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TEMPO

Bom, com nebulo-
sidade, nevoeiros
esparsos pela ma-
nhã. Temperatura
em elevação. Ven-
tos de Nordeste
fracos. Máx.: 28.1
(Bangu). Min.: 13.0
(Alto da Boa Vista).
(Detalhes no Cad.
de Classificados).

L_ _-
PREÇOS, VENDA AVULSA:

Estado do Rio da Janeiro a

Minas Gerais:

Dias úteis .... Cr$ 3,00

Domingos . . .'. CrS 4,00

SP, PR, SC, RS, MT, BA, SE,

Al, RN, PB, PE, ES, DF a CO:

Dias úteis Cr$ 5,00

Domingos .... Cr$ 6,00

CE, MA, AM, PA, Fl, AC a

Territórios:
Dias úteis Cr$ 5,00

7,00
5

12,00

Domingos .... Cr$

Argentina ... P$

Portugal .... Esc.

ASSINATURAS - Domiciliar

(Rio a Niterói)!
3 meses .... CrS 245,00

6 meses .... Cr$ 440,00

(São Paulo, capital)
3 meses .... Cr$ 400,00

6 meses .... Cr$ 800,00

Postal, via terrestre, am todo
território nacional, inclusi-

va Rio:
3 mese Cr$ 245,00
6 meses .... CrS 440,00

Postal, via aáraa, am toda •

territória nacional)
3 mese» .... Cr$ 280,00

6 meses .... Cr$ 500,00

EXTERIOR - Via aérea: Amé-

rica Central, América do
Norte, Portugal a Espanha:
3 meses ... US$ 207.00
6 meses ... USS 414.00

ano ... . USS 829.00

América do Sul:
3 meses ... US$ 150.00
6 meses ... US$ 300.00

1 ano ... . US$ 600.00

Demais paises:
3 meses
6 meses
1 ano .

- Via

US$
USS
USS

304.00
609.00

1 218.00

marítima: América,
Portugal a Espanha:
3 meses . . .
6 meses ...
1 ano ....

Damait paises:
3 meses . . .
6 meses .;...'•'
1 ano ....

US$
USS
USS

US$
US$
USS

41.00
82.00

164.00

58.00
116.00
232.00

ACHADOS E
! PERDIDOS

IRASIUA FURTADA - Ano
1975/ ó, azul escuro, placa HB
9269 motor BN 212060, chassi
BA 018061. Gratifica-se quem
der informações paradeiro. Tel.
222-0192.

INDUSTRIA CERÂMICA PARA-
NA' — Foi furtado a auto
Volks Brasi lia ano 76 «or bege
placa RJ WW 8636. Tal.:
232-3803.

NAIRA APARECIDA RIBEIRO co-
mímica que, nas imediações do
Hotel Othon em Salvador, per-
dau bolsa com todoi teus do-
cumentos, entre oi quais Car-
teira da Ordem dos Advogados.
Credicard e Gourmet.

PERDEU-SE - Dia 16/9/76 mais"ou menos entre 18:30 a 19:30
entre a R. Barão da Ipanema
• a Pça. Sara .Kubtschak, uma
aliança d» oure qua ttm ape-
nas valor «stimalivo. Gratifica-
sa a quem devolver. — Tels.
257-46S2 e 256-3116. Dra. Elvia.

PERDEU-SE a notificação do im-
posto de renda do exercício do
1974 • o recibo da primeira
cota correspondente, de Luiz
Carlos Suita — CPF
004.998.977/49. Pede-se a quem.
encontrar obséquio telefonar pa-
ra 391-5075.

PERDEU-SE uma pasta com vá-
rios documentos, inclusive do
carro, todos em nome de: Cre*
mlldo da Silva Gomes. Gratifi-
ca-se quem os encontrou. Rua
Camerino, 128-89 and. - Tel.
243-7403 ou 243-9349.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS
AGENCIA SIMPÁTICA 222-3660

atende imediato s/pedido de
cozinheiras, cop. arrum., babas,
t/serviço, etc. Empregadas real-
mente selecionadas. Temos
também diaristas, Rua Evaristo
da Veiga, 35 s/l 412.

AGENCIA ALEMÃ D. OLGA -
Oferece cozinheiras, copetra,
babá escolhidissima por O. OI-
ga há 15 anos na sede pro-
pria. Tel. 235-1024 e 235-1022.
Av. Copacabana, 534 apto. 402.

ARRUMADEIRA - Preclsa-so c/
refs. • does. Paga-se bem. Tr.
R. Embaixador Graça Aranha,
76 leblon. Começa R. Cod-ajái.

AG. EMPREGO CENTRAL DO-
MESTIÇA ofer. babás arru. cop.
coz. s. forno fogão fax. diaris-
tas Av. Cop. 610/ 419 Tel.
236-3161.

A EMPREGADA - Precisa-se c/
refs. p/ todo serviço. Dormir
emprego. Paga-sa CrS 800,00 R.
Belizário Távora, 336. Laranjei-
ras. 265-9192.

A MOÇA - Maior de 20 anos
p/ acompanhar crianças de 9
anos e arrumar. Salário a com-
binar. Exige-se documentos e
referências. R. Joana Agética,
19/401. Tel. 247-4220.

AGENCIA SEMAG - 225-9145
disp5e de imediato de: babás,
cozinheiras, cop. arrum. t/ ser.
viço, etc. Empregadas realmente
selecionadas, temos diaristas,
faxineiras, rassadeiras, etc.

A COZINHEIRA - Rua Republi-
ca do Peru 380/801 Copacaba-
na. Do?, e ref. Paga se bem.

AGENCIA DE EMPREGOS LTDA.
— Comunica às Sras. patroas
estar c/ excelente equipe de
domésticas e diaristas em ge-
ral. Atende-se também sáb. e
domingo até 12h. Rua Siquei*
ra Campos, 43/515. Telefone
235-2579.

Ã COZINHEIRA para todo ser"
viço. Tratar 225-5247, ref. e
doe.

ATENÇÃO COZINHEIRAS prec
diversas pago acima 1.000 tam-'
bém cop. arru. com ref. e doe.
Traga roupa Av. Copa1; abana
610' 419.

ARRUMADEIRA - Pessoa so,
precisa por hora. Pcde-se ref.
R. Francisco Otaviano, 55, apto.
205. Copacabana. 
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Jóquei cancela
corridas por
gripe eqüina

Pela primeira vez em 50 anos,
o Jóquei Clube Brasileiro interrom-
pe hoje suas atividades de fim de
semana, suspendendo os 10 páreos
programados, por determinação de
seu presidente, Francisco Eduardo
de Paula Machado, em razão de um
relatório veterinário sobre a epizo-
otia (gripe eqüina) que ataca a
maioria dos 1 mil 600 animais da
Gávea;

O Jóquei passou por crise se-
melhante em 1969, quando teve de
adiar o GP Brasil da primeira para•a última semana de agosto, mas
manteve os páreos de fim de sema-
na, ainda que vazios. Em 1961 tam-
bém teve programas limitados pordecreto do então Presidente Jânio
Quadros. O projeto de inscrições pa-ra a semana que vem, apesar
de tudo, está mantido. (Página 23)

A Estação D Pedro II vai ga-
nhar na quarta-feira a primei-
ra das 13 novas coberturas de
plástico e alumínio anodizado,
em substituição àquelas de ma-
deira e amianto, que presencia-
ram por três décadas o esforço
da população suburbana em
apanhar os seus trens, batiza-
dos de "galinheiros". A Rede
Ferroviária Federal disse on-
tem que este melhoramento faz
parte de uma série para dar
maior conforto nas estações. Os
primeiros beneficiados são os
que se destinam a Deodoro, na
plataforma 2: além da cobertu-
ra, vão ter um equipamento de
som para avisar a saída e che-
gada de trens. Até o fim do ano
serão inauguradas as cobertu-
ras das plataformas 4, 6 e 8,
com os sonofletores — em for-
mato de bola — que também
começaram a ser instalados
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Geisel diz no Japão que
seu Governo quer verdade

O Presidente Ernesto
Geisel disse no seu discur-
so no Nippon Press Center
que o seu Governo tem "a

maior preocupação pela ver-
dade. A verdade política, a
verdade econômica, a verda-
de social. Entendemos que
o realismo da análise e o
pragmatismo da ação cons-
tituem condições essenciais
do progresso em qualquer
campo".

O Ministro das Minas e
Energia, Sr Shigeaki Ueki,

v concluiu até ontem 6 bi-
lhões 272 milhões de dóla-

res em negócios e preparou
com o Embaixador das Fili-
pinas a venda de 30 milhões
de dólares anuais de mine-
rio de ferro para a usina da
Kawasaki naquele país.

O comunicado conjunto
que será assinado na segun-
da-feira está pendente ape-
nas pela decisão sobre a for-
ma como serão cobrados os
juros no financiamento ao
BNDE. Enquanto os japo-
neses pretendem que o pra-
zo comece a contar a partir
do desembolso, os brasilei-
ros querem os juros acom-
panhando o parcelamento.

O Presidente visitou a
sala de imprensa no New
Otani e, pela primeira vez,
convocou uma entrevista
coletiva com os jornalistas
brasileiros, para hoje, às
17h30m (5h3Òm de Brasília,
de hoje), no Palácio Akasa-
ka. O Sankei Shimbun
transcreve hoje uma decla-
ração do Premier Takeo Mi-
ki, segundo a qual "o Presi-
dente Ernesto Geisel é uma

pessoa honestíssima e pensa
coisas de maneira racional".
(Páginas 12, 13 e 14)

Petrobrás revela descoberta
demais

Mais uma descoberta de
•petróleo na Bacia de Campos
foi anunciada ontem jpela Pe-
trobrás, com o poço pioneiro
1-RJS-28A, que perfurou uma
coluna de óleo de 14 metros de
espessura, em arenito muito po-
roso, a 85 km do litoral, em
águas de 145 metros de prof un-
didade, ao Sul dos demais cam-
pos localizados na região.

Segundo a empresa, os tes-
tes de produção serão concluí-
dos no inicio da próxima sema-
na. Foi informado também que

EUA tentam o
resgate
caça F-14

A Marinha dos Estados Unidos
contratou uma empresa especiali-
zada para resgatar do fundo do
mar o caça F-14 Tomcat, que caiu
na última terça-feira, em águas in-
ternactonais perto do litoral da Es-
cócia. Os soviéticos também podem,
sem ferir o direito marítimo, re-
cuperar o Tomcat — o caça de ope-
rações navais mais sofisticado do
mundo — e desmontá-fo, peça por
peça.

O jornal Washington Post co-
mentou que se os soviéticos resga-
tarem o F-14 compensarão a perda
do Mig-25 levado ao Japão por um
desertor. O Tomcat oculta segredos
tão importantes que não foram re-
velados nem mesmo aos aliados
europeus de Washington. (Pág. 7)

Prefeito
encerra caso

petróleo em Campos
um poço de delimitação do
Campo de Badejo achou petró-
leo e os testes sobre sua produ-
tividade serão realizados em
poucos dias. Na próxima sema-
na, será iniciada pela platafor-
ma Blue Water-3 a perfuração
de um poço a 83 km da ilha
Rasa, ao largo de Maricá, em
lamina de água de 154 metros.

Ontem, o Vice-Ministro de
Energia da Inglaterra, J. Dick-
son Mabon, assistiu ao início da
perfuração do poço de extensão
de Bagre, junto com o Embai-

Smith adverte
contra linha

xador britânico, Sir Derek Dod-
son, e um assessor, afirmando,
depois, sua satisfação "com o
entusiasmo dos técnicos da Pe-
trobrás."

Os estudos realizados pela
Secretaria de Tecnologia In-
dustrial do Ministério da In-
dústria e do Comércio concluí-
ram que será possível adicionar
até 25% de álcool na gasolina
usada pelos automóveis. O
anúncio foi feito diretamente
aos representantes da indústria
automobilística. (Págs. 17 e 21)

Oposição em
Israel conidena

de ação inglesa plano de paz
O Primeiro-Ministro da Rode-

sia, Ian Smith, que estará este fim
de semana em Pretória, afirmou
que se a política norte-americana
com relação a seu pais não diferir
da britânica "existem poucas es-
peranças de êxito", mas salientou a
necessidade de maiores esforços
para se encontrar uma solução à
crise rodesiana.

O Secretário de Estado norte-
americano Henry Kissinger, che-
gou ontem a Pretória, procedente
de Zâmbia, reunindo-se pouco de-
pois com o Primeiro-Ministro John
Vorster. Em Soweto, a policia re-
primiu com violência manifestação
de estudantes contra a visita de
Kissinger, matando quatro negros,
inclusive duas crianças. (Pág. 8)

Reservas sobem*
em moedas

das bolsas estrangeiras
Embora a presidenta do Con-

selho Estadual de Educação, Edí-
lia Coelho Garcia, queira apurar o
fato "até as últimas consequên-
cias", o Prefeito Marcos Tamoyo
deu por encerrado o caso das boi-
sas-de-estudo. Contradisse nota da
Secretaria Municipal de Educação
e comparou o problema a um en-
gano comum em conta de restau-
rante, prontamente solucionado pe-
Io garçom.

