa apl.
1 a. locação, sala. 3 Iqs. c/
.riti^. emb. 2 banhs. soe. deps.

: impis. garaqe. Rua Marquês
cie S.io Vicente, 311 apl. 502.
Cri 3.500,00. Chave norteiru.
Tratar 255-0331. CRECI J-343

ml. Tratar horário comercial
com Rubem. 237-7997.

COPACABANA 2 sobreioia,
mobil ia das. Barata Ribeiro c/
Siqueira Campos. Passo contra-
to. Aluguel CrS 1.200 as dua>.
SÉRGIO CASTRO - 231-3629

242-5002. CRECI 22. _
qr^oo

812 da Rua Siqueira Campos,
¦'-3 c sala espera, saleta, sala
gde., kit. e banh. 

' 
atapetaclo

£ ' alguns móveis. A.uque!
CrS 1.000,00 mais taxas. Tratar
252-4681 e 242-3178. R. 7 ie-
lembro, 43- 89. CPECI 2.102.

CONTRATO LOJA" - Passa-se
Av. Copacabana. 534. Tratai
com Sr. Marco Telefone
256-5953 e 237-9884 diariamen-
te.

COPACABANA - Aluga-se a :a-
Ia 304, da Av. Cooacôbana,
610. Chaves ¦:/ pcrtP. A,'uq.
Crj 420,00. Tratar na CONS-
TRUTORA L. MARTINS 5 A.,

i à Rua México, 11 ur. 502. Tels.
1 221-4064 e 221-3371 CRECI
; J-628.

COBERTURA" DUPLEX "linda
750m2 o/ escrltdrlo,

I dea! p-' firma estrangeira. Tre'.
| 256-6595 - 256-0229 IMOBILI-

b" í ÁRIA ECILA CRECI J-2C0.

EXECUTIVO VISITANDO O RIO
A NEGÓCIOS - Você precisa

du
escr lona pa te ipo-

rada durante sua permanência
aqui? Ultra-modorno, ar eontli-
c í o n a d o, talas separadas tom
secretária bilingüe, mensaqei-
r o a 5 minutos cl a praia. Alu-
(ja-se per dias, svmanas ou
meses Fone: 235-2262.

São Vie.
802. SI.,
toilette,

c/ port.
Setembrc
CRECI 2353.

96, bl. C apt
3 qlos., ccz., baqh.,
dep empreg., vaga
Alug. 1.800,00 Chav.
Tratar COMIRAL Sete

95/89. Te1. 221-9836

m„, . X ; GLORIA Aluga-se sala RuaR. Marques dc Conde ,,., Uje/2, p.dc ,,., >r
e cozinhar. Aluguel CrS 240,00.
Ver locai. Tr^-ar Av. Erasmo
Braga. 115 sala D 320.

IPANEMA - Passp contrato de
cir 'ndp sobre leia C armários
embutidos estantes cortinas -1

..,.-......, i aparelhos de ar ref ria. Alucine!
ALUGAMOS - R. Pacneco Leão. t nn nn •/:¦- o;,.;i no/ini

320/402 Sl 3 qtcs. banh. .. 1-200.00. Vise. P^aia 452/201.

vabo coz. área de serv. dep. IPANEMA - Passo ponlo, oi
empr-.g., alug 2.500,00. Chav. localjiacao. m»lhor galeria,
c/ pnn. Tritar CONTRAL Sete' VJsta clientela, a, rcíriq . som,
Setembro, 98.8o. lei. 22I-9B36 P.' boutique. Tiatar Vise. r>
CíECI 2353 I Pirajá 86 s/l-3.

ANGIO-AMERICANA A,uga
apt. 106 Pua Ministro Armando
ce Akocai 35, c' tei., sala,
grande, 4 qts. d arms. emb.,
2 b:inh,. sec. depí. compls.,
garage, ;.r cond. V.r ieca'. 

"Ira-

tar 255-0231. CRECI J-343.
JARDIM BOTÂNICO Ia." loca-

cio. apto. de luxo, frente. 3
qtos., 2 salas, 7 banhs. <ocir.i«,
c o p,: -c i1 z. dep. vmp. e q ¦:• r c-
c;em. Chaves c' port, Ini. ABES

PEDRO DA SILVEIRA -
CRECI j-364 Rio Branco, i£6
s 908 10. Tels : 222-5314 e
721,5043.

dc, c /telefone, ataptlaclo_ p,n GAVEA A:ua
aclo, geladeira. CrS 3 CO .00 j Marques Canário 24 perto

;p, M, Couto Si. 1 q*. áreí
íge. Chaves loca: Tei" 

S 800 CRECI 1455

De apto. c/sala

COPACABANA - Alugo vagi
rap^z, senhor .listi-ita erlinac'o
resld. lamilia. B. Rilja.o, <11
apt. t 036.

CADtL alug excelente apt. d
tel. à Rua Sanu Clara. 248/901.

I p/ andtir, prédio dc alto lu-
xo, 3 qts. salão, 2 b-inhs dep-
empr. vaga gôrdcicm. Chaves
C/ perteiro. Tratar na CADü
à Av. Pres. V rqas. 417 cir

_902. Tel. 224-3087.

COPA - Ap. mobil. compi
slão, 3 qts. C' arm. emb. 2
banhs. soe. 10 and. frte. lei.
garag. ar cond. c dep. compl.
Ver trat. prrp. R. Miguel Le-
mos, 51 - 1001. T. 2561443.

7 vagas bem clinicas escrito-
rios, comércio, escolas. C ' oro
prlet. Sr. Alfredo. 2373728.

TEMPORADA - Copacabana. 1
qtos. - sala - rlçp. emp. tel.
ni o b i IÍ;. d o, prox. a praia. —
Tr.-lar 227-0985 outro s/ tele-
fone.

TEMPORADA - Atlântica
Frente p/ o mar, 3 qtos., 2
salões - 1 banheiros - 7 qtos.
emp. tel, tr cond. - y-rage -
mobiliado. Tralar 227.0985.

T.MPORADA Alugo aplo,
I 209 Av. Copacabana, 371. S

mais ta<as. Ver d porteiro
tratai IMOB. GÓES R. Alcindc
Guanabara, 24 s/ 1205 lei.:
252-6367 CRECI 202.

IPANEMA Aluoa-se ap. de I
2 e 3 ci. bo.. sala a. emp. ga- .
ratio. Rua Prudente de MorAiS, .
569. Ver c/porteiro.

IPANEMA - MARVIL aluna ap. ,
1 104 Bl. "A" R. Alberto de
Campos, 10 s/ sl. 2 qts. banho
clfrp. emp. co/. área, sint. arms.
eítacionamento. Chaves c/ port.
CrS 1 500,00. Tratar Av. R-o
Branco. 37 s/ 401. Tels.:
243-5S22 e 223-2220. CRECI I-
321.

IPANEMA MOBILIADO - MAR-
VIL aluqa op. 303 da Rua Pru
dente de Morais, 101 c. 3 qts., i
7 -alas, depend. completas. Vis
ta para o mar, telefone, gara-
gem, cir. minimo 12 meses -

Cr$ 5C00.OO. Taxas. Ver no ,o-;
cal Tratar Av. Ro Branco, 37
s/ 401. Tcls.: 243 5822 e . . .
223,2220. CRECI J-321.

IPANEMA Pua Sa nt Rom--n j
430 to. 814 sia. kitch, b?nh. ,
C'S -00 00 etx, chav. c p;rt.*Trat. Predial [(r.f.íi T.
232 305» J-468.

IPANEMA Quarto grande, '

mcb., f.ugo pr'-t senher ra-
ponsáve' ante. ^essegado.
Unicr ,n,v ,,-,::. Tel. 267.1974.

221-2033.
PRECISO

3 dormts. jj r :• aluei rir à inquÜ
no idôneo. Não e».Íaimos c
i !•.': i ,'id dv nem administração
de imóvel, tratai c PIRÂMIDE

empreendimentos Imobiliá-
r.os. Rua Xavier da Silveira
¦ ¦-. s "03. Tel 237-2327 /CRECI
,'.275'

SÂO CONRADO,
BARRA E RECREIO
SÃO COÍJRADO Alugo apt"

de ir-"'.: Para o Hotel Nacio
na! de luxo, com 50 ml. . .
1300.00 Ver estrada da Gávea,
Ó46'302, cem o perteiro. Te!.
232 6059.

Casns e Terrenos
ALUGO CASA PEQUENA - Bar-

i.i, Itanhangá, Rua Itália Kus-
l,i, 305 c/ sala 

'! 
qts. Centro

rie terreno arboriiado, piscina
- Telefone, etc. Aluguel 5 Mil,
Tel - 236.1)826 ou 399-0472

RECSEIO - Aluga-se c
de telefone, p-scirí
223.3959 ou 246-36 .9

Tra;

e q. separad:
236-3015.

TEMPORA0A

te. 1-,

Até 14 i
q. dep.
Posto 4

fc

Ini.mcb. d gel.tel. 237-1294.
COPA - Quadra da l a. C TEMPORADA - Aires Saldanha,

v sta p o mar, ampla qto. ds Fte, c/ Mj Lemcs gcje. c0,„.
fie. a sra. ou moca a t_rab. lo- gdc lMn COZé m0Dj, cor|inas ;

gelad. arm. emb. etc. prédio
gabar.'o. 246-5287.

Indlsp. troca roferen.
261-0244.

Oti-COPACABANA Quarto.
mo. Alugo mob. linda viata
Ptire o mar. Dias. me:es cu f-
xc. Par« m ças q. trabalhem
i. 25/626Ç.

CASA família há vagas pa. 4
moças distintas d referência.
Ambiente selecionado, Com re-
feições, 550, café cama 400.
Av. W. S. Copacabana 1246
apt. 901 Pcsto 6 divisa (pane-

COPACABANA Apartamentos
p. õlugsr cem cu sem fiador.
Resolvemos seu caso c urqèn-
cio. Senõdor Dante:, 117 s'

__\.
GRANDE APARTAMENTO -

Alugo fte. hali 3 sí-lões A qls.
.-.rmáries gzry.qç salão f:s';

Tl.MPORADA COPA Qu.d/a
da praia apart. mobiiiado quar-

'. 'y c:njugado banh. kit.
A u,t\ erhor. 257 3634.

TEMPORA0A Quarlo, sala.
õiuno mobíhado. 90 p dia.
237 8467

TEMPORADA - Ante. conj. mo
biiiado Ru,v Domirqos Ferreira,
125/421. Quadra da Pre a. Tri.
lar 226-0037.

TEMPORADA OU CONTRATO -
Excelente! apt?-; ntobili ido-., t
todos utensílios, telefone, gara-
gem, ar cond. olc. de 1, 1 *
3 ql9s Fone: 232-6635 ¦
257-6542.

TEMPORADA iunto Ãtlunt. apt:.
u*u.: ¦ o. casal sra. cu s.r qt.

sa*. <ep escrt. bính. coi.
il. Bolívar. 27. Chav. 6:'

IMOBILIÁRIA
SUIÇA

rie aptos. cmPrensa

edi. ne luxo e Ccí:.js

rom 2 a 5 qtos. iva

Zona Sul. Oferecemos

clientela de altos exe-

cutivoi estrangeiros, con-

trato de I a 2 anos

afiançado por firmas in-

ternacionais estabeleci-

das na GB., rapidez de

negociação e náo exigi-

mos exclusividade.

m

Lojas, Escritórios
e Consultórios

ATENÇÃO - A ugo salas (ren
tç p o mar, ia. !oc, edif.
dc alta iuxo, própria p' escrit
ou consult, Al, 2.COO. Tel. .
'26-028! i' 2467603.

ÂTENÇÀÒ - Alugo loja melhor
pio c - m e r c • a I da R. Siqueira"ampor. Ala Cr? 2.800.00.
r-'. 226 0281 ou 246-7603.

AV N." 5. COPACABANA 331-A
Alugo lofa c:m 6mt. cie

frl.'ii:e t< 16mi. de fundes, sem

,*& Dtmcl[k>fcib<
,nP'J7 í'100í/lO(K,. -

2 b^.rihs. cer roilote sola intima | VAGA >- P/ moca café m^nhã, i
z-.pízci. Are? t-ncue*. 2 ots. | rcup: ema, t:i. ótimo amb:cn-
emp. d dip. Ver porteiro- Av. ¦ te. Gjs!.vvo Sampaio 876/508. '

Henrique Dodsworth, 13 apto. j £. :: p in. Isa^e'.
5C3. Tralar 2,, a 6a. de 1 às _ .
12h. PAULO WANDERLEY IPANhMA
135 3917, CRECI 1078. _ . CD, _...

imoveisIE LEBLON
A HARPARI Aluqa o: mo ao

fundes d ímpio living, 3 qts. .
c¦¦' arm. embut., 2 ban. sol-,
dsmais dr.p., garagem. Av.
Vieira Souto, 335 ap. 3C3. Vc
no l.-cal. Infs. 224-6726 e
221-2093. CRECI J 461.

ALUGO c garage e telef. R. Sá
Ferreira 127 203, si., 2 qts. '.:
arm, c:pa C02. deps. comple-
l:s. T. 232 3594. Cr$ 23C0.

ALTO IUXO la. loc. I p/and.•o and. i ,,|g- 3 qlcí. (Suite) 2 banhs.
de:, espa-coz. gir. dep. Au
guel 5.C03. R. J-V"na Anqó.ica.
271 -. Tel. 267_2654.

ALUGA-SE Apto. mob. p'
temp.. sal-, 2 qua. e dep Rua
Rita Ludolf 32'302 - leblon.
fretar no oca! c'Sr. Manuel.

ALUGA-5E Av, Bartoíomeu
Mitré, 808 - 602. Com sl. 2
qts. b?nh. ccz. área às serv.
dips. ccmpls. garagem. Tratar
tel. 2-7-0Q62.

A VISC. PIRAJÁ, 605 SiS
Alugo 2 quart:s 1 sala dep
comp. emp- garagem. CrS 1.500
e tx. chavas_pprt.

ALUGO -" R7san Martin. 283'
LUXO E CONFORTO - Para ca-j 201, apte. c' salão, 3 qts. t

sal de tratamento apto. mcb. j depend. garagem. Inf. Tel
dacer. A,uga-se Rua Joaquim 222-652!.
Nabuco. 64 - Informações I AlUOA-SE - Parte indep. casa
257-3432. | p^Vi N cmev^r, p. 2 rapa7es ou

emp. gar.

HELDER MADAll
LTOA. aluna ap.
Anchieta, 21 C salão, 2 q. e
dep. conip. ch. ap. 1101 -
Tes. 223-4049/ 2-13-6512. CRECI ,
748.

KAIC - COPACABANA Co- |
bertura - .iluga ap. C-Cl R. (
Min. AK-edo Vahdão, 41. C
sl. „mp'.,, 2 qts. c .--'ms. bín. 

j
soe., inst pi ar condic. coz. \
d e'm. dep. empreg., terra<3 I
e vg. garagem. Chaves portei

232 1774. CRECI J-72.

KAIC - COPACABANA Aiuqa 1
*p. 805. Toneleros 380, 2? BI., |
!jdo szmbra, muito cfaro, c, |
st., 3 qts. c/ arms. emb., coz., j
ben. socftH, dep. empreg., ár_:a j
d tanque. Vg. garage. Aluguel j
5 salários. Ver local. Tratar !
Carmo 27 - 99 and. 232-1774.
CRECI J-72. _

KAIC - COPACABANA - Alugai
?.p. 707 dr R. Dom ngos Ferrei- ;
rs 219, c/ sl. qt. conj. kitch. 

'

e bàn. Chaves porteiro. Tra'õf j
Ccrmo 27 - 9? and. 232-1774.
CRECI J-72.

MOBILIADO c/ cu sem garagem
Rua Domingos Ferreira, 97 jda :

2 qt«. e cíema-j dependénch*. !
257^466.

ÓTIMO - Ap. fie. coni. sia.'!
qto. c' saleta. Chvs. n prrt.
H Gouveia, 66/1 204. Tr. nv
ed. s 913. CRECI 1 422.

ÓTIMO APARTAMENTO - 3
qtos, s. coi. banh. depi, *ta*
petüdo. Chavts tom o porteiro.
Rua Pomp«u lour«ito, 20/101.

I cavalheiro CrS 803 00 cepo!
to_3 meses. 237.1628.

AIUGO sp*. 6C1, Ru.i Prudon"!
de Morais, 985 salão, 4 ots.
«endo 2 qts. c armárics cm-
hut. dep. emoreg. Vaga na g*-
rsqítt 3.500,00 e laxs. Cha
ves portaria. Tratar Orq. Rom?
no Av. P. Varoas. 446 s/802-A
J-290, CRECI 2986.

A AV. VISC. PIRAJÁ'. 437 apto
mobiliado qto. isN conj
banhP. litch. Tel. 254-1594.

IPANEMA - PREDILAR aluga
amplo ap. luxo finamente mob.
ar ref. 3 qts. sala salão 2 qts.

íel. Rua Bulhões
ho, 498 501. Traia

235-6967^ - CRECI 2097.

IMOVIILTDÃ. - Aluqa .ap. 702
h'. C da Rua Nasc-mcnto Silva,
4, c--m,'.. de: 2 qtcs.. sala, cu-
Zã., 2 banhos., área, frente.
Chave: c' porteiro. Iratat no
1MOVI1 Av. Pres. Vargas.
417-A - 119 and..r. leis.
224-8520 .u 224-8901 CRECI
J-224.

IPANEMA Duple». ult? and.
sãU, 2 qts. c arms. emb.
banho, salão, d Iavõt9. mis
suite c;mpl. c:.-z. ü»-ps. em_:r.
v-aqa r;jrc.g. elev.priv. Rua Bu
Ihóas de Carvalho, 50/501. Tra-
ia. tel. 226-9740. Aluguei 4 000.

IPANEMA Aluga-se apto- t po
cjsa, mobiliado. 2 citos., sala.
coz b-.nh. área, telefone, ar
cond. Cri 2.OCO 00. Ver Av.
Henrique Dumont, 125/103 a
tarde, l-tform. lei. 2356832

KAIC - LEBLON Aluga em
1 ... locaç. apto. 602 da Rua
Jcâo Lira 122. c saião, 3 qts,
c arms. (I suits) 2 ban. s;-
cias, lavabo, coz., dep. em-
preg. hna d tanque. 2 vgs.

garage. Chaves porteito. Iratar
Carmo 27 99 and. 232-1774
CRECI J-72

LEBION - Alio luxo MARVIL
aluqa ap. 301 R. Bartoíomeu
Mitre, 1 08-1, c/ sala, 3 qtos..
c arms., 2 banhs. dep. emp.
coz., frente, garagem, telefone
Cri 3 ÜQ0.C0. Chaves d ;:ort.
Tralar Av. Rio Branco. 37 s
401. Tels.: 243-5822 e 223-2220.
CRECI J-321.

LEBION ALUGO Apto. 3
nua-rtes sala c dependências.
Chavss local. Al. 1.800,00 II.
267-7713.

LEÍJLON - Aiugo apro. quarto
sala seoarzdo Av. Ataulfo de
Pa va 1.175 803. Chaves pot-
•-iro. Iratat Av P. Varçns 583-
712. Al. 750,00 e taxas 9 as 12
¦.eras -u 17 it 19.

A "SPAÇO" Alue:., s -131 da
R. S.queira Campos 43 'centro
comercia1 Copacabana). VÍsiíòj
e nf. Tel. 221-7300. _

AIUGO Grupo 905 Xavier da
5'lvt'iri 45, 31 m2 =inteco, ver
portaria Irai, Alfandeqa 108

-1° 221 4351

ALUGA-SE t.-is.i nova para es
c r i 1 o r i o à Ry a Mundo ^t o v o,
374'101. S 2 quartos e depen-
clcnci.,1. Tel. 226-5187.

ÃLÜGAM-SE s/ 505, 506 na A,.
Copacabana n? 599 CRECI
63 chaves na portaria. Tel.
222 0289.

ANGLO-AMERICANA aluga sala
tremerei-1 montada para labora-
tor- Centro Comercial Copa-
r b.na. Rua Siqueira Campos
43 sala 501. Tratar sila 905, tel.
-55-0331. CRECI 4:343^

ATENÇÃO - Posto 4 ótima lo-
calizaçàc loja c/ 70 m2 passo
ren tra to 5 ?nos serv. p' v. R.i-
mos Inf. tel. 724-13-14. CRECI
2 71.1.

ALUGO l.i. oencão qruoos 610,
E02 1004 Xavier 

"d„ 
Silve.ri

45 chaves porteiro. Trat. D.
Hilda 225-4719.

IPANEMA passo con'rv,\, cir.
um? casa o, fins ccmcrcia'S na
Vie'ra Sguío, ó'mo p. restau-
rant? cu qualciuer iutro r^mc
comercial. 1. 255-2531 CRECI
2255 só da pírte da manhã.

KAIC FIAMENGO - Aluna loia
c' !83m2, mais terreno 328m2
R. Marquês d:: Abrantes. 13-
Chaves lo:.:.í. Tratar Carmo. 27

99 and. 232-1774. CRECI
1-72.

KAIC COPACABANA Auqa
ioia t ' '40m2 na Av Ccpaca

bam. 22t esq. Duvlvier). Ch.-
s.es porteiro. Varar Carmc, 27
oo and. 232-1774. CRECJ J-72.

kaic Copacabana"" Aluna
laias 1102 e 1103 c/ 40m2,
Íun-.-f cu separada! da Av. Cc-
pacabana, 1072 c' banheiro.
Chaves cortejo. Tr -.'ar C.irmo,
27 90 and. 232-1774. CRECI
J-72.

LOJA IPANEMA -- Aluga-se R
Visconrio de Pirajá. n? 282 lojí
G, Ótima, em excelente galeria
: ii funcionando. Tratar A v
Et.-,',mo Braga n9 727 grupo
110 - Sobreloia.

LOJA - Ótima p/boutíque im-
portadora p I c. P íi «. í .1 m o s con-
trato 5 ,mos. R Vise. Pirüi.i,
pen lo totalmente comercializa-
do, »fOx. MonlPiiegro. Trai.ir
11,1 CINTRA PIANEJ IMOF..
LTDA. R Almto. Pereira Gui-
marães 72 qr. 401 - Leblon.
CRECI J-515

LOJA - Otiniii p, boutique im-
portador d otc Passamos contra-
to 5 anos, R. Vise. Pirajá, pon-
to totalmenta comercializado,
próx. Montenegro. Tralar na
CINTRA PLAMEJ. IMOR. LTOA.
R Almte Pereira Guimarães,
72 Gi. 401 - Leblon. CRECt
J-515

LOJAS aluga Pua Sinta C'l.;"ra
376 descia I 0C0 sem luvas ón
• **. 1 estacienaments chavSs po^-

IJJAS COPACABANA 
" 

A u
-i-i-sa ;f.vs F a-,..:.c Otav ano.
07 . :., X/. e XXI CrS 753.00

; ve. leia XXII. Ti,:'-, aco lc'.1 23!-0946 J.-ac Au iusIc
LOJAS 

' 
Passo contrato diversas

pero'la'go Machado inf. P.
Catete, 347 s 115 CPECI
3626, Cordeiro. Tel. 265 7788

PASSO CONTRATO de lo|a cm' 
Cepa. p.' rnot.vj de viagem
Rui Mi-iuel lemos 41 C prec ¦.

85 mil c inst. c a> refrigerado.
; le' '56 1353.

PASSO IOJA Em ^-pacabanj
15 sai. ò ano; o/ b^nco cu

, c-mO In:. ;iM. IN.'. IMOB.
CRECI 414.1. Ver 237 6630.

PRÓCURA-SE uma loja para »lu
(j r ni» Zona Sul n^o prfleisa
Sfr grande tratar n^ Rua Conde
Bonfim. 377 s/ 304 Da. Ol.ja.

PASSA-SE 
'Casa 

coni transfor-
n?çâo de uso P^ra comercie
¦\-, Pua f gueirede de Maga-
;hà.-'t 5ó0 Ccp.-.cabrna. Tei.
757-3753. Urgente.

PUA VISC DE PIRAJÁ'. 630
bo> 10 Um") mais |irau.
Pzc'e ser visitado. Tratar Av.
P'0S Antônio Carlos, 615 -
20 pav tel. 242-13'4 c

; :52-^226 J-4S9-
RUA BARA1A RIBEIRO 391 -
A.uqo soore-lc-í 235 f'e. C
<, n.i garagem |ed'f. cem...

, Chr.ve« porteiro. Trat. t c !
I 243-4768. CRECI 1680. _

S-LOJA Av."" Princesa Is.-bêi
! esq. Atlântica tratar SOIIDFP' 

IMOBILIÁRIA 236-7716 CRECI
3362^ _

SALA Copacabana - /Klvge-íc
Av. Copacabana 435 s 3IC.
Chrvcs no n. 450-A - 'ojs.

ZONA NORTE
TIJUCA,
RIO COMPRIDO
E MARACANÃ
ALUGO na Tiiuca

dor di idôneos e
Sena
gundo

Forneço f í,
recusáveis

Dantas, n? 117 - Si
nd.>r, 4JIa 231.

AV PAULO DE FRONTIN 595

3 grs.
Chaves

I I6S6

deps.
Tratai

LEBLON
34 301
3 qts.

- Ra.nha Gu.lhermna
Temcors;;; ienga c\j<'í
sa a mcbiliado '..des

í gpragem 50 mts. dc

cemp s P 101.
tel. 24

ALUGAM.SE -
Av. Paulo de Frontin. *47-A,
7 qts. s. b. área dep. empr.
rjaiaqem. 800,00 « taxas
238-2874.

A "SP, CO" aiuga ap. 101 cl
Rua dos Artistas. 63 c/ 2 qts
' -, í dep. ü.-ea e .srínda. Ver
„¦ manhl. Ie 221-730C

ALUGO .ip, 403 V se. Fique.redo
105, f;no çTOiic mob-'iado, ;ie-
,ide i •¦ «r -efrig-, :aP2't?s ck.
FÁBIO 231-1674 CRECI 2264

Al UGA Quarto peque";
fanvl.a pedido rr(c . ¦' qu n
;... iàb.íro. P .i'- Wssquitfl 356
C-01 202 Fu

ALUGO O Av. M -
cará 1.302 B rão líap.*g ps
402 M/.a Lacerda, 278 A fred;
Pn-o, 17 Conde Bonfim. 769
Ca: Pedra, 435 Gal. Bruce, 905
B soo. 226.

ADM. PREDIAL TIJUCA 
"ÍTDA.

- A!ug» hp'. 3C1 íuã doj Ar-
íista, Í8J com terraço 3 quar-
Uj e dep. e qárage, Chu-ve
D. Lourdes. 268-3421. _

AtUGÒ Apírlamento 804 Ruo
S.io Franc.sco X?vier Uó sjU

uuã-rtot dependências. Chav^i
prrfjrc.

ALUGO o':mo apt? 3 q. salão
arpet s fieo. 2 p" and. R. Pe-
reira Nunes 250 301 c/ prop.
T. 253 0191. A 9O0._

ALUGO vigas p rapazes 80 OJ
ônibus i porM Zn. Z. S. e cen-
¦11 R. Azevedo Lima 22 R:o
Comprido.

ALUGAMOS lq. S. Francisco.
26 607. ótimo apt? frente conj.
CS 500.00. Chaves p,'f c D
Maria aptÇ 605. Tratar tel. ...
764.8218 - CRECI 3505.

APARTAMENTO Aluqa se com
uutsrros. -• Rua C-nde de

P ! .: 491 -IJ5. CrS 1.40C00
... ¦!<,-• l-.n, ,i Av. Ro

= •..,- . 39 i 1.809
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Ma p/ casai s/
Feiraz, 76

AlUGO Um «to. na Ru
«¦ci 419 ap. lOi Tijuca. _

ALUGO aptos a Rua Navarro,
3°0 sala o qto separados. !a.
lotação. Ver no loc*l - Tratar
Tel. 242-3166.

ALUGA-SE ótimo quarto mobül- *
,-do p.r, I ou 2 rapazes. Rua ]
C?ôrá, °5. Praça da Bandeira, j

ÀlDGÃ~SE ap. 302~T Haddock ;
Lobo 4C8 c 3 qtos., sala. etc. [
Pintado. Chaves locai. Tratar j
Av Rio Branco 136 s. 716. i
CRECI _3007._  I

ALUGO - Qto. lipo apto. in- 
j

dependente R. Haddock Lobo, I
539 sobrado Qto. 3 ai. 220 mais |
taxa* v/ local. Tratar Gonçalves ;
D as,84.' 602. CRECI 1294 DR. :
L:SBOA._ |

ALUGO- Ap. tipo casa R. Had- '

n ck lobo, 133' 101 frente sa- 1
ipta saia 3 qts. deps. copa. !
fhflv. pc .. Al. 1000 mais taxa. <

* 52-3551 - 52-0982 CRECI !
*294 DR. LISBOA._  _ i

ALUGO ap. si. 3 cit- banh. coz.
6». Carvalho Alvim. 624 bl. j

ap 102. Chav. port. Imob. ,
No,o Rio 31-1770 - CRECI
1627;

ALUGO ap. >! 3" qt. 1 banh. em i
cor ar ref. dep. comp. 2.200. 1
Urugua 515' 202. Chav. port.
Imob Novo Rio 31-1770. CRECI
1627.

ABC IMÓVEIS 
 

Aluga apto.
.101 Rua Barão dc Mesquita
A55 ci sala, 2 qtos. ban. box. \
topa-co. dep. comp. emp. Cha j 
ves port. Tratar tels. 232-9002 ; LINS Alugo - R. Cabucu, 28
ou 24!-2794_-_CRECI_ 18-34. ! c 4 Nova - 2 qtos. salão,

KAIC"~C0~PACÀBANA -Aluga í
ap. J0™ da Av. Maracanã 301.
c sh, 7 qts. ccz-, ban-scoal,
dep. empreg. á>-ea c' tanque.
Chaves c porte.ro. Tratar Car-
mo, 27 - 99 and. 232-1774.
CRECI J-72.

MARACANÃ - Alug. apto saia
qts. co;. 2 bans. sociais

dep. empreg. área c ' 'que. e

qaraqem. Rua Visconde dc lat-
marati 15 apto. 1205 aluguel
CrS I 500 00 mais laxas. Tratar
252-4631 c 242-3178 R. I Se-
tembro 43 - 89 CRECI 2J02.

PÇA? 
'BANDEIRA 

- Alugo oto
niob.l. à R. Manz e Barras, 415
c 17 p/um senhor ou senhora
responsável que trab J°ra;

RIO COMPRIDO Alugo quano
grande para casal Rua Itapiru
1.560

ALUGA-SE - Aplo.
filhos. Rua Lopes
Sáo Çrisróvão-_

ALUGO ap. si 2 qt. dep. 57Ó.
Vise Santa Isabel, 162/ 202
Imob. Novo Rio 31-Í770
CR E Cl 1627.

CAJU - Ãíug. 2 salas mais mo-
radia c 1 salão, saleta, co;.,
banh. área c tque. Rua Ge-
neral Sampaio, 56 sob. Alu-
guel 1.CCO,00 mais ta.as. Tra-
tar 252-4681 e 242-3178. R. 7
de Setembro, 43-89 CRECI
2102.

5 CRISTÓVÃO - Aluga-se apt.
305 R Peter Lund. 3S. BI. "A",

c 2 qts. Chv. p/f. apt. 303
ou 301. Inf. na SION. Av. Rio
Branco 156, Grp. 1714. Tci.
212-5917. Expediente só d; 11
às 18 hs 'CRECI: J-328 s FAJ-
GA.1317*.

Casas e Terrenos

SÃO CRISTÓVÃO A.ugo casa
grande p. residência 3 _¦ 2 5.
cozi. banh. eu escritório R.
Inhomirim 31 frente Escobar.

LINS E
BOCA DO MATO

MARIA GRAÇA EEPE aluga
.. Fernando Esquerdo 101 apt?

102 sla. 2 qts. demais dep.
chave ap9 101 fte Tratar Av.
Graça Aranha 416 s/610 Iene
242-2761 CRECj 518-J.

MADUREIRA - Frente b este-ção
aluqo apto. 2 qtos. sala, dep.
Rua João Vicente, 131 apt-;.
201. Aluguei 450,00 toais taxas.

MEIER CC-SERTURA'- Alugo na
Rua Carolina Méier, 66, c/ tor-
raço, sala, 2 qtos. banho. coi.
o dep. empregado. Ver local
e tratar Av. Rio Branco. 156/ I
2526, tol. 242-7387.

OSWALDO CRUZ - Al. ap. 301.
Ir. D. Luzia 13 si. 2 qts. dep.
empr. área. Al. 450,00. Ver lo-
ca.. Tra: R. Sen. Dantas 117
s. 143/'. CRECI 4320.

PALMARES aluga ao. 302 R.
Hemengarda, 497 d 2 qtos.
dep. etc. Chav. c/ apta 202.
Tratar Av. Graça Aranha, 2267
109 and. Tel.: 224.4664. CRECI
2565.

PILARES 
" 

Ãlugb apt°s. 202 •: I
dOl Rua Aiv.uc Miranda 31 c ;
saia 2 ats. dep. Chav. zeladtr
Trata Qu 'anda II s-805. I. I
221-131°.

OLARIA - Alugo aporto. 2 qls-
sl. ccz. bh9, arca. Rua Dru-
mond n° 83 apt. 103. Aiuq.
450 e txs. Inl. TUDIMOVEIS.
Rua Ibiapina. 193. Tci.
230-2-M4. CRECI 751.

PENHA - Aluga-se apto. 2 q.
s. prédio novo _í sNiteco. R-
Maragogi^92.

Aluga-se apio. tipo
j, de inv. salas, conj

PADRE MIGUEL
2 salas. 2 atos.

Casas e Terrenos

arca - locai p/ carro etc.
CrS 650.00 Ver c tratar local
eu 233-1423 íCRECi 172). 

'

JACAREPAGUÁ

- Alugo ap'9
coz. banh. íoc. I

er na Rua M n9 175,
ap. .101. Chaves no ap. 301.
FSCSITORIO D. BRUM. CRECI
2535. Tel. 231-3041 e 224-1271.

QUARTO indp. alug. mob. vo-
gas mocas pode lavar coi.
çjeld. etc. Rua Uno Teixeira,
152'401 - Jacaré.

PENHA
casa,
2 qios. coz. ban. área, qto.
empr. e terraço. Al. CrS 600,1*0
mais taxas. Rua Macapuri, 35
apto. 101. Inf- tel. 266-4739.

PENHA - Ãlugq apto. 404, da
R. Monrevidéo, 1.222. com sala.
2 tiros., dep. compi. e garage. j
Aluguel do CrS 800,00 mais ta-
xas e imp. Chaves i om o zala- |
dor. Tratar, Agenha Adm. Bem j
Ltda. Av. Graça Aranha. *41ô j
Gr. 2U. Tel. 222_56M* |

PRAÇA DO CARMO — Álug. ap- j
io. salõ, saleta, 2 qts; banh.
coz. deps. empreg. área c/
tanque. Est. Vicente Carvalho,
1630 apte -'.04. A I u g u e I
C:S 650,00 mas taxas. Tratar
252-4681 c 242-3178 R. 7 Se-
lembro, 43, B9. CRECI 2102.

PENHA - Àiugo super aparta-
mento quarto sala c depsnclèn-
cas. R. Panamá, 3 perto IAPI.
Chõv» 201. Tratar 234-0290.

RUA' JOÃO TORQIJATO 19
Alugo jpt9 102 c sala, quarto,
depend. comp!. Chaves porre-
ro. Trai. lei. 243-4768. CRECI

1 6S0.

ALUGO - loia cirande c/ q.
coz. área . p. í. ônibus 230 -

| 231 - 6C6 e muita condução.
R. Maranhão. 551-A ________¦_

ALUGA-SE p tins comerciais ca-
sa grande com saía, 3 quartos,
ampla varanda, garagem p/ 2
carres e porão habitávol, com
banhe ros. Chaves no local pela
manha, Av. Manoel -de Abreu
n? 850 (antigo Teodor o da Sil-
va) aluguel de 4,5 salário;. -
Tratar a Praça 15 de Noverr
bro n9 20 sala 412 pela ma-
nhã.

ALUGAMOS - Av. A m a r o
Cavalcanti, 2025. loia c<*100m2.
Alug. 800,00. Chav. c/Sr, Al-
VARO R. Dr. Bulhões. 31 sob.
Tratar CONTRAI Sele Setembro.
98-89. Tel. 221-9836. CRECI
2353_

ALUGO Loia Av. Ministro Ed-
gar Romero, 855.

ADM. NACIONAL - Aluga na
Rua Bellzário Pena, 223-A. loia

|irai 30n-2 CrS ÍCO.00. Cha-
loja B. Tratar Av. Pres.

615. 29 pa-.
252-1236. -

Antônio Cc
Tei. 22-1314
^-489.

BONSUCESSO - Àluga-sc na-
A.' dos Democrático; n. 699

Ijs. A e B. Alg. de cada CrS
1.000,00. Tci. 742-994S. CRECI
2474.

Cascadura

LOJA — Junlo _ Av. Bras-il Don-
sucesso. Passa se contrato novo.
Tratar de 8 às 11 hs. pelo te-
lofono 221-1413.

MADUREIRA alugo loia c i
200m2, Av. Min. Edcjard Rom?* I
ro, 206. Ver no local - tr. tel. I
252-4990 - Sr. Amin. CRECI
550. __  !

MEIER - Transi, cont. loja _/ I
52m com |irau. Ver R. Dias da 

'

Cruz, 188 loja 104, 106 o 137.
Tr._252-4990. - CRECI_550.

MEIER - Al. lo|a vazia. 1 sal. !
á Rua flaldraco. 15-C. Perto da!
igreja e diversas escolas e a
20 metros da Rua Ferreira de l
Andrade. Ch. 'oi*i_j_5-A:

MADUREIRA"' Aluga-se 1 sala jna Rua Mana Freitas, 42, cha-
ves na Tr.iv. Ramiunda Freitas,¦¦
37 5/ 201.

MEIER -Alugo 2 saias, de
frente, Udc Mesb>a, residência j
ou comercial, CrS 600,00, R. ;
D as da Cruz 163 - saias 603
e 606. Ver e tratar local.

OI ARI Alugam-se lojas A,
B, C, D c G. R. Prol. lace 40
juntas ou separada-. -Chv. c/
port. Inl. r,a SION, Av. Rio
Branco. 156 cirp. 17i.t. Tei. \
252-5917. E*p.-dien.e só de II
às 18 hs. (CRECI: J-328 e FAJ-
GA-1317).

PASSO CONTRATO LOJA. Rua
Álvaro Miranda, 52. Pilares
com telefone.

PENHA Alug. loja grande.
c/banh. Rua Conde de Agro-
longo, 1034 loi» D. Aluguel
Cri 330,00 mais Taxas. Tratar
252-4681 e 242-3178. R. 7'Setembro, 

43 - 89 CRECI 2102.

S. PENA - Olima sala 811 -
C Bonfim, 370 - Alug. 400 -
Passa-se urgente. Carvalho -
238-7762.

TIJUCA - MARVIL aluga loia
"K" R. Haddock Lobo, 200. i
CrS 420,00. Chaves c- port.'
Tratar Av. Rio Branco, 37 ¦
s/401. Tels. 243-5822 e \
223-2220. CRECI J-321.

TIJUCA - Alugo Ótima loja -
la. locação para ramo comer-
ciai ou pequena indústria. Ver
na Rua Haddock Lobo, 409.
Aluguel: 900,00. Infs. ABES
PEDRO DA SILVEIRA CRECI

J 364. Rio Btanco, 156 s/
908/10. Tels.: 222-5314 e . . . .
221-5043.

TIJUCA - Alugo ótima sala, p/
cons. com. olc. R. Gal. Roca,
778 - %1 1001 - Chave porl.
Tralar S. Dantas, 118 - _/ 616
T)l. 232-3560 - CRECI 1652.

BONSUCESSO - loia e depósito
165 m2 comérc. c indúst. Aiu-
go Av. Itaoca 266 esq. Av.
Democrát. Chaves no bar. Trat.
R. Prudente Morais 83 ap. 302
- T. 247-5038. _

BAZAR — Grando movimento.
Passo contrato, C/ ou s/ esto-
que. Qualquer ramo. R. Matoso,

CAVALCANTI - Alugo loja p/
venda de acessórios de au-
tcmóveis, junto a posto de
gasolina. Aluguel CrS 312.00.
Tratar 252-4681 e 242-3178. Rua
7 Setembro, 43 - 89 CRECI
2102.

Casas e Terrenos SaidS C0merCÍ«ÍS
302 I TlREALENGO A:ugo apto,

7 q'c.= . sl. coz. ban. var.
- -mércio ¦» condução portd R.
Helena 10 Sr. Fernando 450.00
tr. Av. Ernani Cardoso 72 s-309 i í°;

CRECI 2863 Dr. Egidio. Tel. !

;29-8607.

ALUGO casa qt., sala e coz,,
Rua Cel. Omissão. 1246
Cordovil traí. c/ Cel s
260-1905 R. Prof. Lace. 206

ALUGA-SE 0'imo apartamen-
le, com todo conforto, quarto
de empregõd-- e garagem. Tra-
tar Rua ltuvt?rava, 960 - largo
cia Freguesia Jacarepaguá.
Te . 245-9132 ¦ Sr. Alonso.

Casas e Terrenos

VALOUEIRL Áiuao peq. casa
; <_"j. ;!. coi. ban. etc. amula.
R Verbenas 328. Sr. José. Tr.
Av* Ernani Cardoso 72 s* 309.
le 229-8607. C'*s 400,00

ADM, NACIONAL - Aluga C;

| I na Rus João Silva, 48 c/ var.,
Alug. quanos po- i hall, saia, 2 qts., banh?., coz.,

-rea. Pode _¦:. visitada. Trotar
lv. Pr»^. Antônio Carlos, 615

29 pav. Tel. 242-1314 e
52-1236 'J-489*.

REALENGO
dendo lav=r e co: Ruí des Li
miles 660. Aluquel CrS 120,00
mais taxas. Tratar 252-4681 e
242-3178 R 7 Setembro 43 -
89 CRECI 2.102.

VILA VALQUEIRE A:uga-se
R. Luiz Beitrão, 1 18. Apt. 202.
Base CrS 520,00. Chaves no lo-

Aluno 1 -. locação com 21

m2 prúdio om pastilhas, lo-

cal de movimento — Av. Er-

noni Cardoso 84, Ir. n.° 72

s/ 309 - CRECI 2863 - Tel. NOVA IGUAÇU
229-8607 Dr. Egidio. £ 

N,|_óp0L|S 
*

CLASSIFICADOS DO
ESTADO DO RIO

CENTRO - Próprio para comer-
cio ou indústria — Aluga-se o
prédio da Pça. Dna. Amorwa,
22, com cerca de 400m2 dc
área construída 160m2 d e
cobertura metálica. Tem tele-
íone. Pode ser vista em horas
normais. Aceitamos ofertas.
Tratar na CONSTRUTORA l.
MARTINS S/A., à Rua Méx co,
II qr. 502. Tels.: 221-4064 r:
221-3371 CRECI J-628.

LANC.IONETE - loia esquina.
.7 portas. Ideal para o ramo.
Rua Matoso^!. Toj. J48-1983.

PASSA-SE CONTRATO - 5 anos.
eletrônica - Melhor iferta. Ha-
rata Ribeiro. 181 loia M.

PASSO CONTRATO - 5 anos
loja antigüidades c/ 35 nu
mai; jirau. Serve outros ramo;.
R. Senador Vcrquoiro 93 -
Inf. 2560973.

IMÓVEIS DIVERSOS;
SMMBBBfiSBõfi5B555fiSSBSBppi
SÍTIOS, CHÁCARAS VERANEIO
E FAZENDAS cabo r».o a. d, c.b. P,.ri

Icf. 236-1679.ALUGA-SE - Sitio. Km 15 Estr.
Rio -Petrópolis, Estr. Velha-
Niterói, n? 113 - Jardim Pri-
movera, arca 10.000 m2. casa
mobiliada, dep. p/ chofer e
caseiro. Tr. ADIBRAS - Trav. j
Paço. 23 sb. 2311750. CRECI CABO FRIO
- 495-J.

dos Anjos. Aluqo casa níqbjlia.
da pc-ra qualquer período. Tè-

¦ u n<

CABO FRIO - temporada ou
dids dlucj,i-se kitmete na praia

i _l geladeira. Condomínio casa
grande. Infs. Rio 396-1770 -

SITIO MAROMBA - Fins dc Sc-
mana e Férias maravilhosa; cn-
tre cachoeiras a 1.300 rn de
altitude. Quartos c/refeições
120,00 casal. Km 148 da Via
Dutra, entrar p, Vise. Mauá (33
Km). Em Maromba procurar Sr.
José Joaquim dos ôantos na
Praça da Matriz. Semana Santa
reservas no Rio pdo rei.
232-5377.

Praia Forte -àlurw
p fim semana bangalôs c/
móveis, qelad. etc. Casal Cri
ICO.00 Reservas ,*26-2173.

SITIO NA SERRA
sas juntas eu btp

Alugo 2 ca-
c/ piscina,

diin, garagem, sião. de jogo,
churrascaria. 245-4381.

GUARAPARI - Cidade Saúde
Aluga-se apto. 145 ou 30 dias.'
Teis. 246-5867 ou 255-0653.

GUARAPARI - Pra,a areia preta
e centro. Alugo aplos. mob.
c gelad. mês ou qu^er-ra. í
265-2200 p/manhã e noite.

VASSOURAS - Alugo, preze até
um ano, grande chácera c/ di-
versas árveres
mob. cV luz,
225-8873

frutífera
e piscina- Tr.

PETRÓPOLIS - Alugo espetacular
residência senhorial, 5 gara- j
:i--'nb. Informações no local Ü.
13 dc /Viaio, 89, em frente a
Ciicdral.

Casas e Terrenos

CRECI 2363

CENTRAL,

RUA BARÃO 
~DE 

MESQUITA 136 j
-- Aluga-se apto. c' 2 a. sala j
c dependências por 2 «ôlár os |
m r>;mos e encarges. Chave :
com porteiro. ;

TIJUCA ORG RUBINSTEIN aiuga !
ou vende aoto. ss-306, R Ma- AUXILIAR E
, a Am,i , 591 c sla qto. «UAHinn

r-par. banh coz. terraço Área 
p|Q DOURO

o.srsqçm cha. p^rt, Tf .-'ar tei.
242-0844 eu 221-5006 CRECI ;

.J-.*»4-- I
IIJUCA MARVIL aluqa an, 302 ;

R t -o. Enun. Cotrim. 133 ,.
! .1 qtes banho. C07. cooa, i
dep. emp. d'r*n. per;, área. |
Frente, garagem C'S 1.200.00. I
T;»-;i Chi ves c ' port. Irarar !
A-. R = Branco 37 5 ' 401. ;
Tci.. 243-5822 e 223-2220 CRE- I

Dr.

AlUGO Apto. 3 chos., sala,
r- zí , banh. e área. R. Matías
A,rcs, 121 apto. 101. Eng. Ne
vd ;i ar.gniente.

ALUGA-SE Apt. à R. Vasco
o» Gama 379 apt. 302. Av. Su-
burbans, 2 quartos, saia, ba*
nheiro social, dependências de
emoreqada. Ia. locação. Infor-
¦'; ¦ cões com o porteiro.

ALUGO - Sala. frente, mais q.
direito i-svar cozinhar. R. Liei-
n.o Cardoso, 26'"'. Est. São
Francisco Xavier. 258-8028.

ALUGO

ALUGO asa 2 qts. sala ccz
área. R. lacaralu, 259 c/ 3 |Ro- ,
cha M.rands): Tratar 9 ás II | 1__.
hs. _

AV MARECHAL RONDON, 477.
Casa 34 ap. 202 - Alug

_ qts, sla. área etc. Alug. óCO
Tr CONFIANÇA Imb. Adm,

CRECI J-423 - Av. P. Vargas,
1146 s' 905 -_J43-0609.

ADM. NACIONAL „luga cisa em
Guadalup? na Rua Guimar,ies
Rebelo, 144 Jardim Sto Anto-
nio] Centro terreno c/ saleta,
.¦_\a, 2 qts. banho, em cor, co:,
WC emp., área coberta, aujn-
t-;!, enrrada p/ carro. CrS
6C0 CO Chaves no r° 164. Tra-
tar Av. Pres, An-onio Carlos,
611 - ?9 pav. Tel. 242-1314

- 252-1236 ü-489*,,
ALUGA.SE - R. ifiuba, 114 c/

2 íg. v c. b.1 Madureira. um
.-•o. R. M.pondi, 579*102 '2 o
s. c. b.' T3quara, Ver no local,
•t. R. teimar Fonseca. 17 '103.

Madureira.

CASA TIPO DUPLEX Alugo á

I Rua Min. Moreira de Abreu, 412
I chaves 416 - Olaria trat. c'

Celso 260-1905 - Rua Prol. La.
' c-i-iíÍLÍríí-Tl-30!0-*-

OLARIA — Alugo casa de 1 qt.

| si. coz. bb°, área. Rua Antônio
! Rego n? 114 casa I. chaves p/

fv. casa 3. Alug. 340. e txs.
Inf TUDIMOVEIS, Rua Ibiepl-

I na, 193. Tel. 230-2444 CRECI

Qujrío de (ro. mob

cicílm 
Prefe"rênc 

as. R.Te" Cer= : ALUGA-SE Rua Francisco Faiarao

auRira Le te-, 14 ap. 402, Meiei* 
Apt9 la.

CCZ. !)inh

TIJUCA Aluoo apto, Dr. Satã-
mim 210-B 108 saia. 3 auartos
;-¦;. banheiro deo. completas
r.arao »m persianas excelente
ares cie seviço oreco 1.100,00
rTifi.< t: «as. Ace*'o deposito
CLOSi"0 256-4839 256-2894 até

I. . , CDECl ir.Ch'': Z^ll--I ¦ ... ' 0üelra Le te, '4 ap 402. Meier. .<> »•>.J>>l«-.. 3 qts- eterna .
T*-JUCA Aluqo ao-c 101 I ¦ -- - .--!;— .-— oep. 450.00 mais t Cnava» no

frente cua 18 d« Oulubro, 525 I ALUGA-SE - Apto la. locação,] n0 )66 da mesm, rua. Tratar
. 4rO - -axi" 2589799 - : ? ms. sa.a ccz. binh área c- ADIBRAS Trav. PaCo, 23 sb.

s r.teko.^ Av. João Ribeiro. 802.1 231-1750 -CRECI J-495.

ap. s'aia.7 2 — —- ,  I AIUGÃ~~~~"Cfl'sV_qr. 3 quar*os
-te deo Had ALUGAMOS R D' Bulhões,, ia|a garage. Rua Caraiba, 645

c 5. Chaves H. Lobo ° >* 2 *i banh Alug. Rocha Miranda.
'.- oia )-¦ -,.! 2215013 700,00, Chav. c/ Sr. A'VARO.

-ÍVCÕVi-"' : R- Di. Buihócs, 31 sob. Tratar
Vov'! CONTRAL Sele Setembro, 98/

8° Te!. 221-9836. CRECI 2353.

ABOLIÇÃO - Alugo ap. pintura
neva, sintecado, sala, 2 quar.
tos, ban. coi. e dep. emp. alu-
que1 520 e tx. Ru/. Mário Car-
õ»-.ter, 140 ap. 403. Chaves
c' peteiro. T 252-3B55. Av.
c o Banco 135 u-. 309.

CE te 320
TIJUCA" - Alui

TIJUCA Ali
Bcviisqua 72.

ió jj_ 20
Mai

590 :- I 714
TIJUCA- A

J',5 ipt. 434
-. omp." Ár_-_. C'n. oo
235-31 S3,

TfTUNIAO ¦ TIJUCA
José Hia-nc, 331 ao»*
Sl. 2 qt?s ,Arm. Cn
C-.*np. Chavei portaria.
243 561S. Av. Pres. V.t
and. 5° CRECI 3.92*.

TIJUCA
-ua Urugj
dop. emp.

103 Clóvh
?j!ãc 3 qth.
agem. Ch*/.

5 Vargas.

ANCHIETA
quar!., sa
R. Itai aia
i h a v es e

oep.
Te'.:-

Al. P
304

o ) dep.
Trr.tar ..
cia -, S-'-2

;C

ao. .ti 7 da
'5 2 c
Chave
C22-67 i

ALUGAMOS R. Pedro de Car- j
, Hio 189 c, 3 si qto. separa- i
do banh. coz. área c/ tan- :
que aluq. 550,00. Chav. na d i
1 T-a-ar CONTRAL Sete Selem-|
bro 98,8°. Tel. 221-9836. CRE- !
Cl 2353.

AlíUGO - Realengo ap. casa 1 COLÉGIO
jantar, sinteea. novo — a. e ò

- Aíuoa-se casa 2
¦ò, coz., banh. e área.
, 255 aluq. Cr; 300,00
tratar local.

ADM. NACIONAL - Ãluqa d
I ns Rua Silvia. 122 ; oto. sa-

a banho c07. área. CrS 180,00.
Chaves :' III. Tratar Av. Pres.
Antônio Canos, 615 - 29 pav.
Tels. 242-1314 ou 252-Í236.
J-4891.

ADM 
"NACIONAL Ãiuqa 

il
e II na Rua Alvares de Azeve-
ó_ 135 Jacaré) c saia. qto.,
co:. e banh0 Chaves no loca1

GOVERNADOR
E PAQUETÁ
ALUGO Apto. sl-, qto., coz.,
banh., tel., ar cond-, cortinas
c garagem. Rua Comendador
Bastos, 484/ 204. Freguesia. Tr.
230-4158.

|Tha"dO GOVERNADOR - Alu-

ga-se ótimo apt. a- 3 q. e dep.
completas. Pra-a da Guanabara,
737/ 202. Tratar R. lucidio la-
gc, 126 s/ 401-2 - CRECI
3907. .

Lojas, Escritórios
e Consultórios

ENGENHO MOVO Aluga-se
ótima loja Rua Barão B. Retiro,
910 loja A'*B CrS 3.000,00 e
tx. Chav. d port. Trat. Predial
Benfica. T. 232-3058. J-468.

NOVA IGUAÇU - Aluga-se ta-
Ias comerciais c 

' 
elevador, V. ¦

e I. Av. Nilo Peçanha, 301.
Centro.

NILÓPOLIS No melhcTpcnlo
.. , 1 alugo cesa 2 qtos. pin'. piásti- '
Alugo boa ; CJ CrS 2Qd A„ M rande|3i B7ç.

PETRÓPOLIS,
TERESÓPOLIS
E FRIBURGO

A "5PAÇO" - Aluga loias B,
D, e F da Rua do Matoso 234
de diferenies dimensões. Ver
local. Tel. 221-7300.

A R. SÀO~FRANCISCÒ""XAVIER
n? 969 - Alugo ótimo casa-
rão p/ fins comerciais aiug
1 000 Tr. CONFIANÇA Imb
Adm. Lida. CRECI J-423 - Av
P. Varqas. 1146 s/906 243-0609
223-0449 223-1509.

APSÃ-- Aluga-se loia R. 24 de
Maio, 188. Loja ou depósito.
Chav no n<? 190 c/ Da. Rosa.
Tratar APSA. CRECI 253. Tv.
Ouvidor, 21/49. Tel. 242-6060

Casas e Terrenos

CASA _ A ugc
3 q. 2 s. c.p. _. 2 banh.

1097.

RARA OPORTUNIDADE

¦100,CO. R. Tte. Vilor Batista
161 «sq Piraquara. T 725-1479

ALUGA-SE apartamento 3 duar-
'"r. 2 bc-nhciro: na Rua M-nuel
Mufmho 219 c. 4 101 Piedade

ALUGO ,ip ÍÕ3 õ 201 Av
M n.-tro Edgard Romero, 655
Vaz Lonc.

ABC IMÓVEIS Aluga aoto.
102 Av Marechal Rondon
&7 Crtsa 16. r' si. 2 qts.. bann.
ro. área c/ ianque riep. etT>D.

1 Chave; :) favor aoto. 101.
¦ On-íi Mariô?i nha. Tfatar tis.:

.13? 9002 ou 242 2794 CRECI

ANDARA!", GRAJAÚ
E VILA ISABEL

9 PAULA BRITO .193 101

¦_,:,_ 2 (V.s. dijos

LEOPOLDINA
350 Qll

. Te'.:
V-.i 3322 Ch

ALUGA-SE

'GA-SF Apt
riania 97 Andarai

C'S
a dor

202 Ru.,
258-1362

ADM. NACIONAL aluqa ap. 302
e 101 r: -5ua Ferreira de Ar-
rir,-de, H4c ha.il sllí, 2 qts.

- ¦¦ ede- benho. coz.
.ha vO'

Av. Pres Antônio Carlos,
/o p-,v. Tel 242-1*3 i 4

» r.S? 1236 J-489

AOM NACIONAlaiug,, sp 403
íífí Ru,- Fe-re"-a de Andrade.

* i.t ,- ha I. sais, 2 qts corre-
ò", be. no. 01. dep. emp.
•3'cõ. 'Cbh.es : zelador. Tratar
Av i*H-s An-: 1,0 Cd cs 615

?o pa, 1, . 242 1314 e

Carlos,
* 615 - 29 pav. Tels.

242-13 i 4 _çu_ 252-1236 ______
Casa a!uqa-se s. 2
;r Rua Ape''ba, -430

- Tra-ar R. Lucidio Lago, 126
s 4C1-2 CRECI 3907.

CASA Muga-se aro, si. cozi-
nha 312,000 mensais deposto i
ou fador preprie-ário. Rua lb'- !
-aci 134 -.«a 5.

ENGENHO DENTRO - Aluga-se
_-- _ Adoifo Bertjam*ni 370
rasa -t. O. S- coz. banh. quint. j
Alugue! C-S 280,00 mai-: taxas. ,
Chave- no tocai das 9,00 às |
17 00 horas Tel. 252-9493
CRECM302._ I

MEIER - Alugo casa p*' 2 ou I
3 pessoas ato. si. e depend. j
3ie, taco, azulejo, tudo. R- V»-

icr Pentagna, 112. Ônibus Ca- I
mar,sta Me.er. F. I nal Pc"
330.00.

AlUGO salas comerciais p^ra 10-
dos ramos, banh, dentro. Av.
Suburbana, 7.240 Abolição, lei.
249-6400 - 229-8607.

ALUGO - Loja _i terreno Rua
Gonçalves dos Santos. 3, es-
¦quina Av. Brás de Pina - Cha-
ves Estrada Vicente de Curva-
lho, 1 490/403. Inf. tel.

_222^528.  
ALUGAMOS - R. Conde de I LOJA GRANDE
Bonfim, 369 si. 409. Sl. saleta,
banh Alug. 350,00. Chav. I

c 
'port. Tralar CONTRAL Sete ;

Setembro n° 98 - 89 - Tel.

ENGENHO NOVO
loia R. Barão Bem Rei
102-A. Chaves local. Tel.
221-2033 - CRECI 1455.

KAIC - TIJUCA - A.uga loja
"F" cem 48m2. R. Gal. Roca
8°'. Chaves na sapataria ac la-
do. Tratar Carmo 27 - 99 and.
232-1774. CRECI J-72.

KAIC - CATUMBI - Aluga loia
A da R. Dr. Lagdem 45 c/ ban.

e área c/ 293m2. Chaves loca'.
Tratar Carmo 27 - 99 and.
2320774. UREUM-72.

LOJA com instalações - Madu-
reira. Passo contrato qualquer
ramo. Lado da sombra e estaci-
onamento. Edgard Rcmcrc, 665.
TcJ|J64-_6209.

LOJA Alugo d 40m2 5 Av.
Geremário Dantas 232 Sí. t-i-
nhares ir. Av. Ernani Cardoso
72 s, 309 lei. 229-S607 CRECI
2863_Dr: Egidio.

LOM TIJUCA" - Passa-se centra-
to. Aluguel CrS 6CO.O0. Infor-
msçôes 232-8236.

LOJA ¦ Opcrtundsde Aiuga-se
excelente iojfl com sobreloja
ri0 melhor trecho do Méier.
Rua Hermengarda, 20 B eso.
ria R. Dias da Cruz. 111. Alu
gue! a combinar.