Numa contradição, o Prefeito
disse que o Sr Júlio d'Assunção
Barros sabia que iria sair da comis-
são, após concluir os trabalhos. Ne-
gou que ele tenha brigado com a
Secretária municipal de Educação,
Terezinha Saraiva, e afirmou que"o Municipio não pagou um tostão
a mais a ninguém". O Diário Ofi-
ciai, publicou a demissão do Sr Jú-
lio Barros, a pedido. (Página 24)

As reservas brasileiras em moe-
das estrangeiras aumentaram em
1 bilhão 200 milhões de dólares
(Cr$ 13 bilhões 644 milhões) de
maio até ontem, segundo o Minis-
tro da Fazenda, Mário Henrique
Simonsen, que afirmou terem as
reservas do país atingido seus va-
lores mais baixos dos últimos anos
exatamente no mês de maio pas-
sado.

O Ministro Simonsen falou no
seminário internacional dos 200
Anos de Adam Smith, promovido
pela Universidade do Estado do Rio
de Janeiro. O vice-presidente do
Unibanco, Marcllio Moreira, comen-
tou a conferência do professor Jur-
gen Donges e disse concordar com
a premissa do conferencista de que
"o atual sistema internacional de
comércio é injusto". (Página 16)

A oposição israelense ficou ir-
ritada com a publicação de um
plano de paz acompanhado de um
mapa, de autoria do Chanceler
Yigal Allon, pela revista norte-ame-
ricana Foreign Affairs, argumen-
tando que a política do Governo é
não traçar nenhum mapa da re-
gião antes do estabelecimento de
conversações de paz com os árabes.

O plano prevê a retirada de
grande parte dos territórios árabes
ocupados e a formação de um Es-
tado palestino-jordaniano na Cis-
Jordânia e na faixa de Gaza. O Pre-
mier Yitzhak Rabin declarou não
ter lido o plano, que o Ministro Shi-
mon Peres qualificou de assunto
privado do Chanceler. O Gabinete
não se pronunciou. (Página 8)

Banco do _
Brasil nega
concorrência

O Banco do Brasil não faz con-
corrência aos bancos privados, aflr-
mou ontem seu presidente, Ângelo
Calmon de Sá, em palestra na Es-
cola Superior de Guerra. Acrescen-
tou que enquanto o órgão destina
91% de seus financiamentos para
a agricultura na fase de produção,
os bancos privados canalizam 74%
de seus recursos do crédito rural
para a comercialização dos produ-
tos agrícolas, onde o risco é menor.

Classificou a expansão do Ban-
co do Brasil no interior como for-
ma de impulsionar a economia das
regiões menos desenvolvidas. Dis-
se o Sr Ângelo Calmon que a seleti-
vidade do crédito e o combate à in-
fiação adotados pelo Banco atenuam
o impacto do maior rigor no con-
trole da oferta de moeda. (Pág. 18)

AG. CATÓLICA GLOBO - Br:
gids p/ religíoioí oferece óti.
mai domes?"cat c/ horKStd •
rigoros» »e>çSo. Ttt. 231-0503.

A EMPREGADA - Casal precisa
p/ todo serviço c/ refs. R.
Bambina, 106 ap. 202.

AGENCIA DE 
"EMPREGOS 

ZONA
SUL LTDA. - Oferece boas
bsb-ís, arrum. copeiras, cozi-
nhetras, faxineiras, diaristas,
garçons, caseiros, todos c/
doctos. e refers. Selecionados
Av. Copacabana, 610/1122 -
T. 255-1901. CÍCERO.

ARRUMADEIRA COPEIRA - Pre-
cisa-se p/ pequena família. Rua
Aires Saldanha, 1.14/701. Copa-
cabana. Exige-se does. e refs.

A COZINHEIRA - Precisa-sa c/
does, e refs. Paga-se bem. Tr.
R. Embaixador Graça Arinha,
n? 76 Leblon. Começa R.
Codajás.

ARRUMADEIRA - Cr$~~5007ÕÍ
— Para casal, dormir emprego,
referências, Rua Almirante Co-
chrane, 72-aptÇ 501-TÍiuca —
Tratar das 10 is 16 hs.

AGENCIA STa. MONICA - Ofe-
rece p/ casa fino Irato, babás
c/ noções enferm. coz. f/
fogão, ceps. arrum. diar, ele.
R<"f. mn. 1 eno. T. 221-1201.

ARRUMADEIRA - Precisa-se c/
prática e boa aparência, exi-
ge-se refs. Tr. _ Av. Vieira
Souto, 530 ap. 401.

ATENÇÃO DOMESTICAS - Te-
mos vagas p/ 130 em geral,
70 cozinheiras, 30 babás, co-
peiros e caseiros. Atende-se
também sáb. e domingo até
12h. Rua Siqueira Campos nü
43/515.

ARRUMADEIRA-COPEIRA com
boa aparência, ref. min. 1 ano,
cart. trab. Sal. 1.200. Tratar
Gal. Veraneio Flores 71/202.

BABA' — refers. min. 1 ano.
doctos. cart. saúde. Salário
CrS 800,00. Só durante o dia.
Tel. 246-0333

BABA' — Que possa ajudar em
outros serviços leves — Salário
CrS 2.000,00 — Rua Lauro Mu!-
ler, 56/ 1310 - Tratar de
2a.-feira em diante, a partir 10
horas^  

COPEIRO/ FAXINEIRO - Preci-
sa-se de um p/ familia de alto
trato, que saiba servir à Fran-
cesa. Alfabetizado. Boas refs.
T. 267-1515. Dona Elizabeth.

COZINHEIRA - Competente f.
f., que durma no emprego,
precisa-se p/ oasal. CrS
1.000,00. Av. Copacabana, 769

_- ap/ 1101. Tel. 237-9131.

COZINHEIRA E UMA COPEIRA
— Ambas c/ prática, saibam
ler, refs. e does. dormem em-
prego. CrS 1.000,00. Tel.
245-8986 Av. Rui Barbosa, 480
aplg 201. Flamengo-

COZINHEIRA - Sr. viuvo preci-
sa desembaraçada, limpa que
durma no emprego. Ilacuruji
44/302. Tl|. T*l. 288-3477.

COZINHEIRA - ARRUMADEIRA
— Preeisa-s» para trivial v»-
riado. Paga-s» 1.000,00 • ...
800,00. Peda-se reforências —
Av. Vieira Souto 364 ap. 402
267-5919 - 2Í7.6812.

COZINHEIRA Preciso para casal.
Rua Visconde Figueiredo 37 ap.
201. Tratar sábado e 2a. feira.

COZINHEIRA - Preciia.se tri-
vial variado. Apenas mèi de
outubro, dormindo ou nác no
«mprego. Folga a combinar.
Tel. 204-2088 - Rua Cuparll-
n* Durão, 127 C-01 — leblon.

COZINHEIRA com prática preci-
so p/ confeitaria e twr graciosa
Rua Ca:hambi 126. 

COPEIRA - ARRUMADEIRA -
Precisa-se com prática e refe-
rências casa de tratamento.
Ord. 700 — Trata.' sábado ou
domingo. R. Icatú, 60. Bota-
fogo.

COZINHEIRA - Precisa-se faier
trivial simples — Depois dos
40 anos. Tele: 226-4309 falar
depois das 10 horas.

COPEIRA-ARRUMADEIRA preci-
•a-u moça de 25 a 33 anos,
com prática sabendo kr • «*•
craver para casal de tratamento.
Paga-te muito bem. Tratar pelo
telefone 246-5339 com D. Vera.

"COZINHEIRA 
- Com prát. Io;,

no e fogão, boa aparência ref.
min. 1 ano, cart. trab. Sal.
1.500. Tratar Gal. Venancio

Flores 71/202. Só comparecer
pessoa com os requisitos aci-
't19- __—_____

CASAL - Precisa empregada to-
do serviço, que durma no em-

prego. Exige-se refs. Trat. Mal.
Mascarenhas de Morais 89/901.

COZINHEIRA - Precisa-se ou.
salbi ler, escrever, de boa apa-
rência. Paga-se bem. Tr. R. 5
de Julho 223/ aplo. 401.

COZINHEIRA - Õtimo ordenado
— Casal sem filhos residente
em São Conrado procura pes-
soa responsável muita prática
de casa de tratamento tendo
boas referências de mais de
1 ano. Tratar 235-1548.

COZINHEIRA - CrS 1.000,00.
Trivial fino, demais serviço» p)
1 ca=al. Referencia minim» I
ano. Tel. 225-4570. Flamengo.
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Coluna do Castello
História de um

doido manso
Brasília — Falando sobre suas anãan-

ças pelo interior do país, a fazer palestras e
participar ãe debates, o Senador Teotônio
Vilela, da Arena, observou: "Eles me dei-
xam andar por aí como um doido manso".
O Senador está amargamente preocupado
com o presente, por entender que, tendo so-
luções à vista, o Governo permite que a si-
tuação econômica se deteriore, tanto quan-
to a situação política, que vive hoje sob o
efeito ãe uma fadiga irreversível. Voltare-
mos aos pontos-de-vista do Senador. Outro
dos interlocutores, e o último a chegar, foi o
Senador Daniel Krieger, também da Arena.
Ele não fala do presente, está voltado para o
passado, cuidadosamente registrado no seu li-
vro a aparecer em novembro. Sobre o que se
passa agora ou se passará depois ele naáa
quer dizer. Havia na roda três representantes
do MDB, o Senador Brossarã, que ouviu mui-
to, o Deputado Aldo Fagundes, idem, e o
Deputado estadual Pedro Simon, presidente
do MDB do Rio Grande do Sul. Este, falando
de raspão sobre o presente, está com suas
vistas voltadas para o futuro.

O Sr Simon considera, neste pleito, a
existência de uma situação ãe equilíbrio no
seu Estaáo, provocada sobretudo pelo corte
das comunicações políticas com o eleitorado
e a substituição do diálogo pela propaganda
oficial no rádio e na televisão. Seu tema
principal, porém, é a necessiâaãe áe definir
seu Partido, desde já, um modelo político
alternativo, de nível nacional, para que os
candiáatos, quando se apresentarem ao po-
vp, e os representantes, quando se dirigirem
às Assembléias e Câmaras, possam, além de
criticar o que aí está, propor opção concreta
oferecida pelo MDB. Não poderia a Oposição
incorrer no erro de criticar sem ter o que fa-
ser na hipótese áe lhe chegar às mãos o Po-
der. Ele acredita que a situação política flui-
rá a ponto de gerar essa perspectiva, ináe-
pendentemente do resultado das eleições de
novembro próximo. Entenáe o Sr Simon que
a direção nacional, embora já tenha tomado
a iniciativa ãe estudos nesse sentido, não
bem atribuindo ao assunto a devida priorU
dade.

Essa conversa obviamente é a conversa
de um homem que sente dele avizinhar-se o'
Governo ão seu Estado, muito embora ale-
gue que, se ocorresse tal hipótese, teria uma
herança extremamente difícil dado o modelo
federativo vigente, tão pálião que torna qua-
se que compulsória a existência nos Estados
de Governos aliados do Presidente ãa Repú-
plica, sem cujo apoio se tornará impossível a
qualquer Governador saldar seus compro-
missos com o eleitorado e desenvolver nor-
malmente as ativiáaáes econômicas da sua
área. Esse modelo, que o Sr Simon pede, de-
te ser um modelo político mas também um
modelo de organização econômico-sociál, até
mesmo pela vinculação áo seu Partido às
teses de distribuição de rendas e áe expan-
são do planejamento.
| i Sé o presidente do MDB do Rio Grande
áo Sul pede do seu Partido uma definição
para o futuro, o Senador Teotônio Vilela pe-
de áo Governo a que dá o seu apoio uma
redefinição relativa ao presente. Politica-
mente ele tem andado a dizer coisas, que to-
dos sabem, ninguém acredita nos Partidos,
pinguem acredita no Ato Institucional, nin-
guém acredita na Constituição, ninguém
acredita mais no que aí está e, os que po-
dem, vão deitando fora o fardo das respon-
sabilidades. Mas ele acha tão grave, òu mais,
jp questão econômica, que para ele não se ci-
fra na contenção da inflação ou na melho-
ria imediata da balança comercial e do ba-
lanço de pagamentos. Para ele, o Brasil não
tem petróleo, produto em escassez em todo"o mundo e com preços sempre em alta. Se
não temos petróleo em quantiãaãe tranqui-
%izaãora, apesar do petrobrasismo de setores
governamentais, temos porém uma solução
imediata: o álcool combustível, que podemos
jproáuzir em escala ilimitada em ãestilarias
¦construíáás no Brasil e com a indústria au-
-tomobilística já preparaáa para o ajusta--mento ãos motores ao seu uso e as experiên-"cias alcançando o setor aeronáutico.

1 O primeiro a tratá-lo ãe áoido por isso
]— ele antes era doido apenas político — foi
Iseu colega Virgílio Távora e até hoje conti-
.nua a considerá-lo assim o Ministro Shi-
Igeaki Ueki. No entanto, o Ministro Severo
, Gomes já o entenáeu, mas o Ministério da
"Indústria e do Comércio, segundo diz o Sena-
¦dor, é o último carro do comboio. O Minis-*,tro ãa Fazenda dá sintomas ãe entender a
. questão. E o presidente? Vai pedir uma au-
5 diência ao Presidente na sua volta do Japão.
[A conversa do Senador Vilela é pormenori-'zaãa, rica de minúcias e informações técni-
Icas. Numa pausa, o Sr Pedro Simon virou-
j se para o Senador Brossarã e comentou: "Se
" for verdaáe, temos a solução, o que já é umar 

granãe coisa. O pior é se não tivéssemos
»qualquer perspectiva". .

, ,: O Senaãor Krieger amenizou a conversa
com a citação ãe fatos áa história recente.