LÒJa"^- TIJUCA - Decaação
de Iijyc. Passa-se ccn*rarc

; ccmerc-.:l dt >o\à rs Tijuca
próxima à Praça S-^ens Pen?.

I Telefono;. 252-3172 e 742.7335
I CRECI 1(564.

LOJAS - Aluqa-se 2 Rua Had-
dock Lobo 451 L a r q o

1 2a.-Feira. Ver locai Sr Sérgio.

j Tratar 728-2690 e 246-0404
Da. Rosinha.

LOJA - Alugo Larqo do Campi.
! nho 35. Com 80 metros qua-
; drades e boa residência. Tratar
' com o próprio.

LOJA pequena com força. A'u-

| quita, 660. Chaves ro sapateiro
'¦ ao lado Sr. Tra)*?no, I e I .
! _238-5832.

LOJA pequena com força, Altu- CASAS
ga-se Rua Viscode de Jeciuiti-

1 nhcnha_n9_7.
Com res. r

terreno p/ outra rua, Lm: e for-
ta. Estac. próprio Passo cont
5 anos. Ótimo ponto Al. 2
sal. Av. Itaoca 2 962. Inhaúma,

RAMAL DE
MANGARATIBA
RAMAL DE MANGARATIBA
Procuro p/ alugar apto. ou casa
mede-r-ta, pequena, p/ casal.
Tel. 230-7220 ou 243-3888 -
Henrique.

Palacete -
Tijuca
ALUGA-SE

Junto à Pça. Saons Pena.
TERESÓPOLIS — Alugo apto. ' Atuali-íada p/ fins comerciais.
mob. (¦¦' 4 pes. p/ f.ns de i Etrrpresas de gabarito. Tratar
semana, fer.is, ua ae mel, etc. ~ ___ ,_,_
CAPELA 231-0831 CRECI 446 j 

tel.: 252-0908 - 228-1747.

TERESÓPOLIS - Montanhas* -
Alugo, Semana Santa, cas,a 3 j
quartes, amplo living, sala de
aimoco, bjr, garagem, jirau,
pseina, extenso jardim gra-
macio. CrS 250,00 p/ dia. Tratar
ps.o lei. 227^468. Kleber.

TERESÓPOLIS LOJAS - Ta. lo-
cação. Alugo últimas lojas no
melhor ponlo da várzea EdfP
COMODORO Av. J. J. de
Arauio Rogadas, 210. Div. ti-
poí Vpr c. Sr. Francisco na
bia C9. Infs. ABES PE0PO
DA SILVEIRA - CRECI J-364.
Rio Branco, 156 s 908'IO -
Tels.: 222-5814 e 221-5043.

Botelho, 51
3 banhs. .
226-0261 .

ATENÇÃO -
R. Oliveira
chos, 2 salas
1.900,00. Tc!.
2467603.

ALUGO - Turesópol s - Apio.
bem mobibade sla. e nio.
separado contrato l;ngc. Sua
Professor Ferre ir,, dc Cflitro,
trai. leis. 256-1204 c 256-0916.
SANTOS BAHIA IMÓVEIS .
CRECI 822.

CASA DE CAMPO - Mcbiliadn,
d qu.ntal [7 q.) Est'. Ric-Pc-
trópolis; km 30 - .130,00 -
Tel. 2370413.

PETRÓPOLIS Ãv.'"d. Pedro I alu-
ga-se apartamento i; lu. coz-
nha com gelade;ra, banheiro,
completamente mobilada. In
formações 222-1731.

CAXIAS E
S. JOÃO DE MER!TI

CAXIAS — loja alugo Ia. loc.
Av. Kennedy, esq. Pca. Pacifi-
cador frente, passagem 100 mil
Pedestres diários. Tratar R. Má-
nuel Teles. 31 ou tel. 265-8143
- após 20hs — Garcia.

OUOUE DE CAXIAS Alugo
ótimo crnjunro corr.src. 3 s-ilas, j
c' 2 banh. andar como!, frente,
s nteko. Pca. Pacificador, 49,
ihôves _/ Sr. Mário no Cine
",12 das 7 às 14 hs. Tratar
Adm. V cia Ltda, Tv. cie Ouvi-
dor, 21 s/ 404. 242-3126. CRE-
Cl 396.

ÉDEN - Àiugo casa 2 oto. si.
i ccz. banh. p 153,00 c' d?pó-
1 sito ce 300 00. P. Nat'vidade.

PASSO loja c tel. e carros ncg.
aluguel compra vendi auto- ¦

móveis - Tol.-. 264-0566^

SAO CRISTÓVÃO - 2 salões |
150m2 cada 4 banh. c/ 'força,

indeo. Escobar, 83- Chav. loca*. J
265 4042 c- 238-3721.

VILA ISABEL - Passa-se contra- i
'o e vende-se as instalações, [
frigorífico, balcões, balanças,
caixa registradora e I é t r I c a . j
Ace-ta-se oferta. Aluguel 300
cruzeiros. Rua Toodoro da SU-
va 695-A. Tratcir telefones
257.8626 e 228-1331.

VILA ISABEL - Passa-se loia de
ferragem, sapataria. Rua Gon-
zaga Bastos, 35-t.

ugo com telefones
Av. Almirante Barroso n,° 22, 8.° andar,

j com 5 telefones, finamente mobiliado, atape-
tado, aparelhos ar condicionado, composto de

í 5 salas, 1 salão, 4 banheiros, kithnette geladei-
ra. Aluguel mensal CrS 10.000,00 mais impôs-

| tos e taxas. Tratar com o proprietário no local
ou pelo tel. 244-2772.

ALUGUEL
COMERCIO E INDUOTRIA

INDÚSTRIAS

ALUGO - Galpão 480m2. Estr.
Galeão. 605. í escritórios, 5
banh. Chaves bar frente. Tratar
tels. 264-7031 - 264-0686.

ALUGO - Casa garagem terreno |
400m2 entrada caminhão para :
deposito industrial, estaciona- :
mento - R. Joana Fontoura, |
15. Bonsucesso. Frente Coléqio I
Pedro I. Tel. 245-2205.

ALUGO qãlpâo c'Í.Ò00m2, iirau
c 260m2 2 casas c,700m2 d
forca, saida p/ 2 ruas. Vei R.
Ga:. José Crisíino, 66. S. Cris-
trivão. Tr. 227-U22.

ALUGA-SE - Ótimo galpão 360
m2. R. Álvaro do Cabo n° 46,
tratar no IocõI Sr. João.

ATENÇÃO - Alugo ótimo:
pò2s, todos junto Av. Bras I,
c 350m2. 400m2, 500m2 c
6C0m2. Trata/ 2B0-2917 Dr. Di-

Locação comercia!
BOTAFOGO — Grando casa, centro terreno, área

const. 730 m2, cj estacionamento, etc

Ótima casa c/ 300 n-,2, reformada para escrilórios.

MARACANÃ — Excepcional prédio p/ empreias
consi. nova, c/ oOO m2, c/ 3 pavimentos, ei:

CENTRO

do [

- Pi
rasil,

sdío cl gdlptio anexo, prox. Central
área consi ruída 750 m2, etc

Inf. 232-4518 231-2981 - CRECI 1675

ios no centro
Aluga-se 2 prédios sendo um c / 3 andares e loia

:<¦ 4,5 mts, de pe direito c/ frente para 2 ruas e ou*ro
cl loja, í/loia e I andar; juntos ou beparâdos, possuindo
ligação de fo'CH e instalação de rede interna telefôritèj;'
Adequado para
Umti das loias i

Ver e trata
Nadége.

escritório de empresa média ou
;síá luxuosamente dnccôda
- na Sus Mar*.io Dia; n.° 26

3-anco.

(C
' 

I

COMERCIAIS

no

221-9836. _
ABC IMÓVEIS - Aluga sobrelo-

jn 208 Rua Aguar, 11. Chave*
t! porteiro. Tratar tels.
232-9C02 ou 242-2794. CRECI
I 884.

LOJA MADUREIRA - Aluqa-se
fuja e 2 sobrados na Av. Mi-
nislro Edo„rd Romero n 9
451-A. Ver no local, tratar na
Trav. Almerínda Freit.s n9 37
. 201.

ALUGA-SE
fins comercia.s
irieiití 17
1.090,00.

sobrado pí-ra
Rua São Cia-
Aioguei Cr$

ATENÇÃO - Passo contrato
sião cabeleireiro todo «qui-
oado com telefone. O:.ma 'o*
cai zação frente rua ant. 15 mi-
lhões - saldo cemb- Oi imai
condições, lei- 255 !66i
CRECI KW.

BAZAR - Espetacu'ar. P.-sso
^entrato. Centro ao Mcier. Rua

rolina Meier, 25. GALPÃO

GALPÃO Aluqa-se 400m2. Te-
lefone, escrit?. 2 banheiros.
Ru - Eng0. Francisco Passos, 234

¦ Penha (final da rua a direi.

GALPÃO - Aluga-se com 200
m2 coberto com brasi li to em
área de mais ou monos 3.000
ni?. Zona Ind. e Com. Ver na
Av. Itaoca n? 380 - Bonsu-
cesso n tratar pelo tel. . . .
224-3029 dias úteis hor. com.

f.80Òrn2 - P=ri cie-

BOITE CENTRO - P s s s a -t e
ófimo contrato. Podendo do-
brar féria c' seruices rofí.cõ*?;
Inv. 222.943-*. CRECI 3007.

BOUTIQUE Passo contrate
ja instalada conto nobre Ipa- |
iema roupa feminina. Tci. ;
287.2489 s noite.

pósito — Jacarepaguá -- Junto
Est. Bandeirantes. Área plana,
murada 6.000m2 60 » 1001.
Aluguei 10 saiár.ci. 238-0137

Saias no Centro
Aluga-se confortável conjunto dc 5

salas de frente, amplas, claras e bem are-

jadas, com ligacào interna. Aluguel

1 700 taxas. Av, Gomes Freire, 196.

Chaves com o porteiro. Tratar na Imobi-

I liaria Esperança Ltda. Av. Rio Branco, 39

-11.° andar. Tel.: 243-3663 - Sr. David
- CRECI J-173. (C

____wsm____w__WÊ_________s_wmsBm__^^^____

ATCNCAO

CA5CADURA ,'.

Parada de Lucas. ;
apartamento com 2 ¦

cuarto:, sa a e demais depen- \
dènc-as na R. Parimá 17, nrc; ,
. no a es:ação.

ÃPTS. 102 E T03 Rus Eng Cor!
lan-, de Gás. 51 - C* sala,

2 auart.:* àr_à _.' 'anqu-' P n-
¦ado dc novo CrS 350,00 -.

- r »n , b, r. .' dtpci*
-te :¦ 

'••, lionor,; dò Silv^
2*3 .. *-' 30: l',;,-t -o.

ALDEIA CAMPISTA Atuo.
¦<c-o -¦¦ õ 2 nti, cc;. banh.
't-;t -'-iip-sü. are- _, 'OU;. Puí
ülittirs Gu-n.irães 136 SDtO
3 12 aiuquc-i Cr! 900,00 mais
1.-..Í5. Tra-ar 2 5 2-468 1 o
2123178 R. 7 Setembro 43 ¦
!"* CPECI 2102.

AlUGO 350. quarto, _ .' s<
' •_¦_ __sè té"ea >nd Ver

í' ::-.te dc
cie:os 51

CAf.HAMBI

:.c_a_.
Trav.

101

t-, o-
25S 3264 e

no 30 depo-
a ¦ tea Pca

AMOARAI

*" 302 -

'21-0462

ALUGO ac

*•!'.;*. 10 çy.e en'ç
j : Stit; 671 ,-r.

q«iaf:os, dení-1
inreoada, jardim
,._;. ;-m o P--

D- Bezerra. Te'

' 
3

Alug ap'o. s*l.i
ci'c 

" 
coz. banh. _'_.

¦'.,_ -ja 5 Gabr ei 576 opte,
701 Ali-oupl _l 38OO0 irian
ti>«. Tr lar 2 5 7-4681 c
242.3178 R 7 Se-embro 43
'.o CPECI 2.ID2.

ENGENHO NOVO Aiuqa-s-
ante 202 a R. Souto Carvalho,
22. C 

' 
3 qtos. saia. b^nh. coi.

alugue1: C-S 540,00 mais t«.
•i,v c leiador da; 13 as 17

h*,. ItVòt R opolii Imcbilí-ár**-
Ltaa. a Av, Rie Branco. 277

*s. 809 10 Tis 2322896 i
23? 7726. CRECI 219

ENGENHO NOVO - Aluçjc Pua
Dona Romana. 201 apt.', 201

203 302 303 40',
.103 '-. Reação '/ 'v. 2 qto*.
cc: banh. garagem Ve» loca .
Cha i;s <-¦' D<-rt. Trat ir te-:.
222-1791 . CPECI 206.

r p. na, no.o. 1. * 00 1'abaiana,
763 

'3-7 !:•¦!; Novo Pie
31.177*0 - CRECI 1627

ABC IMOVCIS Al g» aoto
?-•! Rua 5 -. : le'ies 47, c '
<¦¦'¦¦• 3 '!"¦¦ ropa-no/. área c'
•.•¦f_.' . d'.y ¦ on. f>mp Cha m*

,,nrl La,ai •«!. 732 9002
o 247 2794 CPECI '864

C-RAJAU* <Vuqo ao 104 Rua
Bo-da ao Mato. 246 3 aua--
tos. Sala deo compi Cri S76
•o*-:-*-; _-.'_ 'uido.

TOPPE5 HOMEM 699 r,b»r*Jrã
sla dep.

ENGENHO NOVO
to ci-a-de. Cuó V
78 30I.

INHAÚMA MARVIL
Enrado Vo ha di
B A 5 c sl. 2

ci :c
. 1.

A.uyr- ap-
t de 

" 
:ledi,

íiuga sp. 103
Pavunc. H7

«tos. banho.
án;ò CrJ

VLA I5A6EL

I-H-.
Il '580.

Aluqa quar
m-.ca de;',',

i. Rua S.-nad

Bráulic Cordeiro,
T-- \ .<_.'¦< -. V. ao.

cor. dep pnt.
rar,o. 261 534S

Ca-cas e Terrenos

AP'A A., a ,. casa. R. An-,..
- , 6' ' - S.. 2 sias. -1 ates.

* -i:- :.-.!., 2 banh. deo. emp.
tj**'iaem. t<> d m, quii*al Chô^.

, -- ¦ -*-,,•*¦: 
APSA CRECi

253. V. Ouvdor 21/49. Tel:
258-6483 -,. 742-6040^ _

ÇAO CRISTÓVÃO
E BENFICA

Posso lavar e cozinhai
: '.na Barres. 58 5 Cris'.

Pus
C V 3 O

í-,

arr-a
AlUGO - AD

d«. crz. 2 bani-.-
aue. 580,00 mf.s tinas '
Curuzu "° Chave r,0 4.A.

ADM NACIONAL .«'uga ap
402 na Rua Ga'. Bruce. 916 r,'
hsli, sai? 2 qf-' barbo ca/.
<_._ emp.. irea CS 65C.OC
Chaves na oortana. Tia'a* ,-i '
\>,Ck Antônio Carlos, 6í'j
jo pav. Tels. 242-I.T4 ou
552-1236 J-489Í

4V1C0. T-,as. Chaves c/ port.
lr..!,,r Av. Ri" Branco, 37 s
401, Tes. 243-5822 o 223-2220.
CSECI J-321.

IRAJA* '¦ ugo spa'-o. 2 qts
sl. coz bn. á* A ,-' sinteco e
,.n.*«s. Av. Monsenhor Folia.
10.077. Bloco 29 apt 404
Alug. 400 e txs. Inf IUDIMO
VEIS. R. Ibiapina, 193. Tel.
230-2144 CPECI 751

JACARÉ* - R
!'>¦ _Sf\ t I1C
707 2 ut sl
~j.. vèya p.

MEIER-MARVIl a uga a. 703 P.
Ped>-o de Carvalho, 50 ¦ c sl.
2 oto;. dep. emp ¦• <v arms.
área C'S 750,00 Chaves c
p-r- Trctar Av. R o Branco 37

401, Tels. 7-*3-5822 e
223 2220, CPECI J 321.

MEIER-MARVIl a uga" ap 511 R.
Hermcngardí, 20 C ' sl. qto.
b-vhc. coz. sint. Chaves _/
pon. CrS 480,00. Taxas. Tratar

.. Rio Branco, 37 s' 401,
Tc , 243 5822 e 7232220 CRE-
:. J-321

MEIER Alugo apto </ 2 _„_,
saí-J, co-7inra, demais d*íp- Ver
P Arquias Cordeiro, 5*40 apt'"
501 Trat P. Quitanda

s '508 
CRECI 3300.

MEIER - Aiuq: apar-"
ir-. I,* cccãc E..-e
S -.'«* o. P(ncr*0 o ne ^C!
:at>i u,./ 384 c XI

MEIES
• ¦-.-,.

2 o'

21
C 3UÍ 690

'¦-.!. banh. d-ric.
..j C*S 703 ma

.¦_>::¦¦ '' t -wndes
"¦<¦,. V*.rci.a. 290
2239525 CRECI 1-25

favor apto 101. Tratar lider
Adrr ;'. Siq. C i-.d s, 80. Tci.

57.9264 CPECI 1655

AlUGO Vila d. Penha ¦* R
sala 2 gts. deps. R. Apia. 1046.'
¦06 Chiv. 203 cemeca Av.
8,.,.. ¦•¦ P na 1000. A'. 553 nv s
t-i«e>. I. 52 855! 52 093? -

CRECI 1294 D". LI5BOA.

ADM NACIONAL aluga aos.
501 e 502 na P. Uranos. 1.181
dr l-i.- c' hall, saia, 2 qts ,
loia. Trata- Av. Pres. Amorno
banh:.. coi. ârv*. Chaves na
Carlos 615 7° pav.. Tel.:

! 242-1314 » 252 1236____[__>_ ,
ADM. NACIONAL aluga Gr.

204, 205 : 207 na Rua Leoni-
das,' 12 [Penha* de fte. c' 2
¦aias •¦ banh*?. Chaves no Pos'o '

l di Gasolina, Cr$ 300.CC c CrS
350 CO. Iralí-r na l\J Pres. An-
tonío Carlos. 61 2fJ oav.
T»ls 242 1314 uu 252 1236 IJ.
489 ,

ADM. NACIONAL aluno ap. 303
„a ¦ ,¦ J.tauna. 53 r. ' hall. -.:
I... 3 qtor., banh?, co,-.. WC
¦•inp área, Chaves c/ zelador
Tratar A.. Pres. Antônio Caf-
ios. 615 29 pav. Tels. .

' 242 1314 ou_25_2.|236 'J--I89',.

BONSUCESSO Alugo aparto 
'

7 qts. sl. coz. bh° área. R. Eu
d-rc Berlinck 34 apt 403
Alug. 480 e ms. Inl. TUDI.
MOVEIS R. Ib-ap>na 193 lei
230 2444. CPECI_75I. _

HIGIFNOPOLIS - Aluga-se i
apto. novo Com sínteco -^ Rua
Francisco da Silveira, n» 21
* * ¦.:.!.¦ no ã\i'r. 202.

HIGIENOPOIIS" Alugo aplo
P lust n ano Serpa. 26*201, 2
qtet. saia ver. cepa, deo. gá; 

',

i qht rOO.OO. Ch. 202, tei.

_228J-',07.
JARDIM AMERICA". 

"Alugo 
ant-

po ?cò'-° 2 qts. si- cc/- bho
Área tipo casa, ""' Rua Mortsc-
nhor Cas-elo Branco nO 55 -,p-

101. Alug. 450 e •>•. Inl
TUDIMOVEIS Pus lb .pina 193
Tei. 230-24^4. £RECI 751.

OLARIA 
" 

Alugo d sala, 2
gtov varanda, banh. ccz. n-
Rua Paranapanema, 4)1 apto. j
201. Chaves no local. Aluguei- *

650 00 Infs. ABES PÍDRO
Rio Branco, 156 s'908/10. -
DA SIIVEIRA ¦ CRECI 1-364.
Tels. 222-5814 a 2215043.

OLARIA' Aluqo apüct9 2 qts ,
sl. coi. bhP área. R.Gcmenic- ;
ro nO 317 apt. 403. Aluquel i
520. Itento de txs. Inl TUDI
MOVEI-- P Ibiapina 193 tei
220-2444. CR_ECI_75I.

j OlAPIA Atugo aparto, ióia, !
199 ? ir-*. - :or. bhp garagem j

!*t'cü Vc-r Pça. Ramos Figuei- 
'

r" 2 r •. „o 52 apt 405. c uq. 630
-.,. .- .,... Inf TUDIMOVEIS. Rua
Pu, lb -r na !93. Tei. 230 2444

CRECI 751.

, p. OÍARIA 
" 

Alugo íOa"0 fr»n'e,
S.la 2 :i-, -.' ¦¦¦'.! bh0 .-l-o em-
• ain. ' ta-rc, . ¦- .ida Rea 0!-v~ra

Ca-no-s "° 20 ap- 30? »'.,n
_y\ r ... laf TUDIMOV5I5"20 Ru- 

lb «O na 193 te' 230 244'
. CRECI 751

^ J \\ si J J __ Jk J''< -'lr.^^^ ^
<_S_^L^t&t_. >; Uiff^' H^T^Tni-r
'-^^c^^ r-.r - "i rzz_ _J^-^- -. A-,/0\ 1 ¦" • l-1—7AAb ti

ca ã-, '-3 Sí S ' ~
ri t ^Sí

J_ -* —

_*.

Em 73 o JB publicou
$*4_____i7\_I'*>¦<_&

classificados.

E DECORACOE
¦afíSB!mgSltwp____y_________

MÓVEIS E
DECORAÇÕES

ARCA DE JACARANDÁ*, mesa
redonda, cadeiras -medalhão, |
inesmh • de centro, meia con- ¦
sole, quadros espelho-,. Baratis- I
s mo. Te!^_236-4312.

ATENÇÃO — Compram-is. mó- |
vpi-4, .irmanai duplo x, dor mito-
i\o_, arcai * talai coloniaii.

| 
PaDa-5e bem. Tel. 228-0229.

ATENÇÃO — Compro móveis
usjdoi, dormitórios, salas, ar-
m-irioi dupicx, colonial o pcc.it
avulsas. Tel.: 248-0996.

ARMÁRIOS EMBUTIDOS Es-
i tai t65 projetadas tipo Samurai,

cozinha de luxo em fórnvea

\ o madeiras decoradas, insta.

\ comerciais etc. Financ. s-/ sm/l.
Entrega rápida. Fábrica tels.
391-2963 230-3611. 23-1-4854
Pau'o._

ANTIGÜIDADES - Compro pra-
laria, bronie, tapotos persas,
porcelanas, lustres, quadros,
marfins, móveis, cristais e pe*o
He papol. Tel.: 232-925D 
252-9675.

ATENÇÃO Compro móveis usa-
doi, armários dupicx, salas co-
tom ai-í, dormitórios, arcas
meias redandas. "232-OT11".

ARMÁRIOS DUPLEX - A preto
dfí íábrk?. Acabam*:nin luxuo-
so. Com 3, 4 e 5 portas em
jacarandá, imbuía e caviúna. -
Crédito na hora, entrega ime-
diala por apenas 119,00 men-
sais ou a vista a praço do fá-
brica, MOBILIÁRIA LAR NA-
ClONAL - Av. Marechal Fio-
riano. 124 - Centro IC

BAHIA JACARANDÁ* MOVEIS
- 'Hoje lem alegria" 69 ani-
versário - armário duplox 1,
3. 4. 5 e 6 oortat desde 680,00
arcas ?, 3, 4 portas desde
250,00 cadeiras c/ palha 95,00,
mesas redonda coi. Importo
340,00 - cama casal jóia
190,00 solteiro jóia 160,00 <o|,
<tt„o casal espuma 295,00 soll
110,00 — oMcpi-dicos ccsal lin-
ci'o 490,00 - carrinho dc cha
_l abas 290,00 mais uma linda
completa diversos estilos. Fa-
cilitamos R Riacruelo 147 A
Contro diariamente 20 hs. Sá-
bado 16 hs. Dominga 13 hs
Tel. 252-1359

CABANA MOVEIS e DECORA.
COES - Fabricação próptin
30? aniversário liquidação to-
tiil Finissimos conjuntos estofa-
dos cm todos estilos e mod-flo*
exclusivos, clássicos e moder-
nos, pelo menor preco da Gua-
nabara. Pronta entrega. Prata
das Nações 394, Bonsucesso
Tel. 260-9014 e 230-4591

DORMITÓRIO CASAL 380, o
qo *ofá 320, ecoa fórmica 450,

^ r marraroiTS ! ^Z^'^l tt. oT
moderna a parlir de 388.35 

| ____i____??_:_*™-.
-jrupoa estofados em tetidos , 00RMITOniOS Vendo e!t*tçlo
acrílicos a preco de fabrica. noyo bjra,0 ,odos est:,0, 0,
Tudo novo sem uso. entrega
imediata e pagamento facili-
tado. R. Sr*nrtdor Dantfli, 71 gr.

I O05. CAMA s. c ' colrhão Anaton
I 5UU.U0 estnnl0 JUU.UO Oiill

ARCA DE 2, 3. -1 • 5 portas a ,50 00 Te| 256.6448.
partir 395, mesa redonda 335, ;
cadeira imperial 89, armários CAMA CASAL linda iacarandã

nhas f colrhão de nwlas.
e. Tei. 235-35Ó6.

novo -.
desocupar !\jQor. Rua HaddccV
Lobo, 18.

67 anúncios
, _i pn ma^ u^n- sendo constante nos classificado:- do JB.

ÍZ;^\Z: TotoT^ W-do 

^..do 
0,-endo resposta tnted.a Irn^

venderam vTndem e continuarão vendendo tudo Eir-s ..ao descansam um segundo.

Dedo-ngo a^.ngo. durante os 365 dias do ano trabaifando '<™>™*>'"*$a

Em 73 vendemos 430 m,. apartamentos ,A0 segü.n.«

lacarandá cerejeira vinhálieo
moldura, jacarandá Bahia 129,
consoles carro do chá 68, ca-
mas holandesas madalhão, mó- j
veis retilinha e mais completa
linha de móveis coloniais bra-
sileiro flirow Holandês cadeiras
de todos os modelos, também
fabricamos colchões ortopédí-
cos. a partir 295 bicam-as, trica-
min, estofados em couro. Acei-
tamos encomendas para hotéis
e restaurantes. Fábrica R. Ho-
nório, 658. T. os Santos, osta
rua atravessa José Bonifácio.
Segunda a sábado atè 20 ho-
ras. Domingos até 12 hs. R.
Honó.io, 658. Tel. 249.9275
Estacionamento próprio.

ATENÇÃO — Compramoi mò-
! vei», ètmàrijs duplex, dormitó-

rios, arcas • salas coloniais.
Tel. 248-4558.

ARMÁRIOS EMBUTIDOS - Sol)
; m-jd.da, em cedro e outra; ma-
! de'ras de le*, entrega rápida,

mu tas reforênc 's. Fábrica.
229-3140 rec. 243 3377 Wa-te-

Vendo i

COMPRO Móveis, dorm''ó
rioí, copa fórmica armar cs, r.\-

mas' dup.ex, estofsdcs, e * ¦-
tros Tel. 264-2535 R. Se"-.
262-A S. Cristóvão

DORMITÓRIOS A preco ti»

fábrica. Modelos exclusivos,
tin laminados plásticos com no-
vai cores - Jicarandi ou.na-
viúm. Ds 3 . 4 portas, Cre-
dita na hora. enlreoa imediata.

apenas 89,00 mensais ou
preço do fábrica.

MOBILIÁRIA LAR NACIONAL
- Av. Marechal Floriano, 1

CcntíO. (C

300 nul pessoas E

nidides do*, mdis

r;nlhíire^ de oportu-

variados negocio-, JORNAL DO BRASIL
CLASSIFICADOS QUE VENDEM

A,"MAP*0
1.80 m ¦

DUPLEX
1.40 -ti "

Cc.t
para

263991

ARMÁRIOS

DORMITÓRIOS novos grande li-
ciuidacáo a oartii de 590,00 o
oe*;as avulsas cama cluoiex co-
i!iOoa:> ç-judrdd-roup-as, etc. Av.

G^mes Freire. 547.

EXPOSIÇÃO DA FABRICA -

Vende a preco arcado. Arcos
.-. 3. -l \v. nies-9*» fecJ- cvdl' re'
ti Cadeiras Impéfo AfWa. M'-

s nio oesetc 100.00. Eit.jP!"jS
-m_s .o< A1. soh, Crirro cha,
„jl tv. s<> cert'0, bau. vitr*.

..« - ¦^..c'^"' coóortur-ís, sofrts
l; 7,7.i clup.ex :. 3. I. 5 P*s.
ar<r>à* cs embutidos '--do è*

., .ia cc,.-/. .--".I) oa"

DE COZINHA

Gemes Frere. "*J

_'iõc< ae -'r
Oh Sóbadot 16h. Rua

2467004
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RÉVIfflWiENTOS 9
_rà_-_iffi&.*4» «_-Si.aH_.Ha u uu n
VULCATEX. MILACRON. CAMURÇA

255-2518
235-4664
256-6476DEL CARMEN

PRAÇA DEM.TRIO RIBEIRO. 15

(Esquina de Princesa Isabel)

I CAIXAS ACÚSTICAS "PcerLss"
I 60 w-iMi novas nas embala-
| gens preço 2 800 o par. Tel.
] 232-2977 ARAÚJO.

i COMPRO -TROCO - VENDO
— Aparelhos de som. Radiovi-
(rola. Toccf-disco. Tvs. Gravado-
res. Ampliftcffdoros. Paqo bem
_ vista. 237-6616. VELASCO.

TV consertos
E ANTENAS P/ TV A CORES

Conserta-se ou instala-se.

Qualquer lipo em sua rosi*

dência, com garantia.
Orçamento sem cornpromis-

DISCOS USADOS — | s°- Sr, Messias ou Caio.

Compro pago à vista' 225-8438 e 265-6304. (C

VENDE-SE s-t- bicama Gelly,
| ClOi. solteiro c co lhão

Anaton, mesinhas centro e late-

j nis, bem preço R. Bclivar,
I 86/204. Ccpab-bana.

Uma mesa redonda
3 cadsiras medalhão

VENDO

ESPETACULAR LIQUIDAÇÃO
Tc:.-1 de móveis duplex, arcas,
•cadeiras, mesas, bicamas, etc.
A vista ou a prazo, tudo a
preço, rie arrassr, aproveitem,
Ru. Riachuelo, 121-A.

E* 
"derrubada de preços -

Jamais houve tão grande liqui-
dação numa fábrica. Aproveite
«._ últimos dias. Chegue antes
que tudo acabe. A*-nda temos
entrega até p' c mesmo dir,.
Armários duplex dc 2 3 4 5 .
p.rts. em qualquer madeira do | 

VENDE-SE mi veis ¦¦.:..
I i, grup-s estofados em cur j P®^1«. var'**:S
viu ecure gcbelen veludo, -.:- ; 

°3'20i. 
__

mas c/ gavetões, arras de 2 VENDE-SE cimos diversas coi- 
|

3 4 portas, estantes (14 mode- I cliões estantes dur'""
les) sofás-cama bicama ou tn- j Mesas financiado. R.
cama, molduras, conscles, ms

redendas ov = ís retanguiôro?

LPs. clássicos Jazz e
í populares hoje diária-
I mente a domicilio. Tel.

| 236-7172. Macedo._
i GRAVADORES AMPIIFICADORES

— Stereos teca-disco todas as
marcas neves pela metade pre-
ço na emba.agem. A partir de
CrS 350,00. Av. Gomes Freire,
547. Centre.

i Nacional.

, 550 cruzeiros. Hanrque Vaiada
res, 47 apt. 606.

VENDE-SE PARA PARTICULAR
[ Alguma:, pecas de móveis bra
i sileiro amigo. Tel. 237-6405.

R. Pa V_..ndu,

consoles, carros de chá, estan-
Oe* jogos de mesinhas, come-
das. esp lhos, adornos etc.
Também temo* seção de la-
qucôdos. Aceitamos cartão de
crédito. Entrega imed:ata: Fá-
bnía e exposição: R. Bentc j
Gonçalves 37 esquina de R. Jo-
sé des Reis. Frente à Estação
•cie" Engenho de Dentro. T^i !
249-5631 abrimos das 9 às 19 !
hs. Sabidos até_20 hs.

FABRICA MÓVEIS 
"ANA 

NERI
— Entrega imediata, arcas, me-
ias, consoles, camas holande- i
ias, marquesas, rotas, carros de
chã, cadeiras diversas, beÜchos
marquesa c colchão espuma
a 445, bí-cama marquesa c/
colchão espuma a 395, colchões
ortopédicos, sofá Irícamj e bi-
camas estofadas lindos padrões
desde 495, grupos estofados
¦desde 695. duplex ., 3. 4, S
portas em jacarandá e cerejeira, <

.estantes e mesinhas. Rua Ana '.

Neri, 600. Bcnfica. Duas entro*
idas pela Praça Guilherme
Guiníe ou saltar esquina licinio
Cardoso. Abrimos 2a, a sába-
dos até 20 horas.

GUERRA E' GUERRA - Fábrica |
./ncn'a super exposição de mó-
\fC-% e vende direto a você |

' (cem até 60% de diferença dis j
Jóia;. Aceitamos cartão de cré- i
dito. Temes grande estoque. ]

•Entrega imed:ata. Veja o que I
;emci,: 35 modelos dc grupo; j
estofôde:, 26 tipos de mesas 

j*p ' refeição, 30 modelos de ca- j
(d: ra, arcas clássic.s ou moder.
nas, sofás bicamas cu tricamas,"estantes clássicas, moduladas,
.fechadas, carros de chá, jogos
de mesinhas, armários duplex
d? 2 3 4 e 5 portas, estrades
c^mas c gavetões, luminárias,
escr vaninhas etc. Visite-nos,
ver fique no=_.a c*u-_l;dade e
nao íe arrependerá. Exposição
e vendas até 21 hs, também
sáb. e domingo até 21 hs. Av.
Ccp.c.b-na 583 5° andar. Tei.
235-7328. _

GRUPO ESTOFADO sofá de 4
lugares, 2 poltronas c* a'moí.
_oÍ'as, bòratiS5Ímo. Tel
236-1312.

GRUPOS ESTOFADOS - Sensa-
cional exposição — Sofás-cama,
bicam*i. tricamas, 40 modelos
i sua escolha. Ticídos • pa- i
drô-is modernos a exclusivos. ¦
Modelos sensacionais também ;
em courvin especial. A parlir ¦
dt 49,00 mensais, «m 36 me. :
íes tem entrada ou i visla a :
preço de fábrica. Venha visitar.
à nossa exposição. MOBÍLIA- !
RIA LAR NACIONAL. Rua Ma- ,
rethal Floriano, 124, Cenlro (C

LOUCURA? NÃO Fabricanics ;
.mesmo duplex 2, 3, 4 e 5 per- i
165. desde 630,00. Grupos esto- j

liados 3 lua. CrS 900,00. Bica- |
tm-:s, grande variedade de arcas*
üe iac..randá, vinhático e cere-'icrs. 

Estantes, cadeiras, camas, j
,carro ce chá, mesas redondas, j
console c de cabeceira, móveis J'laquoados 

etc. Decidimos ven- \
'.dc diretamente ao público pe-

lo crédito diretíssimo de 6 a j
30 meses. Fábrica*. Rua Lino

'Te «eira, n? 289 - Jacaré Ex-
posição: Ruí Barão de Mesquita

V9 424.A T jucs. Funclons-
'mes aos sábrides até 16 horas
.nos dois endereço.. (C

Ris.huelo,
24J_loj_a 12. Tel. 224-9641.

VENDO Móveis, pecas avulsas
em bom estado e bom preço.
R. Domingos Ferreira 187 proc.
Sr. Domingos.

! [t>I-Cr>l<»>í**f1'>.**0'!*l>_*<Tk'.-<WC-<f_-.-<Dii
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PAPEL DE PAREDE'
PADRÕES INÉDITOS

FÁBRICA
MILACRON

Tapete Bouclê Nylofi
Pisos Plásticos

Plásticos p/parede
Camurças
PRESTIGE

DECORAÇÕES
Orçamento s/compromisso

MESMO
R. Passagom 146 — loja A

266-91 .4-266-7193

Papsl de parede
HIPERLAVAVEl

Milacron Multipiso — Vulca-

piso. Orçamento c col. ime-

diata. Tei. 232-0175.

ELETRO-
DOMÉSTICOS

GRAVADOR - S_ny c Matic.
TC-105, pref. 2.200. Gravador
Cassete Crowncorder, c; rádio
AM-FM 1200. i. disco portálT
Philips Siéreo. 4.17. CrS 950.
Tud-í est. de novo. R. da C;n-

_ceicão, iS-B._
MAO. FOTOGRÁFICAS 

'- 
Vendo

- Ya.hica 635 - Yashica E'-tro
35 GS - Flash Vivitar. Tude
CrS 1.8C0.C0. R. Conquisla. 65
apto. 2C2-C Fone 396-4420^

PRACTICA - Câmara super T.L
lentes rjtpcnescs tetoficóplc

—T i 200mm. Zoom 210 mm. Tudo
enversas col-

dup'ex arcas. .
RADIOVITROLA - Novas stereo

portátil pilha luz a partir 290
mil. Av. Gomr.-s Freire, 547.

TELEVISÕES - A 
~ 

partir de
350,00 novas e usadas c TV a
cores nova 4.500,00 Av, Gomes
Freire, 5-J7 Centro^

TV PORTÁTIL GE - LÍnda v.r-
l dadeiro cinema 295,00 outra

cternissima -160,00 R. Dcna
Zulmira, 118 c/ 9 Maracanã.

TELEVISÃO ã cores compro
mesmo c:ir. defeito compro
também preto e branco. Pago
2 visla. Tel. 252-1700.

TVS - Philco, Phillips e GE 23
ooleg. e portátil cem qarôntia
a panir de 250. Rua Paulo Bar-
re:o, 10_lcja D - Botafcgo.

TV PHItCO 24 Paraflox e Philco
17 por:. 598,00 4 meses de uso
vendo mct. vianem. Av. Copa-
c-bana, 115 ap. 1112.

TELEVISÃO G.E. 23" m_d. Mag.
norama, marfim, imagem exce-
lente pouco uso, 550 ,CC. Av.
Copa:abana, 387 ap._901.__

TELEViSÃO >HIÍCÒ - Philips;
GE, Tek-king, 23 pol. Estado
t.:va 550, radiovitrola estérao
Philips 790. - 3?0, portátil 290.
Pu.i Bela, 262-A. S. Cristóvão.

TELE-OBJ. NIKON 105mm -- F.
2.5. 1.7C0 - Micro-Nikon 1.600
- Tcieobj. Canon 135mm F.
2.5 - 1-200 nova na embala-
gem. Tei. 267-8751.

TV PHILCO 301 LUXO 24"" -

Modele B-114. Gravador Akai
x 7.0C0 SD ot6v. c/ rádio
Ehrrp. RD-404. Vendo 237-952.1.

TELEVISÃO PHILCO 3D, 26*
vendo. C r $ 3 7 0,00. Tel
25S-1820.

MESA NOV. JACARANDÁ' clást.-V.56 
cumpr. x 96 Iara. c 6 ca.

dei ras. M. mudança Bulhões
Carvalho, 409-401-B. Não tele-
fonar.

MOVEIS LAOUEADbS - Direto
da fabrica: camas laq. 399 me-
sa,.cab. 150 armário laq. 2 per-
tas 3 gavetas 649 banco baú
.80 berço laq. camas c-' g>ave-

i is, cabide laqueado 119 scfá
duplo, armário duplex laquea-
oo, exposição. R. Voluntários
¦<*»-Pátriu, .116-A. Hoie até 20
ns.

MOVEIS -- Casarão em mudança
Ver de toda a espéce de ntó-
veis, ctideirft, carteiras escola.
res, grades, sucata etc. Ver
cü-3 do Jac ira. Rua Haddcck
lebo, 420.

MOVEIS USADOS, lemos grande
auanticíade de dormitórios, sa-

peças avulsas, grupas esto-
es.ofadcí avulsos,

v^endemes a varejo cu atacado ' 
E MESA

com grande margem para co- I
mgreiantes ao interior. Ruy Ma-
fra S.A. Rua Aristides Lobo
¦134.

ATENÇÃO - Geladeiras conserto
tcdos as msress a domicilio
trcco meter gás relay fecho
ei_c._246.0241 - Rudclt.

AR CONDICIONADO PHILCO E
'J.E. 900,00. Vendo urgente.
Av. Gomes Freire, 547.

AR REFRIGERADO e cieladeira
conserto iodas marcas c/ ga-
rantia e ref. em sua casa nãc
cobro visita. Tel. 243-3377.

A. OFICINA. DOIS IRMÃOS -
Consertos Ar Cond. Ga ladeiras
fl Máq. dc Lüvar. Serv, Garan-
tido. Tel. 264-5367. Aloxandre.

CONSERTOS DE GELADEIRAS _
Ar cond. eic. executo em íua
residência. Não cobro visita,
Tel. 232-3473.

fOGoES NOVOS 250,00 grande
liauidação. Tenlio 100 para ace-
bar gás de rua e bujão. Av.
Gomes Freire, 5*17.

FREEZER IMPORTADO iulho
1973. Tipo geladeira 12 oés
CrS 2.550,00. Rua da Passagem,
146 514.

GELADEIRAS *>r condido-
r.ádo. Consertamos ouaisque;
marcas. Garantir, total. Tel.
731-4536 Sr. R. Pereira.

GELADEIRA GE - Vendo a par-
ticular. Preço minimo, 550. Av. i
Cop. 256/503. Até 14 horas ou |
ü noite.

GELADEIRAS NOVAS Cônsul 990 |
e usadas 450 grande liqui- i
d: cão. Av. Gomes Freire, 547. j

Ar condicionado;
geladeiras

Ccnsertos, instalação e pín- .

lura no mesmo dia. Garantia !

escrita^ 245-4733, 265-6437. |

Máquinas
de lavar

Ar refrigerado
Assistência técnica c/gar-in- J

tia. Tel. 287-1733 instalações, i
pinturas, etc. .Ore. Grátis).

VENDO Rádio Norlmonde
último mod. 7.0C0 chegado da
Alemanha na embalagem c/
14 faixai. Tt. 252-4990.

VITROLA PHILIPS GF~460 stereo
c/ tampa de acriiico e 1 cxs.
acústicas grandes vdo. barato
Esteves Jr. 70/202. Pç. S. Sal-
vador.

VENDO STEREO-PHILIPS - 447
c/ duas caixas acústicas, novo,
ocasião. Telefone 267-1974.

VíNDO Toca-fitas Scny novo
à vista. Tratar D. Sueli 1.700.
Rua Lopes Trovão. 93/ 902 Ica-
rei.

ANTIGÜIDADES CHINESAS -
Compro jade e outros objetos

nóveis -Tel. 257-8507
ANTIGÜIDADES - Pralarl»,

moedas, cédulas, crisóütas, se-
los, crist is gales, bronzes,
quadres, móveis, tapetes e f
miudezas. Compro. Só atendo .
pessoas idôneas. F. 255-162J.

ANTIGÜIDADES - Galeria* São j
Pedro grande liquidação de
. u s ' r e s , lampiões, lanternas, !
.ampadáncs, apliques, candeia- j
bres, etc. Gaílé, opalinas, por- :
celanas, taqueir^s, bandeiias de j
praia, quadros nacionais e es- ;
trangeiros H.C. serv. cristal j
Baccarat, r.par. porcel.' limoges, !
colunas de mármores, estáiucs ;
de bronze, moveis nacionais ;
v E-jropeus, -mu dez as p/ pre- |
ien;es., Av. Princesa Isabeí, \
•\5p-D aberto a:é hs 22 herat.

ALO — Compro geladeiras, IVs
portátil e d= n.2s'a. Ar cond. ¦
radrclas m. c:crc.*er, etc A
dtmicilic. íel. 232-3473.

ATENÇÃO - Compro TV, vitrola 
jstcreo, getedeira, gravador K-7.

Pago bem. Resolvo rápido
224-1W. Márii. __

BERÇO DE VIME BRANCO -
Ótimo est.ido, com colchão no- |
vo, CrS 250,00, exaustor N.iuli-
lus 0k branco CrS 100,00. Tel.
226-2485.

COMPRA" DE TUDO DE FAMI-
II AS - Também ora tas, cure
voiho, p-ulseiras até quebradas.
237 761..

COMPRO TUDO - Geladeiras]
dormitórios, cope, fórmica, tv,
vitrolas, máq. Brastemp, cesiu-
ra, escrever, outros. R. Bela,
262-A. T. 254 2535.

COMPRO - Geladeiras, radíovi-
trolas e Stereo, TV t- fogão t/
huião. Tel. 260-5891.

COMPRO móveis: quarto, sala
geladeira TV vitrola máq. cos-
tura o escrever, etc. Compro
tudo tefj 242-1837.

COMPRO - TV geladeiras rádio
vitrolas. P-Sio bem. 2520777^

DORMITÓRIO COMPLETO, sala
completa, boliche, fogão 4 bo-
eis, 7 buiões, sofá cama de ca-
sal, bicama, TV 23 P„ cama _t
casal, g. roupa, niarqueza 4p.
ou de 3 p. a oulros. Rua da
Relação n? 5 térreo Snr. Jon-
quim.

DISCOS" LP E LIVROS USADOS
Compro: discos LP- biblio-

tec;s, livros avulsos, (cciecõe.
nãol. T. 252-0394 e 224-0544.
Recados: Camargo. _ _____

GELADEIRA DOMESTICA compro
balcão frio.. TV, aparelho

elétrico m* com defeito. Tel.
223-4014.

DINHEIRO
VIVO!

Nos emprestamos o dinheiro para você
comprar o que quiser e onde quiser.

Procure-nos: Av. Rio Branco, 114 •
Tel.: 224-6992

7." andar

PHFOMENTO NACIONAL S.A.
Iwl CREDITO. FINANCIAMENTO t INVESTIMENTOS

Cr$ 3.120,00
em DÍ-N-HEI

na
Para voct comprar o que i|.iser. Basl.i ij.inh.it CrS 500,00
e. não possuir notas íesatjonatloras, Sc precisar tle mais.

resolvemos o seu problema.

C:É_DTXX_.-A. S A
, |.| um, , |S\M |\M| Mil I ISVI -IIMI MUS

Atendemos também aos sábados
CENTRO : Puo Gonçalves Dias. 65
MADUREIRA: Rua Almennda Freilas. 41-B PLATA

VÊ ep R_a Si ..i Haoe o. 10 ¦ sala 102
• salas 201 e 202Sra do CopacabanaAv N,

LAQUEAÇÃO Móveis e gela
deiras. Imitação iscarandá. Av.
Pres. Vargas, 482 %/ 227. T.
243-6197.

MOTIVO MUDANÇA
grupo estofado i

DINHEIRO X CARRO -
Atendo hoje a qual-
quer hora se você tiver
automóvel e precisar
d e dinheiro telefone
hoje para 232-392^_
DINHEIRO Acima de

CrS 5.000, - cm alé 24 meses
c/ avalista, ^fichas Jimpas se
possivel proprietários'. Av.
Presidente Vargas, 633_s/6J**,J_

DINHEIRO - Com garantia de
promissórias vincula cas a ven-
da do imóveis na GB — Pago
mnis no mesmo dia. Traga cs-
crí tura. Av. Rio Branco, 185
s/301 - Tol. 252-7891.

DINHEIRO : De 5 3 50~ mil -
aprovamos seu crédito c' rapi-
dez - Renega mínima 2 mi.,
prazo até 36 meses mencr taxa,
converse certosce. Te',. 390.3270

390-:774 Cons. Galvão 58
Gr.315. ^_Wao'u*i.irl. __

DINHEIRO"'CERTO, Alé CrS . . .
3 170,00. Sc|ti qualquer despe-
sa p/ cltonle. Somos autoriia-
dos p/ financeiras. Rua Sena-
dor Dantas 75/505 tel
222-7028. Sr. Carlos.

- Vdo.
EMPRÉSTIMOS

colchão I " Pa"'' 3.000.00
de mola, tapete, 1 fegão Wa!. I PJ9JJ - 1 a**»1

fie nnv/a t ¦ S/1201.

dc m.. de toro

EMPRESTO - A Dessoa de cré-
dito limpo oònho acima de 2
mil. Basta ligar 267-0259 das
8/18h iodes os d'.s.

Tel. 
"252-90-3

TÍTULOS DE CLUBES - Compro
late -* Caiçaras e Cadeiras do |
Maracanã, lei. 226-7642.

VENDO titulo sócio proprietário!
ll_ Vill. Kica Mot si Country
Club.mury Alto 50 Friburgo.
Iratar Pres. Varaas 962 B c/

Sr. Archanio das 8 às 16 hs.

VENDO Flumintnese. Vasco.
Hosp. Silvestre. Costa Brava.
Cad Maracanã setor {2 juntas).
Touring. Av. Rio B:9, 156 s/
2925. Tel. 232-8215 JUAN ITA-

VENDO - Titulo Silvestre mi
dis. Tel. 237-A552.

Atenção
cautelas

Compro c pago ate 100%

mesmo vencidas. Também bri-

Ihantcs e jóias usadas. Nego-

cio rápido.
Av. Rio Branco 185, s/725

Tel.: 252-7266 - Sr. Ar„újo.

Ànéis-Atenção
Tel.: 267-9916

Jíta, 1 gelad-eira GE nova, I
jogo do fórm. 1 radiovitrola,
Tel. 264-8267.

VENDE-SE uma tv dc 23 pclcga.
da. Tratar Rua Ipiranga, n? 14.
Tratar c F-r-ancisco Laranjeiras.

•is 21 horas até sábado.

OBJETOS DE ARTE E ANTIGUI-
DADES - Compro pratarias,
tapetes persas, qalié. opalinas.
móveis, colunas, estátuas,
bronzes, porcelanas, et:. Pciqo
bem. 237-1200 - 237-3428. , EMPRESTAMOS C/ RAPIDEZ

2-t ms. p-
México, 74

1201.
EMPRÉSTIMOS Aorovamos
com rapidez o seu financia-
mente para pessoi física, de
CrS 5.000 ate 300.000 tel.
242 7029 Entrevista C o Sr.
Luiz Cr rios. Av. Presidente
Wilson, 210 gr. 1316. ÍC

ATENÇÃO TEL. compro vdo. 37.
3í, 55, 36, 57, 38, 87, 47, 27,
32, 68. 64, 48, 81 61, 60, 52,
42, 44, 25**, 49. Tel. 256-9029
Amélia.

AQUI COMPRO VENDO" TROCO
telefones da C.T.B. residência,
comércio P(A)BX troncos seria-
dos e carnes p.-igo o maior
preço c*m dinheiro Insulõção
rápida. 27, 47, 67, 87, 26. 46,
66, 25, 45, 65, 36 37, 56, 57,
28, 48, 34, 54, 38, 58. 29, 49,
30, 60. 61, 80, 21, 24, 31.
246-2713.

Ã. A. SÔNIA - Teifones compra
vendi troca todas linhas m/
preço pago na hora inst. 3
dias. 234-4451 Dia noite. _

ATENÇÃO telefones e P(A)BX.
Compro vendo todas linhas
urg. vd9 38 - 58 - 45 res.
(242) comercial 23_4.445J_Sônia.

À. A.~ VERA 234-3567" 
"compra

vende treca todas linhas CTB
m ' 

preço. Poqc na hora. Inst.
3 dias. Di'a noite.

ATENÇÃO - Compro tel. Copa-
csbei" e vendo 232 - Contro.
Tr.-.:a.- 232-5890. S-. Gama das
12 00 àr. JSW. hs. diariamente.

ATENÇÃO 
"IPANEMA 

LEBLON -
I Compro tel. 27* 47-' 67' 87.

Pauo em dinheiro maicr preço.
I 281-2444 2 8 1-9104 -

j _231 3559 - 221-0991. Anila.
ANITA COMPRA i VENDE TEL

i - Serve qualquer Unha (CTB).
i Pagc melhores preços à vista.
I Tel. 281-2444 - 231-3559.

i ATENÇÃO COPACABANA
Compro lei. 35/ 36' 55/ 56*

I 57 37. Pago om dinheiro me-
í lhor preço. Tel. 281-2444 -
I 281-9104 - 2 2 10991 -
' 

231-3559. Anita ou Benedito.

ATENÇÃO BOTAFOGO - Compro !
• tel. 26, Jó, 6ó. Pago em dinheiro i
I melhor preço. Tol. 281-2444 - |

2S1-9104 - 23 1-3559 -
! 221-0991. BENEDITO.
í Ã 5.300 COMPRO TÊIeFONES

- 28. 48, 34, 54, 64, 38, 58,
68, 88. Pago á visla. Tel. p
231-3559 - 2 2 1-0991

_281 
-2444.J3EMETR IO.

ATENÇÃO - Centro. Compro j
lei. 21, 22, 24, 31, 32, 42, 52,
23, 43 cemerc. cu res. Pgo. j
bem. Tel. p/ 231-3559 I
221-0991, 281-2444. Benedito. I

'A VJSTÃ - Compro e vendo 
'

telefones - P(A)BX. Tronco se. !
riados 3 a 20 troncos. Qualquer I
linha. Carnes mesmo em atraio.
Estações 221, 23, 31, 22, 32,
42, 52, 23, 43. 25, 45, 65, 85,
26, 46, 66. 27, 47, 67, 87, 35,
36, 37, 57. 55, 56 28 48, 34,
54, 64, 38, 58, 68, 38 29, 49,
61. 81, 30. 60, 80. Pagamentos
sempre à vista. Av. Pres. Var-
qas, 633 - 39 andar ;' 309.
231-3559 2 2 1-0991 -
281 2444. BENEDITO.

A. M. COMPRA - Vende, troca
lei.: 35 36' 57/ 56/ 55/ 27'
67' 38/ 58/ 60/ 80 e oulros.
Trat. 268-8125

ATENÇÃO - Compro - Vendo
a dinheiro telefones de qual-
quer linha da GB, 21, 22, 24,
42 52, 31, 23 43, 25, 45, 65,
85 24, 26, 46, 66, 27, 47, 67,
87, 28, 48, 34, 54, 64, 38, 58.
68 88 - 258.1811 - CARLOS.

ATENÇÃO - COMPRO. VENDO CETEL
TROCO TELEFONES TRONCOS
PIAiBX E CARNES SERIADOS.
LINHASU: 36 - 55 . 27 - 67
. 45 • 65 - 26 - 66 ¦ 21 . 24 -
22 - 32 - 23 - 28 . 54 - 64 •
38 - 68 • 29 - 61 - 81 . 30 -
60- 42 o 52. CONTADOR RO-
LANDO. Reg. no CRC sob o
n? 14158. Oferece senuranea,
tranqüilidade •>.*? orientação téc-
nica, cm todas as operações
roaliiadas via CTB. Rua Miguel
Couto, 105 s/824 - 223-6374
c_243-5709; j_

ATENÇÃO TELEFONES - Com-
pro, vendo c permuto pelos
melhores preços 221/ 22/ 32

Compro e vendo -
Vendo pelo melhor preço c
pago também pe^o mslhor —
Cem. e residencial. 90, 91, 92,
93 94, 96, 97. 99 Instalação
rápida. Dia e noite. 391-1469.
Geovana.

COMPRO VENDO E TROCO TÉ-
LE FONES _ Pagamentos sempre
ern dinheiro, no .ito da Iransf.
Fa:o qualquer troca de leis.
Preciso urgente de 21/24/31
c vendo 22/42/32/52/23/43/
49/34/38/25/25/65. Hoje: HE-
LOIZA HELENA. 243-7311 e
243-2703.

ATENÇÃO ABEL TELE-
FONES — Compra ven-
de e troca qq. estação
pelas normas da CTB.

domicilio. Tradição compro-' Melhor preço à vista.

Compro brilhantes grandes

pago - 5 a 7 mil p. kte. ou

mais. Jóias, prata rias e cau-

telas. Pag. à vista. Atendo a

vada. Sr. Costa.

Tel. 267-9916

às 22 hs.

Leblon.

PROJETOR 16mm BELL HOWER
- Sonoro e filmador ló.nm i
B.H. Trem elétrico L-ioneí. T.

15. 20, 30, 50, 100 a 800 mi
c/ garantia de ;>pto., casas
lojas. R. Senador Dantas,

üi. 222-8934. Mario.

Consertos TV
Tel.: 235-6187
Atendimento

G. E., Philco,
dart Electric,
mos no local
Visita grátis.

imediato —

Philips, Stan-
etc. Conserta-
com garanti?.

'¦ 
RADIOVITROLA POSSANTE 480

I TV Philco 48 cieladeira 380
fogão c./ buj.io 220 máquina

I Bendix. R. Dr. Alfredo Barce-
| los. 70-J. Olaria em f. Koma
| Bem^

RETORNANDO AO EXTERIOR -
Vendo todo ccnieudo meu ap-
to. Alto gabarito: móveis, ob|.
decoração, utilidades domes- I
ticas. antigüidades americanas j
e europé'as. De 10 às 19 hrs
R Nascimento Silva. 4-C 1501.

Consertos TV
Antenas

A cores e prsto e branco
no mesmo dia. Qualquer mar-
ca visita grátis. Garanti., p!
escrito. -45-4733, 26.--6.37.

Consertos TV
Te!: 256-8348
Philips, Telefunken, G.E.

Colorado, Teleking, Philco,
1 A.B.C., Admirai, Empire, Semp.
. Visita grátis, preços módicos,

1 e garantia. Zona Sul.

TREM ELÉTRICO LAIONELL
Bitola lama muitos trilhos 1
preieter e .Í'm*-dor lómm. T.
222-893*4. Mario.

VENDO — Fogão Brastemp, 4
bocas. 1 mesa He fórmica c/
4 cadeiras. 2 colchões. 1 car-
rlnho f»ira. Rua Timóteo da
Costa 297^ apl.104.

VENDO - Televisão Philco 690,
radievitroia estéreo 7C0, dormi-
tonos fórmica 1.950, geladeira
duplex i.100, máquina lavar
BrasHmp Bündix au!- 550, arca
mesa redonda máquina singer
230, Rua Bela, 262-A. S. Cris-
tóvãe.

VENDO 1 berço, facarandá, 1
cama cas..l marq. uma geladeira
g. roupa, 2 poltronas I arca,
mesinhas, uma vitrola, stereo,
com còixas sep. 1* televisão 23
po*. Telefunken. Pcuco uso ba-
ratissimo. A \ . Ccpaca"bõna,
1213 apto. 907. Posto 6.

gr. 2.203_-_Tel.: 242-5884.

EMPRÉSTIMO - Solução rápida-.
Ande Caya'"antiL 7/ 10K

FINANCIAMENTOS RÁPIDO
Qualquer vaicr renda 1.500
cem cu sem avalista também
capital de qiro tel. 256-94l9^_

HIPOTECA - Empresto sob ga-
rantia de imóveis cenlro, Z.
Sul e Tijuca. Qualquer quantia
trazer escritura. Av. 13 de
Maio. 23 s/2127. Tel: 252-9445.

Cr$ 3.120,00
Empréstimo pessoal para

você comprar o que quizer.' 
Peno. om 6, 10, 12, 15, I8m.

I Solução rápida. Rua Dias cia
' Cruz n.° 28 - s/409, de 2a.

a 6a.-f. De 9 ás 15 lis.

Anéis-Brilhantes
Tel.:264-2945

CAUTELAS DA CAIXA ECON.
75, COMPRO

nst. em 3 dias. Diária-
mente das 6 às 24 hs.
Tel. 261-7648.
ATENÇÃO. COMPRO e TROCO

TELEFONES, p.g.nilo cm di-
nheiro o melhor proco, lii.hns

42/ 52' 23/ 43/ 46/ 66/ 27/
67/ 87/ 35/ 37/ 57/ 45/ 65/
29/ 49 61/ 81/ 33' 60 34
48/ 54/ 68. Máxima garantia
tudo de acordo c/ normas da
CTB. 223-5331 e 223-4392. Sr.