I O Senaãor da Arena de Alagoas revelou ter
„ recebido um crachá oferecido pela juventu-

de do MDB de sua terra, das mãos de um
l membro da família Muniz Falcão, seu traái-

cional adversário político. O Sr Simon con-
- viáou-o: "Vá ao Rio Granãe, que lá também
\ temos uma meãalha para você". O Sr Teo-
« tônio respondeu que, já que o têm mesmo

como um áoido manso, irá a Porto Alegre
\ receber a condecoração do MDB.

O Sr Francelino Pereira almoçava nu-
¦• ma mesa próxima (a cena era no restau-

rante ão Senado). Se tivesse ouvido a conver-
sa, certamente perguntaria: "Que pais é
este?"

Processo
de Perachi
é trancado

Porto Alegre — O Trl-
bunal Pleno do Rio Grande
do Sul decidiu, ontem, acei-
tar parcialmente o agravo
r e g intentai, trancando a
tramitação da queixa-crime
por injúria e difamação,
movida pelo ex-Governador
Perachi Barcellos contra o
Deputado Poríírio Peixoto
(MDB), mas não arquivan-
do o processo: no exame da
tese central da defesa do
Deputado, que alega a in-
violabilidade do mandato
parlamentar, quatro juizes
votaram, e um quinto soli-
citou vistas, o que adiou a
decisão definitiva para a
próxima reunião do Pleno,
no dia 27 deste mês.

A decisão foi anunciada
depois de uma reunião se-
creta, de uma hora e 45 mi-
nutos, e o processo se origi-
nou de declarações do De-
putado emedebista, acusan-
do o atual diretor do Banco
do Brasil, de gastar dinhei-
ro do Banco para financiar
viagens com objetivos elei-
torais, em novembro e 1974.
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Bonifácio
melhora e
faz exame

Belo Horizonte — O lider
do Governo na Câmara,
Deputado José Bonifácio
(Arena-MG), que se encon-
tra internado no Centro de
Tratamento Intensivo d o
Hospital Vera-Cruz desde
segunda-feira, será sub-
metido a um ri g o r o s o
exa'me médico amanhã, pe-
Ia manhã, antes de ser
transferido para um apar-
tamento no último andar
do hospital.

O chefe da equipe medi-
ca, Dr Casttnaldo Bastos
Santos, revelou que o es-
tado de saúde do seu paci-
ente continua apresentando
evolução c 1 í n i ca bastante
favorável, facilitando desta
forma a recuperação. Sua
saida do CTI dependerá,
entretanto, de um rigoroso
exame.

O Deputado José Boni-
fácio recebeu ontem a visi-
ta do presidente nacional
da Arena, Deputado Fran-
celino Pereira; do Presiden-
te da Câmara, Deputado
Célio Borja, e de vários
deputados federais de
diversos estados que apro-
veitaram escalas de aviões
ma Capital, para visitá-lo.

Ontem estrategicamente,
o seu filho, o Secretário do
Interior e Justiça, Sr Boni-
fácio de Andrada, evitou
conversar de política com
ele, afirmand» que todos os
prablemais da Catoara, que
esltavaim pendentes, vêm
tendo a solução adequada.
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Dirigente da Arena acusa
de fraude os industriais
do trigo e promete prova

Brasília — Industriais do trigo estão fraudan-
do a economia popular e enganando o Governo:
eles vendem farinha de primeira como sendo semo-
lina e farinha de segunda como de primeira, a fim
de obterem lucros mais altos. Essa denúncia — e
as provas — serão encaminhadas na próxima se-
mana ao Ministério da Agricultura pelo secretário-
geral da Arena, Deputado Nelson Marchezan (RS).

Deputado considera imprescindível uma revi-
são na política nacional do trigo e vai inoluir na
sua denúncia um levantamento comprovando que
as empresas estrangeiras, dominando a industriali-
zação do trigo brasileiro vêm, de certa íorma, im-
pedindo a expansão da produção.

Contesta
Na documentação que entregará ao Ministro da

Agricultura, o deputado gaúcho informará que os
industriais pretendem fechar todos os moinhos co-
loniais e que a Portaria n.° 20 da Sunab favorece
as grandes firmas. A indústria do trigo tem falsea-
do a verdade nas suas informações ao Governo, pois
quer impedir que existam os moinhos coloniais com
cilindros.

Depois de recordar que no passado uma parte
da indústria do trigo, através do trigo-papel, levou
à bancarrota a produção nacional, o Sr Nelson
Marchezan adverte sobre a possibilidade de negocia-
ta em tomo do produto, que seria adquirido do la-
vrador e vendido ao Governo. Há, da parte da indús-
tria, um "apetite insaciável": 1) tem cotas sema-
nals de trigo garantidas pelo Governo, com larguis-
simos financiamentos, maiores do que os concedidos
a outros setores; 2) têm mercado consumidor como
nenhum outro tipo de indústria; 3) têm cotas doa-
das pelo Governo que, se vendidas, valem grandes
fortunas.

Economia
Em defesa de seu projeto favorável aos moinhos

coloniais, em tramitação no Senado, o Sr Nelson
Marchezan esclarecerá ao Ministro da Agricultu-
ra que por saco de trigo utilizado diretamente pe-
Io produtor, o Governo economizará fretes, arma-
zenagem, conservação e mais cerca de Cr$ 80, ou
seja, o subsídio que é concedido ao trigo moído pe-
Ia indústria.

Se os moinhos coloniais forem impedidos de
atender a produção dos pequenos lavradores, como
o desejam os industriais, haverá, no entender do
Deputado Marchezan, intranqüilidade na área ru-
ral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná,
onde pelo menos 1 milhão de famílias e 600 sdndi-
catos ficariam seriamente prejudicados. Entende o
secretário-geral da Arena que o Ministério da Agri-
cultura, ante as acusações de que a manutenção dos
moinhos coloniais favoreceria a moagem clandes-
tina, deverá estabelecer a quantidade que cada fa-
milia poderá mandar moer para consumo próprio.

Questionário
Para demonstrar que a oposição dos industriais

de trigo ao projeto que favorece os moinhos co-
loniais tem interesses escusos, o Deputado Nelson
Marchezan pretende que o Ministério da Agricultu-
ra investigue os seguintes Itens:

— Quantos moinhos registrados existiam em
cada Estado no início da vigência- do Decreto-Lei
210, de 1967; 2) qual a capacidade atual de arma-
zenagem de trigo; 3) é permitido aos moinhos re-
gistrados realizarem moagem colonial?; 4) quais os
moinhos registrados que têm fábrica de ração na
mesma empresa ou grupo empresarial; 5) qual o
preço atual de uma quota de trigo para efeito de
transação; 6) quando a Sunab autoriza a transíe-
rência de quotas, obriga a indústria a desfazer-se
de suas instalações e construções?; 7) qual a com-
posição do capital dos atuais moinhos no Brasil
segundo a nacionalidade de seus proprietários e
qual a quota atribuída a cada um? 8) houve algu-
ma investigação quanto às razões das vendas dos
moinhos?; 9) qual o preço pago, atualmente, ao pro-
dutor pela compra do trigo?; 10) qual o preço do
trigo vendido aos moinhos; 11) quais os preços de
venda de farinha ao consumidor e seus tipos; 12)
qual a política de subsídios do trigo e seus funda-
mentos?; 13) o Governo concedeu subsidio ao trigo
por intermédio da indústria moageira?; 14) na hl-
pótese de concessão de subsídio, há fiscalização dos
preços de venda do trigo, do farelo e das rações pro-
duzidas?; 15) foi praticado no Brasil o chamado
trigo-papel?
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Magalhães tem a convicção
de que imprensa ajuda o
aprimoramento democrático

Ao participar ontem da sessão especial que a
ABI realizou, comemorando o Sesquicentenário do
Senado, o Presidente do Congresso, Sr Magalhães
Pinto, formulou votos "pela constante presença da
imprensa livre na vida do pais" e disse que "renovo
a minha convicção de que o desejado aperfeiçoa-
mento das instituições democráticas será conquis-
tado com o seu concurso diário, pois é com ele quese escreve a História do Brasil".— A iniciativa que teve a Associação Brasileira
de Imprensa — acrescentou — de comemorar o
Sesquicentenário do Poder Legislativo em nosso
país, testemunhando o importante trabalho cívico
que a cobertura das atividades parlamentares regis-
tra, por si mesmo define a íntima responsabilidade
que une jornalistas e congressistas. É possível haver
imprensa sem Parlamento; nunca, porém, a impren-
sa como a entendemos.
MESMOS CAMINHOS

O Presidente do Congres-
so disse, ainda, que "jorna-
listas e parlamentares fo-
ram, desde os primórdios
da nossa vida independen-
te, alguns dos homens que
mais alto sustentaram os
ideais do bem público em
nossa terra. Na impossifoili-
dade de citar a todos, sen-
tinelas liberdade, como os
queria e foi o lendário Ci-
priano Barata, sintetizo na' própria ABI a nossa ho-
menagem".

Em toda a nossa histó-
ria — continuou — Parla-
mento e imprensa passa-
ram as mesmas vicissitudes
e colheram as mesmas gló-
rias: castigados nos ocasos
da democracia e respeitados
e impulsionadores de ideais
nos seus melhores momen-
tos.

Depois de destacar que"antes mesmo da existência
do Parlamento, d© forma
genuína, os primeiíos depu-
tados eleitos no Brasil já
dignificavam o mandato,
rompendo com a Corte re-
colonizadora de Lisboa e
proclamando os princípios
que haveriam de nortear a
própria Independência", o
Senador Magalhães Pinto
ressaltou:

Quer no Império, quer
na República, tem sido o
Congresso Nacional um es-
pelho de nosso povo e a ins-
tituição através da qual
grandes homens públicos
souberam, e m momentos
dramáticos de nossa histó-
ria, encontrar as fórmulas
de transação que assegura-
iiam ao pais o trabalho
pacifico e produtivo. E toda
essa obra, às vezes apagada
da memória nacional, reali-
zou-a ombro a ombro com
a imprensa, sua grande
companheira' e fiscalizado-
ra".
E concluiu:

"Os meus agradecimentos
são para cada um dos as-
soclados da ABI, distinguin-
do, na pessoa de seu ilustre
presidente — este extraor-
dinário jornalista e homem
de pensamento que é o meu
amigo Prudente de Morais
Neto — meu sincero apoio
à classe que o convocou, em
reconhecimento à sua com-
provada competência d e
defensor da liberdade de
dizer e de mestre na manei-
ra de aplicá-la".

DANTON

O Senador Danton Jobim
(MDB-RJ), ex-presidente

da ABI, talou em nome do
Senado para agradecer a
homenagem, salientando em
discurso que sintetizou a
própria história do Parla-
mento no Brasil, que "o
papel da imprensa escrita
ganha relevo especial quan-
do se restringe a propagan-
da eleitoral no rádio e na
televisão, como acontece
agora".

— Imensa é a responsabl-
lidade dos jornais, agora
mais que nunca — con-
tinuou — na divulgação e
apreciação da ação das
duas Câmaras políticas. E*
preciso fazer ecoar a voz
das lideranças partidárias,
ora afastadas do vídeo e do
microfone. Não há o que
temer da Oposição, desde
que ela se mantenha na ro-
ta da legalidade e longe da
subversão, que é o que ela
vem fazendo. Imprensa li-
vre e Oposição garantida
são imprescindíveis à au-
tentlcidade e ao vigor da
representação nacional.

Em seu discurso, o Sr
Dantan Jobim destacou que"sabiamente os norte-
americanos coloca rama
testa de sua Constituição
essa regra, até hoje inviola-
da, de que não se fará lei
contra a liberdade de im-
prensa. Criaram, assim, os
fundadores dos EUA uma
garantia contra os que viés-
sem a atentar contra o
Governo de opinião, basea-
do no consenso geral".

Concluindo, o represen-
tante do Estado do Rio dis-
se que "Governo sem
Oposição corrompe-se; sem
liberdade de imprensa apo-
drece. Arruina-se de baixo
para cima, do quarto esca-
lão para o terceiro, do ter-
ceiro para o segundo. E'
como a praga que se in-
sinua pela raiz, em certas
árvores. Começa por baixo

e sobe com a seiva aos ra-
mos; contamina a floração
e logo se comunica aos fru-
tos".

PRUDENTE

O presidente da ABI, Sr
Prudente de Morais Neto,
em seu pronunciamento,
afirmou que "não há an-
tagonismos ou divergências,
quando se trata, como nest»
momento, de comemorar,
homenagear e analtecer o
Poder Legislativo".

Lembrou Rui Barbosa, ao
longo do discurso, para des-
tacar que "encontramo-nos
ainda e sempre na projeção
e nos prolongamentos das
idéias e da ação daquele
pró-homem que tão perfei-
tamente nos encarnou as
aspirações e tendências, aos
homens da imprensa e aos
da política, pois os tempos
passam, os problemas suce-
dem-se, ou parecem
suceder-se, mas, n a ver-
dade, persistem e sobre-
vivem".

O Senador Magalhães
Pinto lançou durante a so-
lenidade o n"? 50 da Revista
de Informação Legislativa,
que trata do Sesqulcen-
tenário do Senado. Antes,
ele foi levado pelo jornalis-
ta Prudente de Morais Neto
a visitar as dependências
dia ABI, no T> andar, des-
truidas por bomba, recen-
temente, fazendo um único
comentário: "Esse episódio
foi realmente lamentável".

Senador não crê no
retorno da censura

Brasília — O Senador
José S a r n e y (Arena-MA)
disse, ontem, não acreditar
que existia qualquer possibi-
lidade de restrições à liber-
dade de imprensa, obser-
vando que "tem sido uma
característica, uma norma
de conduta do Presidente
Geisel, não dar um passo à
frente sem absoluta segu-
rança de não haver retro-
cessos ao seu programa po-
litico."

— O Presidente da Repú-
blica — disse — continua
empenhado em apliar, cada
vez mais, a faixa de llber-
dade de informação, a mais
importante conquista para
o setor político, e o fun-
damento básico da demo-
cracia. Rumores em contra-
rio, a respeito da liberdade
de informação, não tém
procedência.

Para o Sr José Sarney,
torna-se evidente que, no
momento em que o debate
na imprensa se torna total-
mente aberto, ocorram, aqui
e ali, alguns excessos. Com
o tempo, esses excessos se-
rão absorvidos pelo simples
exercício dessa mesma li-
berdade.

Isso é absolutamente
compreensível. Jâ estava-
mos preparados para tais
excessos. A liberdade de in-
formação não importa
nenhum risco para o
Governo, para a imprensa,
para a Revolução — decla-
rou.

Acredita o Sr José Sarney
que, em breve, "todos esta-
rão habituados com o deba-
te instalado na imprensa e
que não haverá estranheza
diante dos fatos tratados."Lembrou que o projeto de
desenvolvimento político do
Governo tem suas etapas,
mas já produziu resultados
salutares.

Como exemplo, citou o
amplo e livre debate dentro
do Congresso, entre os dois
Partidos, a respeito dos
mais diversos problemas
nacionais. A eleição de 1974
representou passo impor-
tante no programa político
do Governo, assim como o
debate na imprensa.

A imprensa — disse —
passou a ocupar um lugar
importante no projeto de
aperfeiçoamento político do
pais. Estamos, assim, den-
tro de um processo evolu-
tivo que não conheceu con-
tra-marchas.
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Presidente da Arena pede
apaziguamento dos ânimos

Belo Horizonte — O presidente nacional da
Arena, Deputado Francelino Pereira, defendeu on-
tem "a união e a concórdia entre todos os brasilei-
ros e o apaziguamento de todos os ânimos, para
que haja uma soma de esforços, de sacrifício e tra-
balho em beneficio da Nação, sem fugir ao debate
livre das idéias".

Esclareceu o Sr Francelino Pereira que a união
nacional que defende é diferente da conciliação na-
cional pregada por dirigentes do MDB, pois enten-
de que "o apaziguamento de ânimos não implica
união ou pacto ou coalização partidária nacional,
pois cada Partido tem um programa e um itinerá-
rio a cumprir".

Papéis definidos
Esse apaziguamento de ânimos, segundo o pre-

sidente nacional da Arena, deve ocorrer "com cada
Partido cumprindo suas diretrizes programáticas":

Cada Partido deve desempenhar seu papel,
dentro de fins patrióticos, pois assim estaremos
construindo uma Nação cada vez mais próspera, sem
fugir dos objetivos programados de cada agremia-
ção política e contribuindo para a estabilidade po-
lítica nacional. Estaremos realizando um processo
dinâmico de aperfeiçoamento das instituições. Ca-
da ato que se pratica, cada eleição que se realiza,
cada benefício que se Institui e atinge o homem,
promovendo-o socialmente, tudo isto faz parte da
política de desenvolvimento integrado do Presi-
dente Geisel e é da própria essência da vida poli-
tica nacional.

Compreensão
O Sr Francelino Pereira defendeu a compreen-

são de todos, assinalando:
As medidas econômicas que o Governo vem

adotando resultam de uma avaliação de medidas
governamentais até agora aplicadas e visam desa-
celerar as pressões inflacionárias. A verdade é que
não enfrentamos, em nenhum momento, uma crise,
nem uma pré-recessão, mas apenas certos obstá-
culos e dificuldades que estamos superando com
êxito e com a plena compreensão de todas as for-
ças representativas do país. Nenhuma informação
é sonegada à opinião pública nacional. As nações
democráticas que gozam de liberdade de informa-
cão fazem sempre o jogo da verdade e é, por isso.
que o Presidente Ernesto Geisel conquistou peran-
te a opinião pública nacional grande conceito e ex-
cepcional credibilidade. Os pregoeiros de catástrofes
estão perdendo seu tempo. Já se diz que o otimista
pode estar mal Informado. Mas, o pessimista sem-
pre está, a perder tempo. Esta Nação só não é livre
para os que desejam destruí-la.

Reformas
O dirigente arenista afirmou que não será mais

realizada nenhuma alteração na legislação partida-
ria e eleitoral, com vistas a novembro próximo.

Já permitimos ultimamente que as conven-
ções fossem realizadas através da participação dos
filiados dos Partidos e dilatamos o prazo além de
27 de agosto para as convenções dos municípios
correspondentes aos diretórios municipais faltosos.
Também diminuímos para a metade o prazo da fi-
Ilação partidária para os candidatos que tenham
menos de 21 anos de idade, cujo projeto ainda de-
pende da sanção presidencial. Nenhuma outra ai-
teração será introduzida doravante nem no Có-
digo Eleitoral nem na Lei Orgânica dos Partidos.
Resta agora aos Partidos o caminho livre e de-'
mocrático das urnas, nas quais a Arena tudo está
íazendo para alcançar expressiva manifestação
popular, para obter a maioria dos votos do eleito-
rado brasileiro.

Quadro definido
Segundo garantiu, o resultado das eleições não

influirá em qualquer reformulação do quadro par-
tidário.

Este já está definido em entrevista que con-
cedi à imprensa nacional, interpretando o pensa-
mento da Arena e do Presidente Ernesto Geisel.

Assinalou ainda o Deputado Francelino Pereira
que "as eleições também não serão afetadas nem
atingidas pelas medidas de contenção inflacionária,
pois o povo brasileiro, já bastante politizado, sabe
compreender os objetivos de um Governo respon-
sável e sabe que dentro de uma opção partidária,
a Arena é o caminho mais seguro".

Reunião
Dizendo que não existe ainda nenhuma decisão

a respeito de uma reunião dos Governadores dos
Estados com a direção nacional da Arena em Bra-
sília, o Deputado Francelino Pereira explicou que
está sendo examinada a conveniência de realiza-
ção de um encontro de presidentes regionais do
Partido e da Executiva Nacional, para urna avalia-
ção do programa de ação partidária e do desem-
penho da campanha eleitoral.

Esta decisão — disse — só será tomada após
a realização das Convenções em todos os municípios
brasileiros, pois algumas destas ainda podem ser
realizadas, em face da lei sancionada pelo Presi-
dente Geisel na semana passada. O prazo para a
realização destas Convenções será definido através
de resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que
acredita possa ser decidida na próxima semana.

Judiciário
O presidente arenista esclareceu, passando &

falar sobre a reforma do Poder Judiciário, que as
notícias até agora divulgadas pela imprensa não
correspondem exatamente aos textos das emendas
constitucionais que estão sendo examinadas.

Sobre as emendas que se encontram em nl-
vel ministerial — disse — serão ainda ouvidos na
área política o presidente nacional da Arena e os
líderes do Governo na Câmara dos Deputados e do
Senado. Além disso, no que tange ao projeto defi-
nitivo, só o Presidente Ernesto Geisel é que pode-
rá decidir. Também (o Presidente Geisel decidirá
sobre a data de sua remessa ao Congresso. Não se
cogita, ainda, de qualquer outra reforma constitu-
cional.

Célio quer urna
doutrina militar

Belo Horizonte — O Pre-
sidente da Câmara, Depu-
tado Célio Borja (Arena-
RJ), considerou ontem, nes-
t a Capital, "fundamental
para o país a formulação de
uma doutrina militar de
combate às guerrilhas e à
subversão, antes de se pen-
sar na revogação do AI-5 e
dos instrumentos de ex-
ceção."

O Sr Célio Borja, que veio
a Minas especialmente para
uma visita ao líder do
Governo na Câmara, Depu-
tado José Bonifácio, afir-
mou que não tem nem co-
nhece qualquer fórmula
destinada a fazer com que
o pais alcance o aperfeiçoa-
mento democrático.

DOUTRINA

O importante — disse
— é formular uma doutrina
militar de combate à sub-
versão e à guerrilha. São
fenômenos novos que
devem ser levados a exame,
pois todos os paises do
mundo têm problemas de
segurança interna e têm
sua doutrina militar. O
Brasil, antes de pensar
numa formulação de mode-
Io político destinado a aper-
f e i çoamento democrático,
precisa adotar uma doutri-
na militar. A incorporação
do AI-5 à Constituição não
é solução. Eu, pessoalmen-
te, não tenho a fórmula,
mas tenho pensado cons-
tantemente no assunto.
Após formulada essa doutri-
na, entreguem-na a nós,
constitucionalistas, que lhe
daremos a forma jurídica.

O Deputado Célio Borja
considerou, porém, que"uma vitória da Arena nas
eleições de novembro pró-
ximo animará os que lutam
pelo aperfeiçoamento demo-
crático".

O Presidente da Câmara
dos Deputados afirmou que,
em torno do processo de
aperfeiçoamento democrá-
tico e do debate de assuntos
relacionados com reformas
políticas no país, "o que
existe é muita conversa".

Não conheço nenhuma
pessoa responsável que es-
teja falando em reformas
políticas depois das eleições
como favas contadas e mui-
to menos na reformulação
partidária.

O Presidente da Repúbli-
ca não tomaria, segundo
afirmou e segundo reiterou
o presidente da Arena, a
iniciativa neste sentido. Só
se isto ocorrer depois que
terminar seu mandato.

SUCESSÃO

O Deputado Célio Borja,
abordando a sua sucessão
na Presidência da Câmara,
explicou que "este é um
processo que começa n a
segunda quinzena de
novembro e termina no
meio do recesso, em meados
de fevereiro":

Quanto a nomes, não
tenho nenhuma infor-
mação.

Referindo-se às medidas
do Governo na área econô-
mica, disse que "as adota-
das são prudentes e devem
ser eficazes no sentido de
conter a alta de preços,
notadamente de matérias-
primas".

Qualquer pessoa enten-
dera que são medidas capa.
zes de promover o controle
Infla cionário. O encare-
cimento do dinheiro visa a
evitar o excesso de endlvl-
damento das empresas, as
medidas adotadas são de
natureza monetária, do am-
bito do Ministério da
Fazenda. Não nos causa es-
tranheza, portanto, que
sejam tomadas pelo Minis-
tro da Fazenda, pois ele é
o caixa. Não adianta elabo-
rar programas, se não exis-
tirem os recursos para a
sua viabilização.

ALBA FAZ CAMPING COLORIDO:
LANÇAMENTO NO HOBBY & LAZER

Entre ei lançamentcs _ terem realizados no SAIÃO DO HOBBY t LAZER — que será inaugurado die
1.0 de outubro, sexta-feira, no MAM, e se estenderá «té dia 10 do mesmo mês — figuram as barracas
fabricadas pei-a ALBA cem tecido CRYIOR/RHÕDIA em cores vivas e firmes, mais resistentes e cem dura-
bilidade três vezes maior que as barracas comuns, além da outras vantagens. O SALÃO 00 HOBBY & LAZER
vni mostrar ao carieca tedos os prrdufcs e serviços ligados «o descanso, recreação e entretenimento, numa
promoção dê FAO ARQUITETURA PROMOCIONAL S/A, com o pelrocínio do JORNAL DO BRASIL • Secrel-ri»
de Indústria, Comércio a Turismo do Rio dl Janeiro. IP

_ft

Estamos....
vendendo tiwqnldade

em Z ou 3 quarto.
am varanda.

Rua
Marquesa
de Santos. 22

Você escolhe: 2 ou 3
quartos. Em ambos
estão presentes a sala,
a varanda, a suite, os 2 banheiros
sociais, copa-cozinha,
dependências e garagem.
E a tranqüilidade é absoluta nesta
rua gostosa, juntinho ao
Parque Guinle.
Por falar em Parque Guinle, você
conhece playground melhor para
seus filhos? Lá tem brinquedos,
lago, gramados, árvores,
liberdade eoqueé mais
importante: segurança.

Além disso, quem vive na
Marquesa de Santos tem todas
as facilidades de comércio do
Largo do Machado e das
comodidades da futura estação
do metrô que está perto, mas não
interfere na santa paz desta rua
quase escondida.
Venha conferir, t compre a
tranqüilidade em. 2 ou 3 quartos ,
com varanda.

PARQUE
GUINLE

rià
GAGO-^ COUTINHO  /URGODO

1 I MACHADOr C
RUA DAS -*- LARANJEIRAS -*-

_\ ——1.OI 1
1_. RUA^ CONDE DE BAEPENDI

Acabamento do
mais alto requinte:

Esquadrias de alumínio.
Antena coletiva de TV, interfone,
previsão para ar condicionado.
Armários em Formiplac e banca de

pia em aço inoxidável na cozinha.
Jardins e playground.

Tranqüilidade nas
condições-.
Sinal: Ct$ 22.800,00

Escritura: Cr$ 38.760,00

Mensais (durante a obra) Ci$ 3.800,00
Chaves: Cr$ 76.000,00

Financiamento de 6 a 15 anos mesmo você
sendo proprietário de outros imóveis.

Corretores no tocai diariamente até 21 horas, inclusive domingos. ai
3 1

Incorporação e Construção:

ICHQZIL <|

Incorporação:

. . B B G EMPREENDIMENTOS' IMOBILIÁRIOS S/A.

Vendas:

ffi« PfWfOM.ÂfMTÂ
associadas à ADEMI

Memorial de Incorporação Registrado no 9? Oficio de Registro de Imóveis, livro 2-A-5, às tis. 168 sob o n? R-01 em 17/05/76.