ALO. ALO. TELEFONE compro
vendo aualquer linha CTB com
pro 34 - 64 hoie inst. 3 dia3.
Raquel 281-7395.

ALO - Tols. compro. 26, 46,
66. 67, 87, 47. 27. Cubro
qualquer oferta 285-0976 e
265-7405 - SANDRA.

ALO - Telj. compro. Vdo. Tro-
co. Verifique os preços. O me-
lhor preço do praça p/qual-
quer linha ale 23 hs. MARIE-
TA - 285-0876 e 265-7405.

AGORA se você quer comprar
vender trocar seu telefone Jor-
ge EcWrdo resolve seu proble-
ma na hora pagando em di-
nheiro. 256-0205 e 257-6189.

ATENÇÃO — Tels. se você que.
comoraf ou vender. Maria Tere
sa res eive seu probiema na ho
ra._Dia_e noite. 256-3017.

A ADA/LEVY COMPRA E VEN
DE — Tel. qq, linha, transf. n =
CT8 — Melhor preço à vista.
Inst. 3 dias. 281-9476 qq. h.

ATENÇÃO - Tels. e troncos
PABX compro vendo Iroco pa-
ga os melhores preços da oraça
por qua.quer linha da GB Si

¦ Sanlos 258-6767._
ATENÇÃO - Compro vendo te.

lefones - troncos P(A)BX — e
carnes seriados solução imedia-
ta. 10 anos de experiência. Li-
nhas: 21 - 24 - 31 - 31 - 52

22 - 42 - 27 - 47 - 67 -
87 - 23 - 43 - 26 - 46 - 66
28 - 48 - 34 - 54 - 64 - 25

45 - 65 - 85 - 29 - 49 -
30 - 60 - 80 - 35 - 55 - 36

37 - 56 - 57 - 38 - 58 -
68-61 - 81. Pago hoje em
dinheiro, maior preço. Rua do
Matoso n? 125 s/ 330. Tel.
234-1797. Sr. Paulo.

ANTES DE COMPRAR/ vender", |
trocar seu telef. ou troncos se- :
ri.irlos PiAJBX. Qq. linha CTB !
CETEL com vantagem preço na j
compr,! e venda. Pagto. em |
dinh. inst. 3 dias. — Servindo |
bem para sfirvir sempre. NILO1
COSTA, 226-3036.

ATENÇÃO — Telefones. Compro
vendo, trcco qualquer linha
CTB. Inst. 3 dias. 258-99.14 -
Í58-9906. Wariza_ diã_e noile^

AGORA PAULO CÉSAR
245-6144. Compra, troca, vende
ie!s. pag. bem. Todas linhas.
Tudo obedecendo normas.
C.T.B. inst. ráp.

ATENÇÃO — Compro, vendo o
troto tds: e troncos PACX. to-
d.^s as linhas da GB. 71 - 22 -
23 - 24 - 25 - 26 - 27 -
23 - 29 - 30 - 31 - 32 -
34 - 35 - 36 - 37 _ 38 -
42 - 43 - 45 - 46 - 47 _
40 - 49 - 52 - 54 - 55 -

56-57-58-69-61 - 64
65 - 66 - 67 - 68 - 80 -
31 - B5 - B7 - 88. Paga-
mento a vista, no ato da trans-
ferência. Tratar, 243-4466. Sr.
Souza,

CETEL - Vendo tel. da Cetel
linhas 399, 390, 391, 393 e 394.
Só recebo depoii de instalado.
Tratar 390-5511.

CETEL - Vendo só recebo de-
pois dc instalado. R. Cons.
Galvão, 58 s/ 308 fones
390-4206 390-2940. CONCEI-
CÃO.

FLAMENGO - Tijuca, Laranjei-
tüi. Grajaú. Compro tel. com
ou sem carnet, mesmo em atra-
zo. Melhor preço, particular
245,2315^

MESA PBX, troncos seriados,
IP e telefones. Compro, ven-
do, faço instalações e mudan-
ças. Consultc-me, com mais de
10 anos de experiência no ra-
mo. Tel. 46-2882 Sr. José.

PBX - 5 troncos Tinha 223.
Vendo dcc. em crdem p/
transferir. Tel. p/ 231-3559 -
2210991 BENEDITO.

PARTICULAR - Vendo t.lefon.
242 Centro, re_idenc.al. 7

MAQUINAS USADAS p/ marc--
njria. Vendo Av. Nazaré, 883.
Ricórdi de AibuquL-rque.

MAQUINAS SOLDA ELETRICÀ"~e
punteaneiras i anos garantia
desde 190,110. .. Frei Caneca,
283. Centro (na fábrica).

MAQUINAS DE COSTURA, 
"pre.

gar botão õinger 175, duas
agulhas Paff 142, quatrq c,gu-
lhas União Special 54.200 o
co.iura e chuleia União Specí-sl
52.900. Rua Iramaia. 74. Parada
dej.uc-._s;

MAQUINAS"S01DA ELÉTRICA -
1 ano garant. Preço 2CO.O0. R.
Gervásio Ferrei ra, 7 IAPC Irajá
próximo Av. Brasil, 17 778.

MISTURADOR DE RAÇÃO - Ca-
pacidade 1 tonelada. Ver Estra-
da do Rio Grande. K320 Ta-
quara — Jacarepaguá. Tratar
Rua Vilela Tavares, 90. Mr: ;r
- Tel. 229-2606 - Carlos Cos-
1a.

negócio direto. Tratar 711 -8075
Niterói com o proprietário.

TRANSFERE TELEF.i 245 p~7
5.700,00. Tratar c/ Terezinha
taf.: 245-0532.

TELEFONE: Vende-se de particu-
lar para particular. Linha 56.
Tratar pelo tel.: 232-831 4.

TELEFONE — Vende-se comercial
também serve p/ residência.
6.5.0,00. Tt. 225-4865 de 8 às
9 e ^3Js J5_h.

TEL - Linha- 87 part. vende
mel. viagem. 718-5322 —
722-8687 Fernando.

PASSADOR - Máquina prensa
p/ fábrica de confc:cõcs. A/.
Gemes Frcir^, 105 loja.

VEN DE-SE - Ba leio novo 
_dt

seis metros. P._ra desocupar lu-
gar. Rua Humat.á, 122.

Caldeira
Compro compacta, de pc-

quena ou média produção,
funcionando — Negocio ime-
diato. Tel..- 257-3605.

TELEFONE 280 - V. 8 prazo c.
4.000 entr. mais 6x500. V. ou-
trás Unhas c/ entr. o rest. em
até 10 pagamentos. 235-6304.

vendo
noite.

Vende-se
Prensa hidráulica 100 ton.

preço bom. Vende-se urgente.
Rua Anequirá, 227 Cordovil
-7 D. Norma.

TELEFONE - Compro
qualquer linha. Dia
261^3462^ Marion. _

TELEFONES 24S - Vende-se
5. 

"50,00 estação 264 e 228
ide n Cetci 391 a 2.7CO.OO. Av,
13 A/1 sic_ 47 sali I 806.

TELEFONE DA CETEL COMPRO
pago à vista, R. Cons. Gal-
vão, 58 s/308 fones 390-4206
390-2940 - Conceição.

TELEFONE - Compro, vendo,
troco. Pago bem Até 23 h.
SANDRA ou MARIETA - . . .
285-0876 - 265-7405.

TELEFONE - Compo em Cabo
Frio urgent0- Contato Rio —
226-7230.

TELEFONE CETEL~- Vendo 391.
Tralar tel.: 232-0874 Oswaldo.

TELEFONE - Vende-se linha
245 tratar cem D. Juia. Fone:
245-8551.

TELEFONE 46 -
67 ou 87. Dr
246-9593.

TELEFONE - Vende-se melhor
oferta. 65. Tratar 225-8620.

TELEFONE 236~ - Residência:.
Particular vende a- particular.
CrS 8.000,00 à vista, sem inter-
müdiários c u contra-ofarta.
236-5767 das 19 às 21 hs. Sr.
Fontes.

Troco 27, 47,
Meireles.

Brilhantes grandes. Prata- .

rias, cautelas e jóias. Pago o j
real valor atual. Tradição — 

|
Atendo a domicilio das 8 às

22 horas. Sr. MIRANDA.

TELEFONE - linhas 264, 234,
251. Compro um, negócio dire-

 j to sem intermediário. Telefonar

MédlCO I <"'n 23-1-8090 Ramal 40.

, i j. i TELEFONE - Não c mais pro*•227/ 47/ 67/ 87 - 235/ 36/ COIYipra Urgente 1 íel. b|ema „_,„, dc comprar, ven.
37/ 55/ 56/ 57. Sra. LEDA - . i„ o?!*. — í A°r ou permutar, faça I cônsul-
243-5709 e 223-6374.  j 

aflS OSIcCoeS _^0 
^ R AATguei Couto 27 - s/

ATENÇÃO^- Compro, vendo, | 246 OU 266. NegOCÍO \ 602. Tel. 252-3321 Machado.
„_;o telefones e PIA)B>*_ de 

j ^ assinante ! VENDO - Telefone" 252-8276
nualquer área, prio ineinor ¦ .<-, q-,-)
preço trato de Ioda a-do- Dr. Mello. 232-8260.
cun._nta._o da CTB. 243-022,*-

BOTAFOGO

Atenção
Jóias e cautelas compro dc

ouro platina e brilhantes. Pa-

go até 100°,o na hor.i.

Rua Santa Clara n.° 33 s/
.116. Sr. Vidal. Tel. 256-3440.

Atenção

TÍTULOS, FIANÇAS
E CAUTELAS

JÓIAS E CAUTELAS

platina e brilhar*Dc ouro
tes compro pago
na hora.

Av. Copacabana n.1
404 com João.

até 100°

fêfc
MODAS, CAMA

FINANÇAS
E NEGÓCIOS

/-. A. FIADOR ALUGUEL - Apto.
lojas, etc. só o ROCHA, resol-
ve. Senador Dantas n? 117 —
S.ij. and sala 231.

AÇÕES 1 CARNES - CTB," Cetel,
conlas de lu/, outras. Av. Pres.
Varejas, 590/711. Tols. 223-1208

223-8987.

AÇÕES E CARNES CTB -Cetel
Obrigações Eletrobrás, con-

tas de iuz. Compro. Praça 15
nÇ 38 s_ 2_2. Teiefone_242.4956. I Jóias, ouro

AÇÕES, CARNES CTB E CETEL . g0s. Pacjo o
Contas de luz _ .brifldçòes i Verifique

Cautelas
Brilhantes
Moedas

MOVEIS USADOS Vendem.s a
partir de CrS 150,00. Entrada
CrS 30,00, Dorm-tório-s a partir
d"'Cr$ 250,00. entrada CrS ....
50.00. Ruy Mafra S'A. Rua

, Aristides Lobo, 134.
PARTICULAR VENDE"- Móveis

Fabricação .AA L. Magalhães, es-
Jan-e moduUda, cerro iacaran- ,
dá, c_.njunt; sala, mesas de i

bombo, sofás * ele. VENDO
Tel. 267-8696. _

5A.A JANTAR" fórmica"
arces iacarandí e cadeir

NOIVAS - Boutiqua Miss 
"A;ry.

Aluga-se vtstidos :oa!ete damas
e enxovais compieics para nei-
vas. Confecciona-se medidos.
Ficiliía-se o pagamento. Av.
Rio Branco, 277 qrupo 1304 sa-
ia 3- Tel. 222-5541. __

RELÓGIO >ARA COLEÇÃO
Ou uso, ULYSSE NARDIN, de
ouro, cm perfr.i*o os tado, sem
pulseira. Cr$ 2 mil. Ver a R.
Sen. Dantas, 117 sala 1730."s_do\

inglês tamanho normal 46. Tel.
236-6194. Da. ADY.

Gome? Freire, 547.
SALA DE JANTAR -

dá com 12 poças,
mão, finíssimo
vendo peta
At»_l.. de P

50.00 .
. Av. ! VENDE-SE P particular, finis.

I simo relógio PIAZET. Pulseira
n«~i 

~rr-n * curo, mode o não chegado fio

talhado, a ! 3'^X J1?:* 236-0725. _
Kabament; VENDO - Vestido de noiv?,

Juros !
cinco i

elhor ofe
765'onl.

SALA DE JANTAR _ Império
mogno. Vendo 2.000 00. R. Se.
nador Eusébio, 25/302. Flamen-
90, ver comb. hora t e I
225-4295 - Snr, Bons.

TAPETES - Fairnies .-ir.em.ite
completo Tel. 287-4563 com
D. Maria.

TAPETES TABACOW Não * 
li.

-•¦ji.i.x . ¦*. •¦ preço barato mes-
•mo Tapete de !¦• • niylon em
grandes vjri-d,ides de padrões
clássicos fl moderno1-, em pres-
tações mensais der de 33,90
sem -snlrad*., nu á vista a pre.
co de fabrica MOBILIÁRIA
LAR NACIONAL - Av. Mar»,
ch.l Floriano. 124. C-ntro. !C

TRELIÇAS - Em madeira d. lei
para divisões, forros, rebaixa,
mento dt tetos e portas <!.. ar-
máríos. Trelícas simples, romã-
nas, mouríscas * coloniais. Vi-
site a fáViea. Tem estaciona-

- m«nto. Rua 7 de Marco. 426
Telefone 260.6964. A rua fica
paralela • Avenida Brasil • a

coníeccionado por
gado, eomplrto i
248-6327.

Flávio Del-
i. 42. Tel.

DINHEIRO E
SOCIEDADES

ATENÇÃO DINHEIRO,
bancários. Recebimento
!5) dias. Não cobramos cadas-
Iro. Inf 232-3259

ATENCÀÒ EMPRÉSTIMO PES-
SOAL — Sem avalista, solução
muito rápida, seu cartão de
crédito como r e t e r é n c i a .
242-4691

ATENÇÃO - Oportuni-
cinde miliiares e funcio-
nários públicos c/ ren-
da su :erior a 1
empréstimo a

Eletrobrás. Compro. Av. Pres. . _ .
Antônio Canos. 607/502. Tel. ! da Carioca.

242-8742.
ATENÇÃO FIADOR

mc-ntoi cas.is quer mudar? Rc- : 90 93Q
iolvemos i>eu problema c/ vr- 
géncia. Senador Dumas, 117

relógios anti-
o melhor proco.
Esquina cio Largo

(Edifício Santos

Vahlis).
Aparta- I Rua Senador Dantas, 117 —

TELEFONES

VESTIDO DE NOIVA - Vende,
se. Moderno, organza e acesso-
r.os. Tratar do 2a. a 6a., após
is 19 00 hs. Rua Paulo dc
Frcntim, 591/201.

vestidos usados, saiat. biusjl | Rio Branco,
e rcjpas de hcnwm compre.
Sr. José. Tei. 222-3950
?22-3231!

VENDE-SE original Kaftnn" õfr cr
no man, 44! Tel. 236-5219 -
Pree: CrS 700.

ATFNÇÃO - Empréstimo pes-
soai qualquer valor não se co-
bra taxa com ou sem fiador.
Renda 2.0CO. Tel. 224.5681.

ALO - Dinheiro a-jion.á.ico na
hera x carro até alltnado. Sem
fiador, ficha. Rua Carmo, 6/
610. 231-0614. 231-0537.

AGORA - Automóvel ou telefo-
ne. Empresto na hora sob ga-
r.ntia dc .--mb:--. Comprove, i
264-0145 ou 231-0831 Rio Bran-
co. 151/ 403.

ATENÇÃO empréstimos Taxa 1
sem competidor, .clucão 48 I
h=ras, õté 36 meses, a.ravéi
banco. Não cobramos cadastro, j
Av. Rio Branco, 156 s. 1413.

ATENDEMOS S/LIMITE - Di- ;
.800.00 : nheiro vivo na mão amort. até j

,. ' 36 m. R. Sen. Dantas, 117 -
P3r,ir i Gr. 712. Tel. 224-4249.___

de 4.000,00 s o I uç ã oj aqui dinheiro"-""Re._ivem.--s |1 
;/ problema financeiro apr.-- j
vando 3/ crédito pi você cem- i
prar o que quizer de 3 * 150

i mil e I sval. Alm. Barroso, 6/ I
S / l 1505.

AÇÕES - Compro carne CTB,
Cetil, Light e oulros. Pago na
hora. End. R. Primeiro de Mar-
ço, 7 sala 301. T. 331-2731. Sr.
Waimir. _

AÇÕES," CARNES E APÓLICES
- Pago na hora. CTB, Cetel,
Dcminum, Estado, Eletrobrás.
c. luz de 69/74. Rua tio Carmo i
6 6]0. 231-0614. 231-0537.

ATÍ.NCÀO - Promissórias viu- l
culadas à venda de imóveis — i
compro neg. dir. — s/ intorm. '
Solução imediata. 265 0343
221-3414.

SOM, IMAGEM
E ÓTICA

— Compro televisão
fmpütic d"' utr

nogo'<0 rápido tel.

fábrica, bem fm -frente do
Bob's, lado oposto.

TAPETES PERSAS -"" Vêndo""ví" !
r;os novos, div. ra-nanhos, pr*- j
ços' de ocasião. Ver: Rua do 

'

Russel, 344-E. Tsl. 225-2403 Sr. {TINO. Também lavo e conserto
tapetes em geral.

TAPETES - Persa turco chinês ;
oassadeir^s. Usados velhos an- ¦
ticos compro mesmo c/ defei- :
tos. 237.8069.

TAPETES PERSAS - Tabriz
Tabsv: 3,00k4,00 e Inúmeros
ou'ros menores fazem o-"rte da
rrOva coleção imoortíidri por
SJRANp.J/isconde_Piraié 437. |

VENDO ó'ima cama casa. c co-
lhão òe molas novo e mesinhas I
conjuqtrdas. 350. Cândido tAon- \
des. 53jip__101_.

VENDO - Urgente motivo via- j. qem meia e cadeiras fórmic/*. j
Csp. Resende, 206 c 53 apto. i
202.

VeNOO"~Ccni."~"sõfá 
"e 

2 
"õô'*'¦

«r.-.nii semi-novas. C'$ 700.00 !
Tralar 235-6234.

252 9644.
A.A NIKKON PentM Canon Mi-

Le;;a ?.ciUv'lex
Brcn -a
amplia-
angulai

em 24 hs. mesmo. Não
perca mnis lempo. Av.

85
1329.
ATENDO EMPRÉSTIMO _ Pes- 

j
s.fll c' ou './ avaMta. Renda I
rqu'c'.-.. 2.000.00 cruzeiros. Telf.
2233166.

AQUI NA TIJUCA Dinheiro j
x carro. S?m ficha, sem avalis-
t.i, sem dtíi Lisa-, Acima 68 in-
clusive, recebe no mesmo dia.

Joi. 248-4041.
ACOES X EMPRÉSTIMOS -' Se

v.--cc lem ,çÒ3s e orecisa de
dinheirc. Resolvo na hora. Pra- j¦ 6 meses. Ini. tel. 26709'6, I

AGORA DINHEIRO A PRAZO | no 61

C^DEIRA MARACANÃ - (Com.
pro). Trü-un."» A/B ata 6 juntas.
Tit. Gávea, Caiçaras, late. A
vista_- 232-3215 JUANITA.

COMPRA-SE Cautelas, jóias. -
Pago bem. R. Gsneral Ca!d-
well, 212 sob. - Leva o di-
nheiro na hora.

COUNTRY TIJUCA" - Vendo ti-
tule qutado por CrS 1,200,00.
Aceito pormutr ou cbjct:. em
trora. Sr. Castilho. Tol.
396-9966.

AGORA DINTIEIRO
COMPRO conlas juros e obriga-

cões Eletrobrás lei 1614 — L.
Hipotecária. R. Buenos Aires, 17
- Sala S5. T. 231-3252.

C I aval. j
Pari em 5 das. S3 * ccé tem *.

carro, não preci:a aval, paço .
no a*c. R. Imperatriz lecpoi- | CAUTELAS - Jóias. Brilhantes
c'ina, 8 !'lc02. 247-3051 diar. i pratarias. Pacjo bem. Atendo
d- . ás 13 e sáb. de 8 js j domicilio. Tel. 221-7324 Sr.
io h- ] ANTÔNIO.

CAUTELAS De lóias pratarias
brilhantes etc. Cambro e pago
alé 100°r, pag. á vista a domi-
ciii-. T-i. 252.2'>63. Walter.

COMPRO E VENDO -"Hosp.
COM RAPIDEZ RE"iOlVFMOS S'veslro, Monte Libano, Joe ,

Financiemontos diversos, acima key, T jucá, Costa Brava, Fede I ATENÇÃOTELEFONES COMPRO
d> n.COC. R. Rcpúfici do Liba- I ral,'Cid. Marac.nã. 256 7026.

AGORA 6 A 30 ME!ES - Apro-
vt-çãr 48 horaj. Renda líquida
CrS I mii. A". Pr.s. V •.:•,

590/80.1 - Tel. 243-0432 e
^-íl 3^31 

'n-'u' 
e sáh .d..1..

ATENÇÃO LEOPOLDINA -
Compro leis. 60/ 80/ 30/ 61/
81. 29/ 49 ou troco por tels.
de outros bairros. Snra. Hilden.
22314345/_223-4409;

ATENÇÃO TELEFONE" E PÃDX
— Compro c vendo telefones
comerciais/ residenciais e tron-
cos p PABX. Inst. 3 dias.
243-6166 Braga ou Dirce.

ATENÇÃO TIJUCA Vendo
tels. 34/ 48/54/28/ 64/38 58/
68/88 c/ inst. rápidas. Transf.
na CT.B. de nome c endereço.
Faço troca. LUIZ CARLOS:
243.1515 / 243.9737.

ATENÇÃO CENTRO - Vendo
tels. 23/ 43 ou troco por tels.
21/ 2-1/31 com urqóncia. Com-
pro 32/42 52/22 paejando bem.
LUIZ CARLOS: 2 4 3- 1 5.' 5

_243-973_7J
ATENÇÃO BOTAFOGO - Com-

pro tels. 26/-46'66 comerciais
c resiuencia s. Paçjo em djnhei-
ro na hora da transferência.
Snra. HILDETE: 223-1345 e
223-4409, _ 

ATENÇÃO. VENDO - TROCO
TELEFONES - E troncos
PIAJBX, via C.T.B,, do acordo
com a lei, pelos melhorei pre-
cos linhas: 228/ 48/ 34/ 54/
64/ 38' 58/ 68 - 29/ 49/ 61/
Cl - 30/ 60/ 80. Sra. LEDA,
223-6374 - 243-5709.

« ATENÇÃO TELEFONES -
Vendo, compro, troto qualquer
linha CTB - Inst. em 3 dias
- 258-9944 - 258-9906 -Lur-

lies t!Ía e no

rolta Xoni;
Pratilrs.x Hasse. Blad
Filmadors. projetor
dors. oojeiwas 'ele gr.

- 5-lução cm 48 horas. Peqa-
mc-Mo em alé 30 meses. Ope-
ração bancária. Renda mínima
CrS 1 500,00 e 

'aval. 
Av, Pres.

Vargas. 590 - 209 andar - Gi.
2009.c&Tnara e filmador especial te

mos fuá o o que procura tam*
bém c.rr.pramos - trocamos ALO DINH.IRO - Pari dono
- a mo.cr organização - ga. i «"- mesmo al.enado fazemos
rant.a CIANCI R. Ouv.dor, ! novo financiement. paçito. ai- .
130 308. Tel. 232-4645. : 36 meses ccnlmua seu nome/ I --.

aà rrxitHT** ~\,~^ ! poder. Solução rápida.
A.A. COMPRO - Vendo - troco j 252-1793¦ uoo em feto-cine - Pr.«o bem * — - —¦'----, -  ¦ ¦ -

à vista cianci. Ouv.dor. í ATENÇÃO — DINHEI-
130 308. T. 232-4545. n/- ¦*_¦••

akai 
-M7~ "Gravador 

carTe^T' RO - Empresumos pes-
estado novo pela melhor o.cr. ;soaiS hinOteCõS em-
ta. Rua Mundo Movo, 62. Tsl. . '. '

| préstimos para compra
eletrodo-ATENÇÃO Compro televisão :

usada, mesmo com defeito |
pego â visia o melhor preço, i
Te1 252-I700.

BRONICA S2A 50 t 75 Nikon
F2 N.lcon FTN Nikcmat Minolta
SPT 101. Canon FTB Oiv MPU-
OM! leicaflex Leica CL M3 3F
ei*:. Fumadores e proieteres
S/8 e I6mm. Poüe-ífex Conta-
fie» Mamya Trácíico. Mu^iai
objetivas fias., vendo ou troco
UruaSaiana, 104 •/ 511. T.
22205*93.

d e móveis,
mestiços, etc. Empres-
tamos sob garantia de
veiculo mesmo aliena-
do. Avenida Rio Bran-
co, 185 sala 214. (C
AGORA SEM FIADOR 2 a 4~mtl

5 a 90 mil I aval. sol. 48
hs Av. R.o Branco. 185/ 1923.
252-4881.

Iill. Tel. 222-6412 ..
222-463°, Aceitamos c^rretore^. ;

DINHEIRO — Juios bancários -¦
Pj-qamento 36 meses inf. Av.
Ri-, Branco 156 c/2308 Tel.

_->5?76.Q - Ed. Central.
DINHEIRO k CARRO"- Solução
imediata t aval a s cadastro.
C*rro fica em ; ' nome e po-

T-l. 268-9346 Sr. Leandro.
DINHEIRO - Empresto sob pro.
mit-.or.as, vinculada. ã venda

de imóveis — ioluc?o rápida
Oualquor quanti*.. Traier es-

tritura, Av. 13 de Maio, 23 gr.
2127. Tel: 252-9445.

DINHEIRO VIVO - Apr_v"o""em-
prést.moj em 48 horrs, sem
despesas. Tel. 224.8985 Av
Treze de Maio, 47 sala 2113

DINHEIRO - De 5.000 a 100.000
Renda 1500 mais 1 «vai. -

solução rápida — Vamoi i •/
esc. Te[._222-8676 - Tavcira.

DINHEIRO - Até CrS 2 milhões,
cem garantia de imóveis, paqa-
mento em 24 meses. AMARAL,
Pca. 0!avo^BIUc_28._s«la 606.

DINHEIRO - Solução rápida ps-
ri ciuc" não *"m '«tule orotes-
lado, nem nome no SPC. lei
236-5508.

COMPRO - Country, late, Gá-
ve.-., hrnhangá. Vendo. Jockey
Clicar as, Touring, Tijuca. C
Bravn. 222 2491. ÍA'cedo.

CADEIRA PERPETUA na Tribuna
Setor-A._ycnde.se. 257-4647._

FIADOR não peça f-ivores casas
e apartamentos resolvemos o
i^u problema Av. Venezuela
27/717.

mhuuis - froprieianos, .rre. seu ,e|efor,e faça seu preço pa
cusáveis, forneço p /apts, ca* gQ hot-c om dinheiro 249-2780
sas, documrnto^ na hora. Fian- j gra jsa tf!a noite.

." /V.n7n,ÍdT.i 
P 

232 07L';,'i'""0S 
! 

ATENÇÃO 
"¦ _'Têlífs"."" 

compro
9 s/607 - Tel. 232-0783. ( 

^ndo p fiço |roca. p.g0 „
HIPOTECAS - Financiamentos « maior preço da praça em di-

partir de CrS 3 000,00 somen- j nheiro à vista c/ roda seguran

VENDO, TROCO - 87 - 67 -
47 - 37 - 57 - 56 - 66 -
46 - 65 - 45 - 65 - 60 -
29 - 31 - 32 - 52 - 21 - 24
23 - e outros. Bruno dia e
noite. 257-3750.

ALO" - ElEFONE Fa-ci-li-lo
p' compra ou adianto 3.000
sob garantia do s/ tel. que
continua sua casa. 264-0145 ou
231-0831. .

ÀOÜI - Compro vendo troto

48hv Tel.: 222-9720

IATE CLU3E DO RIO DE JANEI-
RO - Cem pro ' vende. T'tu-

! los. Tel;_265-1221. SIMÕES.
-. JOCKEV CLUB BRASILEIRO -
I Vendo titulo. Tel. 2267642.
I MARIMBAS " Vende-se 
| CrS 3.000.00 - Tel. 245-2696
í 19 ás 21 hs. 225-7727 Reca

[ dos Murillo._

j PARTICULAR VtNDE Pai",
I p^rtirult-r, T,)UiO «Jo Jo,*. ÇV
1 C.ub Brai.le.ro. Iraiar Dns
1 Nete. Tel. 242-2920.

ca 246-8398 e 246-0245 Srta
Cláudia dia noite. _

Ãlò leleíones Compro, ven-
do, troco qualquer linha da GB
p. melhor preço. Inst. 3 dias.
Pag.-, bem. 245-7243 - YOLE.

A VISTA COMPRO TEL. 35. 36.
57, 55, 27. 47, 67, 87, 60, 30
c outras vendo 26.''5í- Tuda
de acordo c/ a lei. T .
2.12:7578;__

ATENÇÃO - Vendo 1*1. 36 Co-
pacabana CrS 1 000 >-m Inttr-
m.diirio Tralar ••!. 241.(742.

ATENÇÃO. 
' 

COMPRO e TROCO
TELEFONES, pagando em dr-
nheiro o melhor preço, linhas*.
9*18/ 48/ 34/ 54/ 64/ 38/ 58/
68 - 29/ 49/ 61/ 81 - 30/
60/ 80. Sra. LEDA, 223-6374

243-5709.

ATENÇÃO - Telefones e tron-
cos PIAIBX. Cont. Vianna en-
carrega-se de lodo c qualquer
assunto. Se V. Sa. deseja ad-

quirir ceder ou trocar, procure
VIANNA quo já atendeu inú-
meros clientes. Todas as tran-
sações são feitas rigorosamente
de acordo com a lei — Via
C.T..B 237-7296 - 223-3681
Realiza o que promete e garan-
te o que realiza.

ATENÇÃO - Compro - Vendo
Troco — Qualq, linha da GB.

Compro urgente. 227 — 47 —

67 - 87 - 224 - 71 - 52 -

32 - 749 - 29 - 246 - 26 -

66 - 254 - 48 - 28 - 260 -

_6I - Troncos P!A)BX. Pago
em dinheiro ótimo preço. Cont.
VIANNA. 237-7296 - 223-8681

Vendo 243.

ATENÇÃO - Tel. compro, ven-
dc qualquer linha da GB. Pago
mai cr preço cm dinheiro na ,
bora. Medeiros 237-1585.

ATENÇÃO, COMPRO E TROÇO
TFLEFONES, pagando om di- ]
nheiro o inrlhor preço, linhas,
226. 46, 66 - 25, 45 65. 85
SRA. LEDA, 22 3- 6374 c
243-5707.

ATENÇÃO." COMPRO E TROCO
TELEFONES, pagando cm dl-
nheiro o melhor proco, linhas: |
221, 222, 23, 24, 31, 32, 42,
43 44. 52 - SRA. LEDA. ;
243-5709 - 223-6374.

ATENÇÃO." Vendo / troco tele- j
fonos / e troncos P'A)BX, via >
C.T.B. de acordo com a lei, j
pelos melhores pre:os, linhas:
226/ 46/ 66 - 25/ 45/ 65/ 85. i
Sra. LEDA, 243-5709 e 223-6374.

ATENÇÃO - Compro - Vendo '
Troco — Qualq. linha da GB. i

227, 47, 67, 87. Vendo 243 re- I
ceho depois, compro urrjflnte '

221, 24, 52, 32 comercial.
P.ABX. Troncos seriados - P-- I

go bem. Sra. Elia. T. 223-8681.

A COMPRA, VENDA OU TROCA
DO SEU TELEFONE - Podorá !
ser feita facilmente, através do
nosso esctitório. Compramos i

pagando em dinheiro, sem ,
protelações. Fazemos trocas j
com rapidez o instalações em j
4 dtas. Todas as transferências
feitas com a presença dos inte- .
ressfdos, no Dep. Comercial j
da C.T.B. devidamente docu- ,
mentados. Compramos mesas ]
PIAIBX leis. da CETEL e leis.,
em Niterói. Também compra- ;
mos tels. com camets, mesmo ,
atrai,-.dos. Snra. HILOETI
223-4345/ 223-4409/ 223-4196.
Av. Rio Branco, 9/247.

Ã. À. AGORA - Compro, ver.de
•e troco tels, e troncos P'A)BX I
linhas: 27 47 * 67/ 87/ 35/
36' 37.' 55/ 56/ 57/ 26/ 46/ |
66 25- 45 65.' 85/ 28' 46,'
34/ 54/ 64/ 38/ 58/ 68/ 88/ I
61 61/ 29/ -:"/ 30' 60' 80
21 24' 23/ 43/ 31/ 32/ 52 j
22- 42 e outras - Rua Conde :
Benl m. 539 301 Wilson e |
Monici. 238-8844 ou 238-4254
ç/ secretário elétron'co.

ATENÇÃO COPACABANA
Ver-.do telefones 35/ 36, 37/ ,
57 56, 55. Transi, de nome '

e endereço na C.T.B. LUIZ
CARLOS. 243-1515 e 243.9737. 

'

ATENÇÃO IPANEMA E LEBLON
- Compro lelef. 27 47/ 67, ;

87 comercio'* e residenciais. ¦
Píifjo acima da maior oferta. ;
Faço troca per tel. de Co-a a ca-
bana. HIIDETI: 2 2 3-4345
223-4409 « 223-4196.

ATENÇÃO - T-lefj. Compro,
vendo, troco comerciais l*qa-
dos em escritórios ou residen-
ciais. Pago muito bem, dinhei-
to na hora. transf. na CTB c/ :

garanlia. 224-4080 * 221-7844;
Sr. Henrique. Av. Rio Branco,
91 49 and. sala 13. _

ATENÇÃO- VENDO E TRO-
CO TELEFONES E TRONCOS
PIAIBX, via C.T.B. dc acordo j
com .1 lei, pelos molhores pre-
cos. linhas: 227/ 47/ 67/ 87/ '

235 36/ 37' 55/ 56/ 57 Sra.
MYRTES. 223-6374 e 243-5709.

ATENÇÃO - Vendo - Troco
telefones e troncos PiAIBX. Via
CTB de acordo com a
lei pelos melhores pre- \
cos, linhas: 221/ 22/ 24/ 31/ I
32' 42/ 43/ 44/ 52 - Sra. ;
LEDA. 243-5709 - 223-6374.*

ALDA V" TAVARE5 compram c 
'.

vendem teds carnci Q.q ' ¦ ¦''¦¦
m- preso Inst. 3 d. 232 1270
ou 234-8796 até 22 hs. I

COMPRO COM URGÊNCIA -
E:'3cão 231 - 221 - Copaca-
b.na comerc ai. Tralar 268-8125.

COMPRO TELEFONE - 35, 57,
27, -17, 36, 56, 55. Negócio ur-
gente, P-.g. na transfer. na
C.T.B. ligar 1. 242 7578.

COMPRO - Ouro jóias brilham
tes pratarias cautelas da caixa.
Pano à visla alé I50°i. R.
Gonçalves D as 84/ 303. Tei.
252-9]94.

CETEL 
'391 

¦ Vendo do r
CrS 4.000. tel. 391-2829. Apare-
'ho novo. R. Enq. Coreolano
Gois, 70. Vila da Ponha.

VENDO Tel. 237 235 - 221
228. Compro 258 238 -

266 - 226 - 246 265 - 285
257 - 267. Tel. 256-7501. _

VENDE-SE um teelfon. parti-
cular linha 391, hoie, iratar po-
'o telefone 391-4007.

VENDO TELEFONE CETEL 351
Residencial. Tra-ar tel.

263 0204. Sr. Cavalcante.
267 RESIDENCIAL - Vendo -

urgente tratar: ligue direto
7ie-6269 Niteríi Dr, NEVES.

EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO

ALUGUEL E VENDA máquinas
de escrever «. calcular, ma-
nuais, elétricas, eletrônica IBM
etc. ICO. R. Rodrigo Silva, 42
T. 2524)651 - 252-8489._

ALUGUEL E VÉNDÀ" máquinas
do escrever e calcular, ma-
nuais, elétricas, eletrônica IBM
«te. ICO. R. Rodrigo Silva, 42
T. 252-0651 -252-8489.

CALCULADORA ELETRÔNICA -
De bolso, japonesa, na embala-
ejem, ao 19 que chegar. 590,00.
R. Teixeira de Melo, 50/205.
Ipanema.

DEPOSITO M A O UI NAS - Escrí
ver, icmar, calcular, endereçar,
contabildiade, off-set, mimeó-
grafos, cff-sei, arquives e kar-
dex. Noves e usados. Rua Ria-
chueio, 373, 59 andar. _

MAQUINAS DE ESCREVER
Somar a partir do 200,00, ca
culr.dcra5 Olivetti, Facit c ele-
trônica. R. Alcântara Machado,

MOVEIS PARA ESCRITÓRIO -
Compro e vendo. Pca. da Re-
pública n9 61 - 222-8814 -
(Ao lado dos Bombeiros).

MAQUINAS ESCREVER - Somar.
todas marcas deide 220,CO com
qarantiêr, cadeiras. Pua Miqueí
Couto, 134 _/ 705. Esq. Acre. _

OLIVETTI AÜDIT DE CONTABI-
LIDADE - 402, 413, 502, 1.502,
1.513 Suguei c vende,, c' pro-
grõmação p/ nossa conta, A:-
sistécnica Máqu'nas Ltda. Ru .
do Rosário, 99 _ 69. Te .
2219939, 231-1307, 231-231.'
Distribuidor; Olivetti, Bu-rcu:.h
Facit, Texas, Rsminqíon,

RELÓGIO DE PONTO - Òimop
armações de aco. m esü <
balcões cie madeira, vendo Ru
Iramaia, 74, Parada de Lucas.

VENDA MOVEIS ESCRITÓRIO
Vendem-se quase novos, móvc
escritório incluindo mesas, pc!
trones, armários e arquivos dr*
aco <? uma máquina de escrever,
elétrica, IBM. Verificar próximos
dias 15 c 16 do corrente, 6õ.
o sábado durante o horário co-
mercia I. Av. Rio Branco, 15ó
- 259 s/ 2537 (Edifício Av.
Central).

Compro -
Vendo -
Fa-ci-li-to

COMPRO, VENDO E TROCO
SEU TELEFONE- Pagls. no ato I
da transferência, em dinheiro, :
Transf, foitas na C.T.B. obede- !
cendo todas as normas da mes- -..„ oc_.3oq0 Tnls • I
ma. Inst. rápidas. Fa«;o trocas, -^-dUid «_ -VVU. leis.,

em ótimas condições. Compro ! de todos eis linhas. CTB e Cc- \
carnets em atraio ou náo, tels. j Tf-L Melhor proco à vista, Rio |
dj Cotei, mesas P(A)BX c Itll,, , 9n ,/l-*:- n
em Niterói. Snr. LUIZ CARLOS: Branco 1 _U S.Moid I-

243-1515/ 243-9737/ 243-6249. I 2.12-3058; 252-3990.

Móveis
escritório

ENTREGA IMEDIATA
Temos em Jacarandá, e*tru-

tura cromado.
Av. Beira-Mar 406 loia A

Tel.: 232-7891.

•agmaJSBaB^mmaaaBSBaHeBg^MB^g^gBaawag

MÁQUINAS
E MATERIAIS
MÁQUINAS

ATENÇÃO Ccnscr.o motores
eiéiri;os, bombas, ventiladores,
exüustores, ferramentas e étri-
cas, etc. Todos tipos. Rua Dom
Meinrado, 27. Cancela - S.
Crislóv-O, tej. 234-0911.

BRITA0ORES - "endo-so "Sko-

da 1 20Ò x 90. Contra Brítayem
"Ga.-o" 9060 cünico 1 2 0- S
\20-F. Conjuntos "Faço" 6240.
'Nordestino" — Carioca — Ma-
ra;oora. Avulsas cênico "Fa*;o'

120-S 120-F Rolobrile 8015
Conjunlo sobre redas 3020. Tel.
524.2109.

ALUGA-SE Patrol e Da mecânica
ou e/ecut.i-se sc-rvicos per em-

_prei!-da. 
Tsl. 390-6418.

DESEMPENAOEÍRA CONJ. -"C/
serra a furaríaira 2.2OO.C0 tupia
80x60 2.400.CO prensa ; outras
a combinar. R. Frei Bento, 204
Mercearia Ria O. Cruz. Sr. Ar-

_lindo.
GUILHOTINA DE CORTAR amos-

tras de tecidos, couros, plásti-
ces, etc. Rua Urancs, 1342-A.

MALHARIA Vende-se máqui*
nas retilineas marca Coppo de
10 120 em perfeitas rendições,
tratar Avenioa Subu-hana, *I740
das 9 às 13 horas com Sr. lu z.

Temos para pronta entrega:
Roving, mantas, tecidos para barcos,
surf, carrocerias, construção civil, etc.
Resinas, poliéster, epoxi e outras
Catalizadores e aceleradores
Silicones em geral

í<::ii^ftcaiMí_i^w^W7MBaie7i^:i38-. ¦;>>¦*:¦;<¦. ¦- ¦¦¦'¦,"- .¦"'- ¦.'-¦- *,«¦.':¦*.-'. '-•-•;'¦''.%.*";» 
r*-.*.-' 

'. •¦;. ¦¦

Móveis-
escritório
em geral

NOVOS E USADOS
Aco, madeira c estofados.

Recondicíona-se, jlu g a-se,
compra-se, aceito-se encomen-
dos. Entrega imediato. Acei-
tomos Cortõo ELO e financei-
ras. R. Cortines Loxes, 22 pró-
ximo o o Arsenal dc Marinha.
Filial Henriciue Valadares, 145.
Tel. 243-9123.

MMlNkS DÍ.COHI«|UDWtí

N.C.R., AUDIT, BORROUGHS
REMINGTON JM, «UF, TEXAS
R. Sucadurn Cabial, 41 1." and
Toli: 223 49«0 223-5I0D 243-319S

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

AREIA - Pedra, saib-o. emboco,
tijolos 20x30 icõrro) c mento,
tábuas, forro p/ obra. 234-7990
Sy vio WWIiam.

ALUMÍNIO - Vendo esauadr a
completa c/ 5xí2mts. c/ jane-
Is de vidro, máquina de ap:i-
relhnr madeira. Rua Iramaia, 7^,
Parada de Luc-m.

INSTALAÇÕES
| COMERCIAIS

E INDUSTRIAIS

MAQUINA REGISTRADORA HU-
GIN - VenHomos semi-nova.
Manudl e elélricí». Ótimo preço.
Telefone 261-9B52. Sr. Domin-
gos.

MBWMBna-iMS——«——— — ¦__———— ¦-¦———— i " ¦" " "l'rirr ITn

CBÍ INDUSTRIAL LTDA
VENDE:

Gerador de eletricidade marca Milier ¦- Motor

Onan. Geradores de Acetileno. Cavalo Mecânico

marca Mack Modelo B-71T de 150 HP Motor Cum-

mins Diesel. Carreta - Baixa marca Froehauf Ano

1950 Cap. 18 T. Retificadoras Titan para Solda Elé-

trica. Motor Marca Waukesha Mod. 145GK a Gaso-

lina. Motores de Máquina de Solda a Gasolina mar

ca Hercules. Baterias usadas. Sucata de Pneus.

Ver e tratar na Rua Sargento Aquino, 136,

¦ni -
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esquadrias ae alumínio
PORTAS P/ BOX

Portas sociais c de garagem de edifício. Bascularves —

Janelas — Fechamento de área — Divisões — Rebaixamento
de teto — em duralumínio anodizado c/ vidro e acrílico —

SERRAI.HERIA lARANJEIRAS-TIJUCA ITDA.

Rua Gal. Severiono, 194 ~ Loias (sede própria) — Tels.:
.06-0302 — 2-6-1670. Entrega rápida.

Portas de luxo
Em madeira entalhada — Linha colonial e

romana — Ornamentais e artísticas — Veja ex-

posição na Rua Sâo Clemente, 12.

COURO Aperfeiçoamento d2
artesanato. Curso cm I inôs,
pela manhã. CEFORP, tel.
221-567".

Tol.

Prom

AZULEJOS DECORADOS pisos
executados ted^s cores. Preços
fabrica DECEL Av. Londres 629
Tel. .30-693-.

AZULEJOS KLABIN Nova li-
nhi» 74 Caneca'* Decorações •
2-6;8786.

EUCALIPTOS SECOS 
"-Peças 

re-
tas 10 a 30m ponta. Diverso?
comprimentos. Ocasião. R u a
AAaxwell^JJ-14. Tel. 258-4249.

MONOMASSA Revestimento
moderno para interior e e*.'e-
rior. CrS 40,00 p.' m2 coiocadc.
ljy_264-_2S25-

MÁRMORE V. 25m_ - 2.530,00
custou dobro sobra de obra.
Mc.!. v'«g. 25x25 p p!so ou
faxada mais 50m. 30x90 poli-
d-. Branca. R. Sousa Franco
378 V. Isabel.

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
Písoluna - pva indústrias -
prédios - Cristal de rocha gra-
nulado Cr$ 0.60 quilo
Dantas Machado Ltda. Rc? da
Candelária, 9 - s-202. 

'.I.

221-2693. Materiais para pisos
om gera]L

PORTAS — Fabricamoi em ma-
dnira de lei, maciças o entalha-
das. Modelos coloniais, barro-
cos e romanos. Produto artesã-
nal para mansões, apto. de lu-
xo, Igrejas e cluhes. Temos ex-
posições permanentes. Rua 7 cte
Março, 426, Bonsucesso, A fá-
brica fica em frente ao Bob'_
da Avenida Brasil, lado oposto,
primeira rua paralela Estaciona-
monto fácil. Tel. 260-6964

TIJOLÀO COLONIAL 23.00.
Tjoíão Colonial já com trata-
mento J5,00 Caneca'sDeco-
rações 246-8786.

VUICAT.X MURAL ~ Colocaçío
cem profissional est rangei ro.
Caneca's Decorações
2'.6.8786.

INSTALAÇÕES
COMERCIAIS
E INDUSTRIAIS

CABELEIREIROS E BARBEIROS
Pisse a patrão sem dinheiro '

e sem entrada, pagando su^ve- .
mente secadores, lavatóries í
etéiriccs, poltronas, toaletes,
mesas de manicure, carrinhos,
calhas para tanque, cadeiras de
massagem e cadeira de barbe--
ro Rua da Conceição, 50. Cen-
iro. Tel. 224-7002.

FORNO para Pítizz dunlo cilin-
dr. e torradeira elétrica para
pasteis tudo nor 2.300.00. Tel.
26613663I_

GELADEIRA Vendo comercial
4 pertas, balançj, cort. f,-io,
conj. frigorífico. Estufa. Moe-
dor café. Comoressor M/2,
lei. 228-4014.

MAQUINA REGISTRADORA Ar-
gus seminova. Ver Rua Uranos,
í 342-A.

Trilhos

MHOUINA REGISTRADORA -
Vendo a particular custa 5.80
vendo p/ 2.10 Av. Copacabana,
391 702.

VENDE-SE — Barato cortadores,
forno, pizza, fogões comer-
ciais, picadores de carne', fran-
gueiras, congeladores, geladei-
ras balcão, moinhos café, rs-
(rosquei.m, fritadores batatas,
tudo para lanchonetes. Rua Gal
Cildwell 217.

VENDE-SE - M,.te.i_il montagem
do bar. Ver tratar R. José Higi-
no, 107-A das B às 13hs.

VENDO - Vitrines forr.idas em
formiplac — Cofre — Máquina
registra der a elétrica National.
R Conde ch Bonfim 500.

VENDO inslalçõ.s de uma linda
b-ullque, Tel. 267-3288.

VENDO CAIXA REGISTRADORA
RCD-BEL Elétrica, moderna
A\áquina calcular Facit, manual
4 operações, ei.: 221-0818. Sr.
HUGO.

Vendo NOVOS e USADOS.
Informações pelos telefones:
2640262 - 234-5051 e
234-0326.

DIVERSOS

TONEIS DE MADEIRA - Ven-
dem-se diversos de I2C00.
10000 5000 e 2000 litros, usa-

| dos de indústria de bebidas,
ri Rua Dr. Rodriques Santana,
68 Benfica.

amimmKimmmmaaÊmmBBÊMKBmmammmam

CONDOMÍNIOS - Organização,
contabilidade e administração
Curso em 3 meses, ã noite.
CEFORP, lei. 221-5679.

COMPUTADORES _ Introdução,
programação Ccbol, OS, análl-
se. projetos. Sérgio. 233-2557

(Só rapazes). Aulas partic.
CORTE 

"COSTURA,- 
Na"_ã. aula

a aluna já corta'e faz seu ves-
tido 2a. e 3a. Nit. Av. A. Pe-
xoto 116/901 4a. e 5a. Av.

_C.pa_58_3'605.J. 255-1824.
DATILOGRAFIA - Aprenda c

melhore seu ordenado. Curso
São Jcsé, Bento Lisboa, 184/
317 leis. 245-6514 e 265-1014.
Mens. CrS 30.00 c/aul.ls diárias
ent método supermoderno

DECORAÇÃO DE INTERIORES -
Curso completo c proj. slides.
Duração 3 meses. Inscr. 150,00
mental 200,00 Usina.
266-1876.

ESCOLA FORMULA-1 -
cão sem tx. de matricula auia:-
25,00 a h. Curo de moto. Tel.
257-4033.

E.M. RECANTO Maternal dois".
de 2 anos. Jardim e pré - CrJ
1 10. Senv-intorno de 8 às I7h.,
CrS 220,00. R São João Batista,
IC8. F. 285-3441.

ENSINA-SE violão - Método
moderno, rápido aprendizado.
7 meses. Mens. 160 Te!.
227-1180. M. Helena.

ENGENHEIRO ensina Matemática
e Fisica p' ginasial e cient. Dr.
Cados. 245-4343.

FRANCÊS - Profa. parisiense
recém-cri et) a da de Paris. Meto-
to moderno. Tudo sobre Paris.
Francês comercial - 235-4126.

FRANCÊS COM D1DIER ÃNDRE
Aulas dinâmicas em peque-

nos grupos. Venha assistir a
uma aula. 257-3?66. Posto 4.

FRANCÊS - INGLÊS - Prõf".
reg. MEC ex-prof. Aliança
Francesa recuperação alunos
atras, ensino sério. Vai a dom.
287-4393. _

GEOGRAFIA - Precisa-se de
professor. Telefonar para o co-
légio: 246-0186. _

GINÁSTICA METODIZADA 
""¦-"

Emagrece embeleza combate
celuüte fíacidez harmonizando
medidas corpo mas s a gens
deptlação bel-linha plac&s forno
rdo bic-elétrica parafina aulas
de uma hora com música quen-
te duas vezes p/ semana 75,00
três vezes 100,00 p/ mês sem
matricula. Rua Siqueira Campos,
43 s-815. I. 255-4291

INGLÊS — Conversação/ comer-
c ai - Turmas limitados. Rua
Dias da Cr.z. 28 s 410. Inf.
Tel. 249-3B30.

INGLÊS Gr:,::, de .. .~S_~
às 20h. Prof, emericano, tendo
ba:e o N. restcmsnto, R. Si-
tlueira Camp.s, 43 sj!32.

INGLÊS ADIANTADO - Em suo
casa CrS 30, ru- minha 25 a au-
Ia. Sem livros. Se você quiser
livres, terá. 255-2998.

iNGLES - Inicial — recepcionis-
ta - comisiP. fa) Aviação --
Turismo sscretdo. Engí'sh Ame-
riçan Turmas limits. 232-2521.
Atende só 2as. a sáb. Í0 —
12 hs. Mte. Alegre 12 fp. 53.
Bairro Fátima.

MATEMÁTICA - Aulas~p 
* 

Tu-
pletivo, concursos, 19 e 2°
graus, vestibular. Prof, Martin;
254-4758. Tiiuca.

COLÉGIO, NAVAL
M. Mercante — Esc, Técnico

Aeronáutica — Exército
ExiAP-ie curuntio $* série

CURSO KLYSTRON
Av. Copãcabanai 6*</s 10.2

Matrículas Abertos

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

DIVERSOS
ESCOLAS TÉCNICAS

A. Militar*. - Catóflto Naval
Auroliàutíca — Exército

Exi{je-hi cursando G? sArio
CURSO KLYSTRON

Av. Copacabana, 647/s 1012
M.itf iciiln. Abertos

PROFISSIONAIS
LIBERAIS E
EQUIPAMENTOS

Parapsicologia
Teoria e experiência; práti- !

cas de todos os poderosos 
'

fenômenos da mente e do es- 
'

pirito.
"IPA" - R. Miguel Lemos

! 41/608. Tel.: 257-8337.

Psicologia da
infância e

Adolescência
(Para Pais e Educadores)
"IPA" Rua Miguel Lemos

41/608 Tel.; 257-8337.

Taquigrafia,
Português,

Datilografia?
Novas turmas — CTB. —

j 
Prca. Fioriano, 55 - 12.° (Ci-
nelanclial - Tels..- 252-2972 c

! 252-0618.

ENSINO,
ARTES

EMUSIGA
CURSOS, ESCOLAS
E PROFESSORES

ATF.NCÃO Vioiã.-. Guitarr,,
P. i-o e Acordfcon. Em pfcqut'n<
esp .ço ae iempo você sair o
tccãndc. Aaulto e crianc.
Venda de usno. e . olõe.. R^n
Maxv.-cíl 202 - Tel. 25B Qà<\:

ALEMÃO INGLÊS FüANCfiS
Conversação prática. Inicio de
rovas turmas 15 ae março. lo.
r-vjdua!. Tei. 237-9IÇ8.

AUO-ESCOU MAURÍCIO 
" 

C
b: m senso em Vo.ks nv-"i e
dcc. gráfs. Apanha-se a d." m
c . leo, ._' Ce--o f T-it-ca
Rista d se-- 256 5137

AU145 OUIMICA FISICA B c
t -cí1.: buíare.,

s b-:_e, pref. A.berre
_¦?"-? 25 '0 anos -;xper'ênci

ARTÍSÃNÃTÒ"- C.iuroTacrTrir
re. '"-•_ d¦ásf.caj., f:brs de vidro
f tios? c:. C.Jri.Cf a tarde om-' •¦¦•:; CEFOr'P •¦¦' 2?i 567V.

AUIAS DE CIÊNCIAS Para
- artigo "9. V. u a casa do alu-
'•o. Prof. João. Tel. 245-9387.

AUTO ESCOLA DE MOTOC1CU
TA e carro matricule e ia. .*<.¦•_*
grátis apanho em ' >h* p'ep
d-c'mentos. Te! 565 6-'.3'.7 -

t ?33.

A1ENCÃO Aulas part;culare!
professora de 19 grau (prim/
om.] Copa fone: 235-2013 pre-
ío gc.niat.

.- ULAS INGLÊS particular pata
adultas e cr,<.n(,a5 prots. ingle
-ii. lois.: 246-2034 246-3549.

ATENÇÃO — Somente fllunos Ia."j 
orau. Curso Klystion

prepara Eng (IME. ITA VEST
UNZ, . Ar. a Biomédica. Econ.
fmc. Mat. Fis. Quim. e^c. Av.
Cop. 6.'.7. s 1012. Inf. no lo

AULA': DE PIANO Professor.
n pi E N-M. Tei. 257-0363.

CÜIANCAS ADOLESCENTES
dirii. p ¦' estudar c racirc. Def
cZnc.es qualrjucr tion — men':

ro ardos etc. Coord. motor
artes livres audiovisual -

o ; entação psieopc-d&gógica
?"o'.. especializado - iovem

calmo atende resid. ai uno
267-6937.

CORTE E COSTURA Curso Vá-
n ci. z. n..; n rir. *» «ul. Tel-
?i>' 652-í parte da manhã.

CURÍO DE TELEFONISTA PBX
e PABX, Aorenda nos 3 apare-
¦ hos t,' certificado reaisir_do.
Hu poucas vagas. Av, 13 de
M, t. n9 23. Gal-r.a 7° andai

! a 728- Centro.
COLÉGIO Vende-u- ou ace ¦

' se soca. Materna!. Jard m
, .;¦ mar :. lei. 248-422?.

MATEMÁTICA, Fisica, Química
e D; f-iiil.c. Engenheiro dá au-
Ia.» particulares. Tels. 234-735:

! 243-4531. Mario.
I K''ÜrMÃT'!CÃ~"individual' -

Matemática - Matemática Ms-
temática - M.Mpmática M-Me-
niática - 246-9036.

MAT.MATICA - FIStCA
Acadêmico dc Fisica aceita aki
nes em qualquer nivel. Tel.
227-1933. Daniel.

MATEMÁTICA - Gin_sial, cien
tiflco Sérg.o 238-2557 ¦ (Só
r.->pâ7e_] ayias par-ticulares. 

'

MATEMÁTICA'"- FÍSICA Au"
Ias particulares para Artigo 99.
19 grau t 29 grau. Método di
reto. Tel 235-5549.

MÃO PAGUE PARA ESTUDAR:!
Oat:lrgrafi.-., Inqlós, C<-"ÜQ'-a-ti--.
!:--!'iH? o a nh (.tido cem o se tos- ¦
se emnregFdi, de acvdn cm i
5fj '.'rrvh dfi ;m;zadf E'M.---v.
10 12 h:. o 15 17 hs Pu: A - .

¦ -o Al m 37, s .'50 7 .
2-17 9-37. 'UR^O 

CENTRO!AN"IA.

PrECTA-S: PH.Ot^SOf^ .-k
ci-itZ-pr.ifZ Coléq.O Prc-ar-bi'

!> Ce.-rua.ri Daltrn n9 24-1
r •.

PROFESSOR(A) DE ALEMÃO -
'"¦'•' smfi! p-*,T ..¦ -ií
f horário noturno) Proporciona-

ral Roca, 913, conj. 407, Tijuca
T. 2M-3737.

PRIMÁRIO ADULTO - Arío.u.í
seu cetifi-adr em 2 mfses.
Cur:o S. R. Rua Sant^ Ciar,.
33 ¦' 1011. ?33-5°B'

pnorp-c0p ¦; | M O N WA IN-
TRALIB problemas da fa;a

MÚSICA E
INSTRUMENTOS

A. A. CASA SÉRGIO PIANOS
de cauda, armário e apto. a i
prazo. Miior estoaue. Várias ¦
marcas. R. Santa Sofia. 54, Pça. I
Saen. Pena.

A CASA MILTON 
' 

Te.n' o
maior estoqu_ do pianos Frit;
Dcbbert, Ha b:n e Zimmermann :
com vendas a 

'onqo 
pt'..z_:. Rua ;

Mar;, e Barros, 923 - Tel
228-4413 - 234-8522. _

A VISTA — Campi o 1 piano de
particular para particular. So-
lucoo e pan,arr,ento ÍniedÍ,.to. —
TcU. 26S-0527 .J122.8168.

AFINAÇÃO DE PIANOS, defei 1
tos etc. Bom serviço. Preço I
módico, dou referência.!
225-6434_ou 249-7810.

A CASA MOTTA - Pianos todos j
cs .ímanhos e marcas a parti: i
1800. R. Dois Dezembro, 112 i
Lgo. Mf.cnacl..

A VISTA — Compro piano, de I
qualquer marca ou tipo. Tel,:
236-3330 huic. Urgente, Qual-
niiír h-ra. foi.: 236-3330.

A CASA MILLAN PIANOS
Caurja, apto. e armário, estran- j
geiros, nacionais. A 

'onqo 
ora-

zo. Ouvidor, 130, 29 andar lo- t
i£ 213 e_221._

A. R. MATUIAS - Pian-s. As
rnelhares marcas, vários moda-
les, pelos menores preces. Rua
Sorocaba, 277. T. 246-1424.

'A VISTA compro um piano a 1
dinheiro, negócio rápido. Cha-
mar Sr. Antônio. 245-15S1.

BATERIA AMERICANA LEEDY -
Vende-se. Tratar oelo tel, , .
247-8883, na parte da tarde.

COMPRO 1 PIANO - Oualausr
marca ou tipo. Tol. 728-5439. ;
Vejo e resolvo hoje. Nenócio i
rrpido à vista. Tel 228-5439.