Corretor resp.: SANTOS BAHDUR — creci 21

Ipanema: Rua Maria Quitéria, 81.
Tels.: 287-3647 e 247-5333.
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EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
DIVISÃO DE SUPRIMENTO - SC

AVISO
Comunico que no Departamento de Serviços

Gerais/DS, à Avenida W/4 Sul - Quadra 712/912
Bloco 03 — Lote "B" — 3.° andar Conjunto Pasteur
Brasília — D. F., acha-se a disposição dos interes-

sados, o Edital da coleta de preços n.° 7376, que
visa' a aquisição de diversas ferramentas para ma-
nutenção de linhas telegráficas, e que será realizada
em Brasília, no dia 18 de outubro de 1976, às 16:00
horas.

O Edital poderá ser retirado pessoalmente, atra-
vés de carta endereçada a Seção de Compras/DS
no mesmo endereço acima citado, ou através de
nosso telex n.° 0611411 com o seguinte texto: soli-
cito enviar Edital coleta h,° 73/76".

Atenciosamente,
Carlos Botelho de Paula

Chefe da Divisão de Suprimento/DSG
(P

GOVERNO
DO ESTADO DO

/P RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Transportes
Companhia de Desenvolvimento
Rodoviário e Terminais. \m

CODERTE

CONCORRÊNCIA N.° 08/76
A Companhia de Desenvolvimento Ro-

doviário e Terminais do Estado do Rio de
Janeiro — CODERTE, torna público que fará
realizar no dia 05 de outubro de 1976, as,
15 horas, em sua sede, na Rua São José
n.° 35 — 15." andar, concorrência para con-
tratação de "OBRAS DE MELHORAMENTOS
- EM 51 KM DE ESTRADAS VICINAIS NOS
MUNICÍPIOS DE PARAÍBA DO SUL, VALENÇA,
RIO DAS FLORES E VASSOURAS", integrante
do Programa para o Desenvolvimento das
Regiões Industriais do Médio Paraíba e do
Litoral Sul e constante do I PLAN RIO.

Os serviços objeto da presente licitação,
estão orçados em Cr$ 13.000.000,00 (treze
milhões de cruzeiros) e o prazo para entrega
das obras é de 150 (cento e cinqüenta) dias.

Os Editais poderão ser obtidos no' en-
dereço supra citado, na Diretoria de Admi-
nistração e Finanças.

Costa Pereira, Bokel,
Engenharia e Construções S.A.

C.G.C. n.° 33.226.770/0001-06 .

ATA DA ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA REALIZADA

EM 29 DE ABRIL DE 1976
Aos vinle e nove dias do mês de abril de mil novecentos

e selenla e seis, às 14 horas, na sede social na Avenida Rio

Branco 245 — 35.° pavimento, reuniram-se cs acionistas de.Costa

Pereira, Bokel, Engenharia e Construções S.A. representando
mais de dois terços do capital social, conforme se verifica pelo
livro de Presença de Acionistas, assumiu a Presidência da Assem-

bléia, conforme determina os Estatutos Sociais, o diretor gerente
Sr. Frederico Bokel Neto que convidou a acionista Beatriz

Pinto Carneiro para secretariar os trabalhos. Constituída a mesa,

o presidente pediu à secretária que procedesse à leitura dos

documentos que se encontravam sobre a mesa, o que foi feito

na seguinte ordem: a) Avisos de que trata o art. 99 do Decreto

lei n.° 2627 de 26 de setembro de 1940, publicados no Diário

Oficial do Estado do Rio de Janeiro dos dias 25, 26 e 27 de

fevereiro de 1976 e no Jornal do Comércio de 24, 25 e 26

de fevereiro de 1976; b) Relatório da Diretoria, Balanço Geral,

Demonstração da conta "Lucros e Perdas" e Parecer do Conselho

Fiscal relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 1975

publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro de

23.04.76 e no Jornal do Comércio de 21.04.76; c) Editais de

convocação para a presente assembléia publicados no Diário

Oficial do Estado do Rio de Janeiro dos dias 20, 22 e 23 de

abril de 1976 e no Jornal do Comércio dos dias 15, 16 e 18

também de abril corrente. O presidente declarando que cabia

a assembléia deliberar sobre os documentos mencionados na

letra b supra, colocou-os em discussão e logo em seguida em

votação, verificando-se sua aprovação por unanimidade, com as

abstenções legais. A seguir, também per unanimidade, foram

tomadas as seguintes deliberações: 1.°) Eleição da Diretoria, tendo

sido reeleitos: para diretores gerentes, CLITO BARBOSA BOKEL,

ANTÔNIO DE PÁDUA BITTENCOURT FILHO, FREDERICO BOKEL

NETO e ALFREDO BOKEL; para diretores adjuntos: NEWTON

XAVÍER e WALDIRiO GONÇALVES SILVA e eleito para diretor

sub gerente ARY MIRANDA MONTEIRO JÚNIOR, brasileiro, sol-

teiro, arquiteto, portador da carteira de identidade CREA 17 357 D

5a. Região, Inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.°

069.181.907-68, domiciliado nesta cidade onde reside na Avenida

Epitácio Pessoa n.° 4000 - 8.° andar. 2.°) Fixação dos hono-

rários da Diretoria idênticos aos aprovados na Assembléia Geral

anterior, ou seja em valer mensal global correspondente a até

250 vezes o valor do salário mínimo vigente na ocasião em que

forem devidos mencionados honorários, a ser rateado entre seus

componentes e a seu critério. 3°) reeleição, para os cargos

efetivos do Conselho Fiscal os senhores Salvador Esperança, Alberto

de Sampaio Ferraz e Bernardo Joaquim Brandão de Figueiredo e

para suplentes reeleição dos senhores Jorge da Silva Pinte, José

da Silva Gonçalves e Dario José Signorini. 4.°) Fixação em

Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) anuais os honorários individuais para

aqueles do Conselho Fiscal que efetivamente exercerem as funções.

5.°) Transferir para a conta de Lucros em Suspenso o valor de

CrS 558.954.99 (quinhentos e cinqüenta e oito mil, novecentos

e cinqüenta e quatro cruzeiros e noventa e nove centavos) cor-

respondente ao saldo da conta de Lucros c Perdas, para posterior

destinacão. Nada mais havendo a tratar foi a reunião suspensa

pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão

foi a mesma lida, aprovada e per todos assinada. Rio de Janeiro,

29 de abril de 1976. - As.) Frederico Bokel Noto - Presidente,

Beatriz Pinto Carneiro - Secretária, Coinpa - Comércio, Indústria

e Participações S.A., Nelson Cabral de Andrade, Alfredo Bokel,

Clito Barbosa Bokel.

COSTA PEREIRA, BOKEL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 5/A

(a) Ilegível (a) Ilegível

Diretor Adjunto Procurador (P

TSE acha que Lei Falcão
dificulta e entrega
tudo à prudência do TRE

Brasília — O Tribunal Superior Eleitoral, res-
pondendo a uma consulta do TRE de Minas Gerais,
admitiu que é praticamente impossível a aplicação
integral da Lei Falcão, sobre a propaganda no rádio
e na TV, salientando que "é à prudência dos Tri-
bunais Regionais, aliada à sua experiência deplei-
tos anteriores, que se deverá confiar a indicação do
procedimento mais ou menos rigoroso de fiscali-
zacão".

A legislação atual estabelece que o direito de
propaganda não importa restrição ao poder de po-
lícia quando este deva ser exercido em benefício da
ordem pública. Este poder deve ser exercido exclu-
sivamente por magistrados designados pelo Tribu-
nal Regional Eleitoral do respectivo Estado, sem
prejuízo do direito de representação do Ministério
Público e dos interessados nas eleições.

Santiago/UPI
liÃ**1

INDAGAÇÕES

Considerando que a pro-
paganda eleitoral no rádio
e TV, a sier iniciada no dia
14 de outubro, será feita du-
rante o dia, entre 13 e 18
horas, e, à noite, entre 20
e 23 horas, o TRE mineiro
f ormulou ao TRE ais seguin-
ties indagações:"Seriam os magistrados
obrigados a acompanhar os
programas das diversas es-
tações de televisão e rádio
durante todo o tempo fixa-
do, para observarem os pe-
riodos de cinco minutos?
Nos estúdios, para fazer
cessar abuso, não obstante
a gravação do stfm?"

Esclarece a consulta, que,
em Belo Horizonte, na elei-
ção de 1972, o horário de
propaganda gratuita era
corrido, não dividido como
agora, em psriodos de cinco
minutos, e o poder de poli-
cia era exercido por magis-
trados designados. Sendo
corrido o horário, eram fei-
tas escalas para que os
magistrados ficassem nas
estações geradoras do sinal.

RESPOSTA.

O plenário do TSE por
unanimidade, aprovou pare-

cer do Ministro Décio Mi-
randa, no qual é reconhe-
cido, expressamente, que a
fiscalização dos juizes ellei-
torais era antes mais fácil
porque concentrada sobre
período corrido. Hoje está
dispersa pelos doze períodos
diários de cinco minutos,
em cada estação.

¦'Concretamente" — diz o
paracer — "em atenção às
duas indagações formuladas
na consulta, pode-se dizer
que, e*m havendo expectati-
va de normalidade do cum-
primento do horário fixado,
não precisarão os magistra-
dos comparecer aos estúdios
nem acompanhar a emissão
integral das estações à tar-
de e à noite, podendo 11-
mitar-se a ouvir os períodos
de cinco minutos, fazendo-o
até mesmo por sistema de
amostragem, se se mostrar
adequada essa prática, após
lima fiscalização mais estrl-
ta nos primeiros dias.

Todavia, é à prudência
dos tribunais regionais, ali-
ada à sua experiência de
pleitos anteriores, que se
deverá confiar a indicação
do procedimento mais ou
menos rigoroso de fiscali-
zação."

:^p:.V;í- ¦ 
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Õ' Presidente Augusto Pinochet recebeu o Ministro Sílvio Frota

Ministro chileno agracia
Sílvio Frota e exalta
o Brasil e seu Governo

Arcebispo
pede mais
honestidade

Deputado diz que MDB
já admite a derrota

Brasília — "A Oposição
quer montar um quadro de
falsas pressões para, ama-
nhã, justificar uma derrota
que agora começa a admitir
claramente, depois de uma
fase de injustificada eufo-
ria. O interesse do Governo
pelo resultado eleitoral é Is-
gítimo, mas não o afasta da
linha de austeridade, que é
por todos reconhecida".

Esta declaração foi for-
mulada, ontem, na ausência
do presidente da Arena, pe-'Io Deputado Prisco Viana.
19 secretário do Partido, a
propósito das denúncias de
que candidatos oposlcionls-
tas estariam sofrendo pres-
soes do Governo. O Sr Prls-
co Viana disse que essas
denúncias não têm qual-
quer fundamento.

LISURA

Sustentpu o parlamentar
baiano que "não se pode co-
locar em dúvida a lisura
dos pleitos realizados no
Brasil a partir de 1964".

O Governo — acrescentou
 está obrigado a dizer o

que faz e a sua propaganda
tem o sentido de uma pres-
tação de contas, que deve
ser constante, de mado par-
ticular, ao contribuinte, e,
de modo geral, ao povo.

E' natural que o Par-
tido qu o apoia dela se
beneficie, do mesmo modo
como se considera normal
que a Oposição procure
çapltalisar aquilo que o
Governo deixa de fazer —
disse.

Argumentou que o exer-
ciclo de pressões através da
máquina do Estado é, hoje,
p r a t icamente Impossível,
lembrando que a legislação
proíbe remover funciona-
rios seis meses antes dos
pleitos. Lembrou que foi a
partir da Revolução que se
criaram alguns instrumen-
tos legais que garantem a
lisura das eleições.

Como exemplos, citou a
Lei Complementar n? 5, de
1970, que cria uma série de
embargos para pessoas que
ocupam cargos no Executi-
vo de diferentes níveis,
obrigando a desincompati-
bilização para os que dese-
jam concorrer a cargos ele-
tivos. A lisurr. é uma ob-
sessão do sistema, tanto que,
em 1974, o Governo "patro-

cinou a Lei Etelvino Lins,
que proíbe nomeações no
período eleitoral e cria em-
baraços à ação do poder
econômico".

Em seguida, observou que
é o Partido do Governo ob-
viamente que mais se pre-
judica com tal legislação,
uma vez que cabe ao Gover-
no nomear e demitir.

— O Governo — acentuou
não abandona z. linha de

austeridade no combate à
inflação. Tanto que, agora
mesmo. estabelnce cortes
em seu programa de invés-
timentos, coerente com a

politica de contenção, mes-
mo consciente de que a não
realização de Importantes
obras deixa de produzir re-
sultados eieitorais para a
Arena.

Lembrou que o Governo
não permite, de forma algu-
ma, que os interesses eleito-
rais do Partido que o apoia
comprometam aquele pro-
grama de austeridade, que
interessa ao país. Pelo con-
trário, "luta com deter-
minação obstinada contra a
inflação, consciente dos ma-
leficios que causa a todo o
povo".

Depois de afirmar que a
Arena está falando a verda-
de ao povo, disse que a
maior prova de insatisfação
do Partido e do presidente
estava na distribuição do
slogan ainda há muito o que
fazer, "embora já se tenha
feito muito".

As lideranças da Arena
estão pedindo apoio ao povo"para este programa de
austeridade, que visa, em
última análise, a beneficiar
todas as classe sociais, im-
pondo sacrifícios que fatal-
mente produzirão resulta-
dos benéficos".

Defendeu o envolvimento
pessoal do Presidente da
República na campanha
eleitoral, classificando-o de
legítimo em regime presi-
dencial. Disse que tal par-
tlcipação representa um es-
tímulo ã atividade politica
e uma demonstração de
prestígio do processo elei-
toral.

— O Presidente participa
da campanha sem envolver
qualquer instuumento d e
Governo. Essas denúncias
decorrem do fato de que o
MDB projetou uma expec-
tativa de vitória, com base
nas eleições de 74, que não
tem correspondido à reali-
dade. Agora, que verifica a
força da Arena, o MDB se
desarvora — concluiu.

SAO PAULO

O Governador Paulo Egí-
dio Martins pediu ontem ao
Subchefe da Casa Civil, Sr
Maurício Figueiredo, que
começasse "a preparar a
festa da vitória da Arena
em São Paulo, que será ofe-
recida a 16 de novembro ao
Presidente Ernesto Geisel".
O pedido foi feito em ter-
mos de recado, quando o
Governador recebeu no Pa-
lácio cerca de 700 candi-
datos do Partido às Prefei-
turas e Câmaras de Verea-
dores.

— Será uma vitória de
todos nós — afirmou o Sr
Paulo Egidio, depois de di-
zer que a Arena está pronta
hoje para uma vitória em
todo o Estado, uma vitória
Indiscutível na maioria dos
municípios, não uma maio-
ria simples. Nós marchamos
hoje para uma vitória na
Câmara da Capital- tam-
bém.

Belo Horizonte — Ao
manifestar-se ontem pela
primeira vez, publicamente,
sobre as próximas eleições,
o Arcebispo Metropolitano,
pom João Resende Costa,
alertou sobre os que se va-
lem de recursos de hones-
tidade duvidosa para atin-
gir os primeiros lugares, "os
quais, por isso mesmo, sáo
às vezes ocupados por gente
de pouca sensibilidade para
valores éticos"."Não seja a campanha
eleitoral — advertiu —
uma corrida para os pri-
meiros iugares, vistos como
oportunidade para dominar
os ouitros, ou como palco de
exibição de prestigio,' ou
como porta para vantagens
materiais". Na opinião do
Arcebispo de Belo Horizon-
te, os mais autênticos can-
didatos são aqueles que es-
tão dispostos a dar atenção
aos humildes.

OS MINISTROS

Após referir-se ao Evan-
gelho que será lido amanha,
durante as missas — no
qual os apóstolos discutem
quem seria o maior denltre
eles — Dom João Costa
lembra outra passagem em
que a mãe de Tiago e João
foi pedir ao Mestre que seus
dois filhos ficassem um à
direita e outro à esquerda
do trono do Rei. "Uma es-
pécie talvez de Ministro da
Justiça e Ministro da
Fazenda, trocando a coisa
em termos de hoje e olhan-
do o Reino de Cristo na
perspectiva terrena e poli-
tica em que o estavam
imaginando aqueles "apren-
dizes" de apóstolos".

Senador
denuncia
empresas

Brasília — O Senador
Leite Chaves (M D B - P R)
surpreendeu ontem o plena-
rio do Senado com a revela-
ção de que, no Nordeste, di-
retores de empresas che-
gam a pagar despesas em
motéis através de cartões
de crédito, enquanto im-
põem aos seus operários sa-
lários miseráveis.

A intervenção do parla-
mentar paranaense foi feita
num discurso do Senador ,
Agenor Maria (MDB-RN) a
respeito de lucros excessi-
vos de empresas.

AS VERDADES

Admitiu o Senador Leite
Chaves que muitas ver-
dades nem sempre podem
ser comprovadas, e que esta
que ele mencionava poderia
estar nesse caso.

— No entanto, é uma ver-
dude — declarou com ên-
fase.

Após o seu aparte, o Sr
Leite Chaves, em contato
com os jornalistas, reafir-
mou suas Informações. Ob-
servou ser Importante que,
no futuro, se procure me-
lhorar a legislação relativa
às empresas, citando a Lei
das Sociedades Anônimas
ora em tramitação no Sena-
do, no sentido de evitar
abu.os que, no seu enten-
der. terminam "prejudican-
do as classes assalariadas".
Referia-se assim aos lucros
excessivos das empresas e
à permissão de que des-
pesas pessoais, ou melhor,
personalíssimas, dos direto-
res sejam abatidas do im-
posto sobre a renda.

Zenaide Azeredo

Santiago — "O Brasil é uma terra-contlnente
e um país de futuro, cujo Governo militar, respon-
sável pela elevação do país ao nivel das grandes po-
tências industrializadas, vem mostrando nestes 12
anos como se deve governar uma Nação, visando es-
sencialmente o bem-estar de seu povo".

Foi num discurso que o Ministro da Defesa do
Chile, General Herman Brady, pronunciou estas pa-
lavras durante cerimônia realizada em sua residên-
cia, na noite de quinta-feira, quando foram con-
decorados o Ministro do Exército, General Sílvio
Frota, e os demais membros da delegação que re-
presenta o Governo brasileiro na festa do 166.° ani-
versário da Independência do Chile.

Povo aglutinado

Em seu discurso —¦ que arrancou demorados
aplausos dos presentes, o General Brady enalteceu
a pujança e força da Nação brasileira, assinalando
a atuação do Governo "que so^be compreender a
essencialidade de se dar paz e t mquilidade ao povo
e que, em pouco mais de 10 anos fez a história eco-
nômica do país, e aglutinou um povo com vistas
a proporcionar-lhes um melhor destino".

Lembrou o General chileno que seu pais man-
tém uma tradição histórica de amizade para com o
Brasil, salientando em seguida que Chile e Brasil
"constituem duas pátrias que trabalham juntas pe-
Io bem-estar de seus povos".

Antes de se dirigir ao chefe da Missão Militar
Espanhola, também condecorado com a Ordem do
Mérito Bernardo 0'Higgins, o General Brady mani-
festou seu respeito à Nação brasileira, destacando
alguns de seus progressos econômicos.

Grandeza e admiração

Ao agradecer a condecoração recebida, o Ge-
neral Sílvio Frota disse que concordava com o
General Brady, quando se referiu à grandeza ter-
ritorial do Brasil, e explicou que "o Brasil é real-
mente um pais-contlnente, mas só é maior em sua
admiração pelo povo chileno".

Maí podendo esconder a emoção, o Ministro
Frota observou que nos 48 anos de militancia no
Exército brasileiro teve oportunidade de receber,
nas diferentes funções ocupadas, numerosas con-
decorações.

No entanto — disse — jamais uma me emo-
clonou mais que esta. O General Frota continuou
seu pensamento enumerando as razões que o leva-
ram a considerar o valor da condecoração recebida.

primeiramente — disse — ela traz o nome
do herói máximo do Exército chileno, e segundo
porque acompanha uma manifestação de nobreza e
fidalguia do povo do Chile".

Salientou em seguida a importância que tem
para um povo a defesa dos valores da civilização
cristã, objetivos que a seu ver são procurados pelos
povos dos dois países, e acrescentou:

Devemos manter sempre vivo o espírito de
fraternidade.

Mãe-pátria

O Ministro Brady dirigiu palavras de exaltação
à Espanha, "a mãe da sua grandeza e futuro, a
mãe-pátria que tem neste Chile, a cada dia que
passa, um admirador de sua grandeza e futuro".

Referindo-se ao Uruguai, o Ministro da Defesa
manifestou seu respeito ao pais que, apesar da
distancia geográfica, se encontra muito ligado ao
Chile, sobretudo pelos laços históricos".

Afirmou ainda que o Governo do Uruguai ha-
via aglutinado igualmente seus habitantes no sen-
tido de tornar maior sua Pátria.

Além das delegações militares encontravam-se
presentes à cerimônia os Embaixadores do Bra-
sil, Uruguai e Espanha.

Mensagem

Ontem pela manhã, o General Sílvio Frota e
demais acompanhantes brasileiros foram recebidos
pelo Presidente Pinochet, ocasião em que entregou
ao Chefe do Governo chileno uma saudação envia-
da pelo Presidente Geisel. O Ministro do Exército
brasileiro dirigiu-se ao Palácio Presidencial Diego
Portales (desde setembro de 1973 o Presidente da
República chilena despacha da antiga sede da III
Reunião da UNCTAD, visto que La Moneda encon-
tra-se em reconstrução devido aos bombardeios
ocorridos) levando consigo um fuzil automático le-
ve (FAL), presente do Presidente Geisel ao Gene-
ral Pinochet; um revólver de fabricação brasileira
presente seu), e uma toalha tecida no Nordeste do
Brasil, um presente da Sra Frota para a esposa do
Presidente Pinochet.

No encontro, o Presidente e o Ministro brasilei-
ro mantiveram um pequeno diálogo informal. O
General Frota logo depois saiu para um passeio,
que se prolongou até as 10h30m, quando então foi
recebido pelo Ministro Herman Brady.

Durante toda a manhã, o Presidente Pinochet
e seu Ministro de Defesa receberam visitas de cor-
tesia dos chefes das delegações militares que se en-
contram em Santiago para as festas nacionais, vi-
sitas estas que se caracterizaram pela conversa in-
formal e pela troca de presentes.

Todos os países sul-americanos, com exceção
de Venezuela e Colômbia, se encontram represen-
tados nas festividades nacionais do Chile, além de
Espanha e Panamá.

A programação oficial diurna do General Fro-
ta terminou por volta do meio-dia, quando, acom-
panhado pslas missões militares da Espanha e Uru-
guai, bem como pelo Ministro Brady, depositou uma
coroa de flores no busto do Libertador Bernard
0'Higgins, gesto igualmente repetido pelo Ministro
da Defesa do Uruguai. A noite, o Ministro do Exér-
cito brasileiro participou de um jantar oferecido
pela Embaixada do Brasil ao Ministro da Defesa do
Chile.

Adalberto
recebe
Juraci

Brasília — O Vice-
P r esldente Adalberto Pe-
reira dos Santos recebeu na
manhã de ontem o ex-
Ministro das Relações Exte-
riores, Sr Juraci Magalhães.

Depois da reunião rotinei-
ra de todas as manhãs com
o Chefe do SNI, General
Batista Figueredo, Chefe do
Gabinete Civil, Ministro
Golbery do Couto e Silva,
e o Ministro Interino do
Planejamento, Sr Élcio Cos-
ta Couto, o General Adal-
berto concedeu duas audl-
ências: uma ao ex-Ministro
Juraci Magalhães e outra ao
Ministro da Saúde, Sr Al-
meida Machado.

A permanência do Gene-
ral Adalberto Pereira dos
Santos no Palácio do Pia-
nal to foi de exatamente
três horas. Chegou às 9 ho-
ras e saiu ao meio-dia. Para
segunda-feira estão mar-
cadas quatro audiências,
todas pela manhã, aos
Ministros da Fazenda, Agri-
cultura, Justiça e Interior.
Durante toda a tarde de
ontem 0 General Adalberto
Pereira dos Santos per-
maneceu em sua residência
oficial.

Procurador
nega Senador
a Pernambuco

Brasília — O Procurador-
Geral da República, Sr
Henrique Fonseca de Araú-
jo negou, ontem, "por falta
de fundamento legal, o
pedid0 formulado pelo MDB
para fixação de data para
eleição de Senador e su-
plente para a vaga aberta
no Senado com a cassação
do mandato do Sr Wilson
Campos (Arena-PE)", de-
cretada pelo Presidente
Geisel, em julho do ano
passado, com base no AI-5.

Ressalta o parecer — a
ser submetido ao plenário
do Tribunal Superior Eleito-
ral — que "as medidas de
natureza excepcional, com
base em Ato Institucional,
se impõem sobre o preceito
constitucional que assegura
r e p r esentação igualitária
dos Estados no Senado
Federal." Se o TSE aprovar
o parecer, o Estado de Per-
nambuco continuará com
apenas dois senadores até
as eleições de 1978.

Cônsul dos
EUA vai
a Lembo

São Paulo — O Cônsul
dos Estados Unidos em São
Paulo, Sr Robert Bentley,
visitou ontem, em caráter
reservado, o presidente da
Arena, Sr Cláudio Lembo,
em audiência solicitada pelo
diplomata.

Os meios políticos desta
capital, apesar de o encon-
tro ter sido apresentado pe-
Io Sr Cláudio Lembo como
informal, e nele terem sido
discutidos assuntos gerais
de politica, estão vinculan-
do a visita às críticas que
o dirigente arenista formu-
lou ao ex-Embaixador Lin-
coln Gordon, depois que es-
te criticou, em São Paulo,
os atos excepcionais edita-
dos pelos Governos revolu-
cionários.

Nas críticas que fez ao Sr
Lincoln Gordon, semana
passada, o Sr Cláudio Lem-
bo pediu ao ex-Embaixador
norte-americano que se pre-
ocupasse com problemas de
seu pais, notadamente com
o "dos negros e demais
minorias raciais."

Professor
defende
Carta de 46

Brasília — Dois parágra-
fos puxaram a Constituição
de 18 de setembro de 1946
para o abismo — uma na
parte social, o Parágrafo 16
do Art. 141, que obstaculi-
zava a reforma agrária com
a cláusula da Indenização
prévia em dinheiro nos atos
de desapropriação de terra
e, outro, na parte material-
mente constitucional d a
distribuição de competência
dos Poderes — Parágrafo
2.° do Art. 36, que vedava a
qualquer dos Poderes dele-
gar atribuições.