-'.GÃC YAMAHA - Mar.viíhã j
rtn "'«'rónica japonesa. Expo-
'i-:o <. ¦ ení-.^s financiadas no !
iioieo ' "oi•:sei*pnt ? na Guana

ADVOCACIA EM GERAL -
Equipe de advogados e_pccia<
Mzadcs, administração, compra
e vendo de imóveis. ESCRITO
RIO D. BRUM. Av. Rio Branco.
185, gr. 813 Tol 231-3041 <
724-1271 tsórle própria).

CONTADOR Aceita escrit.v
avulsas mesmo atraídas, e faz
I. Renda -¦ Pessoa fisica Si.
Darcy Tel. 231-1223 -
264-1053.

EQUIPADENTARIO - Alta ro
t.icão. Vendo melhor oferta p'
desocupar. R. Iranuá, 303. Pr...
ca do Carmo.

VENDO - Instalações consulto-
ri? dt* ciinec: ogia inclusive tel.
221 Informa t. 221-3991 de
16 ás 19 hs.

Consulta 30,00
OLHOS - OUVIDOS
NARIZ - GARGANTA

Dr. Fortunato - CRM 103o?
R. dos Andrad-s, 29, sl. 80")
Das 13 às 18 hs. T. 221-0036.

D. Sexuais
Venéreas

Distúrbios Grandulares, do ;
crescimento — Próstata — Fi- !
mose — Pré-nupcial — Drs. H. j
Dacal - CRM 2207. A Ottorti
CRM 11 303 - Rua Visconde |
de Pirajá, 156 s/ I 106. Pça. .
Gal. Osório. De 2a. a sábado,
de 8 as 21 horas. Telefone-
267-0315.

REFORMA CASA APTO. ~ Pin-
tura serv. fino ladrilheiro ar-
mar io embut. ann. em fórmica
Bombeiro eletre. firma especi-
alizada financia tel. 256-902_9.

REFORMAS -¦ P ntura de casas
e apts. serviços de pedreiros,
I a d r i lhe':os, .afpint-irrcs e
brmbeiros. lei. 243-6038. An-
tonic' _

RECADOS POR TELEFONE Re
cebemos e transmitimos diária-
m-inte das 7 ,is 22 hs. Cr.
60,00. Tel. 252-5882 Centro,

RECADOS POR TELEFONE - Es-
crítório no Centro recebe, e
transmite recados por telefone.
Tei. 242-I2C6. Barato.

I AVISOS'religiosos

fâ^^S7my3^__S-___?
DUPLICATAS- PROMISSÓRIAS

CHEQUES•TUDO QUE REPRESENTA

VAI OR -NOS COBRAMOS

DFSPESAS POR NOSSA CONTA

AV RIO BRANCO 1B5-S 1113
TEL T2J-5359 - RIO DE .IANEIRO C1B

%___9_g_,'i i-IIWI_l_imilB____-_iSB0
I

nvestigações particulares,
civis, criminais; comerciais
nte. Tradicional organização
com 22. atio? da pesquisas
o êxitos. Conceito •;" sigilo -

idoneidade; Direção. Bechara
Jalkh. Tels.: 222-6166 e
222-2852 ihõra morcada)

Detetive

Portela

a-.- Casa Milton. Rua M.trii
» Birc. 170 Tc' •'23 44'3.
lANÒ ALEMÃO Cer-õ" de
-•leta!. --cias cvnd =•. som He
í;"iã.' . B a r a ! i _ _ - n. o Tc,(
-?_ -T]1

f.WÔ r_"i)-i cr ap? (Augu.tn
T">s'or' com pO'jco use Av. Rui
8.-r'.-ra 65 ap. 2201. T.l ¦

¦áb.

bo.sso de mgies
20,00 MENSAIS

Inir,o dc novas turmas 16 . 19.' 03
Vagfts Lim tadas — Ca bine Eletrônica — Audio-Oral.
Av Aniaro Cavalcanti, 45 - Io andar {om frente

Estação do Méier; - CM — 249-4747.

Curso de massagem
COPACABANA - TIJUCA

MANHA - TARDE - NOITE
Possibilidade qanho superiores a 2. CCO

CURSO DE MASSAGEM SILHUETA
AV COPACABANA 807 sl 401 Tel. 237-0603 e 228-6123.
Ref). na Secretaria de Educação sob n ° 2338 desde 2/3/73. |

O que a Bíblia diz
Curso gratuito da Bíblia por corresponder!-

cio, para fazê-lo escreva á Caixa Postal 12.170;
— ZC — 07, Copacabana, Rio de Janeiro, GB. j

Psicologia
Relações Humanas.*»

"PROFISSIONALIZANTES"!

OU DE "VAtOR CULTURAL"!

X Atualização para pessoas cie qualquer nível cultural ¦

ou idade.
IPA — Inst- Psicologia Aplicada ltda.

Rua Miguel Lemos 41/608 - Tel.: 257-B337

Relações Humanas
e Paraps.cologia

Venha aprender conosco a ciência que estuda o Ser
em profundidade, devassando os seus mistérios, e a ciência j
que fará de você um "Homem" 

vitorioso sem complexo,
conflitos, tensões e problemas, despertando os seus pode- i
res latentes. Para adultos de ambos os sexos. "IBPP". R. j
Aicindo Guanabara 15 - 5.° e Sta. Clara 33 - 10° ./ 10O7 i
Inf.- 225-6185. Dr. A. Gomes tle Matos.

Secretária moderna
EM APENAS 1 MES'

Português — Etiqueta — Psicol. Relaçõrs Humana,
Dicção, e'c

"IPA" - R Mipuei Lemo3, 41/608. Tel 257 8337

PIANO DE 0'.'VIDO Oualausr
dade mé'odo prático. A Cer-

tlueira ensino mehrr estilo.
Afendt também a domicilio.
Fones 737-Í600 e 256-6015,

PÍ-ECISA-jE cte p-rfesseres c.c
matemática. Estr. Padre P.c.t','-•.3 

_ 
',-. ca P_enh,-.

SECRETARIADO PRATICO ÜT
ti mas .-ac).... Taquigrafia P.
GONÇALVES em Port, e Intjlès
íef ,c:ênc*a absoluta). Dritiloqr-T-
f ; manual e elétrica, om aual-
oue Hid '¦ hora. CTB Fraca
Fioriano, 55 12° ECnelfndia)
-Je!!.: 2520618 o 252-2972

TAQUIGRAFIA GREGG In
n «s pcrtuciuê., f t fl n-c ê s , !
alemãe, s c?frosoondência c.- ;
merclfl, ensina orofo^sora cíi-
Bcmadi. Tel. 245-762.

VENDE-SE -urso datilografia r. '
máq manuais o elétrica. AAct:-
vo .iaqcm. Av. Brás de Pina. ,
!45°-A.

PiUNO B-IANDES Ot m; p-
rtítun-í -ômodj. Vende-se S70
cruz. cl , qdr. 

"u,-, Dem ngos
" -s !>2. Pilara..

PIANOS De toda., as marcas
.? modelos. Garantidos, d:sde
7.000. Rosar,o, 141, 29 andar._

VENDE-SE VIOLINO ALEMÃO 
"

Tratar Avenida Atlântica, 153ó/
1201. Tel. 237-6405.

Vr^rt-FE - Um piano' Fran.:
ir.o. _-S I 6C3. Tel. 224-1036.

DIVERSOS

AZ1? SÉRIE 2?^6RAÚ
Comp-nrrMntaçia _u_ol_r

M«t.- Fiv — Ouim. — prrfi-raTOi».
.ri*»ti)ll - IME - ITA-

VESTIUU_.AH UN(F.
CURSO KLYSTRON

A.. Con»cabiiia, 6^7/. 1012
7S7-0025

c.ipt:-:r/i5 escolares umií
VERf-ITARIAS Compro e

I venrir. Pça da Repúb :ca, 61.
22233'.'

CURSO ALEKÃO EMBALADO
MOVO - Audio- vÍ*,Ua! prorj'.i-
rtiüdo, guia bilinnun, fitas gra-
vadas, material didático e gra-

j vador reprodutor Tel
í 226-1631.

PIANO Vendo tino apto. e
j uma Tv. 23 po. precisando pc.
I queno reparo os dois 1.100.

R. São Miquel, 773 aoto. 108
i Usina final do 415.

ARTES E COLEÇÕES

| ATENÇÃO Moedas, medalhas,
cédulas. Compro. Aifandeg,. n°

I ¦¦ l-A sala 202.
BACARAT - Particular vende ta-

ças cepas copos etc. Motivo
mudança. Bo var, 92_601.

MOEDAS BRASILEIRAS _ ES-
TRANGEIRAS Avulsas ou co-
leçõos. Compro para coleção
particular. Cubro qualquer ofer-
ta. Sr. Mário - Tel. 256-J 239.

PARTICULAR*"- Vende quadro
a óleo J. Batista par vasos lm-
pério porcelana Sevres. Tratar
tel. 237-7522 e 260-3949.

11 "¦ ¦" "" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦"¦¦¦'" — — ¦ ¦ i '¦- ' i -'' ¦' ¦ —¦ ¦'"¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ '¦— ¦ ¦ ¦ ¦¦ f m

Livros de ocasião
à venda no

O "SEBÃO" da LIVRARIA SÂO JOSÉ
Rua Visconde do Rio Branco — 34 — próximo a
Praça Tiradentes. Fone 232-0127 RIO DE JANEIRO.

CLÁSSICOS JACKSON, 40 vols. CrJ 400; OBRAS
COMPLETAS DE JOSÉ DE ALENCAR, ed. José Olímpio,
16 vols. CrS 200.; GRANDE E NOVÍSSIMO DICIONÁ-
RIO DA LÍNGUA PORTUGUESA de Laudelino Freire,
2,i ed. José Olímpio, 1954, 5 vols. CrS 250.; AS
VIDAS ILUSTRES DE PLUTARCO, trad. bras de Aris-
tides da Silveira Lobo, ed. das Américas, 15 vols. ¦

CrS 200.. PEQUENA ENCICLOPÉDIA DA LÍNGUA POR.
TUGUESA de Antônio Vieira, 7 vols CrS 150.; OBRAS
ESCOLHIDAS DE COELHO NETTO, 37 vols. Ed. Char-
dron-Lelo. CrS 700.; COMÉDIA HUMANA DE BALZAC,
ed Globo, 17 vols. CrS 350.- ENCICLOPÉDIA MÉDICA

DO LAR, ed. Melhoramentos, 6 vols. CrS 60.. OS
GRANDES PROCESSOS DA HISTORIA, de Henri Ko-

ben, II vols. Cr$ 200; ENCICLOPÉDIA BARSA, ed.
de 1968, 18 vols. CrS I OCO.; HISTORIAS DAS RAÇAS

HUMANAS, Gilberto G.-.Ivão. 5 vols. CrS 60., ENC1-

CLOPEDIA DOS MUNICÍPIOS, do I.B.G.E., 36 vols.

CrS 2.000 , OBRAS COMPLETAS DE EÇA DE QUEIROZ,

24 vols CrS 500.; HISTÓRIA DAS AMÉRICAS, dirigida

per PEDRO CALMON, ed. Jackson, CrS 300.; OBSAS

COMPLETAS DE AFRANIO PEIXOTO, 25 vols., ed.

Jackson, CrS 200

NOTA: todos os livros são encadernados, comple-
tos, e cbtão cm ç>timo estado. No Rio entro-

gamos a domicílio a pedidos por telefone.

Enviamos para todo o Brasil pelo Serviço

dc ReemboHo Postal.

Dr. Maruh Dias
PEDIATRA

Praça Serzcdelo Correia 15,
sala 606.

Fone: 257-Ó308 (marcar).

PROFISSIONAIS
DIVERSOS E
EQUIPAMENTOS

ANOTO RECADO, po o lelelrne
50 cru?, per mês .do segunda
a sábado. 235-Í436.

ANOTO RECADOS ¦ P/ (inTTo.
me-ciais de segunda a domin-
go, pessoa idosa, 80,00 mensal.
Tel. 267J974.

ÁGUA PRÓPRIA DO SUBSOLO
-- Pr-rfuriiçào dc poços _cmi-.ir-
tesÍ.inos para .íba.teciniento dc
resid^nLÍ.1., predio_, indústrias,
etc, Prsquisns com o conhecido
P-nduln Hidráulico - T.l
2.4-5.93 - 221-9161 - Dr Má-
rio --7-OiSSt, - Dr. Ernesto.

CABELEIREIRA - Pintura, mas-
sagem, e penteado. Faço a do-
miei lio. Marque sua hora pelo
tel. "67-1974. Com Da. Con.
coicão.

CONSTRUÇÕES - RevcstTrnen."CS c< ** h _, ro.{rrnit"S em çi"
Ti! ni^iuras. dcc.-rrcões, '"ic.
paredes, pavimentos e insta-
açôfii. Orçamento c detZb_;

-a C--"".:-'a e C-m = 'ciai Ar-
o:.: de G.uvZa Lida. I ?-.-go
,-¦,. <;-, F--,-c ¦ -c '3° ?_> ,Zr-

; 602 T' . :2I C261

EiCRITAS AVULSAS - Psque-..
r- iitcHÍ-v, a*ua!isain.sf, íaz-s-^
dec". r?nda pessea física, con-
trates. diít-3for. .'te->cõe-, et'
- Fone: 234-4533.

E 5 T O FA D O R-LUSTUAnOR r
MARCENEIRO - R e f o • m o
móve;s in ger I ? dürn'c:!'o
Te! 390 6296. ALMIR. Até 22
hs.

ÉMPALHADOR ALFREDO
226-5751 cadeiras sofás etc. ,
Mc'hor serviço e preço. Palha 

:

importada dou referências.

EMPALHAIOR - E5TOFADOR -
A-. nr-; h.-res p<-:ccs - O-c. |

cm"*mi:sc. Hou rcf,:rf."- '
-•a. V. 266-5570 Abfl.

EMPAL''4DOR EÍTC^ADOR LUS
TRADOR. Fone 226-4139 e
2 19-5731. Ncquelra nend? a
-Zp-;- sem ermeo. .-Jou refor.

FAZ-PE DECLARAÇÃO de" imoi<
to de Renda. Tr,.. Esl. do Por-
•e''. 29 sl. 312. Madureira.

FlCOU n...is fáci! anunciar no
Jornal do Brasil. Usando o te- ,
lefono 264-9122. O telofon» c
indispensável para a resolução
da maioria de seu. negócio?
Atõ na eolcfcacão dn anúncio,
classificados. Com o Classifica' :
r-t npli T0[f.rr,nA p nnvo ser-
viço do Jornal do Brasil, basta ¦
você discar para seu anúncio '
ser publicado nas edições d*" '

2a. a 6a. feira, sem perda d"
tfmpo ou ajuda do boy. Aqo-
ra, quando você quiser usar
os Classificados como elemcn-
to de venda, use sou tolnfone.
fio vai resolver mais nor.ócío.
para você Classificados pfilr
Telefone do Jornal do Sraji'
Cla.^ifieados que vendem. -
264.9122.

IM"OSTO DE RENDA - Declare-
côe.. Atende-se a domicilio.
Alm:;. Barroso. 90 s/708. Tei.
25.t-5760. Sr. Rocha.

O MELHOR SERVIÇO -
Uma equipe realmente
atuante e organizada

para vender ou com-

prar o seu imóvel den-
tro das melhores con-
dições d o mercado.
Acompanhamento júri-
dico, obtenção de fi-
nanciamento, regulari-
zacão dos documentos.
KZA EMPREENDIMEN-
TOS - Rua Visconde
de Pirajá, 146/2° an-
dar. Tel.; 267-6687 -

267-6272 - 267-6576
(C

PINTURAS REcORMAS DE CASA
apto. cclocàção de azulejo, cc-
ramica taco serv. gesío. Tel.
23-3^3146LCarlito._

PINTOR DE PAREDE lustra.ào
dc móveis, planos, etc. Preços
módec-s resid. 391-3344 Eisc.

investigações particulares,
— Flagrantes provas fotogra-
ficas — Longa prática — Si-

gilo absoluto. Av. Rio Branco,
108 sala 210. Tel. 242-3473.

/agencia DE INVESTIGAÇÕES^
PARTICULARES j

AGRADEÇO aos Gloriosos São
Judas Tadeu e Menino Jesus
de Praga a graça alcançada.
RUY.

AO DIVINO ESPIRITO SANTO
Agradeço qraça alcançada.

L.M.
AO DIVINO ESPIRITO SANTO

Agradeço qraça alcançada.
L.M.S.

AO DIVINO ESPIRITO SANTO
Aoradeço graça afcançada,

Maria F, Silva.
AO DIVINO ESPIRITO SANTO

Agradeço uma graça alcança-
cia. Regina.

AO DIVINO ESPIRITO SANTO
-- Agradeço uma graça alcança-
da. keqina.

AO DIVINO ESPIRITO SANTO
Agradeço graça alcançada.

l.P.R.  __
ÃO JESUS CRUCIFICADO DO

POÇO DAS CAIXAS - Itahoroi.
Agradeço graça alcançada, BE-
RÉNICE.

AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
Agradeço graça alcançada.

Olga.
AO DIVINO" ESPIRITO SÀNTÒ

Agradeço a graça alcançada.
Rosi... 

AO DIVINO ESPIRITO SANTO ;
Agradeço a graça alcançada. ,

ZÉLIÀ LEMBO,
AGRADEÇO SO Sagrado Coração |

a graça alcançada. A. M.

AÒ DIVINO, ESPIRITO SANTO |Agradeço a graça aicançads. !
Dada.

AO DIVINO ESPIRITO SANTO
agradeço a graça. Bebeth.

AO DIVINO ESPIRITO SANTO
agradece Deníse.

AGRADEÇO se Divino Espirito
S.nto e São Judas Tadeu.
FMA._

AO DIVINO ESPIRITO SANTO
Agradeço graça alcançada.

T. Santos.

to MENINO JESUS DE PRAGA
o meu agradecimento V.S.

AGRADEÇO Ao Divino Espiri-
tu Santo, grsça alcõnçarí». Ve'
Lúc.a Cunha.

DIVINO ESPIRITO SANTO
Agradeço grac'3 recebida R. D.

DIVINO ESPIRITO SANO -

I Agradeço de todo coração a
i graça recebida. Wanda.

DIViNO ESPIRITO SANTO
Agradec-j graça alcançada.

Leda N.

LQUIPE DE PROFISSIONAIS

VIGILÂNCIAS'FLAGRANTES ETC.

Co 

Alvoro Alvim,37-S/508
Tel. 242-999.1 J

CONFIDENCIAL SF.ÍWIC0 DE
INVESTIDAÇÚES
EM GERAL

VI.ILANCIA
SINDICÂNCIA

javme PARADEIROS EIC.
A». Ri» Branco.lO. 1310
leitor.252-8294

Reforma e

pintura
Reforme sou apto. a fine

i gesto corr a emp. Serv., Ge-
1 raíã Titan Ltda. Pagando par-
j ceiaclrmente mão-de-obra de
' 

nrimpira. Tei. 261-7484.

Super-Synfeko
Tel.: 225 2245

FIRMA IDÔNEA aplica o

genuíno super-synteíto com 5
ANOS DE GARANTIA, Calafc-
tação especial e alto brilho

j Diariamente, das 6 as 20 ho'

i ras, inclusive domtnçjos — Cn-
lorioo ou incolor.

N. S. DA CABEÇA c Espirito
Santo. Agradeço graças. Zarsli.

NOVENA AO PODE.IOSO MENI.
NO JE.Ui DE PHAOA Oh.
Jesus que disseste: Peca e re-
caberá, procura e achará, bata
e a pertã se abr.rá. Per ;nter-
médio de Maria, Vossa Sagrada
Mãe, eu baio. procuro e Vos
rpgc que minha prece seja
ateneu da (menciena-se- o pedi-
cto). Oli. J^sus ciue dissests:
tudo eme pedires ^o Pai, em
meu r.-me, £'e ..tenderá. Per
interrrjéd o de Maria, Vossa Sa-
grada Mãt\ iu hum demente
rogo ao Vosso Pai, em vcíso
Ncme, qu^ minha cr..çãe seja
ouvida, {menciona-se o pedi-
do,-. Oh, Jesus que disseste:
o céu r a terra passarão m-is
;. minha palavra não r;'as?ará.
Por intermédio de Msria, Vossa
Sagrada Mãe, eu cenfo qu-e
minha oração seja ouvida,'mencicna-se 

o pedido). Rezar
3 Aves-Maria e 1 salve Rainha.
PZa oraca recebida. Claudete
V ana 

"Ruivo.

ORACAO AO ESPIRITO SANTO
- Espirto Santc, Vccr aue me
:;c'arece tudo, que ilumina te-
cios cs caminhes pana ciue eu
atinja o m ?u ideal. Vccé que
m dá -' dom d-v.Jio de per-
doar e esquecer o mal que me
íà?'_m '¦ que em todos os instan-
t "s de minha vida e.tá comigo,
eu quero agracfcccr^he per tu-
dc = confirmar mais uma vez
nue eu nunca quero me separar
de Vtxé. Per maior que seja
a Ilusão material não será o
nrn mo dr vontade que snto
de um dia es'ar cem Voré e
c 

' tcdos os mr-us irmães na
gória o-irpétua. Obrigada, n-^is
unia vez. A pessoa cíeverá fa-
7~r esta cração 3 dt'_:s soauí-
des, sem d zer o ped;do, den-
:-q de 3 ria; s^rá "'cançada

: a graça, por in^:. dificil que
¦ seja). Publicar assim c;ue rece-

ber a graça. Aci^adsce a gr^ça
receb'da. Virni-lio.

Super Synteko
225-6935 - 285-4889

Confie seu apartamento a

uma firma temos 20 anos na

praça e os melhores profis-
stonais da Guanabara. Dedeti-

zacao cem 1 ano do garantia.

Super Synteko
CrS 6,00 g 7,00 M2

TEL. 252-0316
15 ANOS BONS SERVIÇOS

Com todas as garantias p/
escrito — R. Marquês de Va-

lença, 1 14 - A - Lata lacrada.

Atendo hoje. *1 demâos,

Senhor bem
relacionado

MA PRAÇA 0E S. PAULO

Escrir. c/ tel. próprio, mo-
(ori. Procura boa representa-

ção c/ pref. ramo de confec-

ções para homens. C. Postal

18.300 - SP. (C

Super-Sinteko
CrS 6,00 E 6,50 M2

Serviço c/ alto brilho. Feito

pi profissionais. Calafelacão

especial. A camadas Garantia

5 anos. Raspagem p/ cera.

Inicio imediato. Tel. 226-3W

ORACAO AO ESPIRITO SANTO
- Espirito Santo. Vccé oue nos ;
p"c'a'f-Ci. tnd-"\ que ilumina ro j
dos os caminhos pera que atin- i
jan-.?;; o nosso idea!. Você que 

'

n_>_ dá o dem divino de per-
doar e esouecer o ma! oue nos
fízem, iodos os instantes de
n-ssss vidas está conosco, nós
queremos neste curfo difllcgo
¦¦gradece:-lhç por tudo, P con-
firmar mais uma vez que não
auer mes nunca nos separar de
Vccé, por maior que seja a
ilusão material não '-orii ; mi-
nirno dc vontade que ..ent.mos
de um dia est^r rem V*cé e
todos o. nossos irmãos na aló-
'ia perpétua. Obrigado mais
unir. voz. As pessoas deverão
fa/rr essa oração 3 (três! dias
seguidos, sem ffzer o peri;dc.
Denlro de 3 dZs serf. alcança-
da a oraça por mí-ís d;ficil cue
seja. Publicar õs;;m que a reco.

{ be'. Agradece VeraJ-ucia.

! 0"ACÃT AO DIVINO ESPIRITO
SANTO Espírito Santo. Vós

i oue me orientais em tude, que
iluminais tedes cs caminhos
p- ra que eu atinja os meus

1 desejes. Vós que me dais o
j dom divino de esquecer e per-
i dov o mal que me fazem,

ouero nssta curta prece agra-
decer-vns por tudo e confirmar
mais uma vez o meu amor e
que jamais quero separar-me
de Vós, por maiores que sejam
as ilusões materiais. Pelo con-

| trar,o, quero tudo fazer pelo
1 bem dos que sofrem, para as-

sim poder merecer a nlória do
Céu na Vossa companhia e na
de toda a minha família. Muito
abrigado mais uma vez. Espin-
to Santo Amém. A pessoc
devirá fazer esta oração 3 dias
seguidos, sem mencionar o
pedido. Dentro dt 3 dias, será
alcançada a graça por mais
dificil que possa parecer. Pu-
bücar assim que receber a gr*-
ça. Agradece. L. Luz.

ORACAO AO ESPIRITO SANTO
- Espirito Santo, você que me
esclarece tudo tudo que ilumina
iodos caminhos para atingir meu
ideal, você que dá o dom di-
vino de perdoar e esquecer o
mal qug me fazem quero nsste
curto diálogo aqradecer-lhc por
tudo e confirmar mais uma vez
que jamais quero separar-me
de Você, pôr maiores ciue se-
iam as tentações materiais. Pelo
contrário, quero tudo fazer em
prol da humanidade para que
possa merecer a glória perpé-
tua na sua companhia e na
companhia de meus irmãos.
Obrigado muito obrigado
Jaçy Fernandes da 5ilva.

ORAÇÃO AO ESPIRITO SANTO
Espirito Santo, você que me

esclarece tudo que ilumina to-
dos os caminhos paro que eu
atinja o meu ideal, você que
m» dá o dom divino de per-
doar e esquecer o mal que .ne
fazem e que todos os instantes
d;> minha vida eslá comigo,
cu quero neste curto diálogo
agradecer-lhe por tudo e con-
firmar mais uma visz que eu
nunca quero me separar de vo-
cê, per maior que seja a ilusão
material, não será o mínimo
de vontade que sinto de um
dia estar cem você e todos os
meus irmãos na glória perpé-
tua. Obrigado mais uma vez.
Eliane.

ORAÇÃO AO DIVINO ESPIRITO
SANTO - E?pirito Santo, vós
oue esclareceís tudo, que ilu-
minais todos os caminhes para
que su atinja o meu ideal, vós
oue me dais o dom divino de
perdoar e esquecer o mal que
me fazem e que todos os ins-
tantes de minha vida estais co-
migo, -eu quero neste curto
dialogo, agradecer-vo,, per tu-
do e confirmar mais uma vez
que cu nunca quero me separar
de vós por maicr que seja a
ilusão material, não será o mi-
nimo de von.ade que sinto de
um dia estar convoscoe todos
cs meus irmãos na glória per-
pétua. Obrigado mais uma vez.
(A pessoa deverá fazer esta
oração três dias seguidos sem
dizer o pedido. Dentro de três
dias será alcançada a graça,
por mais difícil que seja). Pu-
blicar assim que rerebe-r a gra-
ça. Maria agradece grande graça
alcançada.

ORAÇÃO AO ESPIRITO SANTO
— Espirito Santo, Você que me
esclarece tudo, que ilumina to-
dos os caminhos para que eu
atinja o meu ideal. Você que
me dá o dom divino de per-
doar e esquecer o mal que me
f-izem e que rodes os instantes
de mi-ha vida está comiqo,

, eu quero neste curto diálogo,
aqradeeor-me oer tudo e con-
firmar mais uma vez que eu
runes quero me separar de
Você. Por maior que seia a
ilusão material, não será o mi-
n mo da vontade que_sinto ce
um dia estar com Vorê_ e todos
os meus irmães na qlóna per-
oétua. Obrigado mais uma vez.
(A pessoff deverá fazer esta
oração 3 d'as seguidos, sem
d;zer o pedido, dentro de 3
dias será alcançada a graça per
mais dif'ci! que seja}. Publicar
assim oue receber a graça. Hi'-
da aqradece uma qraca recebi-
da. ....

'"««VIO DÉ LELLIS
A^T.deçc graça alcinçada. M.

A Virrjçm
AAedianeira

AgMdeco publicamente, a

| graça alcançada e suplico aos

i céus dádivas para tados os
: necessitados.

Dr. Armando Nóbrega.

Oração ao
Espírito Santo
Espirito Santo, você que

me esclarece 
' tudo, que ilu-

; mina todos os caminhos para
que eu atinja o meu ideal,

i você que me dá o dom divi-

! no de perdoar e esquecer o

í mal que me fazem e que to-

í do? os instantes de minha vi-
! da está comigo, eu quero

I neste curlo diálogo agradecer-

! lhe por tudo e confirmar mais

; uma vez que eu nunca quero
¦ me separar de você, por
; maior nue seja a ilusão mate-

: rial, não será o mínimo cie

vontade que sinto de um dir?

estar com você c todos os

meus irmãos na glória perpé-
tua.

Obrigado mais uma vez.

(A pessoa deverá fazer es

ta oração 3 dias seguidos,

sem dizer o pedido, dentro

de 3 dias será alcançada a

graça, por mais dificil que
seja). Publicar assim que re-

Moisés das N. Costa.

_JL Osvaldo de Abrantes Stibich
- Industrial. Faleceu aos 76

anos cm sua residência à Rua
Cardoso júnior, 76. Filho do
Sr. Hans Stibich e d?i Sra. Au-
gusta Antonina Abrantes Sti*
hich. Foi sepultado no cemité-
rio Sao João Batista. Deixa um
filho.

A Tereiinha Yunes - Comer-
ciaria. Faleceu aos 39 anos

em sua residência a Rua Epitá-
cio Pessca, 1 142, ar). 603. Er.i
filha do Sp. João Paulo Yunes e
da Sra. Eulália Jorge Yunes. Foi
sepultada no cemitério São João
Batista. O enterro saiu da cape-
Ia Real Grandeza.

»J- Vasco Manoel Carvalho ti^Mm
bre - Comerciante, portu-

gués. Faleceu aos á\ anos na
Casa Portugal. R.sidia _ Ru^~
São Francisco Xavier, 405,- ap,
603. Filho do Sr. Manuel MT*
deira Nobre e da Sra.' Augutid-,
Carvalho Nobre. Era cagado cem
Laura Barbosa Nobre. Foi seput-
tado no cemitério São Francisc^^^
Xavier. O enterro saiu da ca*
pela C do mosmo cemitério.

BUFFET, DOCES
E SALGADOS
JESY AGRADECE ao Divino Es-
pirito Santo graça alcançada. ,

ANIMAIS E
VETERINÁRIA

COCKER SPANIEL Inglês,
vendo 6 fêmeas per 600,00.
Ver Av. Radial Sul, 25/801. Bo-
tafoqo, Dispenso os curiosos.

DINAMARQUÊS" GIGANTE O
canil 5 Lagos vende fêmevs ar-
lequim e dourado, orelhas cor-
tadas, ótimo d e d i q r e e . |
227--274.

0 ALM AT AS - Vendo urgente
casal filhotes puro. e sadios
c/ 100 dias R. Silva Pinto, 192
V, Is-toel, 238-4034.

FILA BRASILEIRO, macho, 2
meses, c/ pedigree. Te!.
235-6195

filhotes' 
"com" 

PEDIGREE -
Importado.*. .USA, Fox Temer,
Schinauzer preta, Scoih Terrier,
São Bernardo, Sibéria, Husky,
Bassct, Daimata. Tel. 257-5422
ou 396-3523, Ver Rua Capitão
Barbosa, 330. Ilha do Gcverna- I
dor j

HUSKEY" sT-ERIANO - Vendo-so :
filhotes com olhos azuis. Pais |
importados da Califórnia. O
cachorro do Walt Disney. Vor
à Rua Jackson de Figueiredo,
62 — Joá. (De preferência pela
manhã).

IRISH WOLFHOUND - Vende-s-
3 ultimes da n nhada cam 3 .
meses, iá vacinados fi'hos de
pais importados. Tratar j Rua
Paula Freitas, 104 Copacabana.

PASTOR ALEMÃO - 3 m. perfí-"
gree. Canil do Roseira!. Rua
Martins Júnior, 140 Piedade.
Tel. 249-647-t.

PASTOR ALEMÃO - Filhotes 3
mesas, próprios para expc-
sição, vacinados. Rua Retiro
dos Artistas, 1164. Preço Cr$
1.500,00. Traiar luis Carlos.

PÁSSAROS Mot. mudança
vendo 2 graúnas — Fora do sé-
rie. CrS 120,00 - R. Antômo
Vargas, 225 ap. 201. Piedade.

PASTOR ALEMÃO pre-o 1 ano
c. pedigree 503,00 lindo manso.
vigia mais 1 casal m. preto
1.CO0 m. vtrtge urg. hoje f.
758-3264.

PINCHER 5 meses, pedigree
Ct*m peões intern. vacines —
Or.m" o/ concurso - fcm;;a
- Anit-, Garlbaldi, 80/112.
Cop-í. :.500,00.

DECLAEACÕ1
EDITAIS

E LEILÕES

Ã Atlântica Cia. Nacion
ík Seguros

Comunica que será realizado no dia 26 do

corrente, às 09 horas em suas instalações, si-
tuad-S na Rua Barão de Irapagipe, 225, a 27a.

Sessão de Sorteio de Cotas de Lucros, referente
às apólices números:

46Ó - DIERBERGER ÓLEOS ESSENCIAIS
S/A.

664 - i\A. W. AA. MOTORES DIESEL S/A.
698 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SER-

VIDORES DO BANCO DE CRÉDITO
REAL DE MINAS GERAIS S/A.

Ficando desde já convidados a assistir a

esse ato, os representantes das aludidas apóli-
ces.

Guanabara, 11 de março de 1974.

A DIRETORIA
(a) João José de Souza Mendes

(a) Eduardo Vianna

AVISOS
FÚNEBRES

J,, Confúcio Augusto Pamplona
Ac.voq.ido, natural do

Ceara. Faleceu aoj 79 anos no
Hosp-tal Silvestre. Residia à Rua
São Clitm.nte. 496. ap. 802. Fi-
lho do Sr. Confúcio Pamplona e
da Sra. Maria fislher da Silva
Pamplona. Era casado com Ma-
ria Aurora Botelho Pamplona.
Foi LOpultado no cemitério São
João Batista, O enterro saiu da
capsla n° 7 do mesmo cemité-
rio. Deixa três filhos.

Jm Dulce da Silva Espinola -
Carioca. Faleceu aos 66

ano* em sua residência á Rua
Joaquim Nabuco, -Sl. ap. 602.
Filha do Sr. Benedicto Silva c
da Sra. Virgínia da Silva. Era
casada com José Sampaio. Foi
sepultada no cemitério Sâo Fran-
cisco Xavier. Deixa cito filho..

X Hoitor W-rn-clí Railbolt --
Auxiliar de escritório. Fa-

leceu aos 54 anos no Hospital
do laseg. Residia ã Rua do Cou-
to, 409. Filho do Sr. Rindoipho
Alves Railbolt e da Sra. Jove-
reniina Werneck Rei bolt. Era
casado cem Adélia Laranjeiras
Railboll. Foi aepuitado no cc-
mitério de Inhaúma. Deixa duas
filhas.

Aviso
TOMADA DE PREÇOS N.° 74/06

A COMISSÃO EXECUTIVA DO PLA-
NO DE RECUPERAÇÃO ECONÕMICO-RU-
RAL DA LAVOURA CACAUEIRA - CEPLAC,
na forma da legislação em vigor, torna

publico que, no dia 1.° de abril de 1974,
às 16,00 horas, receberá e abrirá propôs-
tas para o fornecimento de pneus e ca-
maras de ar.

As especificações e condições cons-
tantes do EDITAL estão à disposição dos
interessados na Av. Nilo Peçanha r\° 50,
Grupo 609 (Edifício Rodolpho de Paoli),
Rio de Janeiro (GB), das 08.00 as 12.00

e das 14.00 ás 17.00 horas.

1974.
Rio de Janeiro (GB), 12 de março de

1.

ass) ALPHEU MENDES FILHO
Chefe do Setor de Compras

o!ar Pinto de Almeida
CONVOCAÇÃO

Estão convocados os senhores condo-

minos para, dia 19/3/74, às 20,30 hs.

em primeira convocação ou 21 hs. em

2a. convocação, com qualquer número,
deliberarem sobre os seguintes assuntos:

1) Prestação de contas da adminis-
tração que encerra o mandato;

2) Eleição da nova administração;
3 Assuntos gerais.

A. S. SADE
Síndico

raducões
Português — Inglês — Alemão. Aceitam-se

trabalhos avulsos.

Tel.: 267-0786 - 12 as 16 hs.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Fundação Movimento Brasileiro
:ie Âlfsbefizacão

TOMADA-DE PREÇOS N.° 006/74 - MOBRAL

A Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL)

torna público para conhecimento das firmas interessadas que rece-

berá até às 15 horas do dia 02 de abril de 1974, na sala 204 da

Rua Voluntários da Pátria n.° 53 - Botafogo - GB, propostas para
impressão de Guias de Recolhimento conforme especificações cons-

tantes no Edital e afixados no Quadro de Avisos, para o conheci-

mento dos interessados, na sede central à Rua Voluntários da Pa-

tria n.° 53.
Quaisquer informações complementares poderão ser obtidas

na sala 204 no endereço acima mencionado.

Rio de Janeiro, 13 de março de 1974

as.) Józ Andrade — Gerente da GERAP. (C

Ã praça
CARTÃO NACIONAl

EXTRAVIADO - 00.81316

José Maria Martins Filho,

declara que extraviou seu car-

tão acima, não se responsabi-

lizando por compras efetua-

das com ele à partir de

04.03.197.)

Â Praça
Foi perdido no fraieto Rio—

Niterói documentos emitido

pelo DARME - DEPTO. AUT.

ATIV E REC. MINERAIS E

ENERGÉTICOS: Ped. n°s. 99'

73 76 73 e 92? 73 e os refe- •

ridos empenhos. Gratifica-se

Av Suburbana 3970.

Comunico
deu se carteira do CREA

quieto Manoel P*n Ro-
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JcAjrv/OEMPE
DOMÉSTICOS

COZINHEIRA - Preciso com in-
Formações. Rua Teixeira de Me- j'• 
Io, n?. 53-B apto. 703 Iptnema. I

COZINHEIRA Precisa-se para (
. fam ile no Jcrdirr. Botânico, ^iue !
; sej£ de forno c Fogão cu que j
t E3ÍD3 muito bem o triviíl íino j
i o variado. E' necessário ter j
: uma Loa aparência. Nào se [

aceita pessoa de mais de 45 i
; anos. Ordcnaçio inicial 6Õ0,C0 j
; {seiscentos cruzeiros). Exige-se ;

referências e carteiro. Tratar i
, peio telefone: 2Ó6-1780 ou l

| 266-I7S3.

Casal
Referóncl

precis:,
is foAGENCIA SUMAG i c°^^r.

dispõe do imed.ato co- ^a 
Pa^2 b- ' :'

zinheiras cop.' arrum.
babás, etc. Supersele-
cionâdas, g a r a n f ia
anual tel. 232-5749 Se-
nador Dantas 117 s/
312.
AGENCIA NOVO RIO
oferece c. ref. doe. coz. cozinheira - p..,.,o soo.oo
w,v* par<j todo serviço de 2 senho*
arrü"m. cop. Diba dií- | ra:
rista. Taxa min Ta. Tel. : "'

223-04U5
A UNIÃO CRISTÃ atende ho-
jt pedidos de domesticas c
doe, raf. Rigorosa seleção, i
«mnor taxa, a maior garantia.
T.I 231 -0503^

AGENCIA 
"ALEMÃ 

OL-
GA - 235-1024 -

Cop.

CASAL c/filho — Precisa-se boa
cozinheira e 1 babá, com doe.
e rei. Pago 550 cada Ru:. Al-
varo Alviin, 37 ap. 714 _ Cen-
ifO.

COZINHEIRA trivial variado -
Oue durma pago muito bem -
R. Professor Euiico Rabelo, 203
- Em frente ao Maracanã:.nha.

COZINHEIRA - Preciso. Trivial
variado. Ord. inicial 350, OU.
Dorme emprego. Exijo ref. Tf.
_3_.636_ Copac.

COPEIRA 'A FRANCESA - Pro- t
císa-sc c/ carteira dc saúda c .
does., referências mínimas de '

1 ano de casa de tratamento.
Não adianta apresentar-se, j
quem não tiver as contrições .
acima. Paga-se muito bem. ten- '

do competência. Tratar de 111
às 13 lis. na Av. Atlântica, ,
2038, 69 andar, Copacabana, j

DOMESTICAS com referência!
CrS 350 Sta. Clara 115 s/302.

DOMESTICA - Precisa-se _ R. 
'¦

Di. Dilermando Crtii, 51/302.
Tijuca. Muda. Referências Pa-
ga-se 300,00.

POMESTICA - Precisa-se para I
. Janta cedo peço refer™. ..do 0 ...vko cie um senhoí.
s. Av. Copacabana, 583/bOc. | salário e folga a combinar. I

Documentes em ordem e refe-
réncias. R. República do Peru, t
36 •____.::" d- -____£.-_9_r_ Ç=pa ¦

DOMíSTICAS - Precisamos. Ur. j
uente. Babá arrum. cozinheira, j
Ccp. Av. Copacabana, 500 s/ :
V03.

CARGOS P/RAPAZES
SALÁRIO FIXO CR$ 1.000,00 + PARTE VARIÁVEL

Se você é jovem (pode ser casado); procura um emprego fixo; com salário registrado na Cart.
Profissional; não tem medo de enfrentar desafios; está à procura de uma oportunidade real de carreira
a médio prazo; pode trabalhar exclusivamente das 13,00 às 21 horas, em regime externo; então veja o que
exigimos e oferecemos:
EXIGE-SE: idade entre 19/26 anos; escolaridade mínima de nível ginasial; impecável apresentação pessoal;
grande facilidade de comunicação c/ pessoas de todos os níveis.
OFERECE-SE: remuneração inicial entre CrS 1.500/1.600 sendo CrS 1.000 fixos; treinamento remunerado
que os capacitará a desempenhar o trabalho proposto; possibi idade de carreira a médio prazo; assistência
médica e hospitalar e demais benefícios.
APRESENTAR-SE: somente hoje, 14/03/74, das 8,30 às 17,30 horas, à Rua SETE de SETEMBRO, N.° 141, 3.°
andar, munidos de documentos.
OBS.: EMBORA SEJA TRABALHO EXTERNO, NAO SE TRATA ESPECIFICAMENTE DE VENDAS, SENDO EXI-
GlVEL EXPERIÊNCIA ANTERIOR MÍNIMA DE 6 MESES', EM QUALQUER EMPREGO COMPROVADO. (C

MANICURE - Precisa-se com
prática. Temos freguesia. R
Mendes Tavares, 35. Vila Isa-
b.i.

MOTORISTA PARTICULAR
Precisa-se cjm prática ccinpro-
vada em carteira, de preferêr.-
cia aposentado. Ttatar __ Rua
Buenos Aires, 100, 2? and.

MOÇA - CAIXA -Para mini-
mercado precisa-se. Rua Morais
c Silva, 138 - Maracanã.

MOTORISTA 7."~Classo"C (notista
c/ boa letra), 3 anos de exper.
oba apar. até 35 anos CrS
800,00 Av Graça Aranha, 206/
513. _ (C

MOTORISTA - Soll. chrt. 3 h.
Precisa-se bom sõlário. Ruõ
Marquês Abramos, 219 - 302.
T. 2.16-6066.

MOCINHAS De 14 a 15 anos
sdmitJrn-se de fina educüçrfo
ü aparência, curso primário,
para serviço de embalagem etu.
Laboratório Vila Av. AAarechai
Rondon, 1971 (E. Riachueio).

MANICURE COMPETENTE
Preciso Rua Francisco Sá 88
sola 202. Copacabana.

MOÇAS - CAIXAS Precisa-
si: com prática. Tratar Rua Sca-
res Cabral, 37-A. C/ Dr. Rob.r-

PKtCf.A-.E Ajudínte de (o.-,
no e balconista. Rua Oi ,i ds
Cru* 617 V flírja M.i.i

PRECISA-SE - Ajudante" fõrno
p-d <'.i Rua Jorge Rudge, 5b
Vila Is be,.

Tratar

bá'escolhidissimas por
Ü. Olga há 15 anos.
sede própria. Av. Co-

pa.,534 ap^402.
ARRUMADEIRA - COP. Refe-

réncias 4 pessoas CrS 300,00.
Av. Viic. Albuquerque 606 -
lcblon.

referência
cobertura.

Rua Sá Ferreira,
tra:e de manhã

COZINHEIRA - Precisa-se, boa
aparência, c o m referências,
dormir foro. Apresentar-se dai : EMPREGADA para" cuidar cr anqa
8,09 às 10,00 hs da manha, a ,|c. 20 meses
Avenida Vieira Sculo, 4 421 260-5^.30c-oi. ' 

235-1022 COZ. COp. ba- COZINHEIRA - CrS 400,00 com I EMPREGADA - Precisa-se lodo PRECISO
'23 serviço. Exige-se refs. e durma
0J 

' 
no emniorjo. Pana-se bem. Rua

: das Laranjeiras, 91 apt.J01.

CO.EIRO" pTJÃTii c- exps- I EMPREGADA _ Preciso ./ref.

riêncic, fazendo salgadinhcs. | quo «unhe bem e todo serv,-

Se1. 000,00. Av. Copa., 726. í '• "• »<" «"' do trataip-it..

scbreícja D. babei.
COZINHEIRA - Forno _

- Sil. 800,00 - Procurar D. J 'odo serviço, pode estudar o
Issbe!. Av. Copacabana, 728 l noite. Salário a cemomar c/

documentos ou responsável. —
Av. Copacabana, 249/904.

PRECISA-SE - Empregada para , PRECISO DOMESTICAS compa-
todo serviço, qi>» cozinhe e i recer urgente c/ doe. ref. ass.
durma no emprego. Exige-se j cf.fl. Barão de Ipanema, 43 2°
rcferênrici. Tratar R. Dias do [ and.
Cruz, 242 cil, depois 9hs

Empregada c o ri
prática cozinha e tedo serviço
que durma emprego. Marque-
de Abrantes. 26 apt? 710. Fia
mengo.

PRECISA-SE - Empregada c.
documentes dormir no em-
prege. Rua Republica dc Peru,
239/ 502.

I Toneloros 72 apto. 401. Copa.

Tcgao I EMPREGADA mocinha p/ajudar

F.íECISO EMPREGADA p/ todo
i serviço casa fam. 4 pess. com-
1 perenie e c/ refs. Tratar Av.

De uma empie- | Ccpac, 455 ap. 602.

soDri

AGENCIA F1AMENGO pelo tel. COZINHEIRA -- Que também
ou pessoalm. recebe a melhor ! (ave para casai com filhes.
corin. babi cop. acomp. diar. { Paga-se bem. Referências, Rua
e 1/ serv. Catete 347 si. 545 j General Dionisio, 57 Botafogo.

¦ ¦ . ; CÕZTNHEIRA - (trivial variado)
c- 30 e 40 ano; cozinha c-

c-x.]o reierenC'33 do:AGENCIA MERCÚRIO,
9<./. T_ir.S p 9T.-TAA7 ' rS 450.0Í». Rua Pira.in:rç,a, 110>_oo-J4UO e ^jo-joo. , G^. dif_ph à__ ,..n3 hcrf
ote/.ece ótimas coz.;
arrum. babás cop. go-
ver. garçons, enfermei-
ras, diaristas faxineiras'
(os).

COZINHEIRA
experiência _
E-iráo de Jag

Prec^a-se com
referências. Rua

aribe, 260 Ipane-

PRECISA-SE
gada que sa^ba cozinhar bem
o trivial variado e que dê refe-
réncias, para um casal. Pag
bem, não dorme no
Tratar pela parto da manhã.
Rua Gustavo Gama, 145. Meter.

PRECISA de empregada
i coz. babá e diarista. Trazer d'

inprecjo. j í.'J.",?n'°; Av' Copacabana

arr.

COZINHEIKA -- CrS 350. 1
fino e muita prática. Kq.
Ex.qem-se referências. R.
lira, 200 _p. 701 Ccpac.

tam,
iene-

AGENCIA 5EIMAR - Of.
co:. ccp. arrum. bjbás p
serviços e diarls z%. Z' <
e ref. Catolé, 310 s/511.

_2_85-3627.
ATENÇÃO MADAMES temos
mas-domés1

:cc COZINHEIRA - Só coz. trivial'• f.no e variado. Dormir empre-
icc. i cjo. CrS 500,00. R. Cup-rtino

T. i Ou.-üO, ) 18 ap. 203. Lebion.
' 

CÒPEIRÒ - Casa tratam, precisa
óti- i c/ ótim. ref. mta. prática. Pag^

bem. R. Alfredo Duarte,
J. Bot.

. EMPREGADA - Preciso p/ todo
serviço que saiba cozinhar bem
peq. lamilia, Tel. 225-8620.

EMPREGADA -7 Precisa-se p/
teclo serviço. Exige-se refs.
Ncçôes de cozinhe, dorme no
•..mprcyo. Paga-se bem - Te!.
265-3532. Após 14hs.

EMPREGADA - P/ lamilia pe-
quena, tocío serviço menos fa
x i n a . Sd-ibõ cozinhar .
CrS 350,00. Rua Ronsid Carva
in-, 292--903.

EMPREGADA limpa, para todo
serviço, trivial variado, dorme
no emprego, ref. minima 1 anc

_R._Pro< -ssor Gabizo 159/102.

EMPREGADA - Precisa-se p/a
casal paga-se muito bem c/ rc
ferencias. Rua Frco. Sá, 10/801.

EMPREGADA p/ cozinhar lavar
casa 3 possoas ótimo sal

taxa> e mínima Tel. 232-4039 1 447.
232-1293. | COZINHEIRA - Precisa-se ò R.

Prudente de Morais, 584. Pe.
eferênciiAGENCIA NOVAK

236-4719 - 237-5533 I COZINHEIRA - Maior dc 25"
_¦ . ,. | onos casa c/ criança lavando

oferece domesticas se- j peças peq. CrS 350,00 Repúbü.
lecionadas cozinh. cop. 1 " d° Peru-á3/601 • 

. . . ,. . ; COZINHEIRA - Trivial fino pre-arrum. babas diaristas., cisa-se todo serviço 3 pess. Re-
fer. Ord. 500. Toneleros, 236/
50i. Tratar 8,30 cm diante.Av .Cop. 610 si. 205.

ARRUMADEIRA-CÒPEIRa" - Pre.
cisa-se com prática e documen-
;os Av. Niemayer, .^50 caso
I'. Tei. 309.0.159.

PRECISA-SE cozinheira para 3
pessoas Rua Xavier da Silveira,
106/101.

PRECISA-SE EMPREGADA - Para
todo serviço, com refs. Salário:
200,00. Rua Barata Ribeiro,
299/502. 1. 257-160).

PRECISO garota 15 a 18 anos
casa pequena família ajudar em
tudo dorme emprego — Rua
Barão Mesquita, 692-B.

PRECISA-SE empregada p/ arru-
mar, passar, lavar roupa miúda
e dormir no emprego. R. da
Inspjração 784. Vila da Penha,

PHECISA-SE para casa de uma
senhora só, cozinheira quo lave
a máquina e durma no aluguel.
Bom ordenado — Rua Barata
Ribeiro. 673 ap. 402 - Fone
257-5146.

PRECISO 1 senhora de idade
trabalhar com casal sem filhos.
Av. Ceiário de Melo, 215.
Campo Grande.

PRECISA-SE - Cozinheira comi-
das simples, três pessoas dor-
mir no emprego. Aié 200,00,
R. das laranjeiras, 462/ 205.

J Tel. 225-1002.
I PREC15À-SE de uma empregada
i qua durma no emprego. Rua
! Pedro Américo 97 Tel. 225-3593

D. Euníce.
PRECISA-SE empregada cozinhar

lava: s passar. Referências 1
ano. Tratar Anita Garibàldi, n?
5/901.

PRECISA-SE cozinheira c arruma-
deira. Exige-se referência. Tel.
237.60.2 Rua Toneloro, 296/
1002. CrS 300,00.

PRECISA-SE de cozinheira trivial
f;no e variado. Paga-se bam.

I Pede-se documentos e referún-
i cias. Ay. Copacabana, 484/802.

PRECISA-SE do empregada para
cozinhar e arrumar póra 3 pes-
soas. R. Tcneleros, 301 apto.

í 201. Cepa. T. 256-8048.P/
dormir c c/ ref. R. Maxwell,
395 c/2. V. Isabel. 268-1009.
EMPREGADA — Precisa-se orna
moça sossegada r de toda con-
fiança para cozinhar trivial
simples o passar roupa. Paga-se
bem, Familia de tratamento.
Exigem-se carteira e referências
dc muito tempo. Tel: 287-2488. .,.._.,,_,. 7-

EMPREGADA Precisa-se oara nheira paSSadeira 3 R'ja SENHORA - Com conhecimenl
£íY.i KfctjAUA - Precisa-se para «„- . de enfermagem ie oferece par

PRECISO de uma menina de 13
a 14 anos para ajudaf
ço da cosa. Teifne.
Referèncja^^

PRECISA-SE d e cozi-

254-2786.

PRECISA-SE de cozinheira trivial.
Lava na máquina. Pago bem.
Rua Paissandui_159 C0]._

PRECISA-SE - Moça p/ 
'ajudar

serviço doméstico. Dorme nc
emprego, c/ ref. Francisco Sá,
13 101.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - ,
Confecção precisa com prãti-
ca referenciai.( Tratar Rua São I
Francisco Xavier, 862.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - i
datilografo e motorista. Paga-se I
bem. R.JJranos. 1419. Olaria.

AC-ENTÍ 
" 

DE PUBLICIDADE -
Necessita p/ órnâo de impren-
sa c. tiraçgem dirigida. Tratür <
Av. Gomes Freire, 196 sala j
903. Com Sr. José.

AGENCIA SERCAP - Auxiliares
escritório com e sem exp., boa
aparência/ datilógrafas máq.
amnaual c/ exp. comprovada.
Ginasial/ auxiliar depto. pes-
soai conhec. gerais, 2? ciclo/
telefonista PBX chaves com ex-
periência/ moça servente para
servir café primário completo/
caixa para dinheiro c/ noções
contabilidade moça c/ exp. 1
ano/ operador Ruf c/ exp. fo-
lha pagto. Classificação Con-
tas 2? ciclo/ Av. Rio Branco,
156 Gr. 2114.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -
Precisa-se moca c/ prática ser-
viços gerais e boa datilografa.
Rua México. 119 - Gr. 1304.

AUXILIAR ESCRITÓRIO - Preci-
sa-se c/ prática de cobrança ¦¦>.
esc. de livros fiscais. Rua d_i
Matriz, 26. Botafogo.

ADMITE-SE torneiros mecânicos,
broqueadores, frezadores, rc-
lificadores, sal. 1 500 - Exp.
3 anos, até 40 anos. Av. Pres.
V_rgas,_633_ s • 1610.

ASSISTENTE" VENDAS - Rapaz
com prática anterior/ 29 ciclo.
Boõs referências. Sal. 1 800.
Rua Senador Dant.s 38 s/33.

BALCONISTAS" - Precisa-se p/
padaria de ia. ordem. Paga-se
bem. Rua Pompcu Loureiro, 10.
Copacabana.

BALCONISTA

COPEIRO - Preciso à Rua Móxi
co, 41-B, Entrada pela Sta. Lu

ENCADERNADOR CORTADOR
j p"re;isa-se Papelaria Athaian.
Rua Sacadura Cahral, 79 (Praça
iV._tua}.

ESCRITURARIA - Moça c/ dali-
lografia escrituração fiscal e
departamento do Posso.il apre-
sentar-se c/ documentos ã Rua
Bernardo de Figuoredo, 16. Pe-
nha-Circular.

as, para costura fina j FABRICA DE BOLSAS ESPORTE
ovens de bossa). ' 

precisa se cortador de couro

COSTUREIRAS C03VE1A admite
várias para calca comprida e
blusa. Salário profissional, prè-
mio de produção, semana de
5 d'.!;, lancho no local. Rja
24 de Mai_,_4666/468.

COSTUREIRAS - Dos ZEROS
admite
[coniunto

PRECISA-SE técnico rádio e !•-'¦
evisão. Salário um mil cruzei-

ros. Apresentar-se ã R. Anlunes
Maciel 457 São Cristóvão.

PRECISO rnpaz café - Rua" do
0-.rmc._54. _

PRECISA-SE de mora para caixa
de parlaria. Rua Antônio Basi-
lio, 623 Tiiuca.

PRECISA.SE um balconista (para
padaria) com prática. Rua Had-
dock Lobo, 110.

PRECISÃ-SE balconista, rapaz,
para mercearia Praça Vereador
Rocha Leão, 60-B. Fone•.57-4083.

PENSÃO - Precisa-se de co7r-
nheira com prática. Ru.i Luir
B.irbosü, 58 sobrado. Vila Isa-
bel.

PRECISA-SE de um balconista
com prática para Podaria Bri-
II,ant.. Rua Haddock lobo, t-/>
4-IÕ.

PRECISÃ-SE de senhora ponu
çjuesa para trabalhar em balcão
clc íinluraria mesmo sem prati-

i. Conde de Bonfim, 531.
PRECISA-SE de manicure compe-

lente. Barão de Mesquita, 743
L.B. Fone 238-4375. _

PRECISA-SE de copoira arruma-
deira que dê reíerências mini-
mo 6 meses. Rua Marquês de
Abrgntes, 115.' 204. Flamengo.

PRECISO - Bombeiro cempeten-
re p/ efiena cie reparo e ele-
tricista p ¦¦' atendimento domici-
¦ ia.-. Machado Ass^s, 3) bex
40.

Salário ds acordo com a capa-
cidade, semana de 5 dias, lan-
che no local. Rua 24 de Maio
4ó8 - horário comercia;.

aviamento para bolsas esporie:-
fir.ts semana 5 dias. Apresen-
tar-se com documentos. Av. Dr,
Manoei Telles, 1740 Duque de

_CaxÍ££. Jst^do Rio.
FARM ACI A

para Hmpesa

COSTUREIRAS - A ONDA nd
mtte várias para sua nova linha I FARMÁCIA -¦¦ Precisa-se rapez
de pret-a-porter. Paga-se um pnra Umpesa e entregas. Rua
bom ordenado, mas exiçie-se Inhangá, 19-A. Copacabana.
nue soja boa profissional. Se- FABRICA DE BOLSAS - Preci-
mana de 5 dias. Lanche no lo- sa.se bom cortador e boa cos.
cal. Apresentar-se na Rua 24 tureir. hoh__ d. cour0i Av>
de Maio, 464/466, tom o Sr. | N s <fopacabanf, 6.17/ 308.
Alberto, horano comercial. | ;- ... 

¦ ——, -.—
¦—¦--¦.¦-''¦,„-:—,-r;  firma Em expansão admite
CABELEREIRO (A) e manicure , . _ _ es Mr. conl„0.
preciso c/ pratica a Rua Mar- com dic„,os indicat)os pt)r nós.
quês Abranles, 168 loia C. ! Ru0 DioS da Críl2.^ 28 sa|a 404

COSTUREIRA - Costurar e chu- | Méier. _-. Precisa-se Rua Senado. 200 GERENTE p, loja loterias'. Exige-

MODELISTA O cxporiincia
moda iovem: blusas, casacos,
saias. Apresentar-se somente c/
os requisitos e x i g i d o s .
247-5718. _

MECANOGRAFO - Rapaz 18
.50 anos que conheça máq.
National 3.000 .sai, 700. R.
Xavier Silveira, 4S./J9J[K __.

MOTORISTA - Precisa-se com
prática comprovada em carteira.
Rua Frei Caneca, 302.

MOÇAS - Serviços de secretaria
de colégio. Exige-se - da ti lo-
grafia, boa aparência, nivel se-
cundário e salário a combinar.
Av. dos Democráticos, 505 a
partir das 10 heras.

MECÂNICO - Para"Voikswlgen,
que seja qualificado, precisa-se. i Rua Carlos Seidl, 583 - Caju.
Salário a combinar. Revenda : Irmãos Escobar e Cia, ltda.
Autorizada, Rua Leite Leal, 32. 

j PRECISA-SE de empregados P.'
Laranjeiras. ¦ \_„ que tenham prática. R. São

MECÂNICOS E ELETRICISTAS I Cristóvão, n° 757.
Precisa-se bons oficiais para | precÍSO de um moço c/ prática
autos. Paga-se_bem. Rua Paula i ^ ,arv]ç0 de escritório. Podo

PRECISA-SE
boa apar

Maquiadora de
icia. Soii'3 Gibi.--

laireiros Barata Ribc-.ro, 793 -
"i •_ i. 237-9098.

P__CISA.SE - Torneiro mecani-
co cem prática, püga-se bem

30J
CORRETORES DE IMÓVEIS

Imobiliária em expansão ne
cessita com prática do lança- GARÇONETE c/prática para café

e pi plantão. Apresen- I c-m bc_ aparcncia. Paga-se

ótimas referências e práTíca
Tratar hoie ás 16 horas. Rua
São José, 35 li. 132.

das 9 às 12 cio dia IV) I
a Av. Rio Branco, 156/1906. !
Wilson Cardoso. !

CORRETORES" - OPCIONISTAS
— Imobiliária desenvolvendo
deparr. Avulsos necessita pago
melhor comissão do mercado.
Apresentar-se dc"-s 9 ás 12 heras
do dia 15 ò Av. Rio Branco,
156 s' 1W6. Wilson Cardoso.

todo servic
racanã, 701

Tra,a„r„,à JAv„Mi'- Toneleros, n° 330 apt0
aplo. 70} das 8 as i

COZINHEIRA - Trivial (ino.
Exige-se referência. Paga-se

II horas.

EMPREGADA F/FAMILIA - i
cisa-se íedo serviço, não I
roupa, referências, dormir.

A UNIÃO ADVENTISTA
- Oferece babás edu-
cadoras com noções de cozinheira - Precisa-se que
psicologia infantil e es-| durmj> CrS300,00. r. Or. ou.,-

mondo Crui, 16 6. Tel.

pecializadas em re- _sa-6505.
cém-nascidos. Todas cozinheira - Forno fogão .
com cart. saúde e refe
réncias sólidas -
256-9526, 255-3688.

;l 303. Ru; Senador Verç.
ro, 232-1001.

bem. Tratar Rua Laranjeiras, 417
apt. 301.

COZINHEIRA - Precisa-se boa I _ , ,
aparência, trivial variado, orcle- EMPREGADA - Pra.a de Bota.o-
nado inicial CrS 100,00. Pcde-se ;
referências. Telef. 245-5476. Tr: tar di manhã.

EMPREGADA Casa

703 Copacabana. Orde-
nado CrS 400,00.
PRECISO emp. todo serv ço _

[¦mpaza gera! c ótimas r»í.
d? 2a. a 6a.-feira alé 6 horas.
Oderuido a comb. Rva Bento
Lishca. i75 ap. 1102 - T.
225-7447.

cuidar de senhora idos
referência. Tel. 232-0956.

TODO 
"TeRVIÇÒ 

- 400,00 -
Procurar D. Isabel. Av. Copa.,
72B' Sobreloja. _

VOCÊ quor se empregar como
c oiinheiia , babá, cop/
arrumadeira? Salário fl partir
de 4G0,00. Venha agorn. Ruj
Conde de Bonfim, 369 s/904.

Rapaz maior
com prática salário com carteira

Tem | mais comissão. Procisamcs qua-
I íro na loja 220 da Rodoviário

Novo Rio.

COSTUREIRA Com cxperién-
. cia em máquina industrial.

Confecção fina. Tel. 237-0121.
COZINHEIRO - Prática de chur"-
rasco, e minutas. Ver após a:
10.00. Praça Marco Aurélio, nV
70. Vila da Penha.

bem. Av. Edgar Romtro n? 224 !
Madureira.

GRAFICA -- Precisa-se de um |
compositor. Rua Teixeira Fran-
co, 27 G. Ramos.

GARÇON v COPEIRO - Precisa-
mos para admissão imediata,
prática comprovada apresen-
lar-se à Rua 29 de Julho, 147.
Bcnsuce:;o.

GARCÕnT AJUDANTE de coTT-
nh.) com prática no ramo dc
restaurante. R. Marciiio D ü,
r,o 4.

pequenos serviços. Folga todci
os domingos. Paga-se bein. Re-
ferencias de um ano e carteira.

. Coz. 3r-
rumar. p,-,ss.ir can. ref. Sai ce- ,
do. R. Pinheiro Machado, 62
63'.. Laranjeiras. Tarde OS . ..

EM.M-.SO^üA - Que saiba cozi-
nhar, doe. e referências. Paga-
se muito bem. Tel. 256-7143.

EMPREGOS

AGENCIA NOVO RIO Cola-
borando cem as clientes da GB
(e.n a sua inteira disposição
coi. arrum. babás, cop. dioris-
ta. le!. 223*405.

AGENCIA PLANTÃO
DOMÉSTICO - Ofer.
babá arru. cop. coz.
simples e forno fogão.
Acomp. motor. dia'.
Tel. 236-4393.
AVIADOR procura cozinheira I

tnvial e copeira. Cada CrS 500. I
E' só 2 pessoas. Praça Tiradcn- i
tesf 9 apt. 703._ |

AGENCIA SENADOR -
Oferece ótimas cozi-
nhçiras, cop. babás.
Boas reíeiênciõs. Ga
raittia permanente. Te1.
232-328.*;r

Av. Molo_ Mitos, 20 apt. 403 EMPREGADA DOMESTICA
Que cozinh*. bem e lave roupa
miúda. Exigimos referências.
Tratar das 7 às 11 da manhã
ou á noi^nhõ. Rua Dois de De-

Tijuca. Tel: 264-3294
CASEIRO - Precisa-se sem fi-

ESCRITÓRIO COMÉRCIO
E INDUSTRIA

lhos, para casa veraneio. Ele
chacareiro, ela limpeza casa.
CrS 400,00 Exii... •-,,. referên.
ciai. Estrada Pontal, 707. Oni-
bus Recreio-Case a d ura (Piabas).
Trai ar sábado o domíngoj so-

| mente das 10 às 12 hs.

COZINHEIRA - Precisa-se se-
j nhora 30 a 40 anos. Muita pra-
i íica. 350 mil. Av. Rainha cltia-

belh, 244/301. Copa.
i COZINHEIRA"- Precisa-se trivial"mples 

e tedo serviço, salário

ipto. 602 - Fia-
mengo.

EMPREGADA - lodo serviço c.
ref e documentes. Dorme em-
prego. Salário 300,00. Acima
30 anos. R. Machado Assis, 30/
302. Flamengo.

EMPREGADA - Preciso pa. todo
serviço 3 pes. q..< durma. Rue
Santa Clara, 365' 804. Copac.
tei. 235-6515. Cr$ 370A).

CrS 300.C0. Rua Desembargador j EMPREGADA -Sabendo cozi-
Isidro, 126-A apt. 501. Pçã. ' nhar e outro serv. não dorme.
Saens Pe

CASAI DE FINO TRATAMENTO
precisa de um (1; copeiro-arru-
n.ador, servindo a francesa.
Exigem-se ótimas referências e
documentos atualizados. Telef o-
nõr das ° às U horas piva
257-6614.

COPEIRO - Precisa-se. Rua Joa-
quim Campos Porto, 295. Jar-
dim Botânico.  

COPEIRA.ARRUMADEIRA - Pre-
Cisa-se para dormir no empre-
go. Exige-se referências. Paga-
se C.-S 350,00 mais INPS. Tratar
_ Sua Fél > Pacheco, 52 - Ca-
nal do Lebion.

Pedro
)co A.

Américo. 166/ 602

A EMPREGADA - Precisa-se.
Ordenado CrS 450,00. Rua Cc-
dro, 29, Gávea. Final de Rua
Marquês d« SãoVicente.  j COPE.RO.FAXINEIRO

__ _».«-Kiy-a * ti t- rv r i 400,00 - Servir a francesa, czm
AGENCIA N. S. DEI prática de faxina e iardim.
inllRD_:<_ _ DiíCUje iá Com fofcóncics. Iraiar - RuaUUUKUCS u-que |d. %érglo Port.i nÇ 21 G.ve.
255-0134 nÓS lenlOS a 287-2426. Depois das 9 horas.

empregada que o sr J C,0,ZI!>|.HEI1R* 
2l5.22j"r6nci" 

d'

(s) p r e c i s a rigorosa-1 cozíNHêrRA - e demais i^Ã.
niejnte selecionada ei Ç« r CrS ; ¦ •'• d« ' ano,
documentada.
AGENCIA ZONA SUL oferece

bo<i£ empregadas com ref. e
garantia. Tel. 255-3229.

ARRUMADEIRAS cop. coz. de
f<fi» damas cie como. e outras.
Precisamos c/ urg. Av. Vene-
zue^,_2l__ 715.

AGENCIA MOSK - Tradicional
r-in colocação d? domésticas.
Oferece a famílias de fino tra-
to, coz. cop. arrum. damas de
comp. e outros. Todas rigoro-
somente selecionadas p/ p
atend. Av. Venezuela, 27 qr.
71?/ 717. Tel. 243-4438. _

A MAID le proporciona a un,
los *servicios domesticas cocine-
ras/ mucemas, nineras y diaris-
tas.. Tei. 255-0685.

R. Senador Eusébio, 25/603.
Flamengo - Próximo á Our
Luna.

COZINHEIRA - Prícijo C/~ref»
e dccumts. p/ trivial fino c ai-
guma arrumação. CrS 400,00.
Sen. Pedro Velho, 263. C. Ve-
lho - Entrar R. Mal. Pires For-
reira. Tel. 225 2836.

COZINHEIRA - Com prática,
ríç 25 a 35 anos, que possa
dormir no emprego. C/ carteira
assinada. CrS 350,00 - Av. Os-
vaido Cruz, 123 apt9_801.

COPEIRA - ARRUMADEIRA -
Precisa-se com referência de

1 ano. Que goste de criança
i-t1. e cie cachorros (2). Paga-
so ben - 247-1794. D. Hebe.
Rua. Francisco Otaviano, 140-'
201.

EMPREGADA - Para trabalhar
em oão P..ulo todo serviço ca-
sa! e unia crianç3 400,00. Pa-
de-se referências. Tratar Sãi
Clemante, 514 apt. 80J. _

EMPREGADA-- Precisa-se para
trabalhar de 8 às 4. Foiga dc-
mingos. Cr$ 200,00 por mês.
Rua Almirante Guilhen, 383 ap.
201 lebion:

EMPREGADA - Para cozinhar, l
lavar e passar pecas pequenas, !
que durma no aluguel. Exijo j
referências. Ru.i Joaquim Nabu- ¦
co, 232 apt, 201.

EMPREGADA - Todo serviço I
que durma fora das 7 12 as ;
4 1/2. 256-1684.

AUXILIAR DEPTÇ PESSOAL -
Precisa-;e com conhecimento»
qerais da matéria, salário de
.icordo cor < o candidato. Tratar
a Rua Guilherme Frota, n° 325
com Sr. ROMILDO Bonsucesso.

AUXIIIAR DE CARPINTEIRO -
Av. Edson Passos, 400 ap. 601.
Tijuco, Edifício Floresta. Sr. Jo-

jé. Salário OS 550,00.

ADMISSÃO >OR~SE_EÇÀO -
Firma de porte e de alta pro-
jeca o no mercado imobiliário,
admite Relações Públicas (op-
cionistas), c/apresentação e di-
namismo. Oferece remunera-
cão fixa/comissões (base 20°o).
Entrevistas: Rua Condo Bon-
fim, 10, ir. 812, c/Sr. Robcr-
to, das 10 às 16 horas.

ADMITO RECEPCIONISTAS" -
Masc/fem. p/ contato aito ni-
vel - empresa imobiliária -

altos ganhos (fixos e partieps.)
— li jucá: Rua Maestro V. Lc-
bos, 1 loja "C" Iso lado da
Clube Municipal, ou Av. Copa-
cabana, 583/1)15.

AUMENTE seu oroanado reven-
denda blusões por conta pró-
pria. Fornecemos amostras grá-
tis. Rua Buenos Aires, 287 -
IP andar. Guanabara.

BOMBEIRO Precisa-se com
prática e referências para Posto
Gasolina movimentado. Rua Be-
Ia J 253.

BICO - Manicure, sc.teira com-
perente, boa aparência c/ crá-
tica. Resende, 127 loia 2 Cen-

BA_CONISTA_7 Preclía-sê c7
prática p/ loja de artigos finos
p/ homens ótimo salário. Rua

__rlo_Cacete. 275.
BALCONISTA -"Moça que tenha
boa aparôncia e que saiba as
quatro operações p¦-trabalhar c/
doces. Apresentar-se R. Gusta-
vo Sampaio, 323:E.

BARBEIRO - Precisa-se atualiza-
I do, educado, c/ boa aparência.

Tr. Av. Brás de Pina. 710. Sr.
CARLOS.

BALCONISTA - Precisa-se" uma
i solteira, com boa caligrafia e

que Srtiba fazer contas. Papela-
ria Athajan Rua Sacadura Ca-

! brar, 79 (Praça Mauá).
BIJOUTERIAS FINAS Bico 

"p/

HOTEl - Precisa-se de uma ar.
rumadeira, T. R. Ferreira Viana,
29.

IMPORTANTE Companhia preci-
sa de: 1 faturisla-esfoquisla, I
offíce-boy, 1 motorista. Exige,
se experiência. Apresen t.ir-it-
munidos dt1 referências e do-
cumentos. Av. N. S Copr.cu-
liana, 330. Gr. 602.

IMPRESSOR" 7 
"Precisa-se" 

mpre,-
iji máquina minerva prefcems
sabendo trabalhar jm Mu* l..h

Ru;. Rosário 15Ó.

Rui
16 - Bclafogo.

MOTORISTA VENDEDOR 
""para

vendas ambulantes de doces j
com prática. Av. Getúlio Moura I
1411 - Nilópolis.

tAOCA MENOR - Precisa-se para i
c-iixa mesmo s*jm d r á t i c a .
Exiqe-se ginásio. Tratar Av. N. |
S. Copacabana, 450. Mala Ori-
ginal. *>d. CrS 400.00.

MECANOGRAFOS (ASI CrS I
I.C00 1.300. 3 mocas n Bu--
roughs, NCR 31, 5 rapazes p-' 

:

Burroucihs, audit. 1.513 NCR ¦
31, Rui Hermes C 3. Pres. Var-
qa.. 4S2 s/ 712.

MOÇAS P,' qarçonete e
ajudante de cozinha ótimo sa- i
lario iratar R. Matriz, 62 Bota-;
foao- Após 12 h.

MENOR - R,.paz cu moça loia
e serviços leves. Gonçalves Le*
cio,_ 49.

MOÇA5 E RAPAZES - Para fa"-
/.er contacto junto a domésticas
retiradas de acordo com o n° j
de entrevistai horário livre Rua ;
Conde de Bonfim, 369/904.

mocas. / sraras.

AUX. ESCRITÓRIO Moca, da-
lógrafa cem noções de corres-

A COPEIRA ARRUMADEIRA ofe-
reçcj filha de italianos ser«*e
i francês.,. Agência Alemí Oi-
qa.,235-1024.

ARRUMADEIRA - Precisa-se boa
.iparóncia referências. Tel.
225<i274. S. Teresa. O. R. 1.
400, Sabendo costurar.

ARRUMADEIRA 
"de 

2Ü"""i 
~35

anos, com prática para casal
tratamento. Ref. minimo um
ano serviço. Paga-se bem. Av
Vieira Souto, 494 101.

BABA' - Com muita prática p/ 
'

3 criança» na escola. CrS bem, live i
400,00. Tratar pelo tel, I soas. Ex'q.
267-0186, de 1 as 3 hs da tar.
de t/ Sra. Ana Rosa

BABA'"PARA BEBt -- Preciso
com noções de enfermagem
Cart. saúde o referencias. Ord
800. Av Copacabana 583/806.

BABA"

COPEIRO-ARRUMADOR Pre-
ciso p--' famiTa de trato práfica,
boa presença dcc. ref. ultime
emp. Idad. 25 a 35 anos. Av.
Pasteur. 162/ 1001 (P. Cine Ve-
neza).

COZINHEIRA""-"""" Preciso" uma
bou, capacitada a ganhar
500,00. Av. Copacabana, 534
ap. 402. Referências e dcc.

COZINHEIRA 
~ 

friJTal vaVijdo
e izTj. ieves, com cart. a refs.
Dcrme nc emprego. Precisa-se
á R.a Caruaru, 260_(Graiôu!.

COZINHEIRA" - Precisa-sê c'
anos que cozinhe

posso p 
' ? peh

ref. dcc. 300 .CO.

Com prática refs. "e

does. para 1 criança. Ordenado
300. R. Santa Clara 253 apt

BABA' — Precisa-se experiência,
referencias. Leblon. 247-6953.

BABA- - Precisa-se - SaTáric
.500.00 c/experiência no min-
mo 1 anc — Saite<ra ac.mè de
25 anos c'do:. boa saúde p/
tomar conta de uma criança.
Favor tratar na parte da tarde
p tel.: 246-6802 ou na R. Dia-
mantina, 20 - apto. 302. 1.
Boranico_._ {C

BABA' — Para 2 crianças, com
referência; de 2 snos — 400,00

- Av. Delfim Mce.ra, 12/201.
Leblon,

B0A"~C(5ZÍNHEIRÀ~ - Paga.ie
muito bem, pouco movimento,
cabendo ler p/ trivial fino e
variado, referências, 35 a 40
anos, muito limpa t ordeira,
Nio vai à rua. Feira sim. Av.
Rui Barbosa, 348, 16?

COZINiHEIRA - Forno"~e"~fõq."o.
Referência mínima de 1 ano.
r iâ icneiero n° 27 - 2° and.
'__. 237 7199.

COZINHEIRA - Preciso para se-
"hor uj. Pago 800. Barata Pi.
teiro, 54/208.

COZ-NHEIRA - Cem prát -a de
fnrnc o f-ciác, cem referência,
carteira a hsa ..parünci •¦ • rde-
nxói base CrS 500.00. Quem
não Vvi.r ctndiçõei é f«vc*
não se apresentar. -Tr = t;r pela
telefone 227-9826 - D. Oén.

CA.EIRO - P"r'7c"i:
f:ihos oara *'tio - Ru.5 Caríãn
Feiix MO - Gíle-ía 6 - tola

_'0 
- Anronio d^Elia.

COZINHEIRA -"""rrwlil fino Ia7.
passa 4 pessoas. Referências
CrS 400,00. Vsc. Albuquarque
606. Lcblon.

COZINHEIRA - Precisa-se.-^
45 a 55 anos. à Rua Barão d.
J.guaribe, 191. Tel. 227-7187,
Ipanema Dcrme emprego.

COZINHEIRA da forno > fogão
com boas referências, precisa-
se para uma senhora só, de fi-
no trato Ordenado 600,00.
Tratar Av. Delfim Moreira,
350/1201.

COZINHEIRA - p7ecisa-se com
referências para casa de familia

de tratamento. Tratar somente
pela manhã, Av. Visconde de
Albuquerque, 1035. Leblen.

EMPREGADA - Cozinhar
ços demesi-cos 3 vezes p- si-
mana. Ref. R. Almirante Coc.-.v
ne, 173 ap. 704. Tijuca.

EMPREGADA Preciso para ca-
sal, não cozinha. Pago bom,
cem referências. Rue B.irão ci*3
Meeciuiu., n9 218 apto. C-01.

EMPREGADA - 
"Ò"ue 

saiba 
"ier

e cozinhe bem. Temos máqui-
na. Referências. Ord. C r 5.
340,00. Tal. 256-5509.

EMPREGADA - Preciso, limpa
e aue saiba cor.inhar, oara ca-
sal com 1 fiiho. Rua Pompeu
Loureiro, 134 203. Depois das
18 hs.

EMPREGADA 
" 

- Para casal" d
1 filha todo o serviço necessá-
ric gostar criança preferência
quem náo tiver família Rio.
Pede-se referência. Tr. Real
Grandeza, 238/602.

JARÜINFIRO PORTUGUÊS. Pre-
cita-se para casa de tratam on-
to. Ótimo ordonado. Rua Mar-
quis Olinda, 29. Botafogo.

LAVADEIRA - ENGOMADEIP.A
- Precisa-se de 2a, o 6a.-feira
de 3 às ;7 hs. Exi^e-se refs.
Kl.-, 5-arcs Cabral, 71 ap. 502.
Uranieiras.

MOCA - Trivial variado, para
todo serviço de casal sem fi-
lhos. ord. 500,00. Peco referên-
cias. Av. Copacabana, 583/806.

MOÇA boa aparfincía, precisa-ia
para todo serviço de casal ale-
mão. Paua-se bem. Tol. . . .
257-3507.

MOCA ou SENHORA JOVEM
Precisa p/ cuidar afazeres do
méiticos apto. snr. só. Trata'
das 8 às 12 hrs. P. Sedor Ver-
tjueiro, 2l9_ap._/ 2 jl.

OFERECE-SE - 1 acompanham»
de responsabilidade. Refs 10
.nos. Recado com D Mari.'. -
Tel. 245-3904

OFERECOME

orvi- i pondência eficiente em caicu-
s;. j los. Rua Pilomena Nunes, 88

com o Sr. João. ___

ADMITE uma cabeleireira e ms-
nicure. Ru= Miguel Cervantes,
143-D. Cachambi. _

,Tj77l77Nrr"DE cabéieir"e"iro -
Pr?:*.--se só c prática, paga-
F-e bem. R. Gustavo Sampaio,
j:? is'a_204 - Sérgio.^

AUTOUNDA REV. FORD - Ad.
míte pintor de autos. Ótimo
salário - Tratar com o Sr. An-
tonio à Rua Dr. Garnier, 700

Rocha. (C

AJUDANTE CABELEIREIRO -
preciso c muita prática e boa
aparência. Sen. Vergueiro, 35
l/O. Cab. Lida Modas.

ADMITIMOS:' Chefe Dep. Pes-
soai c/ prática — traier curri-
cul o. Av. Rio Branco, 185 -
109 s/1021.

ADMITIMOS: Áuxs. Escritório c/
prática, datilórjrafas, teardecista,
faturista, livros fiscais, telefo-
nista PBX, Aux. Pessoal, Aux.
Almoxarife e boys menores/
maiores - Av. Rio Branco. 185 ¦ CORRETORES

W9 s' 1021. mesmo

AUXILIAR 
" 

DEP. 
"PESSOAL

Precisa-se de moça c pr-
de FGTS, INPS. PIS e Leg. Tra- i CAIXAS
balhista. Ttatar R
bro. 88/ 505.

AUXILIAR DE CONTABILIDADE
Precisa-se, rapaz, com práti- I COPEIRO com prática para

ca dc escrituração de livros j atendimento nas mesas, Arataca
I.C.M. e I.S.S. Av. Suburbana,

COPEIRA - Precisa-se com pra-
fica de osnsao. Preferência que
durma nc empre.jo. R. Antunes
Maciel, n° 202. S, Cristóvão.

CAIXA - Corn prática, prec :a-
se. Tntar A-v. N. S. Copacaba-
na, 446.

CAIXEIROS -Para trabalhar em
seçrio de salgados e outros ser
viços om mercado. Tratar 5a.-
feira, Rua S. Carlos n9 21.

DATILOGRAFAS - Váriasi mocai! ,
c/prática im máquina comum. INDUSTRIA PRODUTOS
Exigimos ginásio. Sal. CrS. ai u<t!KiTirmr n
800,00. Rua Senador Dantas 38 ALIMENTÍCIOS - PreCI-
-!.33- sa de mocas menores.
DATILOGRAFOS (AS) - Admiti- n i -.

mos 2 com ótima oritica c re. I lutar a KUtl PreleiIO
'"êRnti"ii1Apid°5<""'1i'5°Ám,d,°,i' Olimpio de Mello,
a Rua U b a I d i n o do A m a r ,11, i
B0-D. Cru: Vermelha. ¦ 1 5 I 1 4° andar.

DATILOGRAFAS (OS) _ Máo. 
'

elétrica — c/ bons conh. n'
fiscal, fatura e um pouco de
redação própria. Prática 2a.
boa apa. Dias da Cruz, 28 s/
405 o Pre:.. Vargas. 633 s,619.

tenham mu:
, conhecimentos. Não fé empre-
I gc. ToY 245-0874.

BALCONISTA de tecidos homem
| bca aparência prática ordenado

e comissão. Voluntários da Pá-
I tria, 239-C Casa_ Nunes. _

HORDADEIRAS - Precisa-se cem
I prática c.' aplicação a máquina

cm ponto cheio ou zig-zag.
5;rvÍço exierr.o. Paga-se bem
pôr peca. Aoresentítr-se Rua
Sacadura Cabra!, 142 sobrado.

controlador"de 
"produção,

, gin. 30 anos, 2 anos, exp, sal.¦ 700. Av. Pres Vargas 633
s•1610.

Precisa-se A,
prática p, clientela

fina. Exine-sc boa iparencia.
Sta. Clara, 50/1 213.

Precisa-so H, padaria
7 de Sstem-1 de Ia. ordem. Paga-se bem. Ru*

' Pompeu Loureiro, 10. Copaca-
bana.

de
28 ci_

AGENCIA C. CENTER - Jovens
com b instrução pratica e rc-
fer. Balconistas, ca Íx.íl. aux.
escr. Carere. 347 si. 545. lei.
735-02b^__

AUXILIAR ESCRITÓRIO -Práti".
Cíí em serviços externos. Boa
aparência. Apresentar-se com
documentos. Av. Suburbana,
5027.

AJUDANTE DE LANCHEIRO -
Preciso com prática e roíerê^
cia para trabalhar em
doces e salgados. Av
S Membro, _253-B._

AMBOS OS SEXOS - Perspec-
tiva de carreira em etnpras.i
nova, ótimo ambiente. Para
pessoas dinâmicas, nível gina-
sial e ótima aparência. Venha
conhecer-nos. Av. Passo;, 91
- o? and. - 3,30 às 18 hs. _

ÃÜX.i CONTABILIDADE - Adm..
re-se com prática de classifi-
escoes de contas Rua Podre
Elias Goraveb 20-A (começa
R. Conde de Bonf_iin, 395). _

AUXILIAR - Moça acima do 18
ano; do boa apresentação para
serviços nternos e externos.
Rua do Ouv.dor, 130 cobreioia
203. Dr 10 às 12 hs. _

AUXILIAR DE MODELISTA" -
Precisa-sf.> com algum conhec-
monto de modelagem. Semana
5 dias. Dá-se lanche - Paga-se
bem. iratar Av. Copacabana,
695 - 1 IP andar.

68 - Benfica.

ADMITIMOS SUPERVISOR dc
Manutenção formado p/ Escola
Técnica cu equival. S.ilário
3 500 enca.-ragaclo Turma 1-000
.íu>.. laboratório m r. 1.200
Esteno - Port. 1.500, Acre 77
s^óOl. Abrimos 7^30 horas.

ADMITIMOS Aux. Cusío 1.100
Aux. Cobrança e crédito 950.
Encarregado Ativo fixo exp.
Aux. esc. 630, Aux. Caixa con'.
600,' moça iniciante c/dat. 550,
Au*. cont. 1 000/1 500. Ass.
Publicidade 2.000, moça aux.
cont. 1 000, Auditor Jr. 2 300
Operadora Teíex 800, A. Barro-
so 6 s/1303. Abrimos 7 hs.

ASSISTENTE CONTABILIDADE I
moça prát. ficha triplico balan-
ceie 1 200 temp. 2 rap. técnico
contab. 100 Centro e N. Iguaçu

I oo. Ruf. 900 1 p/escrít. cent.
900. Av. R. Branco 151 s/loia
s'109.

AUXILIAR DE CONTABILIOADE
1.500 - Notista 600,00 - Aux.
de es:t. 800.00 - (M) Dat.
1.000 - Operadores Olivetti,
Optimatic - 1.200. Av. Rio
Branco, 128 si. 202. ___

AUXILIARES DIVERSOS Oli-
m o i sõiáncs. Mecanógrafos
aux d. pessoal, d.^tilógrafas,
f-ux. contabilidade, vendedores.
Av. freze__de^M_aio, 4771306;

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO -

(Office-Bov) Admitimos, para
serviços internos e externos.
Eoa flpre*. nncão. Salário

precisa. Rua Voluntários da Pá.
tria, 410-A, 10 hs.

COSTUREIRAS - Precisam-se ãe
overlooutstas e stngeristas para
malharia - !?ua José tios Reis,
1716-F - Pilares.

COPEIRO — Cem pratica de
restaurante. Av. Amaro Cavai-
cante n° 1 821 em frente à es-
tação do Eng. de Dentro.

COMPOSITOR - Precisa-se com.- „.,.
pratica, paga-se bom, horas ex- : DATILOGRAFA
tras cem 50% Rua São João
Batista, 57^ Botafogo.

CORTADEIRA E COSTUREIRAS
c' prática comprovada p/ con-
fecção de roupas feminin-is.
Sta. dura, 50/ 517 ou^ 507^

CABELEIREIRA E MANICURE -

DATILOGRAFA BILINGÜE
Precísa-sa p. datilografia. Co-
nhec. e>cr'\ à P. Senador Dar,-
tas. 117 Gr. I UB__

DATILOGRAFAS prát. minima 2
ar.es p contab. ficha tripike
1 200 1 c prát. s.crot. 1 100, 3
auxs. 600 700 i z Su! 5C0 1
moca escrit, e servir café 500
Av." ?.. Branco 151 s loja s/JC.

DATILOGRAFOS (AS) Frap. 
"óti"

mo r:rr=sp. prát. 2 anes I C"3.
1 100 2 rao. c •"."<? cie! a 650
700 ! as.-ist. d. Poso. p'át. 4
anos 1 700. c rervs. gerais p
7. Ncne - Almox. somsnte c
mcc;s crá:. D anrs 7C0 0^0
Q/mad. deo. oessoai 7 y-), t>
3 tia' p 2. Norte 600, 7 si
cr-t. i 100 Av. R. Bnrr.co 151
. i-jg t ]09.

D EDETI7ADOR PROFISSIONAL
! Preenchamos 45 vagr-i, S'.s.e-n3
i inédito no Brasi1. C-vt<? ra re-

n sTríd' Retirada p/ mès rc''n:i
de CrS 1.500,00. Oferscemos

; refe;çòeí e aiuda ri? cur:;.
0*;mo ambiente de trabalho.

! Crnducâs niotorizíid . Dinheiro
i adiantado p/ despesas diárias.

Exigimos muito desembaraço e
¦ vontade do trabalhar, Seleção

Sr. Mirk:s Rua do Acre, 47
- 139 andar

DATILOGRAFA - Pro: sise cem
i bo3 aparênc a, boa reclacãj.
: mínimo 200 batidas. Remunera-

cão c o m p e n sa d or a . T;l.
246-6934.

DATILOGRAFO c/ conhecimen-
tos de Inglês - 242-2636 -
Da. Fátima.

Admito-se com
prática, b~;-s reíprénc*"-. pôr a
horário integral. Rua Roberto
Dias Lopes, 51. Ohs. esta rua
cem.":.- na Av. Copacabana,
14

DATILOGRAFO c/ prática E-irjçl
Engenharia Ltda. Rua São Luis
Gonzaga, 932 s/101. Bonfica.

LUBRIFICADOR - Preciso ur-
gente - Tratar Av. Amaro Ca- .
valcanti, 511 ¦¦- Msier c/ Sr.
/Wanoel.

LANCHONETE - 
" 

Pre"cis_"-se de
i senhera com pratica de coz.-
nha. R Divisória nO 9. Bento
Ribeiro.

LANCHEIliA - Precisas Larao
de São Francisco nÇ 4.

LAVADORES - Precisa-se 2 la-
vadoros t/ prático. Rua Félix
da Cunha, 71.

LJCIÃNA AUTOMÓVEIS LTDA
- Prccisa-ss de mecânico ág i

competente, os candidatos
u e v c; â o se apresentar na A -,.
28 de Setembro, 181 A.

LANCHEIRO cu LANCHEIRA
Prec sa-se c prática. Rua Ge-
nora Coroe ro Faris, n9 310
Bentica. _

LANTERNE1RO Piecisa-s. ul
gervo. Rua Brõa.io Cordeiro,
'•05 ' Jacaré.

MOÇA Precisamos, bonita c
r.esemoar ç;.dc, cr; *r :.: ih-
de Relações Publicas. Domes
,,jda ci- custo u pagamos bem.

P. Joaquim Süva, 11 ijr. 1207
'am fre 'e a A.CM:.

MOTORISTAS - ambos os sexos
pref. aposentado ou niililares
reformados, casados com re-
ferôncias. Tratar p, manhã 9
às 11 hs. R. Assembléia, 45*

102. Lúcia.

MOTORISTA PARTICULAR Boa ¦

apresentação — Exiqitnos ref. ,
c* minimo 5 anos cart. Av. Ai- ;

mirante Barroso 22 - 17°.

MOTORISTA Com pratica
minima cie 5 anos, reefrpncias j
paro pequenas entregas 7 Se;. I
88 s i[. 202 Sr. Moyses.

MOCAS E RAPAZES Mesmo
sem experiências, n. a í n . , j
nina de 18 ónos oara expt.n- i
dir quadro funcional de granei? ¦
empresrt- Muitas vaqas, vários ,
cargos, saiário de CrS 800,00 !
i Cri 2.0CÜ.C0. Comparecer
c/ doe. à Av. Pres. Vargas. ;
435 1701 das 8 ás 18 hs. Falar >

___ o Sr. RENAN.
MOTORISTA p/ diretoria c
prát 3/5 anos 1500 Ouvidor
169 s'809.

MANICURE - Precisa-se para
fins de semana. Praça Qjint nc
Bocaiúva, 36 --_Qui_níÍnr

MESTRE PADEIRO 
"Y 

Precisa-se"Panifcação Tejupá". Rua Te-
iupé, n9 25. Viia Penha.

MOCAS ¦ Cem prática de escr:.
or:-. Av. Itacca. i-tV. C Gil-

MOTORISTA ¦ PreYisc-sc com
5 .inOí ;!^ :artf ra para entre-
q-s. Que saiba escreve'' hem.
Av. Lobo Ji.nicr, 1.464. Pad-.ria
Uopoldmo.

MANICURE ¦ Precisa-se 
'oara 

i
salão de senhores. R-jo Barata j
Ribeiro, 639-A.

MANICURE - Precisa-se com i
bastente prátice em saião de :
senhores Ru3 Magalhães Cou-
•;.. 9-A Méier.

MOTORISTA cem curso cie ins- i
truter, preciso paga-se bem. \
Rua São Clemente T l ó tr v.r

Du=rte.
MOCA AJUDANTE cabeleireiro

precisa-se com prática. Rua São
Clemente! 12-B Joaquim Cabe-
leiroiro.

MOTORISTAS - Precisam.se en.
tr" 30 a "2 anos p trabalhar
*--m Kombis. Exiqem-sc- retercn-

r --.-. Faif.cmbi. T:an-.port:s ,
L:,-l--. Rua Gan. Caldwell 227. |

MOTORISTA PARTICULAR - VI
familia trar. precisa-se de

c m. ¦¦te,

Preciso urgente. Paqo bom. C/ ,
grande prática. Tel. 234-7737. DATILOGRAFA bons conh. Dept? ]
Rio Comprido. R. Sampaio Via- ; Pessoal e serv. gerais^escr. boa
"'' 3'5' ^"Arrha30 loTsif'00' 

° 
C í MECÂNICO de V.lk. P^clsa-se

i Pinheiro Guimarães nV Io -

Botafogo.
MOÇA - Precisa-se c'experién-

cia para iorvicos gerais di

AUXILIAR ESCRITÓRIO Moça j CrS 320,00. R Júlia Lopes de
maior principiante c/ curso cc- } Almeid:, II loji (Centrol.
merc a! s a á rio minimo ; AUXILIAR rapaz cs. dat.
272-0984. j 500'600' fat. prát. ICM/ISS

ARREMATADEIRA - Precisa-se j 
850; C> correntes

com prática. Rua 5ioueif<. Cam- í 600 cont. c/s
Pr VW A43 saia 636.

AUXILIAR CONTAB. CrS
vOO/l.tOO. 2 moças .* 3 rapazes,
nrática 'l '.nos conhec. classif.
re:onci!iac3o, balancete. Pre-..
V.rgas, 4B2 s/ 712

ABOLIÇÃO VEÍCULOS S/A -
Rapazes Precisa-se com pra-
tica de máq. elétrica, para tr;-
balhar no faturamento, favor
semente ccrnpa-ecer quem real-
mente preencher os requisitos.
Procurar Joaquim ou Walter das
13,30 ás 15,00 hrs. Av. Subur- 1 AUXUIAR CONTABILIDADE
bana, 7570, quinta e soxta-fei-

COZINHEIRA trivial variado, le-
va, passa roupa miúda. Soun
Lima, 279/402.

COPEIRA - Casai procura mocas
portuguesa com prática pedin.
do carteira « boa* referência:
pagando muito bem. Flamengo
lei 245-5261

- Par,-, psssar, lc-
.. - ou farer faxina Tratar tel. ,
225-4310.

OFERECE-SE .../nine ra fina. Seu
mineira de Uberaba. 35 -ines.
Ref. 3 anos. Tel. 252-2328.

C-ERECO-ME para cozinhar f>
htci t-do servic;. Seu catari-
nensa de Blumenau. 32 anos.
Tel. 281-70:0.

OFEREÇO-ME como corinheiro
de ÍDrno e fogão, triv-sl fine,
e variado. José Rodrigues. Te'.
2^6 3573. Dou r-aferênc a.

PRECISA-SE copptra *r;*je dê re-
fcrèncias e carteira profissio-
nal Tratar das 8 ao meio-
dia. Rua S. Clemente, 137 apt.
501. Telefone 226-5162.

PRECISA-SE governanta de ga- ,
bari.o para casa de alto tra- j
tamento com oito empregados ;
e substitui-ios nas faltas e ,
fo'gas, idade aproximada de
35 a 40 anos, pede-se refe-
réncias compl.i.s de mais de ALMOXARIFE Oficina autor,-
1 ano na mesma cas.. orde. 2! 1 PHILCO precisa c/ prátici
nado CrS 600,00 ou a com- í e ernhecimento de peças ele-
binar. Tratar _ Avenida Vis- 1 Irônicas R. Roberto Dias Lopes
conde de Albuquerque n? 1225, ; 51. IBS Esta rua começa na
esquina de Rua Padre Leonel; A/. Copacabana, 14.
Franca. Leblen-Gávca. . AUTÕLINDÃ REV. FORD - Ad

PRECISA-SE _ Coi. trivial lino, mil» lub.ificador. Ótimo sala
servir pequena família. C 'd j 'io - Tratar ro
e doe Rua Vsc Piraiá, 44,304. j nio • Ru, Dr
Ipanema. Roch,

horário da 8,00 às 1B,00
horas. Sal. 450,00. Favor apre-
sentar-se hoje das 9 ãs 12 ho-
ra$ à Rua Delgado dc Carvalho,
21 - C/ SR. NOGUEIRA.

COPEIRO - Precisa-se com mui-
ta prática de balcão de café.
Paga-se muito bem. Tratar à
Rua B. de Mesquita, n? 598.

CORTADEIRA - Precisa-se de
boa e competente para traba-
lhar em oficina de roupas fi-
nas. Paga-se muito liem. Tratar
na Rua Humilha, 34 (sobrado)
horário comercial.

COPEIRO Precisa-se com pia-
nca para bar. Rua Conde Bon-

Moca d'ãir~Ò7iv.; .'l'"- l77: . .
cs. dat./ recep.i CHEFE DE VIGILÂNCIA - Ate

500/1 COO 1 300 i 40 anos,
Av. P. Varnas, 435 ;'605.

MIXILIAR DE CONTABILIDADE

CAIXA CONTÁBIL - PLANEJA
IMOBILIÁRIA admite moça c/ DATILOGRAFA maq. man. mui

prática do caixa c c. corrente, i Ia pra!. conh. arquivo que :a
Semana 5 dias. Inicial 700.00 j b,
— Tratar à Rua Farme d
A mo ado, 55 - Ipanema. ; Aranha, 206/513.

CLINICA MEDICA - Solicita da i DATILOGRAFAS (OS1
uma datilografa para trabalhar

cem publ. muito b o a
"-'.!5 _.2S- 700' AV' 

frl crltóifo," inclusive 
"datilografia.

Tratar a Rua Paulo Barreto -"

650/850,00 fi mocas 3 rapazes
p/ máq. comum/ elétrica. IBM.
2 p/ faturamento máci. elétrica.

JPres. Varqas,_482 s/ 712.

DATILOGRAFA" - SECRETARIA
Precisa-se desembaraçada

15 - Botafogo. Após as 11 hs.

MOÇA/SENHORA - Precisa-se
uma com conhecimentos de ín-

glés e outra com conhecimen-
tos de serviços di contábil i-
dade parj escritório. Rua Vi*
cento de Souia, 7 — Botafogo.

educado, preferindo-se aposen-
tados. Cartas d detalhes e ref.
p/ cortaria desie Jornal sob
n? 116128.

MOTORISTA DE CAMINHÃO -
Precisa-se com prárica serviço
de entreqa comerciai. Tratar a •
Rua Bonfim n? 30° - Sáo Cris-
tóvão.

MOTORISTA Empresa d e .
transporte precisa de motorista
pars coleta na praça- Tratar
com Sr. João Rua Filomona Nu.
nes. 88 - Olaria.

MANICURE Precisa-s-
nrática. Ru? General Artigo nÇ
325 Leblr.n.

MOCAS - Com prítYa d. cal ,
cas e balcão de lí.nches. Pnda-

r i ... 2 na, Mariz e B-rros.

MOTORISTA PROFISSIONAl
Cn ira- -¦ c. servir a lamll.a
que apresente rcferènci.. u.lim?
casa onde trabalhou, folha co;-
rid.i e arteira saúde onhecen-
dc bi-in ruas Zon Sul e Cen-
tre Paga-se bem. Tratar ' D.
Marlene, Av. Graça A'.inha, 226

11? ndar.

MOCA - Precisa-se datilngr.fa.
com conhecimentos de escrito-
ria. Aprosentnr-se à Av. N. 5
de Copacabana, 435 Sala 9U

NECESSITA-SE 
" 

De rapaz cim
noções qerais de escritório.
A.presentar-se à Rua Gon. Paai-
lha, 177 S. Cristóvão.

OFERECE-SE - Uma moça c
bistante prá^ca serviços gerais
íie e:r riirSrio, inclusive Depto.
Juridico. Tel. 242-1226.

OFERECE-SE senhor c/rloc. ref. p'
inspetor de vendas, recrutar e
d tfígr vendedores, cobractí.
etc. C-sta. 236-6460.

OPERADOR ESCAVADEIRA -
Bucyrui com prática de mec.:-
nica e trabalhe com Clan-Shell.
precisa-se Estrada do Enqenho
D'Aguif, 755. Larrjo do Anil —
Jacarepaguí.

OFFICE-BOY Precisa-se á Rua
Bernardo de Figueiredo, ló
Penha Circuiar.

ser estudante. Horário de S ho-
ms. Rua Sete de Setembro, 6::
s 

' 601 das 15 às 18 horas c
Sr. Caldeira.

PRECISO vendedores c alguma
prática de esquadrias íríuminio,
noicames cüentei. R. Dr. O'-

lhon Machado, 8-B, esq. Estr,
Ve.ha ria Pavuna, 1 169.

PRECISA-SE de 1 cozinheira c/
prática dc salqadinho e 1 co-
psiro c. prática, R. Alví/ro de
Macedo, 217 Parada de Lucas.

PRECISA.SE ae balconi::.?,. A/.
C-.pacabana, 956-B.

PRECISA-SE de mocas di boa
aparência para lanchonete, ;
CDpei'05. Av. Suburbana, rV

_I0.023. Cascadura.
PRECISA-SE De 2 msnicures

com pratica. Est. Velha ¦'
Pavuna, 86 iojj C em lie. Ele.
tromar.

PRECISA-SE Datilografo tratar
tel. 2*5.2230. Com pratica cie
se "VIÇO;

PRECISA-SE - De um cope'rc
com prática e um ajudante de
cozinha. R. Santa Luzia, 774.

Pr.ECI5A-SÊ garçonete com prá-
rica de pensão ns A^. Gom?3
Fra.ro 57?.

PADARIA Precisa se os um
balccnVa com cát ca. P. do
Resende 114.

PfECISO COSTUPEIRÁ
t" c'mp?rente. Semana 5 :i'ú..
R. Ra'mundo Coir_-iõ 41 ao.
ií.4 C- ,5

PRECISA-SE - Cozinheira forno
f-jtláo fino irato. Com refs.
T-alar Rua Alberto de Campos.
?^9 59 andar apto. 9

PRECISA.SE ' Balconista •

prática em material hidráulico,
aoresentar-se c/ docunwntos ¦)
P. Rea, Granrlesa. 37. BATTI5TA
CALVAND. Ferraoens. Procurar
Sr. Roberto.

PRECISA MANICURE Com
bastante pratica -ó três dias
nl semana. Visconde Piraiá,
611 laia 13. Ipanema.

P11ECI5A-SE - Costureiras enter
ms Rua Bom Pastor, 203 casa
40.

PüECI.A-SE tle ij.rcon :om pré-
i.ra c um bom cozinheiro. Res'.
Grego Barata R beiro. 32-B.
das 10 h. ate às 12 h.

PRECISA SE rle" :-.' ro e -r ¦:.-
ciist-. Ca. La. ' ', " C-.,'t
cí. Ru i Sena-:'cr Fjrtado. 6! 71
P d . . ideira.

PrECISA.ÇE de
it.irar d'a 14 às 7,30 Sua Viu-

, Cláudio. 270 Sob
POR",Eb!0 Prec'sa-sc" aposen'-

tado po :«: a edil c... Av. Co-
P- ai: • . ~:3; 

S . Henr .:„:>.
P"tCb_0 ma ri.::., a !.. n , .

na. 363 414.

P^ECIAC.ÇE c-mo;sit-r :

?/:- Manso. 101-A. Mad;'r-
PRECISA-SE

prát c. de co2:nha *^.. Subi.'
bana 0.033-C

PADEIRO Prec sí-SC- c-n:
l.c-, e referências. Av. 1:1 i
n :¦• 1.464. Penha.

pr.CSA-SE lantemai
sr.ntar-so mu "'Ho ci° ' ¦* '¦

doe*. men*!?s à Pus Ce-.rá 217.

PRECISA-SE Au< -r Ame
c exoeriéncia em pec.is Chr/-

r.r. Ai" 0SC"tf ar - ;r mun ¦:'<¦¦¦ ir
"-''• documenTrs á Rua Ceará,
217.

PRECISA-SE ? ntor de au'ot
vo , Apre*er.tar-vi nu ;i,-.
• -;- dccuirentcs à Rua Cfiõ-a
217.

PRECISA-SE cozinhe '.. car, snr.
l..é R. S. F. X.ver. 278 l
." Maracanã

PASSADEIRA
precisa-se R. Sant,» Clara, Ü3
.dia 706 -¦ Psga-se bem,

PRECISA-SE boy para serviços
n.raif ce escrito: c. Ira- .' Rua
Lvc:d'o L.-go. 96 303 Mé er

PRECISA-SE - P padaria"? ,„
1 cai,

balcão, 1 fomeiro. ai,
[ar

ras, 251.
PRFCISA-SE eoiinheira para ri-

.utas c salga
n lios
«pos

lt« -
Hor.ír

17 lis
Tiit.ir

Farani, 3 Loj.i f

PRECISA SE

P^%1^:\°^\'''><* ¦¦An.or.R.-A I-

motor s*.'r. para via
gem, trêj anes comprovado
tr.-ihaíhando em estrada, c.s.
"C" Estrada Enqenho da Pedr

i 45 — Ramos — Otávio.

iec. 800'1 SCO. :
p. Vargas 435

s/605.
AUXILIAR -

dsr. c/ mg,
dar/ contab.

Moc.i precisa-se com conhe-
c men.os gerais e d^ I. de
Renda, não se apresentar quem
não preencher o soi*c*tado, Ru
Uruguaiana, 25 ¦ 29 and.
: 201. Sr. Antônio.

29 ciclo, 1.500/2.COO.
Av. Graça Aranha, 206'513. <C

CHOFER CASA DE FAMÍLIA
prática bca presença

dc;umentcs. Av. Niemayer, 550
casa II. 399-0459.

CABELEIREIRA - Maqíladora
preciso c/ freguesia, trat. Trav.
Tamoios, 7 loia P. T. 265 5727.
Sr. José

AUXILIAR DÊ ESCRITÓRIO -
Rapa?, com instrução secunda-' ria, datilografia, com noções

¦ de faturamento- Av. Suburbana,
68 - Benfica.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -
Precisa-se com bastante prátic <

| de datilografia. Favor não se
' apresentar quem não tiver con-
! díções - Tratar à Travessa do

Ouvidor, 17 - -40 andar c/ Sr.
Nilton, a partir dai 9,00 horas.

com conhec. de ctas. babneos COSTUREIRA - Precisa-se duas
e livro diário. R. Sen.-.dor Dm-j com Dfjf;ca Tratar no 'ocal de
tas 117/1118. .rabalho. Av. Suburhana, 8930,

AUXILIAR DE CONTABILIDADE Bloco I ap, 201 dt 8:30

Sr. Anato-
Carnier. 700 -

(C

Firma importadora neosslta
de rapai para serviços gerais
p registros de importação, in-
dispemável ter prática e boa
cjliqrafia. Favor apresentar-se
j Av. Rio Branco, n? 9 sala
243, das 9/10 hs.

ALMOXARIFE - Firma constru.
tora precisa de entarregado pa-
ra almoxarífado e controle de
estoque para trabalhar no ti-
critório. Cartas com referên-
cias e pretensôet para a porta-
ria deste Jornal sob o n? ....
11622225.

AUXILIARES DE PESSOAL c
prát. vendas. Datilografo |a]
1000 faturista 1000 notista rerp.
800 au«. cont. 1200 au*. teiou-
reria 1000 datilografa c/ re-
dação 1500. Ouvidor 16« i/809.

16:30 hs.^
COSTUREIRAS -Precisa-se cos- •

:ureiras terviço interno. Só se j
apresentar com prática máquina \
industria! e referência. Paga-se i
muito benv Visconde Piraiá, |
^ -oi3 6. Ipanemf ¦

COZINHEI-A - Bar precisa c/
prática salgadir.hoi e refeições I
c/ documentos em dia. Tonete- j
rot, 2IB-D. 

CASAL SEM FILHOS para c.
de campo. Precisa-se. Pode

tiloci 20
[ cemlinar. Comparecer 6a.-feira

às 10.00 hs. c do:, e 1 feio
I 3»4 Rui Evansto da Veiçia, nO

| 55 saia 1C09.

DATILOGRAFO (A) Precisa-se
¦ de preferência se tiver m.k|Uin_.

próprirr p-ira bater apostilas em
r.as,-. Av. Rio Branco. 156/3014.

DROGARIA Precisa-se de bai
I conista com prática, sexo mas-

luí no, e que saiba aplica- ín-

j jeçoes. Tratar Ru;, do Rinchue-
I Io, 222. Das 8_às 12 hs.

ESCRITURAÇÃO - L. Fiscais (R).
1 IPI ICM, apuração- fmaí, deci •

] ração IPI aruoí'Zcdo em toda
i codificação fiscal. Av. 13

I Maio, 47 s/312.
. ENCARREGADO IA) PESSOAL
I - Estamos procurando pessoa

com bastante prática do salot
i e 'domínio das Legislações:

traba'hista, previ dene iáríj, F.
G. T S. e P. t. 5. Salário con-
dixente com a função. Tratar

Rua Prudente de Moraes,
1597 - Ipanema

ENTREGADOR - Admitimos, pa-
ra pequen;.:; entrogas e cobran-

i ça. Boa apresentação. Salário
¦ CrS 340,00. R. Júí:s l.<:pes
de Almeida, 1 \ loja (centro'.

EMPREGADA - (7 fam." «strang.
precisa c/ muita prática de co-
linhar jab. ler escr»v. bom gê-
nio cooperando em todos ser-
vicos responsável pagando ótí-
mo ordpnJdo e 13? mês trat.
Av. Epitácio Pessoa, 160 ap
1001 c/ referências.

aposentado. Tratar à Rua Ria- ¦ ESTOÓLÍlSTÀ - Precisa-se apre-
chuelo n? 372.

CAIXA - Preciso c' prática p/
chxgaria. Horário da tarde. IWa*
ri; e Barros, 470-E.

CAIXEIRO - Com prática pada-
ria, Btrsta Ribeiro, 222-

cisa-se para serviços gerais de
escritório. R. Souia Barros, 214
sob. Eng. Novo.

MOCA - Precisa-se 21/30 anos [
; p '¦ casa s.iúde na Tijuca, c \
; práí. cu.ílar doentes dormir no

emprego. R Conde de Bonfim, !
I 497 dêpcs de 9 hs.

MOTORISTA Molorista.. Sc
! Vossa Senhoria precisa urgente, j' Temos vários c ref. educados 

'

e experientes. AGENCIA DE :
EMPREGOS SAO CRISTÓVÃO. :
Tel. 248-63C2 e 2483270. __ t

MOTORISTA, MOTORISTA, MO-
TORISTA • Pc-trão, 5'. Patrão, ;
Sr. Patrão. A Ag. São Cristóvão j
tem o motorista ideal. Pro- |
curenos. Tels.: 248-6302 e
248-3270

MOCA - P/ escritório de ime
DiliáriÈ c bca apreseniaçáo '
Paga-se bem. R. das Laranjei |
:.,., 430 loja H.

MOIORISTA - Prersõ-se para |
família, com mais de 5 anos
de prática em carieira e refe-
réncias. Paria-se bem. Tratar R.
Viveiros de Castro, 119/201.
até 9,30 ou após 19,00 ns.

MOTORISTA TAXI - Precisa-se
exigem-se referências. Trat. ho

je da-s 12 às 14 hs. Av. Min.
Edg-arcl Remeto, 176 gpo. 303
— Madureira ç/o prop.

MOCA BOA APARÊNCIA ptedo
serviço escritório. Pref. que te-
nha trabalhado em adminis-
tração de imóveis ou contadora
recèm-ícrmacia mesmo sem
pfáüca. Rio Branco. !5ó_ j_'2S^7.

MOCAS temos colocações (

PRECISA-SE garçonete e copeira
c' prática dr> serviço documon-
tos em dia. Av. Franklin Rocse-
volt n? 166 - IBGE D. Fer-
nanda.

PRECISA.SE de um garçom e um | PRECISA-SE
eexinheiro para a noite c/re-
ferencias. Rua llua, 1911 -B
Ilha do Governador.

PRECISA-SE p7acepcionista j PRECISA-SE
d?t'Ióctrafa maior c/ decumen* ! confeiteiro
tos e~ referências. Quitanda, i Copacabana, 98ó-o.
307Ò:. ; PRECIiA-Cç CABELEIREIRA

PRECISA-SE com experiência fa- Cem prátic
brita letreiros lunvnoscs. Trat.ir

competente o^
nacHnais. Rua
n? 71.

?l * .' f 1 1 .
São Ci;

lutían
prática

Rua do Resende, 147.

PRECISA-SE de cortadeira prifi-
ta. Aprusentar-se Av. N. S.
Copacabana, 680, <ab 1111
12. Após as 12 horas.

PRECISA-SE de chuleadeira pr,v
tica. Apresentar-se à Av. N. S.
Copacabana. 680, sala 1111
12. Após as 12 horas.

PADARIA - Precisa-ie balconii-
ta c/ prática. Paga-se bem, po-
de ser menor. R. Atiluba, S.
Taquara.

PADARIA - Precisa-se de um
balconista * um ciclista. Rua
Humaita, 36, Botafogo.

PRECISA-SE de raixeiro para
padaria, com prática, Rua Con-
de de Iraiá, 604, Botafogo.

PRECISÃ-SE - De gerente com
experiência de lanchonete e
sucos. Confeitaria Meier 5/A.
Rua Arquiaj Cordeiro, 346.
Meler. 

PRECISO- Costureira pratica
roupas senhora Tratar depois
de I2h, Duvivier. 437203 -

257-6245. .'_
PRECISA-SE um aiüdv.e cir ':..

no. Rua Divisória 37 Bento R-
beiro-sentar-se depo>s das 14.G0 hs.

Santa Clara, 50-A.

ESTÃMPÁDÕR - C/ prát". coio-
car fo-ram. serva aposent. favet ! MECÂNICO AUTO - Preciso

- compet. Boa oport. Pua Ira- | par» Corcel to*. Mtvl.o Rui
Mi.uai • trnindm «0. Méier

Aux, esc. domést. e outrjs. Av. ; pRECISA-SE mensageiro n
Venezuela 27,/715-717. j çdVCi com referências •• prático

anterior Aoresentar-sc ,i Rua
Vscond' dc Pire 584 A r.

Rua Sampaio r^t- a:,
.°9l D-Tel.248-396:'

PLANTONISTAS 
"¦- 

IMOVEI5
p 

' forte fi.ip*i".i co*- *c

p* «f. pessoas ípo^i'--
Tiiuca: Rua Maest-o V. lobo-
I loja "C" 'ao lido cia Clulv
Munir i p-i' cu Av. r.DcK -h^n/

583 1115

PRECISA-SE de tratador de pa
co, urgente, que ccni^.cça c ri-
ça holandesa e tenha prár-ü
em puchar os animais na* e«-
posições, a fazenda fica na Er
trada Rio—Teresópoli;. Tratar
com o Sr. Isaias. Av. Ria B.<*
co, 156 - 289 andar taln 2601
Tel.: 222-7540.

RECEPCIONISTA - Para cor.s
medico, bo. aoarên; -. dt- 2

.» 25 anos datilografia. Tui.
252.3794, ns 25 ho'Jl_

RESTAURANTE 
"REAL 

precisa 1

garcon e 1 aíudanle de co-
nha c/prática. R. Alvuro Alvim,
27, Cinelandia.

RAPAZ 7T" precisa-se dí

j 16 anos, esperto e boc- sp*"*-
; sent-çãc. Av. Rio Brancc. - Sh

I gr. 212«.
1 RAPAZES 

'"-"Par 
a servi

| a-é 35 anos. Ru> d' °>:.s gem
| :.t6 1 j. E=_ Te'. 266 3991

: RfCEpflONISTA •
- oteça

i* :a: A'é
A 13 d-

mais. 380 P. lucai. rVietaiurgics.
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RECEPCIONISTAS E TEIEFONIS-
TAS modernas admitimos de
20 a 35 anos tivrns desembara-
cada* apresentação ini peca vel
inteligentes, discreta». 500,00
fixos c comissões. Tr, à R.
Barão d. Mesquitl, 518 CEN-
TRIMOVEIS dc 10 às U hs.

SECRETARIA - Solteiro, maio.
ate 30 anos, admitimos do
imediato. Exigimos: Redação

própria, excelente datilografa,
muita prática de secretaria di-
rcloria. Paqamos até CrS . . .
1 200,00. Tratar urgente Rua do
Rimei, 476 - Grupo 501. -

Glória.
SECRETARIAS""- Exímias dttiló-

grotas 1.500 - Oper.ocr de
Telex 1.2C0 - Ait». de conta-
bilidade 1.000 - Av Rio Bran-
co. 128_sl. 202.

SECRETARIA Cbons conh. In-

gles, boa apor. até 30 anos,
ial 

'aberto, 
Àv. Graça Aranha,

_ 06/513. _J£
SUNO - Pre.tãa-se em port.

íle.não Ótimo salário. Apre-
sem,r-<» à " Senador Dinr.s
117 - Gr. 1 U.

SC_VICOS DATILOGRAFIA
Tei: 225-8283. D. A da. Mac:- -
r.,-. «intrica* mi manual. Prece:

VENUEDORES URGENTE - Para
registro imediato, precisamos
pessoas c. boa aparência, idade
mínima 23 anos. ganhos supe-
rtores a CrS 4.000,00 mensais.
Entrevistas com documentos na
Av. Alte. Barroso, 63 - 6? an-
dar $/ 634 das 10 ás 16 horas.
Traje completo, não precisa cx- ;

pertencia anterior.
VIGIA - Precisò-se de senhor j

aposentado p/ trabalhar em |
herário noturno. Tratar c/ N*l-
;_n di. 8 às II. Rua Flack. 150

HOTEL P

I

VENUEDORA 0E LETRA DE
CAMBIO - Precisa-se com car-
teira própria. Jd^rd._252_-0953.