O comentário foi feito pe-
Io professor Paulo Bona-
vides, cientista político e
membro do Conselho Téc-
nico da Fundação Milton
Campos, da Arena, para
quem a Caria dc 46 era boa,
"tão boa que sobreviveu a
20 anos de comoções, ampa-
rando as liberdades d0 povo
e fazendo face às sedicões
do Poder".
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MENSAGEM AOS FABRICANTES Eí|EYENDE-
DORES DE MATERIAIS r^RA^GONSfRUÇÃO/
Se você lem folhetos, impressos ou mensagens que deseja sejam
encaminhados a especificadores ou usuários de material para
construção em iodo o Brasil.você agora pode se utilizar para isso
da MALA DIRETA SANO. São 100.000 nomes catalogados pela
SANO para os quais ela poderá enviar vossos folhetos, impressos
ou mensagens através deste novo serviço. Consulte-nos sem
compromisso.
__-_-«. __J _f*_ i RIO DE JANEIRO-RJ-RUA SENA-
3_4llUs.fl. DOR POMPEU, 196-ZC 14-TEL:
indústria e comercio I 223-5822 - DDD 021

PUC®
INSTITUTO DE RELAÇÕES
INTERNACIONAIS E DE
DIREITO COMPARADO
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CICLO DE CONFERÊNCIAS SOBRE
PROBLEMAS INTERNACIONAIS

(Serviço de tradução simultânea)
Dia 21/09 - A POSIÇÃO DA ÁUSTRIA NA POLÍTICA INTERNACIO-

NAL o NACIONAL
Prof. Herbert Schambeck (Áustria)
Especialista em Direito Internacional Público,
Constitucional e Comparado.
Vice-Presidente do Senado Federal da Áustria

Dia 22/09 - PROBLEMAS INTERNOS DA CHINA. ASCENSÃO DA
CHINA CONTEMPORÂNEA.
Prof. Michel Oksenberg (E.U.A.)
Especialista em Ciência Política
Prof. Associado da Universidade de Colômbia

Dia 23/09 - A PRESENÇA DA SANTA SÉ NA CENA INTERNACIONAL
COMO FATOR DE PAZ MUNDIAL
Prof. Heribet Franz Kock (Áustria)
Especialista em Direito Internacional Público,

• Constitucional e Comparado.
Hora: 19:30 ENTRADA FRANCA
Local — Auditório RDC

RUA MARQUES DE SAO VICENTE, 209
(P
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Queda do viaduto destruiu totalmente a Kombi No cruzamento onde o táxi bateu em outro carro e virou, no Engenho de Dentro, não há sinal

Trânsito
no Rio
fere 10

Dez pessoas ficaram feri-
das em. conseqüência de vá-
rios acidentes automobüis-
ticos ocorridos omtem no
Rio. Na Avenida Niemayer,
perto do Hotel Nacional, o
Alfa-Romeo BC 9071, dirl-
gido por Marcelo Freire Ve-
loso Borges, de 48 anos,
bateu de frente com o
Volkswagen 1J 4009 (RJ),
conduzido por Emanuel
Sharie, de 25, que viajava
em companhia de Carmaux
Christian, de 29. Os três so-
fre-ram ferimento- graves.

Abalroada por um
ônibus na Avenida Brasil,
sobre o viaduto de Coelho
Neto, a Kombi V Q 3 14 8
(RJ), dirigida por Josinaldo
Nunes da Silva, de 36 anos,
perdeu a direção, quebrou
o gradil de proteção e caiu
de uma altura aproximada
de 10 metros na Avenida
Automóvel Clube.

O acidente ocorreu ontem
ès 6h30m e em companhia
te Josinaldo viajavam Joel-
lon Silva Manhães, de 27
Inos, João Fernandes de
Bouza, de 38 anos e Antônio
Genovès, de 42 anos, que fo-
ram retirados das ferragens
por bombeiros e levados pa-
ra o Hospital Carlos Cha-
gas, onde ficaram inteir-
nados em estado grave.

No cruzamento das
Ruas Pernambuco e Doutor
Bulhões, no Engenho de
Dentro, o Volkswagen
ET 3749 (RJ), dirigido por
Celso Gomes de Carvalho,
colidiu com o táxi TA 3445
(RJ), conduzido por Elias
Santos do Amaral, que, com
o impacto, capotou duas
vezes ferindo seu motorista
nos braços e nas pernas.

Testemunhas informa-
ram na 26a Delegacia Poli-
ciai que o motorista do
Volkswagen foi o causador
do acidente iporque tentou
passar pelo cruzamento
sem diminuir a velocidade.
No local não há placas de
sinalização nem sinal lu-
minoso.

Na Avenida Epitácio Pes-
soa, próximo à entrada do
Túnel Rebouças o Chevette
WM 3816 (RJ), dirigido pelo
engenheiro João Fontes da
Silva, cie 30 anos, bateu na
Kombi DG 4330 (RJ), con-
duzida por Antônio For-
tunado Cassoiti, de 23 anos,
que capotou, ferindo além
de Antônio, seus acompa-
nhantes, Antônio Onofre
Pinto, de 24 anos, e Alcides
Merat Dias, de 34. Os três
foram medicados no Hos-
pitai Miguel Couto.

O acidente ocorreu às pri-
meiras horas da madru-
gada de ontem e as vítimas
regressavam da Feira da
Providência.

Coderte faz
estradas
municipais

A Companhia de Desen-
v o 1 vimento Rodoviário e
Terminais (Coderte) anun-
ciou ontem a abertura de
concorrência pública para a
construção de 51 quilôme-
tros de estradas vicinais no
Vale do Paraíba, com um
custo previsto de Cr$ 13 mi-
lhões.

O Município de Valença
ganhará 16 quilômetros pa-
ra escoar a produção leitei-
ra e Rio das Flores 10 quilo-
metros. Para beneficiar a
região produtora de horti-
granjeiros serão construi-
dos 13.5 quilômetros em Pa.
raiba do Sul e 11,5 em Vas-
souras. As estradas deverão
estar prontas em março de
1977.

Um Gomes de Almeida,
Fernandes pronto
e financiado
em até 15 anos!
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4 quartos
(sendo 1 suíte),

apartamentos por andar
todos de frente. 2 salas,

banheiros sociais.
Dependências
completas de serviço /
com 2 quartos de
empregada e 2 vagas ||
na garagem. Prédio j
em centro de terreno j
ajardinado.

^'... ¦..¦¦^Í:'--^Í¥^fS^*^'Vri.'.'

Morar num dos 10 andares do Edifício
Piero Delia Francesca vai significar para

você a conquista de uma vista livre e
indevassável para sempre sobre os
imensos verdes da Gávea. Porque
na área em que se encontra a Rua

jPiratijiinga só poderão ser construídas,
doravante, residências de até 2

|javimentos (Decreto n? 322,
de 3/3/76). Outra grande

i vantagem: a abertura da
|Via Expressa Lagoa-Barra

vai tornar o tráfego
da Rua Marquês de São

Vicente exclusivo
apenas para os

f moradores do local. Está
ao seu alcance morar neste

^mes de Almeida, Fernandes
autêntico, com garantia de
acabamento, durabilidade

e grande valorização.

¦ 
.

Visite o local-Rua
Pkatininga, 15 - e

veja um apartamento
inteiramente decorado

com a linda cozinha
em madeira planificada
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Informe JB
Falta de lógica

Derrubou-se na Câmara o dispo-
sitivo da Lei das S.A. que -permitia às
empresas manter um terço do seu
Conselho de Administração com pes-
soas residentes no exterior.

Isto foi feito em nome de um con-
ceito nacionalista, pois considera-se
absurdo que um cidadão residente na
Quinta Avenida possa opinar a res-
peito de uma empresa que opera no
Brasil. • •

Parece muito lógico. No entanto,
é rematada inutilidade.

No Brasil não se considera absur-
do que uma empresa estrangeira te-
nha uma subsidiária nacional. Pois
bem, empresas estrangeiras são habi-
tualmente dirigidas por estrangeiros.
Portanto a subsidiária é administra-
áa a partir de linhas gerais estabele-
ciáas pela matriz. Por isso uma é ma-
triz e outra é subsidiária.

• *
Se o artigo é aprovado, a empre-

sa estrangeira coloca um terço de não
residentes no Conselho e com isso eles
assumem a responsabilidade dos pa-
péis que assinam e estão comprome-
tidos com as decisões.

Se o artigo não é aprovado, a em-
presa não vai convidar um terço de
xenófobos para o Conselho. Vai sim-
plesmente recorrer a um terço da
grande legião de pessoas dispostas a
colocar um testa-âe-ferro nas suas
ambições. A elas ficará a tarefa de
aprovar ou rejeitar tudo o que uma
tira de papel de telex vinda do exte-
rior determinar.

• *
Entre as duas situações, optou-se

pela segunda.
Infelizmente ela respeita duas

distorções históricas áo processo le-
gislativo nacional: o culto a aparên-
cias nacionalistas e a veneração por
dispositivos que são tão fáceis de se-
rem criados quanto de serem burla-
dos.

Fora da reforma
Admitindo-se que venha a ocorrer

uma reforma politica nos meses que
seguirão o resultado eleitoral a idéia
de criar novos Partidos não consta
das listas mais prioritárias.

Inclusive .porque a idéia de iim
terceiro Partido está praticamente
abandonada. Se alguém mexer, o que
parece difícil, sairão do caldeirão pe-
Io menos quatro.

* *
Com três não se resolve o impas-

se. Cria-se apenas um fiel artificial
para a já descalibrada balança parti-
daria nacional.

Sabedoria
Resposta de Ana Paula, neta de

quatro anos do Sr Sinval Guazelli
quando lhe perguntaram o que faz
um Governador:

Ora, lê jornais.

1978
Aconteceu no gabinete do presi-

dente da Arena do Estado:
O senhor sabe, nós precisamos

rearticular o Partido nas grandes ci-
dades, diz o Sr Heleno a um chefe
político fluminense.

(Entra na sala o técnico Zagalo)
* *

Precisamos trabalhar muito
para 1978. Diz, voltando-se para o tri-
campeão o presidente da CBD.

Para a eleição de 1978? Pergun-
ta o político.Não. Para a Copa do Mundo.

Está demorando
Do Senador Daniel Krieger:

O inimigo do candidato que
concorre pela sublegenda não é <o
candidato do outro Partido, mas o da

outra sublegenda. A conservação da
sublegenda está minando a unidade
partidária e sua revogação já está de-
morando.

Pelo bem do país
Ontem, sem que tivesse qualquer

tipo de autorização, o Deputado Jor-
ge Arbage (Arena-PA) solicitou o en-
cerramento da sessão da Câmara por
falta de quorum. O lider da Oposição,
Sr Laerte Vieira, não gostou e recla-
mou com o lider do Governo, Depu-
tado Jorge Vargas.

Os dois acertaram que a partir de
agora as sessões da Câmara só po-
dem ter a sua suspensão pedida pelos
lideres ou por quem eles autorizarem.

* +
Esse acordo impede que vá bai-

xando o nível da pessoa qualificada a
fechar os trabalhos da Câmara. Evi-
ta-se, com isso, que alguém passe pe-
Ia porta e resolva fechá-la.

Economia abatida
De cada 100 bois brasileiros 89

são abatidos antes do dia certo, sem
atingirem o peso adequado.

Números
O consumo industrial de energia

no Estado do Rio aumentou em 20,1%
no primeiro semestre do ano. No mes-
mo período, em 1975, o crescimento
havia sido de 6% em relação ao ano
anterior.

Esse índice revela que a econo-
mia do Estado, que se vem expandln-
do a uma taxa 70% acima da média
nacional, continua mantendo seu rit-
mo.

Jurisprudência firmada
O Tribunal dc Contas da União

firmou jurisprudência: carros do tipo
Belina, da Ford, são utilitários.

Discutia-se um processo da Prefei-
tura baiana de Ibirapitanga, onde fo-
ra comprado um veiculo daquele ti-
po, quando o presidente do Tribunal,
Ministro Glauco Lessa, resolveu a
questão da maneira mais clara e sim-
pies:

E' utilitário sim. No Rio eu te-
nho um carro desses e nele carrego até
cachorro.

A reforma
De um jurista tão sábio quanto

cético:
Quiseram fazer uma reforma

do Judiciário e pediram a um Minis-
tro do Supremo que aprontasse um
diagnóstico. Depois pediram a colabo-
ração do Procurador-Geral da Repú-
blica. O resultado do trabalho dos dois
está no Ministério da Justiça que vai
preparar o texto definitivo.

* *
Pelo que a imprensa já publi-

cou a reforma tem duas caracteristi-
cas centrais: aumentou os poderes do
Supremo e os do Procurador-Geral da
República. Resta saber o que o Minis-
tério da Justiça vai requerer.

Segredo inútil
A Agência Internacional de Ener-

gia Atômica, como o nome diz, é in-
ternaclonal. Já se reuniu em diversos
lugares, desde o México até o Japão.
Suas reuniões sempre foram públicas.

Agora ela vai reunir-se no Bra-
sil. O professor Hervásio de Carvalho,
presidente da Comissão Nacional de
Energia Nuclear, quer que ela tenha
caráter reservado e já vetou a entra-
da do público nos encontros do grupo
latino-americano.

+ *

De fato, o segredo é a alma do
negócio. Afinal, quando assuntos vul-
gares de politica nuclear não forem
mais tratados debaixo de segredo em
certos paises, o negócio acaba.

Lance-Livre
Novo hobby do Ministro Mário

Henrique Simonsen: Astronomia. Ora
direis ouvir estrelas.