VENDEDORES BATIDAS - Preci-
somo. de 5. Fixo CrS 1.200,00
por mès mais prêmios com co-
ta. Rua Dourados, 475 Cordo- :
v 11._ !

VIAÇÃO SUBURBANA LTDA. -
Precisa-se mecânicos. R. Caroü- j
na Machado, n9 2150. M.i .
J-lermes.

VENDEDORES - Sub. empreitei-
ra ae akra e decorações inter- :

nas. Profissicnais ou pessoas !
c conhecimento p/ vender c/ j I
bico. Exe. comissão. Rua Santj *

Clara. 115 s/301 - lelefone:
257 8582.

SERVENTE - Prédio apartamento |
serviço limpeza apresentar-se;
Av. Rui Barbosa 5Ó0 Flamengo.

TRADUTORA - Admitimos de
imediato, exigimos moça sol-
teira, maior até 30 anos, para
versões: Inglês-Porluguês e
Pcrfuguês-lnglês. Ótima d.it»-
logra fa com redação própria.
Salário a combinar. Tratar Rua
do R.ssol, 476 - Grupo 501.
Glofi_t.

TINTL.RA~RIA
passador e passadeira. Rua Luiz
Cimões, 32 e Jen.;.do._ 

72. 

TELEFONISTA 
""- 

PABX. satVjrio
6C0. a'e 35 anos c/ «exper. 2

üqas. A. FWrooo 6 ã 1308.
òbiimos 7 horas.

TÉCNICO DE RADIO E TV. -

fr-, ia-se cem bõitanr-s prática.
H.:rar:ú integra!. Tratar na Av.
¦V nistro Edgar Romero 239 loja
c. __ _..

TINTURARIA - Preosa-se de um
passador. Rua Cardoso Moraes,
U2. Bonsucesso.

TOSNEIRO MECÂNICO Cam
oratica tragar à Av. Par s, n<?
5.4-A_MOBRAX.

TÉCNICO R A D I Ó transistori-
ados competente. Ordenado

1500 ou 40e. precisa-se. Av.

Ç.burbana. 10.450- Cascadura.

TORNEIRO MECÂNICO - Pre-
<d-.e- Rua Marqueis de Sao

. ;.r'r. 452 Gávea. _
VENDEDORES (ASi ambos s:xos

c_ „r:o soma de 1 50O, nao'.' 
c -,. pratica. Av. Pres. Var.

o.s. 435 5.16.

VENDEDORES UNIVERSITÁRIOS i |
Não dependam de mesada!j

Com o que você vai ganhar |
na KING pode alé aiudai o
sou pai. Palavra dc rei. KING ]

Praça Mahatma Ghandí, 2, ,
sala 603. Ed. Odeon. Cmelan- ! |
dia. Tel. 224..405. O Barbosa :

está ã sua espera. Ah! Náo
esqueça 10,00 e 1 foto 3x4. 

j
E' só, 30°o comissão. Um pe- I
dido 100,00. Venham conhecer!
o mundo colorido KING. Esta
chance caiu do céu.

VENDEDORES - Precisamos para j
co.oc-ação da melhor mercado- \
ri,> da GB. Possibilidades de ;
ganhos de 12 mil cruz. men-
sas. Período integral ou meio [
per iodo. Praia do Flamengo,
66 - Sr. Araújo

VENDEDORES Precisa-se com
prática na venda de miúdo*

porca e frnnqos. Tratar com
Silvio Tricar no frig. Mouran
na Rua Salero dos Reis. 31 P.
Bandeira. Telf. 264-2515 -

734-3918.

VENDEDORESiAS) rocisa-se
para confecções femininas, rü-
vor marcar entrevistas nelo tel.
280-2210.

VENDEDORES - Para material
de construção. Precisamos com
bastante experiência no ramo,

para trabalhar iunto a conslru-
toras e casas de material do
construção, no Rio e Eslado do
Rio. com boas comissões. Rua
Monsenhor Manuel Gomas 215,
São Cristóvão.

m SHERATON
A MELHOR OPORTUNIDADE DO MOMENTO

UMA NOVA CARREIRA, DE AMPLO FUTURO
PROFISSÃO EQUIVALENTE A DE AEROMOÇA

Coffee Shop Hostesses
Cocktail Hostesses
Recepcionistas

Atendimento aos hóspedes do RIO SHERATON HOTEL. Uni-
formes elegantes.

Cursos de aperfeiçoamento profissional e de idiomas.
E necessário ter ginásio e boa formação moral. Inglês desejável.
E indispensável excelente aparência e vontade de ingressar

em carreira nova e no ramo mais promissor do Brasil... Turismo.
Nos Estados Unidos e Europa esta carreira é disputada pelas

mulheres jovens e modernas.
As candidatas devem apresentar-se entre 8 e 10 horas Sexta

e Segunda-feira, dias 15 e 18 de março; na entrada principal do Rio
Sheraton Hotel — Av. Niemeyer, 121 — Vidigaí.

Auxiliar de escritório
(MOÇA)

Com conhecimento de rotina administra-
tiva, Kardex, boa aparência, datilografia e de-
sejável conhecimento listagem computador.

| Apresentar-se na R. Frederico Méier, 15/501
- Méier. (C

Secretária
Editora de Revistas de Moda, precisa de

] uma moca com instrução e ser boa datiló-
grafa. Apresentar-se à Rua Alcindo Guanaba-
ra, 25 - grupo 703. Salário a combinar.

Datilógrafas
Precisamos várias exímias — maq. elét. e

comum. Até 35 anos. Sal. 1.200/1.500.
CST - AV. PRES. VARGAS, 463 - 10.°.

\r

EMPREGOS

nível superior
E EXECUTIVOS

I VENDEDORES DE ALIO NÍVEL |
Iniciamos nossas atividades na Guanabara, procuramos vende-

dores para colocaçáo de aparelho eletrônico inédito, para escritório,
indústria, comércio, mercado financeiro, etc.

AUDITOR JR. - Ati 30 anos,
solteiro, 1 ano =xp. <™ ' •* *.
ICM, I5S. Viagens constantes,
..I CrS .500 00. Apresentar-
s» _ Av Presidente Wilson.
'.65 Gr 801. (C

ADVOGADO : bastante ora: ca
n- Guanabara o. escritor., ai

DESENHISTA - Precisa-se c/pro-
Íica de Sacola de Panei. Rua |

o Bastes. 130 - Gra-

EXIGÍMOS:
Boa apresentação

Experiência anterior em vendas

OFERECEMOS:
Registro em Carteira
Salário fixo mais Comissões

Adempar S A International and Trading Company do Brasil -
Rua Joana Angélica, 108 — Sala 201 — Guanabara — Horário Co-
mercial.

Lee

Empresas Bloch

(Manchete)
Em fase de grande expansão de seu

parque industrial, precisam, para admis-
são imediata:

10 químicos industriais
EXIGIMOS:

Idade de 18 a 25 anos
Curso químico-induslrial completo
Experiência na função

OFERECEMOS:

Bom salário
Restaurante no local
Perspectiva de progresso
Os interessados deverão comparecer

à Rua Cordovil, 520 — Lucas, no Depar-
tamento de Seleção e Recrutamento, dia
14/3/74, às 8 horas. (C

selen
admite:

L

SECRETARIA PORTUGUÊS - Exp. anterior, oat mau.
elétrica, 2.° ciclo completo, até 30 anos - CrS 1.300,00.
DATILOGRAFA ESPECIALIZADA - Exi.. antcri.r, pra-
tica cópia inylés, até 45 anos - CrS 1.200.00.
TELEFONISTA - Exp. interior,
- boa aparência - Cr$ 950,00.

Prata Olavo Bilac, 28 - 17.° andar
MERCAOO DAS FLORES

PABX. até 28

(C

Sup. de manut. mecânica
Com curso da E.T.N. ou equivalente. 3.

anos formado. Capacidade de liderança. Apre-
sentar-se na R. Frederico Méier, 15/501 -
Méier. (C

Trabalhadores
A CELURB — Companhia Estadual de Lim-

peza Urbana está contratando trabalhadores.

Inscrições na Avenida Paulo Frontin n.8
452 no horário de 8 horas às 18 horas. (C

Encarregados
Com conhecimentos comprovados de

peza industrial. Capacidade de liderança. Ap
sentar-se na R. Frederico Méier, 15/50
Méier.

Indústria da Gunabara
seleciona

pc::
ho. (i<:

; -o ;tó_õ825

DESENHISTA PROJETISTA DE
F.RRAMFNTAS - Exp mínima
T anos p ernorew de qr.mdc
porta, sai CrS 8.500,00 -

Apresprrtur.se à Av. Presiden-
lc V/ilson. 165 Gr. 801. (C

DEPARTAMENTO DE PESSOAL -

Selecionador, sexo masc, in-
dispensável 1 ano nxp. com-
provada em entrevistas de pro-
fundi dade cursando Faculdade,
até 32 anos. Sal. 2 500,00.
Apresíntar-se à Avenida Presi.
rlonte Wilson, 165 Gr. 801. (C

0F..ENHISTA P-o.orslí, cie
maquinas mecânicas -.000,00 -

Desenlvsti de planta 800,00.
Aj. Ro B'an;o, 128 sl.jZO*^

DE'ENHISTA PROJETISTA
...,:...,. o -rabalhar na S
;;.. 1 |.jc-. Ini. 399-2)71 1*
Ofi':. Guedes 00 FoniouM, 740'

ENGENHEIRO INDUSTRIAL
Firma de yr.inde porte admito
tom experiência mínima d<e 2
anos Sal. CrS 6 000,00. Apre-
sentar-se c/ curriculum a Av
Presidente ilson. 165 Gr. 801

ESTUDANTE De Admin^trc-ção
¦ -. c*t c-tíSd e Econom.fi, sai.

Av T-eze de Mai=,8.0 1 CCO.
47 1306.

ENGENHEIROS - ECONOMIS-
TA5 - Frcif-ssioníis. D^mos j
Dneiu-cflo itgura p/ ganhar o >
bom emprego. Elaboramos seu !
Curriculum Vitíe p/f conquistar |
enipreoadores (t3mbpm em ín-

glêsi. CARREIRA. Pres. Vargas,
482. 903.

ENGENHEIRO OPERACIONAL
eletricista c/ prálicít em obras.
Traier currículo — Av. Rio
Branco, 185 - 10° l/!021. _

MEDICO Até 35 snos, cardío-
loqisia, pretisa p. ctlnica qeri-
á'nca, d' trabalhar, plantão de
2-1 h_., u 6 as.-feirai de Qfi às
08 hs. de sábado. Tratar diari-

; mente de 9,30 em diante. R.
: Co-M de Bonfim, 497.

DENTISTAS Precisa-se para ; UNIVERSITÁRIOS - Precisamos
a. R. Andorra, 36. P- Mi- ; ds 5 p' conlatos cem clíen-es

guei. , especiais Salário CrS 500,0J

DENTISTA"- MtD -""Precisa-sé ] mais comissão - CrS '.500,00.

Rua Cfchsmbi 402. Tratar hoie ln(. largo da Carioca. 5 s/113.
¦]-*. 5 ii 12 horas. *^r* W(irc'0.

mm mos
- VENDEDORES - bem relacionados Per-

fumariôS, Farmácias, Saióes, ele.

SECRETARIA - datilografa, experiência
2 anos, para conlatos clientes

PROMOTORA DE VENDAS - boa expe-
rièncta Domiciliar cosméticos.

Apresentar-se munidos de referên-
cias e documentos, Av N S. Copacaba-
na, 330 - Grup. 602

Moças e Rapazes
ORDENADO MENSAL

620,00

Horário cie meio expediente,

te. Gufitro a sua escolha. Se-

lecionamos em nossa filial na

Tiiuca de acordo com o nivel

escolar. Apresentar-se c/ do-

cumentos, Rua Conde de Bon-

fim, 395 - 504/5 até 21 ho-

ras.

Moças e Rapazes
SALÁRIO 650,00

MEIO EXPEDIENTE

Selecionamos com cultura

I media, para trabalharem nos

j horários de 8 às 12, 13 ...

17 ou 18 às 22 hs. C.rgos

i determinados. Apresentarem-

se c/ documentos. R. Miguel ,
Lemos, 41 conjunto 707/S.

Copacabana. Até 21 hs.

Oportunidade
artística

Açoitamos p/nossas produ-
Coes em cinema, teatro, teíe-

visão e fotonovela. Se possi-
veí, que tenha o horário da
noite livre. Rua da tapa 107

de 2a. a 6a. até às 20 horas.

Operador
Front-feed

Precisa-se c/ pratica e que
tenha noções dc contabilída-
de p/ horário integral. Cartas

p Portaria deste Jornal sob
o n.° 01378, dando referen-
cias e pretensões.

DEMONSTRADORAS E AUXILIARES
DE PROMOÇÃO

Empresa de âmbito nacional necessita de mocas e rapazes
com boõ aparência, para serviços de demonstração e promoção.

idade: 18 a 25 anos.
Exige: Demonstradora — curso ginasial ou equivalente.
Aux. Promoção — Cientifico ou equivalente e carteira de mo-

torista.

Oferece: Salário acima de Cr$ 1.000,00, ótimo ambiente de
trabalho e assistência médica.

Cartas do próprio punho com curriculum vitae e foto 3x4 para
a portaria deste jornal sob o n.° 26713223. ,

EXIGIMOS:
Idade entre 18 e 35 anos
Curso primário complelo
Experiência mínima de I ano compro-
vada em Carteira de Trabalho e Previ-
dència Social

- Carteira de Habilitação da GB — Exa-
me Psicotécnico classe B ou C

DOCUMENTOS:
Certidão de nascimento ou casamento
Título de eleitor
Certificado de reservista
Certificado do curso primário
Carteira profissional
Carteira de identidade
Carteira de Habilitação

2 retratos 3x4.
INSCRIÇÕES:

Local: Rua Francisco Eugênio, 46 — Sao
Cristóvão
Horário: Entre 9:00 e 17:00 horas.

(C

Vendedor Som
Boa aparência, desembaraço e versa-

tilidade. Experiência e conhecimentos ge-
rais de manuseio, demortstraçòes, insta-
lações e projeções de instalações.

MEDINA SOM IMAGEM

Rua Santa Clara, 99 — loja
Das 9:00 às 1 1:00 horas

Vendedor pradsta
Grande firma de S. Paulo abrindo filial no

Rio precisa de vendedor.
Exige-se: Boa aparência, nível médio, per-

severanca e muita vontade.
Apresentar-se: Rua Silva Rabelo n.° 10, cj.

3 1 1 — Méier.

Vendedores
Firma de São Paulo, em expansão necessita um ei*-

menfo de vendas com larga experiência, para vendas na
Guanabara c Est. do Rio de Janeiro.

Oferecemos fixo -f- comissões e ajuda de custo

Procurar pelo Sr. Alfredo Ribeiro Ramos, Hotel Novo
Mundo; Flamengo — Guanabara no dia 16-3-74, na p.irtí»
d^ manhã. Alimentos Opaco (C

DESENHISTAS TÉCNICOS
DATILÓGRAFAS BILINGÜE

(ALEMÃO)
Empresa de Engenharia com sede na Zona Su1 precisa preen-

cher. vagas acima.
SEMANA DE 5 DIAS
SALÁRIO A COMBINAR

Apresentarem-se com documentos à Rua Eíigémo Sales, 161.
COSME VELHO. Sr. Walter Fernandes.

Empresa de Engenharia precisa para trabalho em c-írror.

He passeio.

Experiência mínfma, 2 anos em carteira

Semana do 5 dias
Salário mais horas extras

Apresentar-se com documento» -a Ruj Efigénio Salej,

161. COSME VELHO. Sr. Waller Fernandes.

Vendedores(as)
Empresa de âmbito Nacional está reali-

zando um curso remunerado de instrução pro-
gramada os aprovados serão admitidos com o
salário médio de CrS 1.800,00. Inscrições pe-
los telefones: 223-4357 243-9973 -
243-9879 - 243-3447 com o Sr MARCOS

Auxiliar ds
escritório

Pce-nsa-se cie um rapai de-

ímbarór.-s.do com boa cali*
boi. d .tilógiafo. ! nhoiro:-

Datilografa
Precisa-se com bastante prá-

t.ca e experiência em serviços

ac-rais de escritório Semana

dc cinco dias. tratar na
"ISOMAX"

Av. Brasil 12 277-A em
' 

frente *ío Quartel dos Mari-

Gal &o»s Monte
,r ARAÚJO

Balconistas,
moças e
rapazes

Precisa-se com pratica He

padaria e confeitaria c/ refe-
rências e bom salário. Rua

Voluntanos da Pátria n° 318

Corretor de
imóveis (2)

Imobiliária precisa de 2 cor
retores ci boa apresentação

p plantões exclusivos em i
aptos, prontos. Não exigimos 

''

horário integral.
Av. Nilo Peçanha 26,* 91 5

fló às 18 hs).

Datilografa
Belingue, inglês fluente,

p^èf. este-n. Português, conh.
Telex atr 30 anos, sal. aber-
to Av. Gr-tC! Aranha, 206/
513. (C 

'

Desenhista-
copista

Arquitetura e instalações
Anresent_r.se -> IECII ltda.,
Rua B.irata Rih.-c, 77.1 r,,

610/611

Empregado -

Peixaria
Pi ecisa-se apresentar-se ã

! Ru. Capitão Felix n.° I 10 -

Rua 2 - n°s. 11 /15^(CADEG).

Expediente de
4 horas

MANHÃ OU tARDE 800.00
Selecionamos moças e rapa*

zes c/ excelente aparência.
I cultura média para trabalha- -

rem em meio expediente. Se-
1 lecao et documentos. Av. Rio
1 Branco, 14 ¦ 11." andar até ;

16 hs.

Plantonistas
Snrs. (as) aposentados p/

1 atendimento a clientes/ alto
' nivel/ imóveis — boa apar. —

; altos ganhos — Av. Copac,

I 583 - Gr. 1115.

Precisa-se
Motorista

Familia fino trato zona Sul

j Tratar Rua Monsenhor Manuel

i Gomos 231 com Sr. Geraldo

[ Tel._228-682.l.

Precisamos

OFICIAIS, IMEDIATOS
E SEGUNDOS PILOTOS

Grande Empresa Armadora com sede em Luanda necessita
para admissão imediata oficiais, imediatos e segundos pilotos. Ofe-
rece bons vencimentos, regalias sociais e plano interno de apo-
sentadoria. Os interessados devem consultar Secil Marítima S.A.R.L.,
Caixa Postal n.° 5910, Luanda, Angola, África Ocidental Portu-
guesa.

| RAPAZ - Conh.c. Equipat.o p0_Ca e Induslrializat-ão WIKKKmaKBI^^KSU^^^gÊBmÊmmmBtK
fi cio Pescado c,' inglês fluente 6.000 ii 

| 
SECRETARIA ESTENO PORT./INGl. 3.500 ij .^..-,.,-,..^,^,^.-,. . ., , 

^Pk«
I SECRETARIA (DAT.) exp. Recrutamento/Seleção 1.100 \f H||f • I I I |f S^S«
1 AUX EXPORTAÇÃO - Rp, V noções - Inglês lluen. f 

». X-âJL^^ W XJV^^»

Ih-zjz-zrjr. EMBAMIâCQEB
V ^^ E ESPORTES

Jonns

Mecânico de Ar condtc. cen-
trai c/ prática.

Mecânico de Ar conclic- j

\ individual c< pratica.
Rua Gerson Ferreira, .6 —

Ramos.

Recepcionistas
Rei. Publicas — masc/fem. !

p. contatos/ auto nivel ;

!n;.o é venda) ramo: imóveis .
¦ — p/ conceituada empresa

i com sede própria — fixo e ;

j altas particips —, Av. Copac, j
583 - II15 - ou Tijuca: Rua j
Maestro V. Lobos n.° I — lo-

ja 
"C" 

(ao lado/ Clube Mu-

SECRETÁRIA BILINGÜE
ESTENO EM PORTUGUÊS, COPISTA EM INGLÊS

Companhia de grande porte localizada no Ceturo cia cidade, admite comp •-

tente Secretária Executiva para um de seus Diretores, devendo ser exmiia

datilografa, estenògrafa em português e copistd no idioma inglês.
Experiência anterior em empregos de nivel como Secretária, apresentação p-js-
soai de alto padrão, preferencialmente solteira ou sem dependentes, idade

não superior a 35 anos, e, que no momento nao perceba salário inferior a

1.800 cruzeiros, pois pretende pag.ir-^e por volta de 2.600,00 cruzeiros.

Comparecer munidas de Curriculum Vitae datilografado, à Avenida Nilo

Peçanha, 151 - 10." ,andar - sala 1006.

Organizações
Financeiras S.P.I.

Ampliando seu sistema operacional procura p/

admissão imediata:
AUX DE COBRANÇA: - AUX DE DFPARtA-

AAENIO PESSOAL - DATILÓGRAFAS - FATURISTAS

DE L C — Com Pratica Comprovada, .Vaiorcs, Instru-

cão Secundária
COBRADORES: — Exigimos Carla dc Fiança.

OrT-ICE-BOY: — Menores e Maiores com conheci-

menio de datilografia.

OFERECEMOS: — Ass. Medica Hospitalar çtra-

tuita extensiva a família.

Os Candidatos clnvorao dirigir-se a Rua do Ró-

sário, n.° H3-B - Sábado dia 16/03/74 - dar.

IO.C0 às 13,00 horas.

AUTOMÓVEIS

A

Precisa-se: Unterneiroí —

3, serralheiros -*-' 2, lubrifica-
dores - 2, mecânico de auto-
mo-zeis - 3, pintores — 2
Bom salário. P. Sr. Salvador.
Salário em aberto. Av. Ro-
doifo Amoedo, 420. Barra da
ti:uca

Livraria
importadora:

Procura auxiliar, pratica em
:onferèncÍa livros.

SR. ERAL — Carta para Por-
ana deste Jornal sob o n °

116108*25

nicipal.

Secretária
Precisa se ci expcrion.i.i, 

',

sendo datilografa, taquigrafa

ci conhecimento de Inglês c/ .
ou sem pratica de conversão |
de moeda e excelente apre- ;
sentação.

Marcar ontrevis'a p/ tei. >

755-1060. Sr. Nelson das 12

H!~mammXmiu '¦¦¦¦¦¦llilllWB--^:jimuj88B^

13 horas. (C

Méier
MCf!»nO-se rapazes ae ótima

ftparenc'ô, com nivel ginasial.
oara serviço externo. Ganhos
iti jiitòdos Rua Silva Rabelo
10 J. 20° Sr Paulo ov.
Ivan

Vendedores (as)
FIXO E COMISSÕES

Admissão imediata, mesmo [
sem experiência. Compareça i

urgente a Rua Carlos de Car- ;
valho, 69 — l.° andar. Pro- |
ximo a Pca. Cruz Vermelha.

Lanterneiros e
1/2 oficiais

Preosa-se a Mecânica Do- !

i mar ltda. Rua General Seve j
: nano n.° 76 — Batafoço.

Empresa de âmbito nacional e em fase de expansão
esta selecionando:

VENDEDORES
OFERECEMOS: Treinamento remunerado; Carteira assi-

nada; Assistência medica extensiva aos familiares; Possi-
bilidade de carreira dentro da empresa.

EXIGIMOS: Boa aparência; Ótima apresentação; Am-
bicão e dinamismo; Vontade de progredir; Horário integral.

APRESENTAÇÃO: Os candidatos devem se dirigir para
entrevistas das 8 às 12 heras, munidos de documentos, ao
nosso novo Departamento à Estrada do Portela, 107 —
s/ C-03 — Madureira - C, Sr. Wencesau.

Pereira S„opes Ibesa
Ind, Com. S/A

PRECISA DE:

MECÂNICO REFRIGERAÇÃO - Com expe-
riência mínima de 1 ano, carteira de habilitação
profissional, disposto a viajar.
MECÂNICO P/MAQUINA DE LAVAR - expe-
riência mínima de 1 ano.

ANTENISTA P/ TELEVISÃO - experiência 1 ano.

Apresentarem-se Rua 17 de Fevereiro, 159
— Bonsucesso — GB.

Falar com Dr. ROBERVAL. (C

Serventes
Com prática comprovada cm

FABRICA DE MÓVEIS

Pa.ia-.. hniv.. Anrv-entat-.. dr ralwlof cortados, com

documentos na RUA LOBO JÚNIOR, n° 1795 - PENHA

.CIRCULAR. . partir das 7 horas. <c-

/ iviOvtis \
/QRCUtflStX

Autos compro
Venda seu curo pelo me-

ihor preço do Rio, vindo ate

à Rua Conde de Bonfim 867.
Fei."258-0204 onde o S.. King

o espera e duvidamos que ai*

guém pague mais.

AERO 63 ca.xa motor, lat.ua,

j tudo 100%. Fin. c 2.GC0 out.
: s 2-t ms. créd. s/fiador tmecl
j R. Dr. Satamini, 135 . 151-A
' Libra até_ 21 hs.

A VISTA - K_,-Ghia"6. batide
CrS 2.850,00 Voiks 59

I 2 250,00. Acro 64 CrS 3.350.00,
: Esplanada 68 Cr. 3.850,00
I Simca tufão 67 Cr$ 1.980,00,'¦ 

Mercury 53 CrS 980,00, Opala
: 69 CrS 9.850,00 o outros. Po1.»
I - Rua Mariz _ Barros, 72 e

j 
82 

AERO 64, 66, 67, 68 t 69. ti-
planada 6S a 69. Opala 69 a
7.1 e úusrcs. Woco e financio
c/você determinar. R. Muriz e
Barros, 72 e R- Conde Bonfim,

! 40.
AERO COMPRO - Pago a d.

nhr*tro, mesmo pUen.ido. BA.
AIBAKI AUIOM. R 24 dn
Maio, 19. T. 281-0298.

AFRO 66 Ótimo estado gerai
rádio capas vendo ou troco
volío em dinheiro á vista R.
Nabor do Rego 61*4 -Ramos.

AERO 69 ~ Ótimo de pint
lat. forr. mec. qualquer provd
- Rádio. pn. novos 7.850. Md»-
well 86 c. ô._

AUTOMÓVEIS COMPRO - Àõfo
Volks Rurai Vemaguete Gordini
Kcmbl et-~_ mesmo b3tid_> ou
alienado. Vou ao local e pago
no ato. Tel. 260-3388 e . .. .
260-4890 Gil. _

AERO ITAMARATY u»o 64 seu
um ienhor aposentado e doín-
•t, o carro vívc pirado 5.700

Rua GaL Espirito Sti. Cõroo
so 326 T luca.

AERO 63 -- Üníco dono, rota-
mente nove pneus n;-..:. toso
revidado. AUTOIIN0A REV
FOP0. troca .; ' :¦'¦¦¦- <'« 3*
mesos. Rua Dr Gatmer, 700
Rocha. Tels 2614651.'
261-5213 <C

AERO 66/68 - t. novo 2.003 ont.
ou *'0: c bem avdl Rua Sao
Francisco Xavier 189 254-06'_7.__

AUSTIN - A 40 - Rodando
:2K c/1 ütro p/ rnparos o em-
placar. i.OCO vendo a/ ofert*
de \2 às 13 hs. R. Tones Oli
veire 69.

AERO 63 - Excedente est. rr,^
sado a .Ista troco fac. 1.800

2.1 'ni. R. Mar.z e Barri;.
554. IROiA. I. 234-3212.

AUTOS no
part. VW

est.tdo. P/ rev ou
69 toi.i 10.SOO V,.

riant 70, ióia. 12 950. Gala.dc
67, 8 980. Aoro 69, 5.950. UV''
mai ati 66, 4 950. R. Don. M_
riana, 9T-B - Bot-jFoyo Norc

AERO 68 MODELO 69 em 6tim
estado máquina novs f-7 ap-.1 .
100 kms. pneus nov:i, ¦.'<¦
7.500,00 R. Cachambl. 314 c 1.

AERO WIUYS 65 - Vende,
ótimo est di CrS 4.500.00. Ru."
Bas.'io cie Br.tc. 1 17.

AERO WIUYS 63 - O;.mo a>
lado mecânica ¦¦«.;. a » ¦> <
2.SCO R. Mor.uès Ab.-.vc.
205.

AERO 65 - Vendo lioje à v''-"
mil cruzeiros. Avenida !

sil n? 15 186. Panda a,.
cas.

A VISTA Aero 64. ot.r.io
•ado CrS 3.250,00. Võ.k
CrS 1.980,00. DKW Vem,,;
59 CrS 2.850.00. Esplanad; ¦

4 farós, CrS 3.350,00. O,
69 vermelho CrS 9.850.0C.
7i CrS 11.850. It.tmar.iy 67 ..

850,00, Simca lulão 66 C
l .'í 50,00. E oufros. Faço men

preço po* ícte. Rua Cotia*-
Bonfim, 40 e Mariz . Barre
72.

AERO 64 - íétaria nlora, n...
canica boa, rádio, capa5., 3.30G
cruzeiros á v.$ta oo 1.000 c 230
mensais. Sem fiador « sem
mais despesas. Rua Cénitw.
3.16. Inhaúma ao 'ado da Pltis-
Vit-j.

AERO 66 Estado d. novo' 
'

bem de tudo. 6.200 ã vista o<-
fac. Rua Paissandu. 104 - tsq.
«A. Abrantes. Tel. 265-9423. C

ALFA 
' 

BEitUNÃ - Estado 
"áí"

novo. Ver Estrada cio G-^eao.
a0,'c_ T<!iífo2í.i?6'27-58-'--—-

AERO 69 Eo-ioado cm 6tm.
O", tado Dneui novos, à v'jfá
8.600. R Taodoro da Si va 738.

B

BELINA MOD. 75 _ acld.
beni conserv. rádio - R. C»f-
mela Dum 9-205 234.4371.



$ VEÍCULOS, EMB. E ESPORTE:.
CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, 5.°-feira, 14-3-74 - 15

BRASÍLIA, OK, pronta ei.'reqa,
bt>çie ocre, bzu! marrem, rev.
Rio iroco financio. Min. Vivei
ros do Castro, 41. 256-7777.

CHEVETTE 74 - Superequip.
9.000 kms. A vista ou troco
fac. c/ 9.900 ent. pres:. 622,00,
$' avaí, leva na hora. Mariz
e Barros, 583. T. 264-7195.

C4MINHÀO MERCEDES BENZ
1974 - Vende-se modelo
LK 1113, c 5.000 km Bascula
SANVAS de 5/7m3. Contraio
BMG ò ser transferido ao com-
prado. Preço. CrS 29.000,00 en-
trada, 4 x CrS 6.120,00 e 30
x CrS 3.326,00. Av. Alaulfo cie
Paiva, 368/401 - T«l. 227-5233.

CORCEL 72 - Coupé de luxo.
Branco c/ teto vinil. Estado de
novo. R. Pinheiro Mschado, 61.
T. 2650546. ^_

CORCEL 69 - Vendo Sedan, 4
Importação, vendas e assis- 

j p.ortas, luxo, equipado, única

tóncia técnica. Rua Assunção, | dona, perfeito estado. Tratar

CODIE,'

CORCEL GT 73 - Único dono
— Vendo facilito — Rua Conse-
lhelfo Galvão, 322.

CORCEL 70 — Luxo, coupé,
muito bom. Urgente. Estr. Vi-
cente de Carvalho, 1215.

CO RC EL Luxo - 69~ - Ótimo
estado, revisado Asemar vende
troca financia com ou s/ entra-
da. R. Maxwell. 235. T .
253-5538.

•272 ' 278 - Tel.: 246.6274. ! . 2M-1330_.
lli, -IO !>•¦¦• roRCEl Cl

BRASÍLIA 74 - Amarelo-safér.
Equipado com rádio, esiabili-
2ad6r, tapete, calhas e porta-
luvas. A visla ou fnonciado.
Tel.* 245-5S80 Laranjeiras. 

BELINA 70 LUXO - Crédito e

carro na hora sem fiador sem
fichas ou 2.C0O e 585 mensais.
B. Santa Alexanarina, 124. Kio
Comprida- Incl, domingos.

BMW 6S — Sup. novo à vista
ou 2.000 c 525 mens. R Santo
A-exandnna, 124. Rio Compri-
,io. incl. domingos-

BRASÍLIA OKM - ledas as ecres
lencio à vista ou facilito. Estr.
Vicente de Carvalho, U17-B.
Teh _39J 

-2014. ___

BÜGrFTÕKÕ - 100% mec. mo-
ter nov.o urgente oo Io.
7.-00,00. R. Dolc-res Duran, 15/
302. Esn. Esl. Quilungo V. Pe-

jiha^,
BELÍNÂ 70 - Ün. dono p. uso

ida cor supereq. à vista rreco
i <_ _&/' entr. até 36 ms. R. Ma-
, z e Barros. 554. TRÓIA. T.
234-321 2-

RELÍNÃTT - Super nova c/ ou
.1 ent. Fin. 36m. Contato Aul.
Real Grandeza, 193. L-l. Tel.
246-6741 até 21 h. Dom. 13 h.

BELINA 73 - Única dona ainda
na garanlia 4 mil kms. equipo-
dí trcco fac. 36 ms. s fiador.
Rua Barão Mesquita, 174. RUBI.

co 1° dono supereq. ent. 2900
prests. 539 revisado META. R.
das Laranjeiras, 47. T. 225-2356
ate 20h

CORCEL GT 73 - Raridade c/
15 mil kms. Troco fac. 3900
prest;. 950 revisado. MEIA R.
das Uranieiras, 47 (Lqo. Ma-
chado). T. 225-2356;

BÍIGRE 68 — Carroceria 72 está
em citado .de um zero quilo-
me'ro venha ver. Troco fácil.
Rua Uruquai 283. Tel. 268-2314.
268-6803, 268-8976 até 20 horas
Tijuca.

BÚGRE SS. mecânica 1 600 equi-
pado. Vendo. Meihor oferta eu
troco. Ver Rua Cosia Pereira
nP 4 esq. Pereira Nunes.

BELINA 72 - Supernova, único
dono, toda equip., radio,
pneus novos, finissimo trato.
Vehdo, troco o fin. R. Ds. Zul-
Da, Zuimira, n9 10/.G

BEUNA 70 superluxo bom esta-
do* pouco rodado financio até
sem entrada - Rua Conde
Bonfim 569 - Tclef. 258-0526.

CORCEL 71 - Coupé luxo t.
vinil p/ uso equip. rev. troco
•fac. c/ peq. ent. créd. na hora.
R. Marquês Abrantes, 205. 

CORCEL GT 71 - Jóia, rodas
magnésio. Tx. rod. 74 paga.
Troc;. e financio até 36 m*ses.
R Matriz, 26. Botafogo. Tel.
226.1390/226-656*J\

CORCEl' GT 73 ÃMÁRÉIO -

Estado 0 Km. Particular para
particular. 

'A vista. Ver Rua
Xavier da Silveira, 95/501.

CORCEL 72 - Vendo coupé lu-
xo, equipado. Único dono. Es-
tado impecável. Financio. U-
DOCAR. Rua Barato Ribeiro,
48. Tel. 236-4013.

CORCEL 74" - Vendo 0 km.
Coupé GT, várias coros Pron-
Ia entrega. Aceito Iroca. Finan-
cio LIDOCAR. R. Barata Ri-
beiro, 48. Tel. 236-4013.

CHEVROLET 1960 - Tipo 3JÕo".
Vendo barato. 6.500 à vista
iardineira. Rua Riachuelo 37.
f. 242-7673.

CORCEl COUPE IUXO""- Um
1973 outro 1971. Ambos super
novos. Vendo troco fact°. R.
Riachuelo 37. T. 242-7673,

CORCEL - 69 - 4 p. - ót. est.
60 mil K. Ulti. série - N. ba-
teu - 10.400. R. Riachuelo 132/
502. T. 232-3293.

CORCEL GT 72 cer vermelho c
preto único dono vendo troco
fin. R. Escobar, 91 Campo S.
Cristóvão.

CORCEL BINO 71 - Vermelho,
c/rádio cassete, vidro ray-ban.
Av Vonccslau Brás, 10, lis,
ABC. 246-1271. _ TRANSACAR,

CORCEL 69 - Entrada CrJ . . .
1 000,00. 440 cruieiros men-
sais, com todas taxas inclusas.
Av. Brasil, 15 186 — lucasl

CORCEl 70 coupé luxo único
dono sem entrada crédito na
hora finan. ati 36 meses. Av.
Suburbana, 3314 A Del Casti-
'ho.

CORCEl 1972 LUXO - 16 000
km rodados, branco teto vinil

preto. Impecável. Vendo i vis-
ia 22 000,00 - Fones: 222-5918
222-1359 » 252-1510 — Sônia.

C ARROS ACIDENTADOS -

Volkswagen- 68, 72. Kombi 72.
Variant 71. Beiina 73. Dcdge
73. Vendo no estado — Melhor
oferta. Av. Lobo Júnior, 2054
__Telcfone_ 230-1712 - YLMO.

BELINA 71 branca único dono j CORCEL 72 - luxo, 2 portas

CORCEL COUPE' GT 72 - Equi-
pado c/ ar condicionado ver-
melho/ preto pouco rodado
troco facü. 36 meses bom pre-
ço vista. R. Uruguai 283/285.
T. 268-2314, 268-6803, 268-8976
a:é 20 horas.

CORCEL 72 - Coupé
tuxo, apenas 10 mil
kms. financiamos, Se-
dan S/A. Princesa Isa-
bel, 481.
CORCEL CÕÜPE' 73 pouco uso

único deno vermelho troco e
financio Rua São Francisco Xa-
vier n° 4CÇ tel. 264-2221. _

CHEVOLET ÒPAÍÃ 73 super
equip. 4 cil. luxo b. reci. troco
fin. Rua São Francisco Xavier,
"2. -'00. Tel. 248-5476.

CHARGER RT 73 lílt. série ar
cond. troco fin. pouco uso. Rua
São Francisco Xavier n9 400.
Tel. 248-5476.

CORCEL 73 azul - Vendo coupé
equip. c/ 12 mil km. Esc.
243-9909 p/ manhã. Res.
258-1329.

CHi-VETE Okm branco. Equip. à
vista ou 12.300 entr. prest. de
638 sem aval crédito na hora.

_Mar'iz_e_Barrc^665. 228-3422.

CORCEL 70 — 4 portas. Preco
10.500. Rua Visconde Niterói,

2231._
CHEVROLET 64 - Vendo grená

americano' 100% nevo. Rua Pe-
dro Américo, 110-A.

CORCEL 69.70 - Coupé STD
Revisados. Vário*:, planos de
fmanc. aceitamos troces, mes-
mo alienado. JOLECAR AUT.
Est. Vicente de Carvalho, 1.500.
Tel. 391-6720.

CORCEL 1969 OU 70 coupé,
compro p/ meu uso dou pte.
pag. Opala 69 excelente estado
de conservação — tel. 242-3393
— Marcelo.

CORCEL COUPE LUXO 71 -
Grenat estado zero oouco uso
particular. R. Prof. Lace, 88 -
Ramos. Gagliano.

DKW VEMAGUET 66 - Eqp. fo-
da nova. P. 4.8CO ou 1.400
mais 24 x 248. Trcco. Estr.
Quilungo, 1776, Vila da Penha.
F. 391-I4IÍ. Ventagel 60, 2.800.

DKW OU VEMAGUETE -Batido
ou parado. Compro à vista to-
dos os anos. Tel. 230-766-J.
Mário.

DODGE 71 coupé lx. único dono
troco fácil, até 36 ms. R. 5.
Fre. Xavier 132 até 20 hs. In-
ternacional Veiculos.

DODGE LUXO COUPE 72 - U-
nico dono, c/ ar cond. rádio,
desemb. teto vinil, freio a dis-
co, a qualquer prova 27.000
-T. 267-8751.

DODGE CHARGER 1972 - Su-
pernovo c/ ar cond. bancos
reclináveis. Praia do Flamengo,
194. Tel. 265-6580.

DODGE COUPE LUXO 1972 -
Em ótimo estado, teto vinil.
Pr.iia do Flanienqo, 194. Tel.
265-6580.

FUSCAO 1.500 - Particular, i
Compra um u vista, novo ou
com pouco uso. Ofertas. T. ]
246 9629. Dr. Alex. i

FÍÀT 124 MOD. 1969 azul equip.
5 marchas a frente troco fácil.
24 meies bom preço à vista
R. Uruquai 283/285. T. 268-2314
268-6803 e 268 8976 até 20 ho-
ras.

FUSQUÍNHA Ê FUSCAO 73 pou-
co uso equip. varias cores tro-
co fin. Rua São Francisco Xa-
vier n? 400 tel. 264-2221.

FUSCÃO 71, 72 Revisados.
Financio até 36 meses. Aceno
troca. R. Riachuelo, 33 tel.

_222 7036.
FUSCÃO 71 - Conservado pou-

co uso urgente. Estr. Vicente
de CarvalhoJ215.

FEIRA' DE CARROS - Temos
Kombi, Volks, Fuscão, Fusqui-
nha, Variant, TL, Rural, e mais
todos os carros revis. Av.
Mons. Félix, 763/786. Irajá.

DÓDGE DART 71 - Coupé feto I FUSQUÍNHA 72 - Equip. e te-
vinil 24 mil km. único dono j visado. Vendo e troco salde
equipadissimo ar condicionado! até 26 meses. Dom. até 13 lis.
25 mil crz. Tel. 227-2435. | Estr. Vicente de Carvalho,

ITÃMARATY COMPRO - Pago
a dinheiro o máximo mesmo
alienado BAALBAKI AUTOM.
R. 24 de Maio, 19. T. 282-0298

ITÃMARATY 66 - Preço de
ocasião, perfeito eslado çfe
conservação. R. do Senado,
222. Tel. 232-2949.

ITAMARATI 70 - Pouco rcdr.do
em ótimo estado de um só do-
no. Ru3 da Gamboa n? 111.

KOMBI OKM - Pronta entrega I MERCEDES BENZ 230 S 65 em

troco e facilito temos Kombis eslado de nova u. dono troco

todos os anos 1966 ate 74. Tc ! fin. Rua São Francisco Xavier

dos rev. Av. Mons. Félix, 786/ ! n9 400. Tel. 243-5476.

IMPALA 66 - Hidr. c/ ar condi-
cion. sem coluna. Rayban. Ven-
do à vista. Aceito troca. Av.
D&mocráHcos, 695.

ITÃMARATY 67 - C/ ar cond.
excutivo. Sup. novo 2.000 ont.
e 420 mens. R. Santa Alexan-
drina, 124. Rio Comprido. _

ITÃMARATY 66 - Excelente es-
tado, "ióia" ótimo preço. Av.
Marechal Rondon. 539 alé 21
heras.

DODGE CHARGER "15" 72 -
Fin. ./ 4.000 enl. 36 ms. Créd.
imed. c/ ou s/ fiador. R. Dr.
Satamini, 135 e 151-A. LIBRA.
264-7792. Diar. até 21 hs.

DÓDGE CHARGER RT 72 - Part.
Okm. equip. Ver garagem

troco fac. até 36 ms. R. S. Fre.
Xavier 132 até 20 hs. Interna-
ciojial Veiculos.

nico dono, estado excep;
nal. 264-3332. Armando.

BEUNA 71 - luxo. Estado im-
oecávei. Financ. até 36m. acei-
tamos trocas, mesmo alienado.
JOLECAR AUT. Est. Vicente de
Carvalho, 1.500. Tel. 391-6720.

BELINA 72 - Vermelha ióia
vendo Rua Carlos 5á. 15 falar
cotti o porteiro,

BEUNA O KM. - Azul-recjata,
p-onta entrega. AUTOLINDA
REV. FORD, troc» e facilite até
36 meses. Rua Dr. Gamier, 700
Rccha. Tels. 261-4651
261-5213. ÍC

B*¦•""'NA 1970 Vermelha, jóia. 
Vendo à vista ou a prazo até | CORCEL GT 72

CORCEl COUPE 1973 luxo, to-
do equipado, estado de novo.
Vondo Av. Pasteur, 184 Ini.:
226-8157. __

CÕRCÊÍ 70 - 4 portas - Re-
visado. Trocamos e fínanci-a-
mos. Av. Rodrigues Alves, 795.
Diariamente até 21 heras.

CAMINHÃO - Chassis D-400
- 0 km - 74 - A gasolina.
Trocamos e financiamos. Av.
Marechal Rondon, 539.

CHEVETTE" 0 KM - Vermelho
rádio, etc. Troco e fac. Rua São
Clemente, 195. Tel.: 226-8214.

Ótimo estado
melhor oíerla a vista ou troco
Av. João Ribeiro, 369 - Tel.:
249-6360. (C

CAMINHÃO CHEVROLET 73 -
Vende-se c/ 4.Ó17 kms roda-
des. Ao 19 que cheq.ir c/ pe-
quena entrada. Rua EngP Fran-
cisco Passes, 234 — Penha (fi-
na*! da rua à d!reitsí.

CORCEl COUPE' IUX0~T972 -
Verde-selva, Vendo à vista eu
a prazo arte em 36 meses. CLI-
PER S/A. Rua 24 de Maio, nÇ
1047. Tel. 2B1-S522. (C

CHEVROLET PICK-UP 72 -Se-
minova. Tratar Av. Marechal
Fontonele n? 5605. Realengo.

COMPRO — Automóveis tromba-
dos em qu-iFquer estado, inclu-
sive a peso, paqo à vista so-
lução imediata. Tel. 258-4249. _

CORCEL COUPE 72 único dono
fin. c/3 000 anl. 36 ms. créd.
imed. c/ou s/ fiador. R. Dr.
Satamini, 135 e 151-A. Libra -
264-7792 até 2) hs.

Corcel compro
Venda seu carro pelo me-

lhor preço do Rio, vindo até
à Rua Conde de Bonfim 867.
Tel. 258-0204 onde o Sr. King
o espera e duvidamos que ai-
guém pague mais.

Rua_Sla. Clara, 271

DODGE DART 70, 71, 72" E 73
— Revisados em excelente es-
tado. facilito. Av. Rodrigues
Aives, 795. Alé 21 heras.

DODGE CHARGER RT 1973 su-
perequipado, c/ ar cond. ro-
das de titânio, vidro fume, etc.
Um espetáculo de carro. Av. -
Pasteur. 184. Tel.: 226-8157 - D?DGl SEDAN 73
Ac. troca.

DODGE CHARGER 73 ióia, sup.
equip. estofo especial couro,
ar condic. vidro fume, vinil
azul, eslado Ck 26.000 km-
40.CO0.CO à vista - Arranjo fi-
nanclam. - lei.: 224-5048. Wil-
sen.

DODGE DART 70 
" 

A 
~7À~~ÕK.

Opala 69 a 74 OK. Troco e
financio mesmo que seu carro
tenha divida. R. Mariz e Barros,
72 e R. Conde Bonfim, 40.

DODGE 1 800 e toda linha 74,
c/ou s/entrada até 36 meses,

.s/auto usado tem m/avaliação
Rev. Aut. Chrysler, Av. Alian-
tica esq. Djalma U I r i c h ,
236-7781 - 256-6230. até 22
hrs.

258.
FUSCÃO - 71 - 72 e 73

equip. e revisados
- Todos J

endo ou
troco saldo até 36 meses. Do- i .  
mingo até 12 hs Estr. Vicente JK COMPRO _ psg0 _ visla n8
da.Carvalho, 1258.  hora 

prec0 n,áximo que nin-
FIAT 124 coupé sport. super quem paga. Mesmo alienado.

nova. Linda cor. Vendo a vista r. Conde Bonfim 867. Tel.

.ranço.
Transfiro financiamento c/ 10

. , ..ntrada. Somente il mil
DODGE 73 - Coupe luxo, pou- | K,„ ,-__)__!__. R. áo se„_do 222.

co uso, bom preço à vista. Tro- i
cz e fac. Rua Pai&andu, 104 -

Esq. M. Abrantes.  i

T;', ?22-29-,<-9.

DKW 59 SPORT - 2.800,00 Ven
do, caixa longa, paral. recort.
rádio, bancos Corcel, pneus
cintur. etc. Tel.-229-5914.

DKW VEMAGUETE 62 - Vendo
somente" à visla 2.500. Rua
Barão de Ubá, 14 apt. 201.
Praça da Bandeira.

DKW - 62 -. Enxuto. Ver R.
Itabíra esq. Idumé B. Pina..
3.000^00^

DKW VEMAGUETTE 66 - A vis-
ta 5.253,00 s pedres, 5/ bali-
das. Av. Suburbana, 8980 ale
às 20 hs.

DODGE DART 71 Ótimo es- j
tado, ar refrigerado rádio, 4 ,

portas, vermelho. Ver garage
do Edifício Av. Atlântica 2856 , DART COUPE 73

DODGE COUPE 72 - Cambio
no chão. 5 marchas, c.-rro re-
visado. R. do Senado 222. Tel.
9.12-2949

DODGE" DART 72 coupé. Linda
cor, super novo. Financ. até
36 m. s/ent. acertamos troca;,
mesmo alienado. JOLECAR
AUT. Est. Vicente de Carvalho,

1 500._Tel. 391-6720.
DODGE S.E. 73 - Único dono

pou:o rodado c/ garantia. A
vista ou troco fac. T. 248-0750.
R. Barãc d= Masquita, 205-A.
TORONADO.

DART 70 - Ótimo equipado.
Ent. 3.850 sildo 538 mensais.
Crédito imediato, _/ ficha
cadastral e s/ fiador. T .
254-6237.

Ar condido-

rista I
financiamento troco.

Mariz e Barros 665. 228-3422.

FUSCÃO 72 E 73 - Ambos no.
vissimos. A vista ou financiado
troco. Conde de Bonfim, 18

_- 234-5885.
FUSCÃO 71 - Saminovo, equip.,

mec. 100%, único dono. Ven-
do troco e fac. Rua Da. Zulmi-
rii JÇ'51

FUSCA 68 cer pérola. Vendo
mot"vo de viagem*? Ótimo esta-
do de uso. Tratar à R. Frí.ncisco
Xav:er 146-A tei. 264-4478 Cio-
vis das 10 ás I9h.

763. Irajá.

KARMANN-GHIA 69/70 - Es-
tado qoral bom. rádio rodas
cromadas. pneus novos, volante
F-l etc. à vista 9 800,00. R.
H = ddo:k Lobo, 33 c/lfarmácial. :
Tel. 234-0150. 

KOMBÍ STAND. 74 Ò Km/70 -

Jóia revisada à vista, troco
financio 36 ms. R. Haddock Lo-
bo 335. AUTO LORD.

KOMBI 70 - Jóia -- CrS
10.000,00 M. 11 - CrS
669,90. Av. Gov. Amaral Pei-
xoto. 275 - Ent. 271, 29 andar
sala 203 — Nova^Jcjuacuj

KARMANN-GHIA 64 - Todo 68
bancos de te c/talas troco por
Volks. Rua 3 c/ 34 Guadalupe
próx. f. ônibus 908.

KARMANN-GÚIÁ 65 - Excelente
ent. 2.000 e 300 p/ més financ.
próprio S'' fiõdor. R. 24 de
Maio, 427. T. 281-1631 -

23.1185981_
KARMANNG. TC 

~7Í 
e Karman

68. Ótimos. Pequena entr. Até
36 meses. Barata Ribeiro, 232.
Tel. 255-3028-,Até 21 horas,

KÒMBI - 67 - Em ótimo esta-
Ho Toda revisado. Financiamos
alé 30 meses. TURIAUTO REV.
AUT. VOLKSWAGEN. Rua Cons.
Galvão, 710 - Madureira.

MAVERICK 74 COUPE - Prata
antares metálico freio disco
equip. troco facü. 36 meses
bom preco vista. R. Uruquüi,
285. T. 268-2314 2 6 8-6803
263-8976 até 20 horas.

OPAIA 73 SS 4.100 - Super
equipado c/ ou 3/ ent. Fin. 36
m. Ccntalo Aut. Re;. Onndcii,,
193 L-l. lei. 246-6741 alé 21
h. dem. 13 h.

ÕPAIA 71 - luxo camb. no
chão, pcuco redad. ett. Okm.
Troco e fjc. R. G. Polidoro,
185. T. 2.16-5723.

FUSCA 68 cor pérola. Vendo
motivo do viagem. Ótimo ostado
de uso. Tratar à R. S. Francisco
rio de uso. Trctar à R. Francisco
Xavier 1-16-A tel. 264.4476 Cio-
vis das 10 sà 19h.

FIAT 850 — Vendo 67 - rádo,
ferro oriqinal. Base 10.000. Ac.
cferta_ 248-4583._

FUSCAO 72 - Ãrui. vendo
16.000 è vista. Tel. 285J727.

FIAT 124 COUPE 1971 E 1968
— Em ótimo estado, equipadas.
Praia do Flamenao, 194 — Tel.

J65-65S0.
FUSCÃO 72 - Em ótimo estado

troco e financio. Tratar Praia
do Flamenao, 194 - Tel.
265-6580.

258-0204._Sr._Kinc>

JEEP CANDANGO 61 - Molor
novo, fi,,. c/ 2.000 enl. 24
ms. Créd. imed. s/ fiador. R.
Dr. Satamini, 135 e 151-A -
LIBRA. - Diar. alé 21 hs.

JK 69 — Jóia rara, caramelo
fin. até 36m. REVENDA - Rua
Humaitá, 44-B. Tel. 226-6990.

(Ç
JEEP CANDANGO - Mec. pinl.

ótimo c/ tala larqa. Preco 3.80O
só à vista. R. São Salvador, 29
apto. 602. Tcf. 265-6476. Largo
Machado.

JEEP WILLYS 60 - Rua
Alves de Brito, 11. Tel.
258-6714 - P/ melhor
oferla. (C

MAVERICK
1974
é com

AGENCIA

JK-69 único dono ótimo estado
revisado fin. c/ 500 e 493 p/
mês R. São Francisco Xavier
342-C. T. 234-3833.

jK — 70 — Pérola. Espetacular.
Financio até 30 meses. Aceito
troca. R. Riachuelo. 33 tol.
222-7036.

_ Tel. 221-3348,
DODGE DART 71, coupé, bran-

to, c/vinil, Av. Venecslau
: Brás, 10, lis. ABC. 246-1271. -

| TRANS_A£AR.

I DART 72 coupé últ. série supe-
requip, luxo refríq. hidróv.
bouclê 27.000km 26 mil
Clsra 26/902 - Copa.

DART 71 superluxo
equip. ] dono 17 m
Ciara 26/902 - Copa.

CORCEL COUPE 72 - Em ólimo
estado, superequípado. 'A vista
ou financ. até 36 mc-ses. R. do
Senado 222. Tel. 232-2949.

Sla.

4 portas
nll R. Sla.

nado direção hidráulica pouco ;
rodado excepcionai estado. 

'A I
visla ou iroco fac. T. 248 0750.
R. Barão de Mosauila. 205-A I
Toronado.

DÃRT COUPE 72 - Freio à disco j
hidrovácuo único dono à vista i
ou troco fac. T. 243-0750. R.
Baráo de Mesquita, 205-A Toro- |
nado.

Tel .

Maio, 316,332 - 261-8008.

em 36 meses. CLIPER S/A. Rua l
24 de Maio, 1047. Tel.
-11-5522. __ 

[Cl
SEtlNA 70 LUXO - Toda refor- | CHEVEtTE Ok. Vermelho

mada e revisada, único dono. j Ia. En!_r.go hoie
.lUTOUNDA REV. FORD. Troca
e facilita até 36 meses. Rua D;.
Gamier. 700 — Rocha. Tels_
261 '6 ti 151-5213. ¦C • 7T,

ormu-
Todo equi-

pado. CrS" 26.500. Troc. fac. R.
Haddrck Lobo 379 - 228-8646
COSTA AUTOMÓVEIS.

BELINA 1971 - Vermelha, esta- ;
rio dc Ükms. Vendo à vista ou '
.*. prarc até cm 36 meses. CLI- '

PLR S/A. Rua 24 de Maio,
Í047. Tei. 281-5522. <C j

CORCEL COUPE* LX/72 -

Equip. p/ GT amar/preto -

par:, único dono — conser-
vadissimo - 23.000 à vista ou
arranja-se fitvac. Tratar peto te-
lef. 224-5708 - Carlos.

Compro carros
Von d a seu carro pelo me-

lhor preço do Rio, vindo até

à Rua Conde de Bonfim 867.

Tel. 258-0204 onde o Sr. King

o espera e duvidamos que ai-

guém pegue mais.

CORCEl'COUPE 71 único dono
pcuco uso. Vendo 17.000 fi

CORCEL COUPE' STANDART 73.
Branco. Estado 0k. Troco. Fac.
R. Haddock lobo 379 -
228-3646 COSTA AUTOMOVEIS.

CHEVETTE - Novos e usades.
Todas as cores. Estrada do Ga-
leão n° 801-C Telefone

_396-3758J
CHARGER RT 73. Vermelho cem

I ar condicionado. Estado Ok.
I Trcco. Facíl. R. Haddock Lobo
i 379 _ 228-8646 COSTA AU-

; TOMÓVEIS.
CORCEL 69 TAXI -Vende-se,

cm bom c-stado de conser-
I vação, c 'auíoncmia, trat. com

Dr. Santos, Rua Senador Dantas,
I 75, grupo 2109. 

500 e 799 p/ més. R. Sáo i CHEVROLET BELAIR 1954
frincisco Xavier, 342-C. 1. i Vendo pela melhor oferts
234-3-333- Tudo perfeito e oriqiníl — Tr

Tel. 267-9128.rer mecânico

CAMINHÃO BASCUIANT CHE".
VROLET 68 - Vendo ou troco
p.' carro nacional Av. Monse-
nhor Felix, 674 (borracheiro). _

CAMINHÃO F-350 DUAS 1960
— A vista impecável Rua IbiB-
paba, 138. Engenho da Rainha.

Crédito na hora

CORCEL GT 72 - 2 lindas cores
eouipado único deno 'roço fac.
06 mt. s/ fiador. Rua Bõrão
Mesquita, 174. RUBI.

CORCEl~GT 73 - C/ 9 mil kms.
único' dono bancos reclméveií.
de luxo toca-fita K7, troco fsc.
36 mi ;./ fiador. Bjfão Mes-
ou,ia, 

' 
174. RUBI.

CORCEL GT 73 - Ape-
nasJJ mil kms. finan- | Sem (i.dor. sem f..ha. çn.
ciamos. Sedan S/A.Av. i trego o carro na hora. Qual-
Princesa Isabel, 481.(Cjquer marca. Troco R. Santa
..-«-.ív.•»«"""".' —7_\JZ~~~cZ>' (Alexandrina 124, Rio Compri-
CORCEL/70 olimo eslado. tnt. ,.,,,' '

2.000 prest. 3.500 R. Arnaldo j 
do incl. domingos.

Quinlela 71 Botafogo 246-1126. ; CHEVROLET 72 - Luxo. 4 portas
CORCEL/72 - Ótimo estado. , szu! equipado. Novíssimo,

[nt. '43.000 presi. 464,00 P. Ar- I Vendo Praia do Flamengo, l
n-ttdo Quintela, 71 Botafouo í 300-A. Com proprietário. Tel. !
246-1126. I 245-0584. |

CHEVETTE 73/74 --" P. rociado I CORCEL NOVO enuip. vidro fu-
impecável à vista troco fac. s/ ' mé. A vista ou 7.000 entr.

alé 36 ms. R. Mari. e| Prest. 871,00 créd. na hora s/
•ival. R. São Francisco Xavier
139. 254-0647.

CAMINHÃO CHEVROLEr 59
basculante. Ver e tratar Rua
Azevedo Lima n. 191.

CORCEL LUXO COUPE 70 - Ã
v;sta suspensão moderna, teto
vinil, rádio, ventilador, faróis,
bi iodo, ótimo estado. Rua Li-

R. Mar z i ma Berros 54-A casa 2 - São
TRÓIA. T . , Cristóvão.'

CORCEL GT 71 - Part. c. ./ de-
feite R. Cosia Lobo, 131. T. 11

ÍL.L hs. T. 234-5876.
CORCEL 71 - Luxo mec. lat.

espetacular rádio de fábrica.
Praça Mai vino Reis — Posto
Petrobrás — Grajaú.

CORCEL 69 E 70 — Excepcionar:.
- Coupé — Troco — Fin. s/

enlr. Uruguai, 205_-_238-0106.

CORCEL 72 - Coupe luxo ama-
rolo. Ven rio a vista ou finan-
ciado. Aceito trota. Av. Barto-
lomeu Mitre, 620.

CORCEL 71 - luxo, Coupe, te-
to vinil. 1.000,00 de entrada
p 799,00 mensais. Av. Bjrtolo-
meu Mitre, 620.

Corcel compro
Beiina compro
Pago a dinheiro na hora

mesmo alienado ou p/ con-
serio R. Haddock Lobo 403

tels.: 234-3234 e 264-4298 e
no Centro na Av. Beir^-Mar,
216. Tel.: 252-8341 e 222-9612
~ Não venda sem cônsul-
tar-nos.

CORCEL COUPE 73 STD'-- Un co
dono equipado pouco rodado
cy çjarantia. A vista eu troco
fac.'T. 248-0750. R. Barão de
Mesquita, 205-A. TORONADO.

CHEVROLET VERANEIO W -
Vende-ss à vista. Ver à Rua
Peter Lund, 226. Tratar à Av.
Nilo Peçanha, n° 26, 69 and.
Sr. Alberto. (Não se atende por
telefone).

pados.

DÓDGE CHARGER 71 4 L5, reíri-
•gerado, dir. hidráulica, espeta-
cular estado. Leopoldo Miquez,
108 c/ porteiro,

DODGE DART 72 F
CHARGER 72 - Revisa- .
dos Sedan S/A. Av. fuscão n, n
Princesa Isabel 481. (C

DODGE CHARGER 71 - Crédito
e carro na hora sem fichfs sem
fiador eu 2.000 ent. e 1 100
mens R Santa Alexandr.na.
124. Rio Comprido. I nc i .
domingas.

DODGE 130D LUXO - Pouca rc-
:!;.'.• ótimo estado, superequi.
pr.cii, ..i.id;. ns garantia. A vi?-
ta ou fin. até 36 meses. Rua d-
Senado 222. Tel. 232-2949.

D-.-Oüé 1970/71 SEDAN - C.rro
c, garantia 5 mil km. A viria
ij financ. até 36 meses c/ ou
.,¦ entrada. R. do Senado 222.
Te* 232-2949._

DÓDGE-COUPE' 71 - Supere-
c-uipe-dc.. perfeito estado, carro
ro^isado com garantia. R.
Senado 222. Tel. 232-2949.

Hidramatícos c/
nads em ótimo est aci*
do Flamengo, 19-i.
265-6580.

FUSCAO 72 - Olimo - Equip.
Passo financiamento. 22 x
354,00 - Ver Av. Henriaue Du-
moni, ó5-B-

FUSQUÍNHA 67/68/69/70 -
Fuscão 71/72/73. Corcel 69 a
72. Financiado até 36 meses.

r,-.[)í**: ú^nl /i) lx ' Com ou sem fiador. R. Candi-DcDG/nihAseTm:°ovo 
Zcó ro'-! do Ben,c,1Co6Te, 390.1981.

dado, excelente estado mn.., BEZERRA AUTOMÓVEIS.
á vista ou até 36 m. R. 24 de ! FUSCAO 72 - Novo, rádio im.

portado CrS 16.000,00, urgente.
Rua Dois de Dezembro, 4*4 ap.
101.

FÜSCÀÓ 1972 - Vendo pela
melhor oferta o u troco por
Volks. Menor valor. Tratar com

70 — Diversas Silvio. Sotero do* Róis, 31 Telf.
sado-s o equi- 264-2515 234-3918, %

f nanciamos até 36 me- fÜSCÂO 72 - Tenho 2, rev.
ou sem enlrada. TU- f;n. c 3.000 enl. 36 ms. Créd.

RIAUTO REV. AUT. VOLKSWA- imed c- ou s/ fiador. R. D-.
GEN, Rua Cens. Galvão, 710^ Satamini. 135 ? 151-A. LIBRA

FUSCÃO 73 ; 16 mi km. roda- ! 264-7792. Dia-, alé 21 hs.

do azui niágara vendo troco fUSCÀO COMPRO - P?go j

JK 2 150-1 1971 - Único dono
pouco uso, últ. serie trcco e
facii. Rua S. Franc. Xavier, 82.

FORD GALAXIE 500 E «D. « 
JEEp W|lLYS 51 - Rua SaintOlldiciO- ' "Ti" " ' ~i~at\~ 

ir\-
Praia I ''-mín- '80'703. .-.-.

JIPE Vendo Willvs 57 (4ci
r- lanei. Rover 49 3-500 cs 2 ,
tratar 237-4022. Ou Est. do Bi- 1
Buá, 190. A. Bcscrista;

JK 69 - 70 - 71 - 72 -Várias I
cores, todos cambio embaixo. :
Troco ou fac. Rua Barão de ;
Mesquita, 48. Tel^ 228-3220.

JEEP FORD/ WILIYS 70 4x4,
Icngo 100% à vista ou fin.,
troco. R. Dark de Matos, 184
- CUPECAR.

KOMBI 1972 STD - 3a. série.
Nova ape-naí 18 mi' kms. Único
dono. Equip. Vendo troco fi-
nane. B-:rãc Mesquita, 131.

KÕMBI - STD 1974 Okm
Pronta entrega com todis as
gardntiôs fábrica. Vendo iteco
financ. Barão Mesqu 131.

lin. R. Esc-bsr, 9) Campo S.
Cnsíóvãc.

FIAT 68"-"Í24™ Pérols/eslcf.'.-
mento preto, rádio original e
rodas àe magnésio. A vista eu
•;</ troça. TeJ. 245-5880_lrra_ni._

FUSCÃO 72. Azul-nápol.'. Exce-
lento estade CrS I4.C00. Trcco.
Fácil R. Haddrck Lobo 379 -
228-eó46_COSTA_AUTOMOyEIS.

FUSCÃO 73 c' 3 mil km. reais, i
Estado Ok. Troce. Facilito R. >

vista na hnn prreo mãvimo
que ninguém P-^oa, mesmo
alienado. R. CenH. Bonfim, 867
- Tel. 258-0204. Sr. Kinq.

70
Fuscão
-71-72

do

DODGE DART 71 - Particular
vende Ver Av. Afranio de Me-
I , Fr?.r.co, 3C5. Todo equipado.

Equipados revisados c/ ga-
Haddock Lobo, 379 - 228 8646 ! rantia várias cores financi-ranos
Costa Automóveis.

FUSCÃO 72 - Amarelo excep-
cíoncl conservação, equipado
rádio, toca-fita etc. REVENDA:
Rua Humaitá, 44-B - Tel.: . .
276-6990. JC

FIAT 68 — Estado impecável bom
prece a vista fac. Rua São Cc-
mante, 195. Tel.: 226 8214, (C

CORCEL GT 71 - Amarelo/ pre-
to. Excelente. Garantido. KIKO
CAR Iroca, fac. R. Vise. Sla.
Isabel, 72 - 238-0678 - 21hs.

CORCEL COUPE 72 STD - Dupla
carburação rodas maq., instru-
mentos cor preta carro excepci-
onal c/ garantia. 

'A vista eu
Iroco fac. T. 248-0750. R. Barão
de Mesquita, 205-A Toronado.

CORCEL G7T. 72 -- Pouco ro-
dado todo oriainat. 'A vista
ou troco fac. T. 248-0750. R.
Barão de Mesouifa. 205-A Toro-
nado.

DODGE CHARGER 73 - Cima-
him.-k.-.. ll.OOOkm rod. E=tudo
l/eci t f'n. R. Hrddock lobc.
25!. Tcl 213-6611. UPliACO i FÜSCAÕ 72 

~-

&{''• _ ___  . l Ótimo estado -

DÃRT COUPE' 71 - Ouro/ vinil, j Rua Gilberto C
fr. hid'. Base: 21.000 ou fin.
_¦' 15.000. Rua Magalhães Cou-
:o, 690 - apt9 a02. Tel.:
2498261.

DODGE DART COUPE LUXO
1971 - Equip. único deno tre-
co fácil. 36 meses bom praco
visla. R. Uruguai, 285. T.
268-2314 263-6803 268 8976 alé
20 horas.

DODGE DART SEDAN 71 -

Branco estado de novo e outro
70 verde ólimo estado trooa-
mos e facilitamos 36 meses
bons píoços à vista. R. Uru-
gual, 2B3/285. I. 2 6 8-2314
268_68M 268-8967 a té 20 horas.

ÓÍESÉt. 1966 VENDO - Chovro-
let — truck — freio a ar. ro-
da raiada - Randon - Dutia
Km. 4^

DODGE' COUPE' 72 - 18.C0Ó
kms. reais, à vista ou tr. fac.
c/ 9.-.00 enl. prest. 724.CO %l
i .ai. leve ns hora. Mariz e
Barre;, 583. T. 264-7195

Vende-se -
Único acro,

osc, 230 _o>.
1003 -_Tel^ 269-6734.

FUSCÃÓ~ 73 - Equipado,~ocre",
17 500 à vista, financ. eu iroco.
R. Domingos Ferreira, 214.
Ccç^. 236-7549:

FUSQUÍNHA 71 - Novo eqrj"ip.
à v;std eu 5.000 ent. prest.
¦195,00 créd. na hora s/ aval. j 

FIAT 70,
R, São Francisco Xavier, 189. j
254-0647.

FÓRD FAIRIAINE ANO 60 - |
6 ctlíndos mecânico licenciado
para 1974 vendo mecânica a Q
toda prova melhor oferla. Tra- ;
tar a Praça Niterói n° 7 Ma-

¦JÍUr-V....,.» -n II i 
- GORDINI 64 - Rádio, cinía-qra-

FORD FALCON 60 - Mecânico. | fite ,, pocjre!> \.bW. Rua Ma>.
6 cilindros cm linha, todo no- ' we:* ^44,
vo, original, excepcional esta*
do. Ofertas Sr. Santos. Toodo
10 da Silva, 738.

FUSCAO 72
dona, excelente citado de con
servacão, super equipado. Bom

ou trocam-os. T. 248-0750 -

234-1487. Rua Barão de Mes-
ciuita 205-A

TORONADO

FUSCAO 72, 71 • Volks 69. Com
ou s/entrada. At*é 36 meses.
Barata Ribeiro, 232 - Tel.
255-3028. Aberto ató 21 horas.

fUSCÀO 71 o 72 - Revis.-.drs
e equip. Vários planos de
In.n: -cei^mos trocas, mes-
mo alienado. JOLECAR AUT.
Es-. Vicanie da C;rvalhc. T.5C0.
Tol. 39*.6720.

FUSCAO 70 . 71 - Karmann 69
e Variant 70. Troco ou fac. í?u.i
Barão de Mesquita, -18. Te!.
228-3220.

850 vermelha, equ'-
p'da, pouco rodada. 18500,
troco f.nancio. Min. Vive ir oi.
de Castro. 41, 256-7777.

KARMANN/ 68 vendo a visla
S.700,00. R. Amaral, 33 - Tiju-
ci - 

[çl. 252-9002.
KOMBI 70 - Òs mo ?stado, a

vista Cr? 14.030 00. Ver Esrrada
! cia Ga.aào n9 801-C liha do
! Governador.

KARMANN-GHIA' 68'"'-" Olmo
j estado, trocamo; e f-nane'ame«,
| 4V. Rodr;ejues Alves, 795, alé

| 21 horas. _
i KOMBI FURGÃO 73 - Nov.

sem uso - 20.000 km compra-
vades sujeito a qu.:!quer prova,
pode trazer mecânico. Ver Av.
Democráticos, 315. Tratar Dna.
Nei3. Tei. 242-2920.

KARMANN-GHIA 68 - Censor-
I sive), preto lindo carro püssí-

gem de contrato. Rua São Cio-
monte, 195. Tel. 226-8214. (C

KÕMBI 74
ro tola

Kombi compro
Venda seu carro pelo me-

lhor preço do Rio, vindo até

à Rua Conde de Bonfim 867

Tel. 258-0204 onde o Sr. King

o espera e duvidamos que ai-

guém pague rnais. __
KARMANN-GHIA ti - Super

novo. Aceitamos trocas mesmo
alienado, financ. dlé 36m. JO-
LECAR AUT. Esl. Vicente dc-
Carvalho, 1.500. Tel. 391-6720,

KOMBÍ FURGÃO 
~ 

73 - C
ll.OOOkm. Ver Poslo Gas. Sl°
Afonso - CrS 19.800. R. B.
Mesquita, 198 - 264-0566.

KOMBI 60 placa vermelha exce-
lente- e:t. financ. próprio até
36 m. Troco R. H. Lobo 413-A
T. 234-8598 28 IJ 632-

KARMANN-GHIA TC 72 «xcolen-
te seminovo financ. próprio s/
fiador alé 36 m. troc. R. 24
de Maio 427 T. 281-1631
234-B59C.

KARMANN-GHIA 66 - Verme-
.ho - Olimo estado. KIKO
CAR Iroca, fac. R. Vise. Sta.
Isabel, 72 - 238-0678 - 2Jhs.

KOMBIS 66 - 67 - ,63 - 69 -
70-71 - 73 -{Revisadas.
Financ. até 36m Aceitamos tro-
cas. JOIECAR. AUT. Est. Vicen-
te de Carvalho, 1.500/1.503.

Kombi compro
Karmann compro

Pago a dinheiro \u hora

mesmo alienado ou p/ con-

serto R. Haddock Lobo -103

tels.: 234-323-1 e 264-4298 e

na Av. Beira-Mar, 2I6 Centro

tel.: 252-8341 e 222-9612 —

Nao venda sem antes cônsul-

tar-nos.

KARMANN-GHIA TC 70 - Espe
tacular estado. Trocamos, fi-
nancamos. Av. Rodrigues Ai- j
ves, 795. Alé 21 horas.

KOMBI 1967 - Vendemos sem j
irt.í-mec.árics, emplacada 1974, ;
Tratar Rua Fonseca T c I e s , j
186-A. 3. Crisróvâ:. Fone!
248-3833.

T.C

OPALA 70 4 pts. - 4 cil. -
azul-claro à vista II.OCO. R. Ba-
rata Ribeiro 17/304.

OPALA - 4 cilindros especial
j de luxo ótimo e-stado. Vendo
j ver Rua Miguel Cervantes 420
I Méier:
! ÕP"ÃLÃ"TÜXÓ~ 70 - Cem ar re-
í frigerado. CrS ió.SOO. Rua Jose
1 Félix, 21 - Tel: 261-5757. Fi-

nancio c/ peq. entrada.
OPAIA 1974 - OKm - Proníã

| -entrega 2 ou 4 portas - Cor
I a escolher. Tratar tel. 285-2470
i SrJoão.

Gálaxie 500 •••
LTD • CQRCEL09
Pronta entrega m
Crédito Imediato

AV. RADIAL OESTE
esq. R. Senador Furtado
Tels.248-7454- 234-9316

234-4945 .

MERCEDES OU CARRO/ alto lu-
xo compro dando em troca ter-
reno comercial bem no Largo
da Freguesia (Barra—Jücarep.)
c/ 2 fre-ntes - 234-5017 - Snr.
Cavakanii. ^^

MERCEDES 60 - Vendo 9.800.
Troco e facilito. Pça. Demélrio
Ribeiro, 99. T. 265-5422.

MERCEDES - Compro á vista
uma para meu uso. Nooócio de
particular para particular. —
255-2453.

MUSTANG 67-68 V8, hidramá-
tico, direção hidráulica ar con-
di cio nado, único proprietário,
linda cor. Tel. 221-0915 Moy-
sés,

MUSTANG"iwT"- March I -
Zero Km — Todo equipado
cor vermelho. Tratar: — Sr.
Augusto. Tol.: 252-2644 - ou
252-5609. _

MAVERICK 2 PORTAS OKM -
Pronta pn traga. Preco e condi*
ções excepcionais. 264-3232 -¦
Armando. (C

MAVERICKT PORTAS"- Pronta
entrega. Preço e condições ex-
cepcionais. 264-3232. Armando.

jÇ
MUSTANG 68"- Excelente' es-

tado. Estrada do Galeão, n9 \
801-C. Tol. 396-3758 - liha do
Governador.

N

OPALA GRAN LUXO 4.1C0 único
dono est. novo troco fsc. 36
ms._ Ru_a Barão Mesquita, 174.

OPALA lUXÒTrXKO em ex.
cepcionsdo ostado ún. dono
troco f'n. Rua São Francisco
Xavier_n9 400 tel. 264-2221.

OPALA 72 - Coupé 4 cil. esta-
do de rerc. 'A vista ou 5.500
e 36 x 777 outros planes. Tro-
CO. Cd. Bonfirn,_l8. 234-5885.

OPALA COUPE' o tipo mais lu-
xuoso 5S72 é uma riquesa Hn-
do trata; com o dono da: 8
às 18 hs. 258-0659.

OPALA COUPÉ' ESPECIAL 72
— Cambio no chão freio disco
equioado troco fací*. 36 meses
bom preco vista. R. Uruquai
285. T. 263-2314, 268-6803,
268-8976 sté 20 horas.

ÕPALA 70 IUXO - Vendo troco
factÇ novo e equipado. Vendo
iroco e fact?. R. Riechueio 37.
T. 242-7673;

ÕPAIA 71 - Multo bom 6 cil.
luxo. Urgente. Eslr. Vicenie dc
Carvalho 1215..

OPALA 72 - Coupé, stand, no-
vo urgente. <*** marchas. Est.
Vcente de Carvalho n° 1215-

ÓPALÃ 71 - Luxo - 4 p. bran-
co, estof, preto - Vondo. Tei.
254-2857.

i OPÁLA 71 - 72 - Rev. mec.
00% troco e fac. sem ent. —

A longo prezo. R. Uranos, Ul9

Verde na garanti.i
vendo entrego na I

hora cem 8.500 ent. sem fia- 1
der, Rest. Icnrjo prazo, outres j
p!in^;. R. Delgado Carvalho, !
13. lijuca. 248-0576.

KOMBI 72
6.500 enl.
nc, hora s
cisco Xõvie

KOMBI compro mesmo -slienad-a
iiielhor oferta pago mais Cr*-*
5G0.C0 Av. Suburbana, n 9
3314-A Del Castilho.

KARMANN T.C. 71 - Toda
equipada único dono exeepc i-
onal c garantia. 

'A vista ou
iroco (ac. T. 248-0750. R. Barão
de Mesquita, 205-A Toronado. _

Kombi compro
Karmann compro

PAGO A DINHEIRO

Ató pi conserto ou aliena-

do vou a domicilio cubro c/

600.00 q. oferla R. Maxwell

357 hoje 258-1706.

ívOMBfO KM - Entrega imedia-
ta, c/ ou ./ entrada, até -40
meses. Aceitamos iroca. TIA-
NA' - Av. 28 cie Setembro,
36. Tei. 254-4133 ou 248-9024

KARMANN.GHIA 66 E 69 pou^
quiisimo rodado vendo troco
fn. " ~

Cristo

NAO PERCA SEU TEMPO Re-
ceba pelo ^eu carro o maior
preço cia Gh na hera a dinhei-
ro, vá à R. 24 de Maio,
316 332. mesmo que esteja ali-
enado. 261-8008.

OPALA E CHEVETTE 74 OK. Iro-
camos mesmo que s*?u catro
tenha divida (qualquer marca
¦serve*). Pólux — concessionária
Chevrolet. Ipanema R. Prudente
d. Morais, 147 Tiiuca - R.
Mar,; e Bar-os, 72 e 821 o R.
Conue Bcnijn, 40^_

OPAIA 70 luxo. Vendo Rua
Francisco Manoel nÇ 95. Ben-
fica. Em Ircnle o HCE.

OPALA 71 — Sedan. Cambio no
chão. Estrada do Gaieco, n9
801-C. liha do Governador^

ÓPALA COUPE 72 - 73 - Bom
preço à vista trocamos e facili-

Olaria.
OPALA COUPE IUXO ,72, 4

ma.-c. 70/Sedan, revis. à vista
troco financio. Rui Haddock
Lobo, 335. AUTO IORD.

OPALA 71 - Pcuco rodado exe.
est. cens / à vista ou 2 C00
ent. e mens. 698 s/despesas.
Rua Estrela, 52-A R. Comprido.

ÓPALÃ 74 — Gren-luxo, coupé
- -1100, oamblo embaixo, rádio
e bancos reclináveis. Uma be-
leza. Vendo, troco e hn. Rua
Da. Zuimira, n? 10/G,

OPALA 73 coupé 4 m=rchas ei-
pecia! todo equipado com
I4.000r-.rn linda- cer bom preço

Á vista ou financio até sem e/i-
trada. Rua Conde Bonfim 569.

OPALA 70 LUXO - Grené ótimo
c-stadci, 48.000V.rn. R . Ccnds
Bcnfim 6S0 604.

OPAIA 69 Conservado. 4 cií.
luxo. Estr. Vicente de Carvalho,
1215,

ÓPAYa COUPE ZERO - Vinho,
cambio embaixo. KIKO CAR
troca. f-K. Freio disco. R. Vise.
Sta. Isabel, 72 - 238-0678 -
2jhs.

OPALA 71 luxo 6 cl. randYde
(carro de médico) troco fncil.
a:é 36 ms. R. S. Fre. Xavier 132
até 20 hs. Internacional Veicu-
Io

— Nova à vista ou
prast. 675,00 créo.
fador. R. São Fran-

r, 189. 25-1-0647.

Compramos \ 00001 iuxo \m frw. - j -±u
; Várias coros, garantias totais, i r"

preço a vista. Tel. 2298106
José Carlos, após 9.30 hs.

Barros: 554. KOI A T.
;34-32|2._ 

CORCEL'COUPE BINO 6» -Su-

pereq. tape à vista troco fac.
entr. até 36 ms. R. Mariz

c Barros, 554. TPOIA. T
234-3212.

CORCEl COUPE LUXO 72
Impecável i visto troco fac
v entr. ate 36
e Barros, 554.
234-3212.

CORCEL COUPE LUXO 71 - Su
pereq. ã vista troco fac. s.'
entr. até 36 ms. R. Mani ¦:-
Barro-, 554. TRÓIA. T.i ...
234-3*212.

_ 9CORCEl 71 e 72
e à porlas, v. cores, re-
v isados, financiamos.
Sedan S/A. Av. Prince-
sa Isabel, 481

. CHEVSOIET 62 oass. part. taxa
1 paqa 4,800. Av. João Ribcro

[ 105. Jel. 249-9202.
CHEVROLET 1963 com pneui e

!êtar!a ->ove Pict-Up Furcão
i vsn-dr ao 1° barato. Av. B'sz

r- P-.2. 720 Penha Snr. Quei-

Cr.rros nacionais, Volks. 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, Kombi
todos os ano?, Variant Cor-
cel, Chevett. Pagamos na ho-
ra, mesmo alienado. FÁCIL
VEÍCULOS.

Av. Suburbana 9991 — Cas-
cadura.

COMPRO^ _ Automóveis nacio-
nais qualquer ano e estado
mesmo alienado. Vou no local
Pügo no ato. Tel. 280-4695
RUI.

CORCEl 73 - 72 -71 « GT 72
C2upé lx. revis. equip. troco
fac. até 36 ms. R. S. Fre. Xa-
vier 132 até 20 hs. Internacio-
nal Veículos.

GB,
pen-

CORCEL 70 - Coupé_ luxo único I
dono ótimo est. 100% equip ¦

bsra*o 13.900 19 chegar. R. da :
Gloria, 318/403.

CORCEL 70 - Coupé luxo. lin- '

do, à vista. Troco. Sam entrada
eu p/ crédito automático sem .
fiõdor. Av. Democráticos. 695

CORCEl 72 - Grenat 20.000km
vendo ã /isfa ou facilito Est.
Vicente de Carva.hc, 1117 B.
Tel.- 391-2014.

CORCEL COUPE LUXO 72 71
Em estêdo de nrvci eau'oa-

dei revisados, teres a etcclh?-
trecame*! e f*B?;.Ír*mct 36 m3-
:e_. bem p-f*co à vista. P. Uru-
quai, 285. 

".268-2314 
26° '¦PC*!

263-3976 dé 20 bzrj!.
CAMINHÕES FORO P 3SÕ carga
õb-ría e carga fechada tenhe
5 facilito ou trcco R. Sou?a
Earros 15 _r._. Novo SAN RE
MO AUTOMÓVEIS.

CAMINHÕES CHEVROLET 70 E
7} basculantç e cargí aberta
facilito e foco R. Sousa Barros
'5 Eng. Novo San Remo Auto-
móveis.

CARROS USADOS -
Todos revisados^-

(C . Dodae 70-71 e 72 -
2e<! portas. Ver e tra-
tfir á Rua Gal. Góes
Monteiro, 1 25 ( e m
frente a o Oinerâo).
AUTOBRAS S/A. Tels.
246-5556 e 226-7024.
c ICSI COUPE IUXO 73/72

GT. 72 eciuipadoj e reviss-
dos. a vistí foce Fin. R. Had-
riock toho 2.''r. AUTO LOPD.

CEVROIET IMPAIA hidra. vi-
dro; 'avban ar condicionado
direrão hidr. Vendo iroco
financio com ou sem entrada
24 o. H-dtlcck lobo 37.0.

coacsi coupe iuxo 72 - 70.
Vendo troco financio com ou

sem entrada até 36 p, Hfddock
lobo 320.

CHEVROIET VERANEIO 66 est.
dc novi,. Vendo troco financio
até 36 p. com ou sem entrada.
HaddocV: lobo-320.

CHEVETTE 74 OKM Diversas
cores para pronta entrega. Tro-
carnes dando a melhor avalia-
cao nc seu carro usado. Mesmo
alienado. As melhores taxas
de financiamento com ou sem
entrada precure-nos pois es-
tamos a sua espera na Rua
Bimbina. 37 - SIVA S/A,
Concessionária Chevrolet,
CORCEl COUPE IUXO 71. 70,
69. Ótimos. Com ou s/entr. até
36 meses. Barata- Ribeiro, 232

Te'. 255-3023. Até 21 horas.
CVGVüOLET - PICK-UP cie ,ux-

197". Em estado de nova.
Vende-se, troca-se, fa;'Íita-se.
GERAUTO. Rua Urunvs:, 144-*
152 Fr n 773-Ç.M.

FUSCAO 72 De médico 19
dono c/ 16 mil kms. supereq.
troco fac. 1900 prsls. 630 rs.-
visado. METAVOLKS. R. das
laranieiras, 47. T. 225-2356. alé
20 hs^

FORD F-100~74 - 0 kl. luxo en-
tretja imediata c/ garantia, pr.

única dona prest. 433,00. Ver
e tratar Gustavo S a m p a i o ,
eJà/SOe^J^me.

FUSCAO 71 super novo. Equip
à vista ou 6.300 entr. prest
J51 s/ aval. crédito na hora
Marli e fj.irr.-s 665. 228-3422.

Corcel

abaixo da tabela, fac.
entrada ou troco. nAaríz

i Barros. 583. T. 264-7195.

DÓDGE CHARGER RT Tí • 72
Ar condic. uns. donos p.

uso, linda cor à vista troco fac.
s/ entr. até 35 ms. R. Mariz
e Barres, 554. TRÓIA. T .
234-3212.

DART 71 IUXO - 2 portas./ b.
recli. dir. hid. freio hid. cam-
bio no chác. Teto vinil. Para
particular. Rua Fonte da Saúda-
de, 47/204. lagoa. Tol.
226-8249 ou c/ porteiro.

DODGE CHARGER RT 72 - Ar
cond. dir. hid. fra o hid. Ven-
do troco fin. Contato Aut. Re.il
Grandeza, 193 L-l. Tel.
246-6741 até 21 h. dom. 13 h. _

DTDGÍM8ÕÕ 73 - Exclt. estado.
Vende trcco fin. Contato Aut.
Real GrandP-a, 193 L-l. Tei.
246-6741. Alé 21 h. d=m. 13
h. _

DKW SEDAN 64 -Mod. iòof,
tüda original, sem batidas, não
ê lubrimat. motor novo, mec. >
100%, úr.ico dono, sempre foi-
do uso particular. Vendo ou t
•roço. ?us Gen. Polidoro, 288 j
~ "NASA". Até 20 hs. não !

DODGE 1.BC0GL 1973 vermelho FUSCAO 73 - Impecável supe-
c.' 11.COO kiíoms. estado de rea. à vist? troco fac. s-' entr.
zsrc troco fácil. 36 meses bom ; ité 36ms. R. Msriz e TJarrcs,
prece vista R. Uruguai 233 285. I 

'554 
TRÓIA. T. 234-3212.

T._ 258-6803 263 2314 268 8976 : F|J5CÃO 7I 
"pTSÍSTSupíreq.

2 20 horas. ; , „;.,_ lror, Í!IC 5, entr. ati

GAIAXIE LTD 70 - Equip. c/
ar cond. dir, hicl. Super novo.
Aceitamos trocas, mesmo alie-

Amarelo, única | nat)o, financ. alé 36m. JOLECAR
AUT. Est. Vicunto de Carvalho,
1.500. Tel. 391-6720.

GALAXIE 1974 syperequipado.
c/ ur cond., toíj-fitas, etc. Unia
bclcia de caror. Av. Pasteur,
184. Tel.: 226-8157 - Ac. troca.

GALAXIE 68 - Inteiro N bateu.
13.800 à vista, motivo viagem.
Rua Paissandu. 104 — Esq. M.

_Abrantes. Tel. 265-9423. (C

GT MAVERICK - Entrega ime-

co de tabela. Praua do Flamen- I dieta. Preco o condições excep.

90, 194. Tel. 265-6580. cionais. 264-3232. Armando. (C
_. ——.  GALAXIE — 1968 — Enuípado.
FUSCAO 73 - Ceroia_kl._ 12.300 | 

GEAxL£t|Xon% 
e!,'d„ Trrt.rt -

Sr. Augusto. Tel. 252-2644 ou
252-5609.

KARMANN 68 - Equipado ama.
rolo ún'co dono c/ garõntij
crédito r.-j hora fin. até 36
meses. Av. Suburbana, 3314-A
Del Casti,h-

KÒMBI 68 nova emp, 74 vendo
à visia ou t"oco p-~r Fusca. Ru-a i
dos Rubis. 323 Rocha Miranda. *

KARMANN-GHIA 69 - Branco,!
CrS 416,00 mensais, Avenida '
BrA.il ri? 15 186. Parada de

_lucas.
KARMANN.GHIA 68 e 62 - Exe. ;

equ-p. rev. r-*occ fac. ti ou s i
ent. créd. na hora ou à vista. !
62 6.300 R. Marquês Abra;-.tes,
205^

KARMANN-GHIA 68/69 - 
'o',, 

j
médico 19 dono c/ 46 mil kms. |
raridade supereq. ent. 1500 '

prsts. 450. Revisado. META-
VOLKS K. das laranieiras, 47.
T. 225-2356.

KÕMBI 67 E 68 vendo em ótimo
estado facilito e aceito troca.
R. Sousa Barros 15 Eng. Novo
San Remo Automóveis Ltd^

KOMBI 70™^ 61 
~-~Ís"tãclo 

ex"-
cepcional ASEMAR vende troca
financia com ou s/ entrada,
Maxwell, 235. Tel. 258-5938.

tamos. Av. João Ribeiro, 369
Tel.: 249-6360. JC

OPALA 73 COUPE LÜXÕ - Se-
pia-metálica é o carro mais ele-
gante da GB. 15 COO.OOkm roda-
do. vidro fumo, rodas e grade
Envc-mo etc. REVENDA. Rua Hu-
maitá, 44-B. Tel.: 226-6990. ÍC

OPALA 71 SS - Único dono 
"ex-

cepcional conservação. REVEN-
DA - Rua Humaitá. 44.B - Tel- I
226-6990. (Ç

scobar, 91 Campo S. j 
-0PAlA 

cÒUPE 72 E5PECIAl -
| Vende-te em ótimo estado. 4

marchas, cambio n/ chão, frs o
a disco, rodas de magnésio. ji Ver à Pr. Fiamcngo, 344 c

¦ porteiro^ Tratar lei.: 224-3087.

OPALA COUPE 1974 cor vinho, |
todo equipiido, pouco iodado.
Vendo Av. Pasteur, 104 tel.:
226-8157 - Ac. troca.

OLDSMOBILE 67 - Vendo"trcco.
facilito. Pça. Dsmétrio RÜieiro,
ç__lJ25i-5_?2i -

OPALA 69 - Entrada CrS ....
3 000,(10. CrS 440,00 mensais,
taxas inclusas _• qarantia. DÍ*g
Rovenrlodor Autorizado Chovro-
let, Av. Br.sil, 15 186 - lu-
cas.

FUSCÀO 70 E 72 - Crédito e
carro na hora sem fichas e sem
fiídor eu 2.500 o 517 mens. ^
R. Santa Alex.-ndrina, 124. Rio 

j
Comrpidc. Ire!, domngos. .

FUSCAO/ 72 - Rev. equip. tro- |
co. Financio s/ entr. em 36 |
meses Rua lino Teixeira, 59-A.
Te!._261-2290.

FUSCÃO 71/72 - Equipados, á j
vista, a pr<vzo sem en'. ou pelo ,
crédito imediato sem fiador. !
Av. Democráticos, 695.

F.35Ó - Verde e branca. Zero
Km. Pronta entrega. Ford Me-
rili — Dutr.-- Km. 4.

i GALAXIE 67 Vende-se Aveni-

I da Atlântica, 1480 - Júlio.

GALAXIE 69 ¦ Vendo trcco
facilito .Pça. Oemétrio Ribeiro,
99. T. 256-54;C.

L4.NDMI 0 KM. 74 Varme-
!ho-jamno. Tor'os opcionais <le
fábrica. Trcco por Mercedes
D-68 em d'-ín*e ou á vista --
ólimo preço Tol.: 261-2107 -
Nelscn.. _

LANDAU 72 - Ár condicionado
pouco rodado exconcional es-
tado c/ garanti-:. 

'A vista ou
troco fac. T. 248-0750. R. Barão
de Mesquita, 205-A Toronado.

ITD 71 — Amarelo, único dono
totalmente reformado e revisa-
do, pneus novos. AUTOLIMD/i
REV. FORD, troca • facilita ale
3ó meies. Rua Dr. Gamier, 700
- Rocha. Teis. 26 1-46 5 1 .

261 -r;_ 13. 'C
LANDAU 72 alio luxo supere-
quip. 32.000km 29 mil R. Sla.
Cl ra 2_6/902 Copa.

LANDAU ITD 71 - ótimo esta-
do, hldromático c/ar. Vendo
melhor oferla. Vei Rua São
Clemente. 137. Ver c/porteiro.

ITD IANDAÜ 1971 - Hidramà"
tico, bom preco a vista iroco c
fac. Ru-i São Clemente, 195 -
tei.: 226-8214. (C

OPALA 73 -oupé supernovo
equip. ã vista ou 7.0C0 enlr.
presi. de 384 s/ av-sl crédito
n<\ hora. Mariz e Barrou 6a.1).
22S-3422. _ 

OPALA 70 est. novo a "'sta ou
5.5C0 ent. presi. 495,00 créd.
na hora s.' aval. R. São Francis-
rr, Xavier 189 _254-06_47.__

OPAIA 73 - Novo Kiuip. à vis-
ta, ou 7.000 ent. prest. 871,00
rred. na hora s/ aval. R. 5áo
Crancisco Xavier 189. 254-06-17.

OPALA 69, 70, 71, 72, 73 e 74
OK. [2 e 4 pias.) Corcel 69 a
72. Volks (Fuscão, Fusquinha,
TL, TC, Variant! 65 a 73. Aero
68 a 69. Veraneio 69 a 74.
Doclqe 70 a 72 e outros c/en-
Iradas e prestações dentro de
suas possibilidades. Póiux -

Concessionária Chevrolet. R.
Mariz c Barros, 72 e R. Conds
Bonfim, 40.

OPAIA 72 - Coupé várias co-
ris. Troco ou fac. Rua Barão
rie Mesquita. 48. lol. 228-3220.

"OPALA COMPRO" - Pago i
vista na hora preço máximo

que ninguém paga mesmo alie-
nado. R. C-inde Bonfim, 867.
Tel. 258.0204^Si. Wn.t--._

ÕPALA 69/70 - Ixo. 4 pts. Fin.
c/ 3.0C0 ent. 36 ms. Cred.
imed. c- ou s 

' 
fiador. R. Dr.

Satammi, 135 el51-A. LIBRA.
223-2097. 0;L'j alé 21 hs.

OPAIA 74 0 km - Sedan o cou-
pe todos os tipos e modejos
para pronta -entrega na maior
variedade dc coros. Trocamos
mesmo com seu veículo alie-
nado, financiamos c,'ou s/«n-
trada, com as menores taxas
da prata - SIVA S/A. - Rua
Bamblna, 37 - Concessionária
Chovrolot.

- Entrnd.1 CrS . .
¦140,00 mensais, ta-

•» c garantia. Oiii
Autorizado Che-

B.asil, 15 186

Opala compro
Veraneio compro

Paçjo a clitiiieiro na Hora
1 ir.tsmo alienado ou p/ con-
' serto R. Haddock lobo 403

| tels.: 234-3234 e 264-4298 e
Beira-Mar, 216 Centro

OPAIA 70
4 000,00 -
xas inelus?
Revendedot
vrolet. Av,
Lucas.

OPALA COUPÉ 73 - Rosn, mo
tor 2 500. 4 vol. Av. Vence-
lau Brás. 10, Ijs. ABC. Tel.
246-1271 - TRANSACAR.

OPALA 25Õ0 71 - De médico
;' 3? mil kms. supereq. troco na Av

tel.: 252-8341 e 222-9612 -

KOMBI 73 - AzuUrara pou-
quisaimo rodada está cemo no-
va troco facilito 36 meses bom
preco vista. R. Uruguai, 2S5.
T. 268-2314 268-6603 268-8976
ité 20 heras.

comnro

CORCEL 70 Sedan exe.
eauip a vista ou 5 400 en'r.
prest. de 469 t/aval, crédito

CARROS COMPRO

Pago a dinheiro até p/ con-

: serio eu atienr-do vou a domi-

; cílío cubro c' 600 mil q.

j ofertíl. R. Maxwell, 357 hoje-
i 258-1706. _
| CO.iCEL COUPE LUXO 71 pouco

rododo equipsefo vendo troco
fin. R. Escobar. 91 Campo S.
Cristóvão-

CHEVETTE 74 branco pouco ro-
dado aceito troca facilito a'.*i
36 ms. R. S. Fre. Xavier 132
até 20 hs. Internacional Veicu-
los.

fechad*s
R. Pro-

1113 — Carrocertas
*c ceí-s melhor oferta
picU. 38 Enci. Novo.

CHliviTTr73~-~Poi.ee rcdadT.
Carro em ótimo estado. Vende
^oco e financio, T*l. 39*-90B°.

CORCEl COUPE* LÜXÕ 70 E 
"71

- 72-- Cédto e c-n-o na hr-
ra Eem fichas e sem f:-*do*r ou
2.0CO enl. 2.500 e 60R men-
R. S-inta Alexandrina, 124. R o
Comprido. Incl. demínoss.

CORCEl COÜPÍí_6» • GT 7Õ~
C**?difo e carre na her^ sem
ficha e sem fsdor ou 7.000 e"13 

mens, R. S*n*í A'ex»p_Jr .
n», 124. Rio Comprido Incl.
domingo?.

CORCEl 6» - Coupé luxo banco
reclináveis ótimo estado de
conservação. Vendo c troco
saldo até 36 m. Domingo até
!2 hs. Estr. Vlcenre Carvalho,
1258.

CORCEL 1969 - Azul
jóia. Rua Gal. Góes
Monteiro, 125 Botafo-
go — Autobrás S/A.
CORCELCOUPE 69 . 70 - Rev.

troco o <ac. c/ IJ0OO.OO - Sal-
do a longo prazo. R. Uranos,
1419 - OUrij.

CAMINHÃO CHEVROLET 65 •
59 carga aberta, ótimo estado
m, oferta, estudo f nane. Liei-
nio Cardoso, 199. E0UAR0O. _

CORCEl 72 E 71 Lx. GT, STD
e 4 pts. ix. melhore-:, impôs-
sive), igual muito difícil, estes
»'m, são ".s me'hores. R. 24 dc
Maio, 316/332. 261-8008. _

CHEVETTES E OPALAS
p/ pronta entrega. Di-
versas cores. SIVA S/
A. CONCESSIONÁRIA
CHEVROLET - Rua
Bambina, 37.

DODGE 1 SOO 73 GI com 4.000
V;'. troco e finincio. Rua Sao
Francisco Xavier n° 400. Tel.
! 48-5476.

DART 71 em est. dt novo ar
cond. - 72 ôrimo estado troc:
fin Rua São Francisco Xavier
no AO.. Tel. 248;5476. _

DART 73 coupé com d r. hid-.
único dom 7.000km rod. iroco
fin. Ruf Sio Francisco Xavier ; _J2l
n? 40O_t_el. 248-5476. FUSCÃO 72

DODGE DART coupé luxo 73,
único dono, apenas lB.OCOkm.,
freio hidro-vácuo. Vendo eu
troco. Rua Barão de Mesqu>ra,

jl__
DODGE COUPE 71 - Único
deno, jóia, equipada e revisa-
da, à vista troco financio, R.
Haddock lobo 335 AUTO
LORD.

à vista iroco
Sóins. R Mariz e Barros. 554.
TPOIA. i. 234-3212

FUSCÃO 73 - Ü:i7 série, supe-
requip. nunca bateu à vista eu

DODGE COUPE 72 - Apenas
14 mil km reais, vale a oena
ver, eauip. Troco e financio.

_Cd._-bnfim,J8. 234-5885.

DODGE CHARGER 71 - Ar~re-
friger. direção hidráulica, azul'
¦vinil preto, etc. Vendo ou tro-
co. Rua Barão de Mesquita,

_125. 
DODGE 1 800 73 - Branco esta-

do de Okm a vista ou financia-
do até 36 m. Troco. Cd. Bon-
fim, 18. 234-5835.

DART COUPE 197*1 - Umco do-
no Novo «r cernd p«rfe»*o
232-6460 232-8806. Mario.

6.500 enl. pres;. 449,00
aval, leva r>» hora. Mari;

e Bsrrcs, 583. T. 264-7195.

FUSCÃO 72 - Vendo à visra.
14.500, Mr.ri. e Barros. 39 Ij/
35.

Excelente est.
conserv. raridale à vista Troco
fac. s7 entr. alé 36 ms. R. Me-
riz e Barros, 554. TRÓIA. T.
234-3212.

FÜSCÂO 70 - Excepcional est.
conserv. o. uso ún. dono à
vista troco fac s/ entr. até 36
ms. R. Mariz e Barros, 55.1.
TRÓIA. T. 234-3212.

FÜSCÂO 71 - Novo único dono
c' ou s/ent. fn. 36 m. Ccntato
Au>. Real Grandeza, 193 L-l.
Te-. 246-o741. Até 21 h. dom.
13 h._

FUSCAO 74 - Com 1.700 km
ec-juípído oõsso financ. R- V-3..
Pátria 6 1-A. 2:6 9905.
226-9458.

FUSCAO 72 Vendo financ.
até 36 meses c peq. entrada.
R. Voluntários da Pátria. 61-A.
226-9905. 226-9458.

FÜSCÃÓ71 - Azul, (ou... Mo-
torrid- 3 fxí- âtini est. Trcco

GAIAXIE LTD 69 - Azul, c/
vinil, dir. hidr , hidrovácuo.
Av. Venceslau Brás, 10, Ijs.
ABC. 2461271 _-_TR AN SACAR.

GALAXIE 69, 70 e 73
— Revisados, financia-
mos. Sedan S/A. Av.
Princesa Isabel, 48UC
GÕRDINÍ 67 - 68 excelente es-

tado bom preço ã vista ou tro-
co p/ Volks. Pago dif. na ho-
ra. Rua 24 de Maio 255.

GALAXIE 71 - Ap condic. cx-
cepc onaí est- coni. à vista tro-
co fac s' entr. até 3ôms. R.
Mariz e Barros, 554. TRÓIA.
T. 234-3212.

GALAXIE 67 - Esteve parado
2 anos, ::üo original c/ 57.000
k!s. tfulênticoi, completamente
rev.sado e equipado, favor tra-
zer mec o/ comprovar. Ventio
a vista, ac. trocn p/ menor ou i ,. , _ L....
fac p/ CDC. Rua Gen- Poii- KOMBI 69 - 70 - 71 d.ver.a,

¦ revisadas equipadas fm. c
1.000 e 634 p/ mês. R. Sõn
Francisco Xavier, 342 C. T.
234-3833.

KOMBI 74 com 1.700 kl. p:sso
fin. com 13.000 de entrada sal-
do 23 cie 780,00. R S. Franc.
Xavier, 4C0. Tel. 264.2221.

KOMBÍ 63 STANDARD, motor
novo, mecânica excepcional.
Vendo a vista ou facilito. Rua
Barãc de Mesquita, 125.

ko.MBÍ - 67 - Revisada. Finan-
cio até 30 meses. Aceito troca.
R. Riachuelo, 33 tel. 222-7035.

KARMANN TC 1972 - Esti om
esiado de um zero quilômetro.
Ver p'' crer, azul-pavào, esteve
parado, troco fácil. 36 meses
bem preco vista. R. Uruquai,
233. T 268-2314 2 6 8-6803
268-8976 até 20 horas.

KARMANN 70 - Exeepc. est.
cens. à vista troco fac. 5/ entr.
alé 36 ms. R. Mariz e Barros,

J54. TRÓIA. T. 234-3212.

KARMAN-GHIA 69 - Espetacular
c -ou _f ent. Fin. 36 m. Ccnta-
10 Ao-. Real Gr.sr-cleza, 193 l-l.
Tol. 246-6741. Alé 21 h. dom.
13 h.

KARMANN TC 72 - Equipado,
motoró-d. Pu-sh-Boiton, pneus 0
km., est. excepcion.. Troco e
Cn. R. G. Polidoro, 185. T.
246-5723.

KOMBÍ"-"3 - Transfiro ccntr.ito.
Entr 5.000 mais 20 de 1.011.
V-r Di.ss da Cruz 230 c/11. Tri.
249-7198.

M

. finjnc. R. G.
J I 246-5723.

Polidoro, 185.

doro, 288 casaJ2. Não lem tei.

GORDINI 64 - Entrada 500,00
24x196.00 Vendo troco. Had-
dock Lobo 320.

GORDINI 67 freio a disco Foz
15 Km c/l litro d; gas. Vendo
2.800 Ac. cf. Av. S. Sebastião
89 ap. 104 -^IJJrca. 

_
GAIAXIE 67. Equipado. Perfeito
estado. Pneus novos. Ver Rua
Coste pereira n° 4 esq. Pereira

J^unes;

Gaiaxie compro
LTD compro

Pago a dinheiro na hora

mesmo alienado ou p/ con-

serto R. Haddock lobo 403

tels.: 234-3234 e 264-4298 e

na Av. Beira-Mar, 216 Centro

tel.: 252-8341 e 222-9612 -

N<io venda sem antes cônsul-
tar-nos.

GÁIAXÍE IMPORTADO 1968 «r
refrigerado. 4 portai. Eouipado
cor vinho. *elo vinil. Rua d<í
Passagem. U6/5U ou te'.
2651062.

KOMBI - Luxo, Stand. e Furgáo
a partir de 1964 até 1974 inclu-
sive Okm. carros todos revis.
troco e facilito Av. Mons. Fé-
lix1 763/786._

KOMBI 1971 
~-"Com 

rádio em
bom estado vendo ao Io- Pre-
co 11.800. Av. B'ás de Pin.i,
720 - Penha tel. 391-5507. Dr.
Luiz.

KOMBI 72 - Rev mec. 100%
troco e fac. c/ 1.800,00 - Sal-
do a longo prazo — R- Uranos,
1419 - Olaria. _

KOMbF 72 exe. conserv. part.
à vista ou S 100 entr. orest. de
557 saval. crM. n» hof». M<

I riz • Barros 6*5. 228-3422.

MERCEDES BENZ 55 300 - Tipo
presidencial, esta-do ;'ovo ori-
ninai. Rua Maxwoll, 344. Tel.:
258-4249.

MERCURY COUGAT 1971 - Es-
t.ido de novo. Pouquíssimo ro-
dado. Tudo original linda cor.
Negócio direto com o proprie-
tário. Ver e tratar Av. Gomes
Freire, 333_Sr;_Elv - 232-1639.

MAVERICK - 4 
"portas 

Okm.
197-4. Cor vinho. Equip. Rádio
desemb. etc Vendo troco fi-
nancio. Barão de Mesquita» 131.

MAVERICK OT OKM 19*4 - Cor
branco equip. direção ridráuli-
ca rádio desemb. bancos e
pn-;us especiais. Vendo troco
finan. Barão de Mesquita, _13I.

MERCEDES 220 S ANO 59 - De
passeio. Vende-se à Rua Volun-
táries d-a Pátria. 445 Botafogo.
Sr. Agostinhoj

MERCEDES BENZ 22Õ-S -""Ano
1964, modelo 65, bom estado
peta melhor oferta, base mini-
m.i 10 mil. Tel. 2550623 Av.
Copa. 314.

MAVERICK 73/74 - Modelo
"super" pouco rodado. Acei-
tamos trocas, mesmo .lienado,
vários planos de financ JOIE-
CAR AUT. Esl. Vicente de Car-
vsiho, 1.500. Tel. 391-6720.

MAVERICK GT AZUl-REGATA
1974 - Okms. . vista ou a pra-
i. at- en. 16 nw CIII""S
S/A. Rua 24 de Maio, 1047.
lei. 2fr'-5522 [C

MAVERICK SEDAN- STANDART
1974 — Vermelho cadmium
Okms. A vista ou a prazo até
em 36 meses. CLIPER S/A Rua
24 de Maio. 1047. T c I
2.-.1 5W2. (Ç

MAVERICK COUPE' 1974 -
Okms. motor V8, na cor iambo
e prrto. 

'A vista ou a prazo ate
em 36 meses. CLIPER S/A. Rua
24 de Maio, 1047. Tel.
231-5522. jÇ

MAVERICK COUPE' IUXO SU-
Pl.R 1974 Okms. Vá i-s cor
h vista ou a prazo ité cm 36
meses. CLIPER S-A. Rua 24 dc
Maio, 1047. Tel. 281-5522. IC

por 1900 prests. 629. Rev sacio
MF.IA R. das Laranjeiras, 47.
T. 225-2356 até 20hs.

OPAIA SS 1971 - Ólimo eslado
ã vista ou financiado — Tel.
390-9102 Est. Intendente Mana-
Ihâes 303.

OPAIA 73 - Gran-luxo t portas
estado excepciona!. R. Pinheiro
Machado, 6). T. 265-0546.

ÕPAÍÃTl LX. -"4 p. Vor tratar
Maestro Francisco Braga, 307
ap. 101. Copacabana. Das 1.9
as 21.

ÕPALA 71-72 - 4 p. 
• 4 cii.

ótimo equip. à vista 15.3C0 ou
passo contr. 6500 mais 24 x
550, s.1 fiador. 235-6304.

OPALA 71 super novo equip
à vista ou 3.900 entr. pri-st. de
663 s/ aval. crédito na hora.
Miriz e Barros, 665. 228-3422.

ÕPAIA IUXO 70 - Crédito e
cerro na hora sem fichas e sem
fiador ou 3.000 e 550 mens
R. Santa Alexandrina. 124. Rio
Comprido. Incl. domingos.

OPALA 72 luxo coupé — equi-
pado c/ tape, buzina, rádio,
reto vinil. Ver R. das Laranjei-
ras, 430 loia H (Particular).

MAVERICK SL - Prata, ar, vinil,
esnscie, taeometro etc. Troco
meror valor. Vile Oficiais
Afonsos Rus I BI. I ap. 301.
M-?'. Hermes.

MAVERICK SUPER MOD. 74
Supereq. teto vinil im-petávet
à vista troco fac. %.' entr. até
36 ms. R. Mariz c Barros, 554.
tROI.A 1^234-321^.

MAVERICK SUPE* - Brinco t/
I vinil pretc T»io tm 1*74 -
' Vendo bartte Dutra, Km. 4.

ÕPAIA 70 -- Particular vende,
dc luxo, branco, equipado,
novíssimo, estado excepcional.
Rui Barão de Mesquita, 374.
Tel. 264-1701.

ÕPALA 69 em oíimo estado fa-
cililo sem enlrada e 589,00
mensais. Troco Rua Sousa Bar-
ros 15 Eng, Novo San Remo
Automóveis.

OPALA 73-71 - 70 - 2 e 4
portas novíssimos ASEMAR
vende troca financ:a com ou
s/ entrada. R. Maxwell, 235.
T. 258-5938.

OPALA COUPE SS 72 - Platina
novo e outro 72 Coupé espe-
ciai 4.100 vermelho troco facíl.
36 meses bom preço vista. R.
Urugu>i, 285. T. 2 6 8-2314
268-8976 268 6803 até 20 horas.

N.io vendn sem antes consuí-
tar-nos.
ÕPALA 71/72 único dono par-
ticulir para particular 4 cilin-
dros stand5rt laranja solar 18
míl a vista novmimo. Rua Fa-
rias Brito 48 Tri. 258-2422
Motivo troca por outro carro.

OPALAS 72 COUPE' - Ifcp".
Super inteiros. Aceitamos tre-
cas, mesmo lienado, financ.
até 36m. JOLECAR AUT. Esl.
Vicente de Carvalho, 1.5C0.
Teh 391-6720.

OPALAS 69-70 Viria» cores,
revisados Vários planos de
financ. ace'tamoi trocas, mes-
mo alienado. JOIECAR AUT.
Est. Vicente de Carvalho, 1 5C0.
Tol. 391-6720.

OPALA CUPÊ LUXO 72 e 70.
Luxoo com eu s/entr. até 36
meses. Barata Ribeiro, 232 —

_Tel. 255-3028._Até 21 horas.

ÕPALA COMPRO - Pago o má
ximo a dinheiro mesmo ali-?-
nado. BAALBAKI AUTOM. R.
24 .. Maio, 19. T1_281-0298.

OPAIA 73 • 72, ÍX.. ESP., SS
— realmente novos, estade
cons. s/ igual, financ. até 36
m. R. 24 de Ma;o, 316/332
261 B008.

OPAIA - COUPE* -" ESPECIAl
1972. Vende-se. troca-se, fjcil
ta-<_. r-ERAUTO Rua Uruguj
14-1 152. Fone-, 238-9858.

OPALA 
" 

4 CIÍ. 
"72 

COUPE
Freio ò d:sco hidrovácuo todo1,
opcionais revisado c/ aaranna.
'A vista ou troco fac. T.
2480750. R. B>rão de Mesquita,
205-A Toronado.

OPAIA GRAN LUXO 72 c/ 7
mil km. rodado único c)or;a
vendo troco fin. Rua Escobar,
OI Campo S. Cristóvão.

OPAIA 71-4 cil. 4 marchas
no chão. A vista. Sem entrada.
Ou P/ céd. sem fiador. Av.
Democráticos, 695.

OPALA IUXO 72-4 ptas. un.
dono. Excepcional est. conserv.
à vista troco fac. s/ entr. até
36rm. R. Mariz e Barros, 554.
TROtA. T. 234-3212.

OLDSMOBILE 62 - Excepciona
est. conserv. revisado. A vista
troco fac. 3.000 s- 24ms. R.
Mariz e Barros, 554. TRÓIA.
T. 234 3212.

ÕPAIA 70 - Excepcional est.
á vista trcco fac. s.' entr. até
36 ms. R. Mariz e Bffrrcs. 554.
TRÓIA. T. 234-3212.

ÕPAIA 71 - 4 pts." exec-íente
est. conserv. ún. dono 1'nda cor
à v.sta rroco l*c. »' entr. «té
36 ms. R M«.*ii • ftarros, 554.
IROIA. T 234.-321I.

PICK-UP -4x4- F-75 - 0 lm.
1974. Pronta entrega com todas
as garantias vendo troco finan.
Barão Mesquita, 131.

PÍK.ÜPS-VOIKS 72 e Chevrolet
C-15 c/ caçamba fechada, ún-ico
dono, 100% à vista ou fin.
Troco. R. Cwrke de Matos, 184.

PÍCTMJP COMPRO - V oi k s
mesmo para conserto ou ilie-
nrdo pago 1 mi! acima tabela.
258-1706 Luiz.

PICK-UP CHEVRÒlÉf LUXO
1970 - Oimo estado. Cr$
21.800 - S6 à vista. Rua M«r-
quês São Vicente, 6-A.

PICtf.uVCHEVHKHIT OU lurã
e STD. 74 - C Km rte»»-, »v
tr,g« víriai ecríl. **.''.*!''-''
AUTOM. iTDA. Vendt trt*M
fin. R. Escobar, 91 - T«t.
231-42M.
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PIYMOUTH COUPE' 64 copupacta
supernova. Equip. vendo ã vis-
i,-. eu estudo financiamento tro-
cc Mariz e Barros 6 6 5.
2?S-3.i22.

PICKUP VOLKS 71 - Novo c/
lanas 74 pagas, fino trato. Ver
R. São Luiz Gonzsoa 341 São
Cristóvão. T. 2*26-4177.

PUMA 73 CONV. - Saido cm
novembro. 16.000 km. Vendo
so 1° que chegar. Rua São
Clemento, 95-C. Tel. 226-1891.

PUMA GT 1600 70 - Supereq. ,
impecável. A vrsta troco fac. |

s entr. alé 36ms. R. Mfr.z e
Barros, 554. TRÓIA. T.
2_?4-3212.

PICK-UP DODGE - Ano 73 -

3 meses de uso. Apenas. Ven-
tio. Transfiro, finaneiamanto, R.
Forme de Amoedo, 75/204. Tel.
267-7336

PICK-UP CHEVROLET 72 - Sup.
novo particular à visla ou
3.000 ent. o 924 mens. R. Santa
Alexandrino,- 114. Rio Comr-
pido, Incl. domingos*

PICK-UP 69 V W- Vendo ótimo
esl. 13.800,00 açoito oferin. R.
Figueiredo Magalhães 354 c/
porteiro. 256*5142^ _

PICK-UP - DODGÉ - 74 0 KM.
-- Trocamos _ financiamos. Av.
M.irecha! Rondon, 539. Diária
mente até 21 horas.

PUMA 70/71 - Motor especial,
ótimo eslado de conservação.
Rua São Clemente. 195 - Tei.:
226-8214. (Ç

R
RUttAL 67 ¦ 3.COO km. Garant.

Fin, c. 3.000 ent. 36 ms. Créd.
imecl. c ou s/ fiador. R. Dr.
Satamini, 135 e 151-A. IIBRA.
264-77M. Diar, alé 21 ha-

RÚRÃL 69 lx., excelente, nova
muito noví. cons. s/ igua.,
pouco use, à visto ou fac. atP
30 m. R. 24 dc- Maio, 316 33:
- 261-8008.

TAXI-VOLKS 70-4 portas,
vende-se à visra, precisa pc-
quenos reparos. Ver e tratar
à Trav. Bittencourt 31. titã rua

___________ Suburbana 9 250.

Tl — .4 portas ano 72. Estado
de novo vendo. Ver Rua AM-
guci Cgrvdntes 420. ^

TAXI VOLKS 71 - Vendo finan-
cio 4 anos de aulon. Sup.
¦equip. Av. dos Democráticos,
758.

TL 71 - 71/ 72 . 72 _ iquipa-
des, ã vista. Troce. Sem entra-
da. Ou p/ créd. automático
som fiador. Av. Democráticos,
695. _ 

TL 1972 Branco-lotus equip.
único deno pouco rodado troco
fácil. 36 meses bem preço vis-
ta. R. Uruqusi, 283/285. T.
263-23:4 26S-6S23 263 8976 a:,
23 horas.

Tl 71 - Azul-claro. A vista CrS
i3 Sfü.CO. Ver Rua Ucpsldo
Miriue-z. 57 com porteiro.

Rural compro
Pick-up compro

Pago a dinheiro na hora
qcalquer ano mesmo aliena-
do ou p/ conserto R. Haddock
tobo -103 tel. 23-1-3234 o
264-4298 e na Av.' Beira-Mar,
216 Centro tel. 252-8341 e
222-9612. Não venda sem an-
tes consultar-nos.
RURAL COMPRcT - Pago o má.

ximo a dinheiro mesmo alie-
ppado. BAALBAKI AUTOM. R.
54 de Maio, 19. T. 281-0298.

RURAL 70 - Stand - Molas fe-
cho — Revisadas — Jóia mesmo

Fin. s/ entr. Uruquaí, 205
Tiiuca.

RURAL 59 _ Tração 4 rodas
máq. retif. Ver 8 ãs llh. Posto
Gas Sio. Afonso. CrS 3.200. R.
B. Mesquita, 198 - 264-0566.

RURAL 63 4x4 estado de nova
rara conservação. Vendo 5.950.
R. São Prancisco Xavier, 342-C.
T. 234-3833.

RURAL WIILYS 69 verde-brarica
ern eitado dc zero equip. troco
facilito 3ó meses bom preço
vista R. Uruguai 283/285. T.
26B-23I4 266-6803 268-8976 até
20 hora__ j

RURAL 4 x 4 Zero Km. Pronta
Enlroga. Ford Meriti - Dutra
Km. A._

RURAL FORD 74 Okm - 4 x 4. \
Verde, -roço, financio.
f:-ie: 390-1 490.

TL 72 - Crédito e csrro na hor;
sem fichas e sem fiador, ou
3.500 e 600 msnj. R. Sta Ale-
xandrin?, 124. Rio Comprido.
Incl. domingos.

TL 72 — Õtimo estado,
financiamos, Sedan SI
A. Av. Princesa Isabel,
481. (C

TL 71 ótimo equio. rev. p/ uso
exe. troco tec. c/ Deau. ent.
Créd. no hora Arcos Automo-
veis R. Marquês Abr:.ntes,_205.

U 72 - Pouco rodado, equi-
pado, em ótimo estado, inclu-
i\_ toca-f:la Mirsubislv, tralar
Praia do Flamengo, 194. Tei.
265-6530^

TL 1971 - Em ótimo estado Cr$
22.500,00. Tal. 235-0267 Sr.
Mello.

TL 71 - Atui, seguro total, no-
vo. 3 000.00 de entrada e 36
de 490,00. Tel. 260-7269 c
Álvaro.

TL 70 — 440 cruzeiro*; mensais,
t.-xas inclusas. Avenida Brasil,
n? 15 186. Lucas.

TL 72 — 568 cruzeiros mensais,
com taxas inclusas. Avenida
Brasil 15 186. Parada de Lu-
cas.

TL 1972 « PORTAS. Ótimo ei-
tado à visla ou financiado. Tei.
390-9102. Est, Intendente
Mag^Ihass, 303.

TL 4'PORTÃS"71 /72 - FtWte
baixa quase nova, financio e
treco, mesmo que o seu carro
r-enha divida. Rua Mariz e Bar-
ros, 72 e Conde ce Bonfim,
40.

ente compro
Venda seu carro pelo me-

lhor preço do Rio, vindo até

à Rua Conde de Bonfim 867.

Tel. 258-0204 onde o Sr. King

o espera e duvidamos que ai-

guém pague nfais.
"Ü COMPRO VOLKS - CAÍ-

ROS" todos os anos mesmo alie.
até precisando conserto pago
muito bsm em dinheiro na hora
vcu a domicilio ou traga. R.
Jardim Botânico, 514 frente à
Hipica de 7 às ÍOh. Tel.
266-7490 á noite de 20 às 24
hs. Te!. 247-9.145.

Veículo
acidentado

VOLKSWAGEN
KARMANN-GHIA - TC

IH-00.09 1972
Vende-se no Estado. Ver na

Av. Marechal Rondon 2231.
Proposta para Rua do Car-

PTPO_ 60. __^
VARIANT 72 - Raridade c/ 17

mil kms. supereq. ent. 2900
prsls. 745. Revissdo. META-
VOLKS R. das Larap/eiras. 47.
T. 22^-23:6. Até 20hs.

VOLKS 68 - Novo 19 dono'
supereq. ent. 1.500 cresis. 399
revisado. METAVOLKS R. La-
ranieiras, 47 T. 225-2356 até |
20hs. __

VOLKS 68" - Otlmo estado,
mecânica excelente. Cri-
I0.3C3.00 ver Av. Cooacnbana,
420-602. Dc 12 ás 15 horas.

VOLKSWAÍiEN 62 - Azul, equ:-
pado. R. Pnheiro Machado, 61.

T. 265-0546.
VOLKS" Í.500 71 - Particular

vende, em ótimo estado. Único
dono. Ver à Rua Gomes Car-

.neiro, 64 com o perteir;.
VOLKS 66 - Modelinho - Veiv

do à vista ou financiado. Rua
Engenheiro Nazaré th, 2t
Abel, são.

VOLKS -. Ccmp-o mesmo alie.
naoo meihcr oferta. P o y c
mais Cri 500,00. Av. Subur-
bana, nj> 3314-A. Dcl_Casti:h-._

VARIANT 72 super nova equip.
! à vista zu 7.200 entr. preit.
! 609 5/ ôwl. crédito na hora.
; Mariz e B.:rr;s_665. 228-3422,

VOLICs" 66 67 - Sup. novo J
| v sta cpj 2.000 ent. e 378 ppieiu.
) Santa Alexandrina, 124. Rio

; Comprida IncL domingos,
r VÕLKS 130071"- 70 - 69 -
! Crédito e erro na hora sem
| ficha e sem fiader ou 2.500 e
l 450 mens. R. Santa Alexandri-
¦ na, 124. Rio Comprido. Incl.
i domingos. ,
I VOLKS 69 - Vendo, cor branca.

Aceilo financiamento. Tratar
le 226-4)94. A noile.

| VARIANT 73"- Equipada, taxa
paya — seguro lotai único do-
no - preço 23.500,00 — Tel.
229-7424 - Sr. José Carlos.

VOLKSWAGEN 67~ Ê 69 ambos
ern ótimo estado. Facilito e
aceito troca. Rua Sousa Bavos
15 Eng. Novo San Remo Auto-
móveis.

VOLKS 61 excelente estado 5200
o vista taxa paqa de 74 Rua
24 de Maio 255 dia todo._

VOLKS 67 bem conservado
equipado 9000 a vista troca fi-
nancio c/ 2.000 saldo 24/30
meses R. 24 Maio 255 tel.
281 6576.

VOLKS 66 63 62 61 revis. a vis-
ta ou fin. c* 2.300 saldo até
30 ms. s/ fiador. Tr. R. 24
Maio 1__T___ 261-9530. _

VW 71 — Único dono em per-
feito estado melhor oferta. R.
Dr. Niemeyer, 267 — £ng? de
Dentro.

Faça a sua<INAUGURAGA0 PARTICULAR>
da Ponte Rio-Miterói

com um

Tele-

SIMCA 66 TUFÃO e Regente
67. A vis*a 2.500 - 3.500. JO-
IECAR AUT. Est. V:cente de
Carvalho, I SOO. Tel. 391-6720.

SP2 LUXO 73 - Pouco rodado
único dono equipado c/ garan-
tia. 'A vista ou troco fac. T.
248-0750. R. Barão de Mesquita,
2 05-A_7_o ro nado.

SP2, 73, 10 mil km., ocre, equi-
pado, troco financio. Min.
Viveiros de Castro, 41
256-7777. B. preço.

SP-I 72 - Luxo, platina, perfei-
to. Particular passa financia-
men to. Til. 287-28 42.

SP-2 73 — Todo equipado estado
de Okm à vista ou financiado
òr_ 36 m. Troco. Cd. Bonfim,
18. 234-5885.

SP-? OKM 1974 - Linda cor
pronta entrega, troco ni. valor
ti fácil. Rua S. Franc. Xavier,
82. __ .__

SE VOCE quer curtir cie VW SP,
porque compror um Okm e per-
d«r 15 mi| nu desvalorização?
Venha ver este amareto-manga,
ano 72,36 mil rodados, pouco
I: thiade, \ò desvalorizado e
ainda oor cima financiado, em
o.tmo estado, na Irênsbelem
a empresa que transporta bem,
An. Brasil, 7022 .íntes da entra-
dn da iüi-j do Governador, ,

SP2 72 
~ 

Platina, íuy<3 -
I7.00Gkm. Tx. rod. pg. Cr5
25.000. tei. 223-1627 R. 257/

U. Volks compro
CARROS COMPRO

PAGO A DINHEIRO
Ató p/ conserto ou aliena-

i cio vou a domicilio cubro c/
í 600 mil q. oferta R. Maxwell
I 357 hoje 253-1706.

VARIANT 72 azui-pavão equio.
nova e 71 azul-diamante troco
fácil. 36 meses bom preço vista
R. Uruguai 283 285. T. 268-2314
266-6303 e 268-8976 até 20 ho-

VOLKS 72 1500, agora sim, o
Sr. encontrou o que esperava
em cons., e bom trato, quf.se
novos, cores diversas, à vista
ou fac. até 36 m. R. 24 de
Maio, 316/332 - 26J-8008.

VERANEIO 65 67 - Revisadas.
Aceitamos {rocas, mesmo slie-
nado, financ, até 30m. JOLE-
CAR AUT. Est. Vicente de Car-
valho, 1.500. Tei. 391-6720.

Tl COUPE 71 - Exceocional es-
tado único dono. 'A vista ou
troco fac. T. 248-0750. R. BarSo
de Mesquija, 205-A Toronr.do.

TL 72, 4 pts., único dano, uso
particular, pouco rodado, bom
preço à vista ou f-ac. até 36.

R 24 de Maio, 3Í6/332
261-8008.

TAXI TL 74 - Todas as
cores p/ pronta enlre-
ga. — Vendemos c/ fi-
nanciamento até de 3
anos. R. Cons. Galvão,
684 — Madureira.
TL COUPE 72 - Único dono

pouco rodado novtnha mesmo.
ã vista ou troco fac. 
248-0750. R. Baráo de Mesquita,
205-A Toronado.

TL 72 - 71 - 70 — todas as cores
Revisados c equipados --

F nanciamos até 36 mevis coni
ou sem entrar'». TURIAUIO -
REV. AUT. VOLKSWAGEN, Rua
Cons. Galváo, 710 - Madu-
rena.

TL 71 Vendo cm excelente
estado, equipado. Ver e tratar
R /i Conselheiro Lífavete, 94/
701.

Tl 72 4 porias único dono novi-
^iic financ. próprio s/ fiidor
í.té'36 m. troco R. 24 d? Meio
427 T. 261-1631 234-8598.

TL 71

VERANEIO 1971 - Ótimo es-
tado à visla ou financiado —
lei. 390-9102 Est. Intendente
Magalhães 303. 

VARIANT 71 - Exe. p/ uso
equip. rov. troco fac. com
pequena ent. créd. na hora. R.
Marquês -de Abrantes, 205._

VOLKS 69/70 - Branco lotus
t* 45 mil kms. r a r i d a d «e
superq. enf. 150-0 prst. 495.
Revisado. MEIAVOLKS. R. La-
nnjciras, 47. T.225-2356.

VOLKS 1300"- Zero lm. Equi-
pado. Tratar p/ tel. 265-1118.

VARIANT 73 - Pouco rodada
equipada ASEMAR vende troca
financia com ou s/ entrada.
Rua Maxwell, 235. lei.
253-5933.

VOLKS 72 - 68 - 67 - Equipa-
dos revisados ASEMAR vende
troca financia com ou s/ enira-
da. R. Maxwell, 235. T .
250-5938.

VOLKSWAGEN 68 — Grcnai
eauip. troco facií, 36 meses
bom preço à vista: 10.000,00.
R. Uruguai, 2 8 3/285. .
268-2314 268-6803 e 268-8976
até 20 horas. 

VOLKS 67 - 1300 - 100
pagas, vistoriado

ta-
Base

CrS 8.500,00. Tratar Rua Beberi.
be, 570 Cambontá. Tel.
390-9737 Waldir.

VOLK.S 72 V300 - C/ leca-fita.
Rádio, Estado de novo. Pouco
uso. A vistí. Troco ou s/ en-
Irada. Av. Democráticos, 695.

VOLKS 63 — Equip. rádio capas
100% mec. urgente. R. Dclores
Duran, 15/302. Esq. Est. Qui-
tungo, V. Penha.

VÒIKS 66 MOD. a 6~9_4~P™
Vendo urgente. Motivo com-
prar apto. R. Barreiros, 964 —
Ramos.

VOLKS 64 — Único deno ótimo
esl. 100% equip. barato 6.900.
19 chegar. R. da Glória, 318/
403:

VW 63 Ótimo es), conserv,
un. dono. A vista troco fac,
2.500 s 24 ppis. P. Mariz e Bar-
ros, 554. TRÓIA. T. 234-3212.

VW 67 e 69 - Excelente est"
conserv. à vista troco fac. %/
entr. até 36ms. R. Mariz e Ü3r-
ros, 554. TRÓIA. ,T 234-3212.

VW 65 - Excelente est. conserv.
i"i. deno. A vista troco fac. j
2.900 s 24ms. R. Marir e Bar-i
res, 554. TRÓIA. T. 234-32I2.

VOLKS/67 ótimo estado ent.
2.000 prest. 299,00 R. Arnaldo

_QuiritP3l3, 71 Botafogo_246.1l26.
VOLKS 1 500- 1974 - Befe-ala-

bastro, Tabela antiga -- Rua
Deserrrbargadcf Renato Tavares
5 apt1? 102 - Ipanema.

VÕLKS" 1962 - Ótimo estado,
I i c a nç _ p a q a vendo
CrS 5.5*00,00. R. Dois de Maio

_725^Jacaré. ToL: 26M150. _
VOLKS 63 - Vendo em ótimo

estado, !cc'o equipado. Tratar
à R. José Linhares 79. Das 6,30
até 13,30 hs.

VOLKS 67 - Perfeito estado.
CrS 10.200. Financ. 2.000 mais
36 < 375. Rua José Félix, 21
- lei. 261-5757.

VOLKS 61 - Em excelente esta-
do. CrS 6.000. Não aceito ofsr-
ta. Rua José Félix, 21. Tel.:
261-5757.

VOLKS 65 - Vendo Rua Louren-
ço Ribeiro 113 apto. 102-F Hi-
gienópolis 5.500,00.

VARIANT MOD. 71 equipadl"4
faróis muito conservada Vendo
R. Conde de Bonfim, 255 aqara-
ge c/ gerente. 248-1300 Adeli-
no.

VOLKSWAGEN 67 _ 68-69
conservados equipados e revi-
sados fin. 36 meses. R. São
Francisco Xavier 342-C. T .
234-3833.

VOLKSWAGEN 6*T- Ultima" sé-
rio, equipado, único dono, fx-
cepctohal conservação à visia
ou facü. R. Barão de Mesquita,
125.

VARIANT 70 proprietário trees
por Be lina, ou Corcel ecupé
- o dia todo. Rua Gal. Espirite
Sto. Cardoso 326 Tijuca.

VOlKSWÀGEN~7T/72 - Bim-
co-lotus equipado e revisado.
Peq. entr. lonqo prazo. Barão
Mesquita, 205-B - D'ELMOS
AUT. 

VOLKSWAGEN 1 300 72 - Ama-
rolo ou 1 500 verm. equips.
Fac. 36 m. c/ pc-q. entr. Barão
de Mesquita, 205-B - D'EL-
MOS.

VOLKSWAGEN TL 71/ 72 -
Frente nova azul ou verde
equips. e revisados. Fac. 36 m.
Barão de Mesquita, 205-B.

VERANEIO - 69 - Revisada.
Financio aié 36 meses. Aceito
troca. R. Riachuelo, 33 tel.
222-7036.

VOLKS 69 *- Em bom est. troco
fac. com 3.000 ent. R. Itapiru
521-F Catumbi. Tel. 222-0523.

VOLKS 69, 70, 72 e 73 - Revi-
sados. Financio até 36 me-ses.
Aceito troca. R. Riachuelo, 33
tel. 222-7036.

VOLKS 69 - Todo equipado,
brctnco-lótus. Vendo à vista ou
financiado. R. Barão de Mes-
quita, 640.

VÕLKS 1969 ^ V e n d õ
CrS 10 800,00. Tratar Av. Beira-
Mar 216 - 39. C a r los .
231-1946.

VOLKS 67 - Muüo bom urgetl-
te. Estr. Vicente de Carvalho

J2I5J
VOLKS 68/69 - Muito bom u"r"

oente. Fstr. Vicente de Carvfl-
lho 1215.

Dodge Í80O da |

A ponte Rio-Niterói é uma realidade, '__W
Seja um dos primeiros a percorrê-la com um DODGE 1800 /jkw
da NOVA TEXAS, que lhe proporciona o máximo de desempenho, <fMr
com o máximo de ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL. /j_W Â
E para comprá-lo melhor, a decisão final /__W^ __&m
é sempre na NOVA TEXAS. y__W^ ÉMÈM-

• Zona Sul - Av. Atlântica, esq. Djalma Ulrich -Tel**: 236-7731 - Itt-bTZQ yjdKr ^gt^
O Centro - Av. Rodrigues Alves, 795/805 A__É^^ _náí^m

Tels: 243-1232 - 223-3549 - 243-0234 - 223-0861 ' ^^0^^ _álHrtt^^^M
O Zona Norte - Av. Mal. Rondon, 539 (Est. S. Fco. Xavier) ^j:^\^^^Ê_ S

Tels: 281-1722 (PBX) 281-1315 - 281-0425 ^^^^^0^C* ^ÊÊ'

VENDO 66 - Modelinho - Jóia
mellior oferta — Motivo viagem.
Praça Eng. Novo, 26 — Tel.
281^-6875.

VOLKS 68/69 -"Rev. equip. a
vista ou a prazo sem entr. sal-
do 36 ms. Rua Lino Teixeira,
59-A. Tel. 261-2290.

VOLKS «excelente estado 1300
ent. s/ cemb. Av. Suburbana,
8980 Piedade até às 20 hs.

VARIANT 73 único dono branca
equi. c/ garantia crédito^ na
hora sem entrada fin. até 36
meses. Av. Suburbano, n 9
3314-A Del Castilho.

VOLKSWAGEN 1964 • Õtimo es-
tado. vende-ss urgente. Telf,
257-3928.

VOLKS 1600 4 PORTAS 1970.
Ótimo estado ò vista eu finan-
ciado. Tel. 390-9105. Est. Inten-
dont..- Magalhães, 303.

VOLKS 1964 -""1968 - 1969"
Ótimo estado à vista ou finan-
ciado. Tel. 390-9102. Est. Inten-
denle Magalhães, 303.

VOLKS 61 SINC. -Vendo. Ver
no estacionamento da' Rua do
Lavradio 19, com Carlos ou
jietc^
VOLKS 1967 vendo gronat 7.000

cu melhor oferta Rua Almirante
Tamandaré n? 66 s'308 Tel.
265-6109 Denise.

VARIANT 70/71 - Grení,
24,0/501(111. Rádio Blaupunkt. Ra-
ro estado. A vista ou financia-
do. Tel. 245-5880 Laranjeiras.

VERANEIO - 590 cruieiros
mensais, Avenida Brasil n?
15 186. Lucas. Dig Revendedor
Autorizado Chcvrolnl.

VOLKS 67 — Branco, superequí-
pado 3 000,00 da entrada e 36
dc 300,00. Estrada Velha da
Pavuna, 132. Tol. 260-7269
com Álvaro.

VOLKS 1964 - Vendo. Rua Pi-
nheiro Guimarães, 18 — Bota-
fogo.  

VOLKS 1 300/74 - Pouco roda-
do troco por cflrro de menor
valor ou vendo financiado.
Vermelho rubi. R.. Barão de

_Mcsquita_640._
VARIANT "'i, amarela 100%"

18.500,00 à visla. Conde de
Bcnfipii_822._

VOLKS 67 E 69 - Bom estado
de conservação. Mec. Ia t ária
I00°o. Barão Bom Retiro, 21-10
- Grajaú.

VARIANT 70 - Excelente estado
de conserv. mec. qualquer pro-
va, ótimo carro. Melhor of.
MaxwcíljJJò c/(5_após lOhs.

VOLKS 62 - Lindo ótimo esta-
do, equip. R. Vise. Figueiredo,
22 c/ porteiro — Tijuca.

VOLKS 66 - Azul ótimo de to-
do -equipado, 29 deno. R. Vise.
Figueiredo, 4 apt. 205. Tijuca.

VOLKS - Usado - re-
vis. - é na DANY-CAR
OKm — Pronta en-
trega de 64 a 72 — Va- ,
riant, TL, TC, Kombi — j
Até 36 m. Ac. troca —
Mesmo alienado — São j
Clemente i 72-C. - í
266-1305 até 21 hs. |
VARIANT 1972""nov"a apenas 17 !

mil kms. ún:co dono equip. :
vendo troco financio Barão de !
Mesquita 131. __

VARIANT 1974 _ 0K - Pronta I
entrega. Várias cores. Com tc- ;
das garantia fabrica. V';ndo ;
troco finan. Barão Mesquita, |
131.

VOLKS 66 caixa, motor, lotaria, 
'

t/100%, financ. c/ 2.500 ont.
36 ms. créd. irned. c/ou s/
fisd. R. Dr. Satamini, 135 e
151-A. Libra. 228-2097 até 21
horas._

VOLKS ano 71 a 73, compro p/
meu uso dou pte. pag. Opala
•69 excelente estado conser-
vação - tol. 242-3893 - Marcc-

_ Io.
VOLKS 68 - Ótimo - vidros

fume - Particular. 10.300. Est.
do Galeão 2715 loja O, Ilha. _

VOLKS 67/68/69/70/71 - Rev.
Fin. e/ 2.500 ent. 36 ms. Créd.
imed. c/ ou s/ fiador. R. Dr.
Satamini, 135 e 151-A. IIBRA.
228-2097. Diar. até 21 hs.

VOLKS 
"COMPRO 

-
Nào anuncie. E' perda |
de tempo. Compramos '
seu carro mesmo alie- ¦
nacio, avaliando em s/
casa ou ainda trocamos I
de falo, pagamos valor
real. Vol. da Pátria, :
1.50-G. 266-5729 LEVI- I
CAR.
VARIANT 70-71-72-73-1

Todas equipadas e revisadas.
— Vendemos c/ ou sem entra-
do até 36 meses. Aceitamos
trocas. TURIAUTO REV. AUT.
VOLKSWAGEN - Rua Cons.
Galvão, 684/710 — Modureira.

VOLKS 66, 65, 64 - Todos revi.
sados c equipados. Financiamos
até 30 meses. TURIAUTO REV.
VOLKSWAGEN - Rua Cons.
Galvão, 710 — Madureira.

VOLKS 64 — Vormeiiio vendo
em ótimo estado. Ver após às
14 horas. Av. Brás de Pina,
1587,

VARIANT 70 - 25 mil km. ro-
dado único dono estado zero
km. Vendo troco fin. R. Esco-
bar, 91 Campo S. Cristóvão.

VOLKS 67, 68, 69, 70 - Diversas
cores, todos revisados. Finan-
ciamos até 36 meses, com ou
sem entrada. TURIAUTO REV.
AUT. VOLKSWAGEN, Rua Cons.
Galvão, 710 - Madureira.

Compro
carros usados

Todos os anos e marcas, mesmo alie-
nados ou para consertos — pago na hora.

© R: Dona Mariana, 91-B, próx. esq.
Vol. Pátria h 246-8616 226-9753

Estr. Intendente Magalhães,

tel: 390-1447, 390-8765.

1065

VOLKS 70 — Temos dois sem
igual. Um vQróe outro azul.
Atritos garantidos. KIKO CAR
troca, fac. R. Vise. Sta. Isabel
72 - 23B-0678 - 21_hs. _

VOLKS 1300 ZERO - Azul-calça-
ra. Com seguro total. KIKO
CAR. Troca fac. R. Vise. Sla.
Isabel, 72. 238-0678 - 2Uis._

VW TL 71/72. Particular vende
oxcel. estado c/ 27.000 kms.
único dono. Preço 14.000,00 à
vista. Ver Av. N. S. Copacaba-
na 1335/ vaga 21. Tel.
247-2320.

VW 1963 vendo à vista 4.800,00
R. Amarai, 33 - Tiiuca - tal,
252-9002.

VW 73 1500 - Branco lólus «sta
novo aceito melhor oferta,

de Matos 134, Bonsuces-Darke

Corcel 1974
© Prazo máximo de entrega: 30 dias
© Conheça nossos planos
© Escolha a cor

AGÊNCIA HUGO DE AUTOMÓVEIS
Rua Senador Furtado, 129

Tels.: 234-4945 - 248-7454 - 234-931

VENDE-SE um Fusca 65 em esta
do de zero. Tel. 264-0332. ra
mal 16.

VENDO VARIANT 71 - Moto
nove ioinha ent. 8.000 t
30x4',0. Tel. 228-3473.

Suner

VOLKS 74 - Vendo 0 Itm,
1 £00 Variant e Kombi. Pronta
entrega. Várias cores. Aceito
troca e financio. LIDOCAR. R.
Barata Ribeiro, 48. 236-4013.

VOLKS 64 - Vende-se. Rua
Souia Franco, 107, Vila Isa-
bei. Melhor oferta.

Volks compro
Corcel compro
Puma compro
Vou 5/ casa. M/ alienado.

R. Santa Alexandrina 124 Rio
Comprido Incl. Domingos. T.
234-2474 e 248-6707.
VENDO barato VW 61. Motivo

carro novo, R. Conde do Bon-
fim, 252, sobrado.

VOLKS 69^ Particular. Vondo.
Tratar após 18 hs. Praça Gen«-
ral Tiburcio 83 apt. 414. Praia
Vermelha.

VARIANT 70 -- Branca em ótirriõ
estado talas e cinturados
novos. 14.0130. Tol. 227-0519.
Farme dç Amoedo, 150 c/ por-
tei rt^

1 300 - VOIKS 65/ 68/ 69/ 70/
72, v. cores Vari-ants 70 e mod.
7] em ótimo estado à vir.ta ou
fin. R. Darke de Mares, 184.

HOBIE CAT 14 oronta entrega |facilito até 24 mesos — Faci' 
'.

Veículos Av. -Suburbana 9991
Cascadura.

LANCHA--"" Vendo 
"casco 

dô~ fi"- !
bra, hidro v., lipo vcadeira, ;
molor JOHNSON 40 cavalos ou ;
troco lancha maior. 7 e I . '

y__h?2J>JL „
LANCHA 29 PES 1968 equipada |

caso peroba, 4 beliches, i
banh., coz., rádio, sonar, bús- j
sola, tudo novo, 2 motores Ford |
175 HP cada. Ver ICRJ Lancha i
JAGUARA Hangar 5 Sr. Vale- |
nano. Entr. 30.0CO saldo prest. !
6.3C0. 242-5002.

LANCHAS - V.nd.-s. todo~ti"põ
dc letreiro para lanchas e bar-
cos. Letras da aço inox. alumi-
nio, metal, etc. Pronta entrega.
Av. 13 de Maio, 47 grupo
1506LTels^222-9189 224-7700.

LANCHAS - CaraveTa~êm~fibra
de 14 - 15 - 16 pés. Cai-

quos — Hobie Cat 14 — Star
Fish - Pranchas surf -- Motores
de popa Penta. Exposição e ven-
das — Pronta entrega - Fi-
nanciamos até 24 meses. FÁCIL
VEÍCULOS - Av. Suburbana,
9991 — Cajcadura — Diana-
mente até 2U horas.

LINLjA LANCHA c/ abri 6
iJ.ss. C p..olo 400,00 dia- F.
231-3367.

LANCHA VOADE1RA DE OCEA-"
NO ¦ 22 pés esporle Marrpjc»
Negra alia velocidade 2 moto-
res dc 155 HP - OMC Rabotaj
Jcnnson, estado de nova pou-cm horas uso, ver e tratar no
ICRJ com marinheiro Joaquim
Tavares tel.: 246-8IC0 ou com
proprietário Gilberto tel.
243-2471 - resid. 3990234.
40TOR JOHNSON 20 H, P. -
Revisado, estado de novo, Fácil
Veiculos. Suburbana 9 991.
Cascadura.

LANCHA — Neopias — Fórmula
1 — 12 pés c/ capota, coman-
dos, motor 25 H.P. Johnson s/
novos. Vendo, tratar p. Icl.
267-9916.

VELEIRO 6 mis. 2 beliches sáni".
tário, pia, fogão, motor d«
popa, todo equipado construi-
do 1 ano ver Rua Monjolo 46.
Praia Piíangueira — Ilha. Tralar
236-331l._

VAGA - Para"" lancha 32 pis
I.C.R.J. ótima localização em
frente ao guindaste hangar n9
5 - Passo direitos de uso —
Gilberto 243-2471 - 223-2288.

STAR FISH - Pronta entrego
facilito aié 24 meses. Fácil Vei-
culos. Av. Suburbana 9991 —

Jlascadura.
TRAINEIRAS -Vende barcoi

pesca de sardinhas, 20 • 30
toneladas, pescando « cem bom
rendimentos, equipado com re-
dos ok. Tratar c/ Sr. Auguile
lel.t 252-5609 e 252-2644.

Vendem-se lanchas
CABO FRIO

Todas — 22 pés com meia cabina,
e porfeito estado.
SAGU - fibra MERCRUISER 2 motores

CrS 75.000,00.
RED — fibra, 2 motores Penta BB 70 e uma dc

retificado - CrS 20.000,00.
JAGUAR - Cedro FORD FéOO - CrS 13.000,00.
MOTORES DE POPA - 30 HP, 8 HP e 2 1/2 HP.

Cabo Frio. Tel. 30217. late Clube Cosia Azul.

tanques aço-mox

20 hP - 

rs sen.'*

ALUGUEL E
TRANSPORTES

A FRETE Kombi o Pick-Up c.
ou s/ motorista. Turismo, pc-q.
m u ci ancas, Petrópolis, Tere-
sópolis, Cabo Frio. T. 260-7043.

AUTO LOCA
J, PEDRO

234-4702

ALUGADORA VOLKS - Novo
40 Fuscão CrS 50, 24 hs.
221-9516. 222-1743 de 7 às 20
hs. R. Riachuelo, 6 ou Mem de
Sá. 49. Cart. créd.

CASAMENTOS E VIAGENS alu-
qamos Mercedes, Dart, Galoxie,
Opala. Agência Leblon. Av,
Bartolomeu Mitre, 613 até 23
horas. Tol. 227-8159.

CAMINHÃO DODGE D 400 íno
72. Vende-se. Tratar Av. Itacc»,
J863.
GALAXIE - ÒÁRT - KOMflIS -'

c/ ar cond. Casamentos, via-
bens, executivos. Mcoristas bi-
lingues. ERICS - leis.: 
247-5586 e 287-0790.

KOMBMÉ~ PÍCK-ÜP"_~PÕõüênôs
'fretes, pequenas mudanças, in-

c I u s I v e interestaduais. Acer-
tamos serviços freqüentes com
lojas. Tel, 26S-17IÓ, também
eos domingos.

KOMBIS para entregas
ciais, lei. 249-8550.

•comer-

KOMBI PICK-UP Caminhões à'disposição. Eniregòr mudanças
viagens hfansportes em geral•
Tel. 248-9236.

VERANEIO 68
Ótimo estado, vende-se infor- | AUTOPEÇAS,
macoes, 228-0247
Horário comercial.

na

luXO. ]

2a.-feira.

mêmm~,«M
REVENDEDOR FORD

Ano Marca Prestação
73 — CORCEL, cupê luxo 940,
73 - CORCEL GT 1.020.S0
72 - CORCEL GT 844,
72 - CORCEL, cupê luxo 825,
72 - CORCEL, cupê stand 792,
72 - BELINA 755,
71 — OPALA, sedan luxo 580,
71 - OPALA 545,
71 - OPALA "SS" 650,
72 - OPALA, cupê (2500) 862,
71 - CORCEL, cupe luxo 688,
71 - CORCEL, sedan luxo 650,
71 - VOLKS (1500) 510,
7f| _ "TL". novo 51°,20
69 - CORCEl, :edan luxo 440,
68 - CHEVROLET Veraneio 492,

Todos os carros revisados e garantidos
Planos s/ entrada e c/' intermediárias
Ficiue cientel Temos um plano de venda -

para cada cliente.
R. Senador Furtado, 129 (esq. Radial-Oeste)

Tels.: 248-7454 - 234-9316 - 264-7173 (C

VOLKS 1.3.30/72 - 25.000ks.
e q uipado, excelente conser-
vacão. R. Álvaro do Cabo, 23
Bnn-ucesso.
VOLKS 62 - 66 - 47 - 68 _
69 — 70. Revisados. Financ. até
36 m., aceitamos trocas, mesmo
alienado. Planos c/ín trega
imediata. JOLECAR AUT. Es;.

i Vicente de Carvalho, 1 500.
j Te!. 391-6720.

VARIANT COMPRO -
Pago a dinheiro o n*.á-
ximo mesmo aiionacío.
BAALBAKI AUTO.': R.

.24 de Maio, 19. T.
281-0293.

ACESSÓRIOS
E OFICINAS

VOLKS 67 E 63, ninguém pode
oferecer qualidade mais faclll-
dade, só nós mesmos, certifi-
que-se ds vr-rdade. R. 2A de
Msia, 316. 332 -261-8003.

VARIANT' 72 E Tl 71 revisados
troc. facíl. até 3ó ms. S. Fre.
Xavier i 32 até 2i hs. Interna.
cional Veiculos.

VOLKS 1500 72 - 71. 6 1300 69
revi?, equip. troco fácil, até I
36 ms. R. S. Fre. Xavier 132 \
ate 20 hs. Internacional Veicu- '
'os.

VOIKS 67 - Pérola, cem rádio, i
capas, á vista Cr$ 9.000.00 bom I
estado. Laranjeira, 109, tel.:
285-0041.

VARIANT 72 nova equip. á vis- I
t.p ou 7.000 ent. prest. 675.C0 j
créd. na hora 5/ aval. R. São f 2'
Francisco Xavier 189 254-0647. j ¦¦--¦¦_ ,„,,MOTOS VW

VENDO OPALA 72 -
no. Ver parte da
287.?743_-^_Sousa._

VOLKS 62 - Vendo
5.500.00. Av. 8,-prtolomou
tre. 620.

CARROCERIA IZOTERMICA
10.000 custa 35 est. neva cu .

i c. Caminhão Dodcte 70 ô ó!=*o :
6.43>;2.20 ludo 32.000 e 4 de¦ 
1.400. 1. 258 3264.

CINÍO DE SEGURANÇA CrS |
! 15,00 cclccação grátis na hora. ;
! Rua !--:>uim Palhares, 395. Tel. !
! 248-5605.

CAIXA VOLKS - Retifica Reca"-'I
I movo recondiciona com garan- ;
i tia Financiado até 30 meses, i

Tiramos e coxeamos. Av. Su-
! burbana, 68 - eles. 248-5984

264-746),
GRANDE CONSERTO X AUTO-
MOVEIS X FINANCIAMENTO
- O mais completo serviço de
recuperação geral de veículos,
mecânica em geral, lanterna-
gem em geral, pintura porcela-
nizada em estufa, sob efeitos
de raios infra-vormollios a par-
tir do 600,00. Trabalhamos p/
quase todas as Cias. do 5eguro
e aceitamos Cartão Nacional.
Benfica — Abreucar Veiculos.
Av, Suburbana, 757, ao lado
da Gillete. Tel. 228:609J. (C

MOTOR VOLKS - Retifica Roca-
movo financia até 30 meses
sem entrada tom garantia de
6 meses ou 15.000 km. Tiramos
c colocamos. Av. Suburbana,
68. leis. 248-5984 e 264-7461.

MOTORES DART 71, Opala 69,
bom estado, completos, 4.000
cada. Rua Maxwell 3-14 Tel.

4249.
600 ótimo estado

A FRETE KOMBIS E PICK-UPS
mudanças, transportes em geral
viag-sns. Agência Leblon. Av.
Bartolomeu Mnre 613 até 23
horas. Tel. 277-8159.

ALUGUE UM
CARRO 74
POR HORA,

OlA OU MES

Meteedes • Brasília
Gálaxie » Chevelte
Opala • Volks c/,n

Basta discar

KOMBI E PICK-UP - P/ mudan-
ças e pequenas entregas, den-
tro e fora do Guanabara. —
TRANSPORTADORA UNIVERSAL
- 237-2903.

Todos os cartões de
crédito, com ou sem
motorista, bilingües

ou não, contas correntes
para Empresas.

RENT-ACAR

TFtefecor
O FIGtJEIRrOO MAGALHÃES,

701-SrJOJ .

KOMBIS E PICK-UPS - Entregas,
mudanças e passeios. Transpor-
tos rápido. Fat. p/ firmas,
264-7283 e 228-9029 - Mara-
canã.

KOMBIS E PICK-ÜPP. "Catet» e
melhor". Mudanças, entregas,
excursões, passeios. Cjrros 7*.
SimÕei e Oliveira, Tel.- 
245-7518

Locadora Júnior
Aluga 74

: * Frota ultra nova
* R. Duvivier, 46 — Copacs-

bana tel.: 257-3313.
Aeroporto Santos Oumont
Tel.r 242-0950.
R. Passagem, 98 - Botafo-
go - 246-3800.
Aceitamos todos cartões
credito.

LEBLON - KOMBIS - Aluçja-st
Kombi Pkk-Up p/ peq. mudftn-
cas e entregas. Tel. 267-8843.
Bar 20. 

Locamar
ALUGA

» FUSCAO
FUSQUINHA
TL - CHEVETTE
Km. livre — Sen. total

Cartões Crédito. Av. Prado

Júnior 145 - 235-6627.

VOLKS 72 - 1300 novo urgen-
te. Estr. Vicente de Carvalho
1215.

36r
TRÓIA

VARIANT 70 t 71 MOD. 72Super novo revrsado. | |mpecéve|, «cisadas. AFpnanc. ate 36m. s/ ent. Acei- r ,r7c0 , ,. ¦
ioiFrA,íp0CÍ?ÍTT!nov-alieni,d?-'- R' Marii e Berre.. 554. ..JULfcCAR AUT. Est. Vicente dei 7 rM-ion
Carvalho, 1.500. Tel 391-6720. ' '*- - -

VOLKS 1 500/ 73/ 72/ 71/ 70
Equip., revisados, 'A visra

troco financio. Rua Haddock
_Lcbo 335_AIJTq LORD.
VAKIANT 72 - Excepcione] «;.

à vista trc:o fac. s entr. a'é
26 ms. R. lAhn2 e Barros, 554.
TRÓIA. T. 234-3212.

VERANEIO 71 - Ótimo estado
ent. 5.1300 crest. 464.00. ?. A-.
r.íldo Ou'nte!e, 7) Bitafrqi.
246-1126.

V OLKS 68' - Venóe-t». 8,£CC.C;
cu oela melhrr efert-. Av.
Presidente V.rçj.s, 2.587. Au

Financiamento de automóveis
S/A MARTINELLI - CRÉDITO,

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Financiamos nacionais e estrangeiros des-

de Mod. 1959 do Crédito Direto ao Consumi-
dor. Rapidez na aprovação e liquidação.

, Av. Rio Branco, 26 - 2.° andar - Telefo-
ne: 243-9907, 223-0235, 243-2332 e 243-1809.

SEDANyS

TC compro
TL compro

Pacjo a dinheiro na hora
mesmo alienado ou pi con-
serto R. Haddock Lobo 403 i
tels.: 234-3234 c 26.1-4298 e |
na Av. Beira-Mar, 216 Centro
tel.: 252-8341 e 222-9612 -'
Nao venda sem antes cônsul- ;
tar-nos.

fAXI \iênd».se Corcel ,196?,!cem autonomia, no estado) por :
Cr% 20.000,00. Documeritaçác !
legal. Tratar Rua Cindido Beni- !
cio, 199, ou Ktlclorw 392-0358
¦»pw. a?. U In.

Tl 72 — 2 p. azul p*vão ót. est. júnico dono. Vendo à vista por ;
15.000. P. Cardoso de Morais, I
173-D — Bonsucesio.

TAXI - DKW 67 - Vendo aul. ,
com ou sfim o carro. Tratar no í
posto Petrobrás. Av. Beira Mar. !

TAXI VENDÍTse - Volks 69^"-
4 cortas autonomia m-iis 2 anos 

'

R. Matoso^^S loja E. _
TAXt" - Autonomi« 1ÔÒ?

22 000. Rua Barão de Pira-guara (
.AÒ8. Realengo. ________

Tl 71 equipado. Vendo Cr$

VOLKS 1.500 - Par ifula- com-
pra um á vista novo cu cem
pcuco uw. Ofertas. 1.
246-962^ Dr^Ale».

VARIANT 70 - ModelaiüeT.
fsito estado c ou «/ ent. Fin.
36 ni. Contate Aut. Rea: Gran.
de/a, 193 11. Tel. 246-6741Ai? 2-Lh-_ÍÍm*_ '2_h-_

VOLKS 72 _ 1300" 
~C~~t,ãncõ

rcclrn., Phiiipj FM, rodas
crom., ótim. est. Preço 15 müIroco e fácil. R. G. Poüdoro,
185. T. 246-5723.

VOIKS 4 PORTAS - Unlco dono
semere de uso particular, todo
original, iem bat-das, c/ rádio
B!aupunkt, capai, mod. 1969.
A vista, ac. trocas ou fac. c/
3pD00 ert. e o saido CrS 588,00
p/ méí. Rua Gen. Polidoro,
288 - "NASA". Mão tem tel

14.000,00 perfeito esiado. Carro voivc ia 
~ 

nfT«^1^27^.—ÍT.k--n >/t, o-.a r^«>a. c«,*-.« r VULRi *>o - Dfanco-pero.a, uma
4:£q/1^<£n,P"C", " : l^^tncTh". ^ ¦ 36-íD
-m  ¦ -. -..-. -.:—;  j KiS.( nunca bateu, c/ radio

Tl 70 • 71 . 72 - Coupé - Ri
troco c f«. - c/ 1.000,00
Séido a longo prajo. R. Ur
nes, 1419 — Olarii.

Bíaukpunt, mec. IWt. Vindo
só p/ C.D.C. ou ac. trocai. Pua
Gen. Polidoro, 288 - "NASA".
At* 20 hs. nüo tem fei.

VERANEIO 69 Uroente. órim
fitado. F*t. Vicente dn Carva-
lho, 1215.

VOLK"i 72 e 69 - Etsado excep-
cion-íl - revisados - qunlnuer
provf. Fin. s/ entr. Uruguai,
205 - Tiiuca.

VAfppnNT 70 - Excelente - rc-
visada — equipada — iroco —
I pr • entr. Uruguai, 205 -
Tijuca.

VOLKS 1968 •' Vendo único~do.-
no nunca bateu jóia. De part.
D'ra perfeular. Rua S. Frf;nci«co
Xavier, 5á1 essa 4. Depois dris
13 00h.

VOLK1 Tl 72'- A:jr. Vendi"
h, pr^ço ou facilito até s/ entr,
E:tr. Vicente de Carval ho ,
MI7-S. 391-20M.

VOIKS f> ¦ 67 . 68 - 69 . 70
• 71 - 72 . 74 - Ok troco e fac.
c 2.300,00. Saldo a lonqo pra-
ro. R. Urano!,J419 - Olaria.

VOIKS - 67 -68 - 69 e 70 -
T;dcs eouip. r revisados ven-
do ou troco. Saldo até 36 me-
,c-p. Domipirjo atpj 12 hs. Estr.
Vicente Carvalho, 1253.

Volkswagen 71 - 72 super
novos equipados. Vendo troco
financio com ou sem entrada
até 36_p. Haddock Lobo ^20.

VOÍKS 1 
'300/1500 

- 0 Km, a
f furar GB. pronta entreqa, tro-
ce e financio. R. Híiddoclc lobo
335 AUTO LORLT

VARIANT 72/71" equip.das7um
dono, revisada, ã vista, troco
fin*n:íc. Rua Haddock Lobo
335 AUTO 1OR0.

VCNDO TAXt 1968 ou só auto"-
ncmla de 8 anos. Motcr novo
garantia. Tra.w Telf. 2550077
Sr. OtáviO;

VOIKS 68 passo contrato 4 lOOO
e 17x462,00 sem (iador. Tratar
Av. S Sebastião 89 ao. !04 S.
Urca.

VOÍKS 1 300 sup-p-requipauo. Rua
Azevedo l "'.i n9 191 Aceto
oferta.

Volks compro
Variant compro

Vencia seu carro pelo ine-

lhor preço do Rio, vindo <itó

á Rua Conde de Bonfim 867.

Tel. 258-0204 onde o Sr. King

o espera o duvidamos que ai- j
guém pague mrais.

VERANEIO" 
^69~ 

rádio equip. jsuper luxo. Belissima. Troco j
e financio. R. Conde Bonfim,
40 e R. Mariz e Barros,^'!;

VENDE-SE Wolkswaqen 63 maior í
cfertri. Rua Wuni; Acaunrone, I
44 Irajá tejef. 391-5696.

VOLKS 62 excelente ent. 2.000 j
o 300 p/ mês financ. próprio ¦
5/ fiador. R. 24 de Maio, 427.
T. 2HM631 --234-3598.

VOLKS72 71 70 69 e 68 equip. j
e rev. financ. próprio s/ fiado' \
até 36 m. troco R. H. Lobo, i
413A_T. 2348503^ 28J_-163l. j

VOLKS bi, bi, bb.~bl. 68. 69, I
70, 72 e 73, Tt 70 e 71 .TC 71 c
72. Corcel 69 a 72. K.-Ghia 6B
o 69. fuscão 70, 71 e 72. Varl- ,
ant 70 a 72. Opaia 69 a 74 OK.
c outros c/entraoas e pres- ,
tações dentro de suas possibi'i. j
dades. Trocamos mesmo' que i
seu carro tenha divida. Póiux [

R. Mariz e Barros, 72 e R. !
Conde Bonfim, 40.

VOLKS COMPRO - Pe- |
lo melhor pço. à vista.
Troco e vou a domicilio i
mesmo carro alienado. '
São Clemente, 172-C.
266-1305 até 21 hs.
VENDO ALFA ROMEU/ 67 c/
motor desmontado c/ t*xa 73
pg. 3.800,(30. R. Amaral, 33 -

riiuca Tel^252.9002^

VARIANT 
"tT 

mod. 72 
'novinha

f i nane. prcVpro *'/ f i *dor até
36 m troco R. H. lobo 413-A
T. 234-8598 2BI-1631.

VERANEIO C-14 *8 excelente
es:, financ. próprio s/ fiador
até 36 m. troco R. 24 d» Mõ-io
427 T. 231-1631 234-8598._

VOLKSWAGEN - 1 SOO - 1971
- Vende-se, treci-se facllita-l*.' 
OERAUIO. Ru> Urugutp, 144/
132.

Ano Marca

74 - SP2

74 — MAVERICK, iupor

73 — LTD c/ar

73 - CORCEL GT

73 — GALAXIE, c/ ar

72 — DODGE, cupê

72 - CORCEl., 4 P

72 - CORCEL, 2 I

72 - VOLKS. 1500

72 - CORCEL, GT

72 - VOLKS. TL

72 — VARIANT

72 - DODGE C/AR

72 - CHARGER RT

72 -- OPALA cupê

Ano Marca

72 — LTD, novo

71 - GALAXIE, SOO

71 — CORCEL, 2P

71 - OPALA, 4P

71 - FUSCÃO 1500

71 — VOLKS. TL

70 - VOLKS. I3Ü0

70 - DODGE <./ar

70 - GÁLAXIE 500

69 - AERO

69 - LTD, Hidra

68 - JOTA K

67 - GALAXIE, 5C0

67 — VOLKSWAGEN

65 - AERO

Toda a nova linha Ford 74 e o melhor

serviço de Assistência Técnica.
•

R. Marli e Barros, 774 a 874 (Tijuca)
Tel. (PBX) - 264.4912

WÊÊÊÊÊÊkWÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

Único do- com gj,,ln|ia 1.900 molor VW
m a n h a : 1300 qUllse novo 2.2OO, cambio

J 1300 perfeito cstarlo 1.800. Rua
vista . . São J. Batista, 29-A.

Mi*i SÜSPENSvO VOLKS""-" Retifica
pRecamovo financia «té 30 me-

w^m-j i**.' ¦¦«• > «**¦* mv-Vwij* 
' ses, sem entrada. Tiramos e co-

VOLKS USADO REVIS. ! locamos - Av. Suburbana, 68.
- E' na L E V I- C A R . I Ji^lBb-g?** e 264-74f?*J -
_ .. . VENDE-SE grande quantidade de
0 KlTI pronta entrega j material do carro novo, (lotadas
64, 65, 66, 67, 68, 69, I 'J^Ttí^rTA^ SZ.
70 71, 72. Variant, TL, i Roberto silveira n» 529 - me-j
Tr.' , ¦ ,. 1 ' CA PUMA LTDA. Nova Iguaçu. |TC, Kombi, financ c/
ent. s/ fiador até 36 | BICICLETAS
ms. sol. imediata. Ac
troca mesmo alienado.
Volun. da Pátria,
150-G. 266-5729 até
21 hs. sáb. 18 hs.,
dom. 14 hs. LEVI-CAR.

ALUGO DODGE 73 com mot.
hora 35,00 casamento 150,00
viagem lodo Brasil 0,80 por j LOCADORA PAVÃO -
kin. 393-6173 dia e noite. Vollis, Opala, etc,

ALUGO VOLKS — Sedan 1974 \
iWnimo 12 horas ./ d^p. e

kms. livre. Aceito rambóm c.
cb créd. Basta discar 256-5137.

AlUGA-SE KOMBIS E PICK-UPS
Para mudanças entregas via-

gens e passeios. Tei. 254-3181
liiuca. Prc-cisa-se Pick-Up.

Aluga
com ou s/

motorista, seg. total, km Hvr».
todos cartões. Rua Siqusirs
Campos, 7-A. esq. Av. Atlan-
iica. Tel. 237-7997.

VOIKS 68 - Em ótimo estado
vendo j visla 9.500,00 R. Teo-
doro óa Silva 738. _

VARIANT 72 - Ótimo estado.
Ver Estrada do Galeão, n9
80I-C. Uha do Governador.

VOLKS 1 300 67 - 70 • 72 -
I 500, 70, 71, 72, 73 - 1600
Variant mod. 72 bom preço ã
vista, trocamos e f<iciliiauior> .1
p,irtir de 3C0 mensais s/ fiador.
Av. João Ribeiro, 369 - Tel.r
249-6360. _(C

VERANEIO 71 - 
"Superlujto 

eV-
cepcional novissinio, troco e fa-
cilifo. Rua São Clemente, 195
- Teb: 226-8214. (C

VOLKS 70 - Branco, excepcional
conservação. REVENDA - Rua
Humailá, 4.1-B. Tel.r 226-6990.

(C

E MOTOS

VARIANT 73 Nova, a/.ul-nia-
gara, urgente. Eslr. Vicente
Carvalho. 1215.

VOLKS 67 - Ótimo estado. . .
3 000,00 de entrada • 326,00
mensais, Av. Bartolomeu Mi-
Ire, 620.

Volks compro
Variant compro

hora

VARIANT 72 - Azul-nápoli ra-
rídade última série, uma jóia -
REVENDA. Rua Huppiaitá, 4.1-B
- TeU_226-6990. ÍÇ

VENDO Volks 73 c/ 7.600 km.
Fr=lta p.igar 00 consórcio 18/' 
i!97,00. Tei: 258-4195 c /
ManueK

VOIKS 68 - Ünico dono, gre-
nat, financ. cu trecc. Qualquer
prcvfl — R. Domingos Ferreira,
2|£._Copa._236-75.l9._

VARIANT 1972 em estado de
nov<\ único dono, pouco ro-
dada. Vendo Av .Pasteur, 184
- Tel.: 226-8157.

VOLKS - Toda linha
ri acionai, financiamos
100% para você possa

ANDE MELHOR ... Para você an-
dar melhor a ROTOR tem uma
equipe especializada, para tra-
tar desdt; o melhor financia-
mento até o emplacamento de
sua nova Honda, sem falar n^
qaranlia dò melhor assistência
técnica, o melhor estoaue de
peças, as últimas novidades em
acessórios e os melhores equi-
pamentos do mundo, importa-
dos com exclusividade, para
Vocò e sua Moto. Isso são
Iransas do ROMLRO. ROTOR -
Rua Real Grandeza 74 - Tel.
246-6227 diariamente aié 21 h.
Domingos até I3h. E* isso «i-

H0NDINHÁ"-~7Õcc7estado Okpn
c> SOOkni apenas — Vendo e
financio. Praia Flamenao. 19*1.
Te!. 2:4^6580.

HONDA CB-350 nov./ 72 6.000
km. Super nova. R. Assis Brasil,
57, 502. Copa.

MOTOS - KIKO CAR 
"compra,

vende e troca. Não venda an-
tes de nos consultar. R. Vise.
Sta. babel, 72 238-0678 21 hs.

! SUZUKI 74 380 GT'- Azul zero
quilômetro troco fácil, e Hontla

1 350cc 73 c* 3.000 qurloms. Tro-
] camos e facilitamos. R. Uru-

guai, 283*285. Tel. 268-2314
I 26868S3 268-8976 alé 20 horas,

; VENDO MOTO HONDA 1972 -
Cor preta/verde lO.OOOkm. Ver

I* Av. V. Souto, 258 garagem c/
porteiro. Trator dias ú t e i i
252-413S,,Sr, Gustavo.

YAMAHA 
'r-5 

350CC - Outu-
brc/72 como nova nunca bateu
pouco rodada - Vendo estudo
facilidade. Olavo 227-3339.

AUTO LOCADORA
FUSCÃO - BKASillA - TL

VARIANT — OUGRE
Inlr. a DOMICILIO

C. CHÉDITOS • Pr. «p.
IS OIAS

ü. Cimp-M Síi*»
IS Lj. G. Tltuta

ALUGAMOS VOLKS a parlir de
CrS 40, lomes Fuscão c V.tra-l
- Disque 245-6595. LOCADOPA
COLORADO. Largo da Glória,
32-A.

ALUGA-SE VW TL 1 600 - Oti-
mo estado. Tralar tel. 2371353
Barão da Torre, 348/102.

VENDE-SE um Opala de luxo
p.irtlculíí C ar condicienado
pneu, novos banco dKVnjvel 

| comprar ^ vista pOT UI1T
em 7 pcsicoes. Ver c fretar u r
Sr Ouciró/, Posio Novo Pio. i oreço bem menor. Ve-
Av. Brasil 2306.

VW 67" vendo à
Rua Amaral,
252-9-002.

33
rista 8.300,00
-- Tijuca tel.

Pago
mesmo
serio R
lols.: 234-3234 e 264-4298 e
no Centro na Av. Beira-Mar,
216. Tel.: 252-8341 c 222-9612
— Nào venda sem cônsul-
tar-nos.

VOLKS COMPRO - Pa-
go a dinheiro mesmo i Branco, 185 sala
alienado, 6 1 / 6 2 aii dinheiro

lienado ou p! con- | 6.000,' 63 a 6.500 64
" ¦¦ ¦ : Jia 7.000,65 a 7.500,66

a 8.100, 67 a 8.500,68
a 10.000, 69 a 1 1.000,
70 a 13.000, 71 a
14.000, 72 a 15 500,
73 a 17.500 e Variant.
BAALBAKI AUTOM. R.
24 de Maio, 19. T.
281-0298.

nha fazer a sua ficha
Sem despesa. Seu cré-
ciilo aprovado, carro
r-omprado. Avenida Rio

214.
(C

VOLKS 66, 69 4 pis. e Itamaraty
66, vendo juntos ou separados
ou fac, c/ boa entrada. R. 24
dc Maio, 316 332 261-8008

VARIANT _ Tt - Vendo
3USIO N u n ¦ t , 1-44
249-7196.

R. Au
Ttl.

VOLKSV/AGEN 65 E 67 - Ótimo
estado. Vendo a particular -
tratar h Rua Honório ae Almei-
da, 227 apt? 102. Sr. Ricardo.
(Vista Alegre).

VOLKS 63 — forração boa,
pn-eus novos, rádio, meihor
oferta. Praça Americana, 31
<-pl? 202. Penha. 

ESPORTES E
CAMPING
OCASIÃO - Vendo reboaue útil

p / camping, f a r e n d a .
C-S I.BpOO.OO. OK. Rua Baronc/a,
437/204. Pca. Seca J P a .
3O00872;

TRAILER - Vendí-se traiíer e
reboque Karmann Caravan, zero
km, pronta entrega. Instalamos
engate. Serrana Automóveis,
Petrópolis — Quitandinha. Tel.
0242-42-0673.

VENDO Barraca Camping
marca Caracol semi nova para
6 pessoas. Rua José Hiqino,
130 c/ 31 ¦ Tiiuca.

EMBARCAÇÕES,
AERONAVES
E PEÇAS

VOIKS M - Todo equipado, 
vendo. Ver Estr. Vicente de j A A MOTOR SEAOUll 4 HP
Carvalho, 1235. I _ Nj embalagem. Cláudio Roí-

VÕtKS 6* -' V*ndo «mi bom j min diu íris. 231-3870 • . . .
estado, R. Dia» dt .Crul, 111-B. í 231-5800 r»mal 2650. i noitpp
Meier. ' 2264395Í.

A Ponte
Rio-Niíeroy

Faça uma visita por 20,00

cada pessoa ida .e volta.

TFL.r 237-2903

Grupo de 10 pessoas no

máximo.

Bob Car
237-8630

FUSCÃO — 90,00
OPALA - 150,00
CHEVETTE - 170,00
KOMBI - 13000
KIL. livre. ou s/motoris- j

ta. Seguro. Entreçia o veiculo. }
R. VIVEIROS DE CASTRO
43-A.

CrS 45,00/dia |
Alugue qualquer marca I

de carro na maior rede to- j
cadora da Guanabara. Av.
Mem de Sá, U-A, 224-7371.
Constituição, 6, 224-1510 —

Barão do Mesquita, 174-E,
tèl. 234-6876, Av. Prado Jú-
rtior, 48, li. 3, tel. 255-1951.
Contratos especiais para fir-
mas e Cartões de Crédito —
"EMA" — J. R. LOCADORA.

Locadora
Volks 1300 75,00
Vollis 1500 95,00
Bungy e Corcel 105,00
Opaia 145,00
- Km livre e seg. total

Carros novos — R. Si-
I queira Campos, 253-A — T.

235^4364.

| MC - TRANSPORTES -Aluga.
mos Ko-mbis, Pick-Ups, Furgõe-s
p/ excursões, mudanças, fretei
em geral. V. Isabei. Tel.
23J-9C8'p|

Mudanças
Grandes e pequenas. Locais

e interestaduais. Encaixota*
mentos. Entregas rápidas.
ERICS - Tel.r 247-5586 -
287-0730.

MUDANÇAS 
~Pereira 

Kombi»
e caminhões para mudanças e

i peciucnos transportei te I .
246-58.t9.__

254-0612
Aluguel

Bugre — Fuscão — Dart —

I Opala -- Mercedes — Mustang
! - R. Mariz e Barros 39 Li/35.

2.27 8159

lOCAOORA

EBLON

RENT A CAR
R. BARTOLOMEU MITRE 613

___________

DIVERSOS

XlESA PING-PONG - Nova ven.
tiladores 24" Cliafsrii iaponéi
lustro bronze/CTbtal espelho
parede cj jacarandá. 2J5-33I4.

ALUGUEL LINHA 74
MELHORES CONDIÇÕES

CHEVETTE-OPALA-SP-2-BRASÍLIA-GALAXIE
SEGURO TOTAl.

TODOS CARTÕES DE CREDITO
RUA GUSTAVO SAMPAIO 82fi L F ME

2575854 256 1035

¥nobreè
wrent a carM