O Presidente Geisel, desde que as-
sumiu o Governo, não visitou apenas
quatro Estados: Acre, Sergipe, Alagoas
e Maranhão.

Começaram a ser estudadas no Mi-
nistério da Indústria e do Comércio
contratos a longo prazo para exporta-
ção de celulose.

Vai decrescer de ritmo, à seme-
lhança do que aconteceu no setor fer-
roviário, as obras rodoviárias no pais.
A duplicação da rodovia São Paulo—
Curitiba e Rio—Juiz de Fora vão con-
tinuar sem pressa.

Nas bancas o número cinco de
Versus, jornal de cultura.

O carro do Sr Alysson Faulinelli
capotou ontem em São Paulo, quando
o Ministro da Agricultura se dirigia
ao aeroporto. No Rio, depois do susto,
ele gravou um programa para ser le-
vado ao ar em rede nacional, na ter-
ça-feira, comemorativo do Dia da Ar-
vore.

A Arquidiocese de Recife comemo-
ra no dia 25 o seu tricentenárlo.

Operários e técnicos do setor de
telefonia estão sendo convidados, em
São Paulo, para trabalhar em Lagos,
na Nigéria. Vão consertar e fazer a
manutenção da rede de telefonia local,
ganhando em torno de Cr$ 12 mil
mensais além de outras vantagens.

O IBGE acaba de lançar Sinopse
Estatística do Brasil-75, em inglês. São
20 mil exemplares.

As exportações pelo porto do Rio
de Janeiro subiram 10% em agosto
em relação ao mês anterior. O minério
de ferro lidera as exportações com
vendas no valor de 4 milhões de dó-
lares.

Formada na Ilha do Governador
a primeira cooperativa integrada por

moradores locais. Já conseguiram fi-
nanciamento da Caixa Econômica pa-
ra a construção de 1 mil 800 imóveis.

O engarrafamento ontem na Rua
Jardim Botânico começou às 12 horas.
A Feira da Providência só começou a
funcionar a partir das 17h.

No Hotel Trocadero o Governador
Enoch Reis.

O Banco do Brasil vai construir
uma nova sede em Brasília. A que es-
tá sendo usada desde 1960 não atende
mais à expansão dos serviços do Ban-
co, nem à Lei de Parkinson.

A produção de trigo no pais, este
ano, foi além da melhor expectativa.
É possível que atinja a mais de 4 mi-
lhões de toneladas métricas, ou seja,
o dobro da colheita do ano passado.

Os universitários que queiram in-
gressar no Quadro Suplementar da
Marinha de Guerra poderão se insere-
ver até o dia 30 nas Capitanias de
Portos ou nos Distritos Navais. De-
pois de um curso dc adaptação, passa.
rão a ganhar cerca dc Cv$ 6 mil no
posto de guarda-marinha e poderão
ser promovidos até o posto de capi-
tão-de-mar-e-guerra.

A indústria automobilística está
na expectativa de um possível aumen-
to no preço das chapas de aço.

Em agosto, o índice dc custo de vi-
da em Belo Horizonte bateu todos os
recordes dos últimos anos, aumentan-
do em 4,1%.

Uma missão comercial brasileira.
com representantes do Rio e de São
Paulo, visita o Chile em outubro.

A roeba do Túnel do Pepino, na cn.
trada pelo lado de São Conrado, está
com uma fenda.

O último boletim da Câmara dos
Vereadores de Recife informa: "On-
tem, na Câmara não houveram ora-
dores".

Em
Copacabana,

0 sala 2 quartos completo:
com suite,2 banheiros sociais,

área, dependências e garagem.
Rua

Siqueira
Campos, 74

(entre N. S. Copacabana
eToneleros)

Este sala 2 quartos
tem tudo.

Inclusive
playground para seus
filhos.„

É um apartamento
prático. Econômico.

Que dá conforto
para quem vive.

E ótima renda
para quem aluga.

Excelente
acabamento. OI?
pavimento corresponde
ao 5? dos outros prédios.

Ponto por ponto,
não existe outro tão
completo em
Copacabana.

Pertinho da praia
e no centro de todas as
facilidades de vida e de
comércio.

Venha correndo
reservar o seu sala
2 quartos em

': Copacabana.
Ele é tão completo

que pode faltar para
quem chegar atrasado.

SUITE

QUARTO

SALA

'© 
O BANHEIRO Q BANHEIRO

9 wci -00 © •
:;-;.: :%.b->b,— '-0b-hX<

. . ¦ , í ¦ ¦..

QUARTO
emp; ÁREA

Hxedifícfò riDafmcnc
COZINHA

i i
Condições:

Sinal: 18.500,
Mensais: 3.700,
Escritura: 56.425,

Corretores no local
diariamente
até 22 horas,

inclusive
aos domingos.

Memorial de IncorporaçSo registrado
no 5? Ofício de Registro de Imóveis.

livro 2 B/l. às.fls. 220. sob o n? R-l.
matrícula 8171, cm 26/08/76.

fn&irporaç^g e Construção:

âCHOZIL
V

OO JÚLIO BOGORICIN
Centro: Av. Rio Branco. 156. çjr; 801;
Tels.: 224-1717. 232-3428e 222-8346.:

!<£,¦ . b ¦ >'— '



JORNAL DO BRASIL ? Sábado, 18/9/76 D 1? Caderno INTERNACIONAL - 7

Suécia tem
mais energia
nuclear

Estocolmo — A implan-
tação de uma rede de gera-
dores nucleares que torna-
ria a Suécia a maior pro-dutora do mundo, per capi-
ta, desse tipo de energia,
tornou-se, às vésperas das
eleições, o principal tema
de toda a campanha eleito-
ral. •

Em 1975, o Partido Social
Democrata, com apoio dos
Conservadores, obteve a
aprovação de um programa
nuclear que prevê a instala-
ção no pais de 13 reatores.
O lider do bloco não sócia-
lista, Thordjorn P a 11 d i n ,
que será Primeiro-Ministro
se a oposição vencer, afir-
mou que pretende transfe-
rir o projeto para 1985, se
não obtiver provas convin-
centes de que os "riscos
decorrentes poderão ser
controlados.

RESULTADO INCERTO

Seis milhões de eleitores
foram convocados às urnas
para votar amanhã nas
eleições parlamentares,
cujos resultados parecem
tão imprevisíveis como há
três anos, quando a diferen-
ça de votos entre o grupo
socialista e o não socialista
foi pouco menos de quatro
mil.

Os dirigentes não socialis-
tas acreditam que estão
mais próximos do que nun-
ca de uma derrota dos
social-democratas, liderados
pelo Primeiro-Ministro Olof
Palme e que governam o
pais hà 44 anos, sem inter-
rupção. No entanto, as pes-
quisas assinalam que, nes-
tes últimos dias, o movi-
mento esquerdista con-
seguiu pôr em ação sua
poderosa máquina eleitoral,
reduz indo uma desva n-
tagem que chegou a ser de
11% há quatro meses.

Uma pesquisa mostra que
ambos os grupos se encon-
tram novamente em igual-
dade de possibilidades. Essa
pesquisa dá ao bloco sócia-
lista — Partido Sociall Demo-
crata e ò pequeno Partido
Comunista que o apoia —
48,9% dos votos. Para a
oposição não socialista —¦
integrada por centristas, li-
berais e conservadores —
48,5 por cento.

Nas eleições de 19 7.3,
menos de 1%, 3 798 votos,
separaram os dois grandes
grupos. Cada um deles con-
quistou 175 cadeiras no Parr
lamento, situação que obri-
gou o Premier Palme a per-
mltir que importantes quês-
toes fossem decididas por
sorteio e a negociar separa-
damente com este ou aque-
le Partido não socialista, a
fim de evitar que os pro-
j e t o s permanecessem en-
gavetados no Parlamento1.

Malteses
lutam no dia
da eleição

La Valetta — A policia
interveio ontem para sepaL
rar militantes dos Partidos
Trabalhista e Nacionalista,
que lutavam na rua, en-
quanto cerca de 200 mil
eleitores formavam exten-
sas filas para escolherem o
novo Governo da ilha de
Malta. Como não foram re-
alizadas pesquisas de
opinião, alguns aventura-
ram a previsão de que o
Partido vencedor terá uma
vantagem minima no Par-
lamento, talvez de um
único voto.

Entraram em choque os
partidários do atual Primei-
ro-Mlntetro Dominic (Dom)
Mintoff, trabalhista, defen-
sor de uma politica neutra,
e os correligionários do ex-
Chefe de Governo George
Borg Olivier, chefe do Par-
tido Nacionalista, que pre-
tende fazer acordos de
defesa com os países do
Ocidente e abrir o pais à
ajuda econômica norte-
americana.

Gabinete
da Finlândia
renuncia

Helsínqui — O Gabinete
finlandês apresentou ontem
sua renúncia ao Presidente
Urho Kekkonen, que deverá
iniciar negociações para a
formação de um novo
Governo na próxima terça-
feira, informou um porta-
voz governamental.

O Primeiro-Ministro d a
Finlândia, Marti Miettunen,
vi>-:itou o Chefe de Estado
às 7 horas (13h de Brasilia)
para comunicar-lhe a. re-
núncia. O Presidente acei-
tou a decisão do Governo,
pedindo apenas que este
continue no cargo até que
um novo Gabinete seja for-
mado.

EUA procuram
resgatar caça
antes da URSS

Washington — A Marinha norte-americana
contratou uma firma especializada para resgatar
do fundo do mar, de qualquer maneira, o caça F-14
Tomcait do porta-aviões John F. Kennedy que caiu
na última terça-feira em águas internacionais pró-
ximas ao litoral escocês. Os soviéticos também es-
tão interessados no resgate para desvendar os se-
gredos militares do Tomcat.

Moscou, sem ferir o direito marítimo interna-
cional, pode recuperar o Tomcat do mar e desmon-
tá-lo — o que seria uma compensação pela recente
perda do super-secreto Mig-25 que o piloto Victor
Belenko levou há duas semanas para o Japão. O
F-14 Tomcat é o caça de operações navais mais so-
fisticado existente no mundo e o que se acidentou
está a apenas 650 metros de profundidade.

Falha na turbina
O acidente ocorreu durante as manobras na-

vais Teamwork-76, da Organização do Tratado do
Atlântico Norte (OTAN) a 75 milhas a Noroeste de
Scapa Flow, Escócia. Dois cruzadores soviéticos da
classe Kresta e uma dúzia de barcos menores sul-
cam as águas do Atlântico Norte e do Mar do Nor-
te em direção ao local, aparentemente com o obje-
tivo de resgatar o Tomcat. Quando o avião caiu,
devido a uma falha num dos reatores, um destróier
soviético acompanhou todos os lances a alguns qui-
lômetros de distancia.

O Washington Post, que divulgou às preocupa-
ções da Marinha em primeira-mão, comentou que
a recuperação do F-14 tem para os soviéticos mais
importância que o Mig-25 possa ter para os norte-
americanos porque, entre outros detalhes secretos,
o Tomcat que caiu no mar levava nove misseis
Phoenix ar-ar que, por serem tão importantes para
os Estados Unidos, nem mesmo os aliados europeus
têm acesso a seus dispositivos eletrônicos.

Além disso, o avião, que segundo o Washington
Post está "praticamente intacto" no fundo do mar, .
levava os aparelhos de codificação de comunicações
radiotelefônicas, de proteção contra interferências
inimigas e do exclusivo sistema de computador que
o coloca automaticamente em posição de tiro ou
permite que seja guiado por controle remoto para
o alvo, do porta-aviões. O forte do F-14 não é a ve-
locidade, igual à do Mig-23 e do Tornado europeu
(por volta de 2 mil 340 quilômetros horário), mas

seus dispositivos eletrônicos que lhe permitem com.
bater ao mesmo tempo em vôo rasante um míssil
inimigo, afugentar um caça agressor e procurar ou-
tros objetivos, auxiliado pelo computador de bordo
que seleciona a prioridade dos objetivos segundo o
grau de ameaça. O duplo sistema de radar lhe per-
mite abranger mais de 20 objetivos."Precisamos resgatar o avião antes deles (os so-
viéticos ou, do contrário, parte-se para a Terceira
Guerra Mundial", declarou um nervoso porta-voz
da Marinha ao Post. Os dois pilotos do Tomcat do
John F. Kennedy, tão logo notaram que o avião es-
tava com problemas, acionaram a catapulta,e des-
ceram de pára-quedas no mar sendo depois reco-
Ihidos por helicóptero.

O General Samuel Wilson, diretor do Serviço de
Inteligência Militar, afirmou a UPI que tem certe-
za de que os soviéticos tentarão resgatar o Tomcat:"Obviamente tentarão trazê-lo à tona. É do conhe-
cimento geral que dispõem de equipamento de sal-
vamento mais perto daquela área do que nós". De-
duziu-se que Wilson se referia à grande base naval
soviética de Murmansk. Um porta-voz da Seaward
Corp., da Virgínia, contratada para retirar do fun-
do do Oceano Atlântico o Tomcat acidentado, ex-
plicou que os trabalhos começarão o mais breve pos-
sivel.

Má sorte
Desde o primeiro vôo em 21 de dezembro de

1970, um mês antes do prazo previsto, sete F-14
Tomcat caíram, sendo que o primeiro foi o próprio
protótipo do vôo inaugural. Ainda na fase de tes-
tes, outros dois caíram. Projetado basicamente pa-
ra três missões — limpar o espaço aéreo de caças
inimigos protegendo uma força amiga de ataque,
dar cobertura aérea para comboios marítimos e pro-
mover ataques secundários a alvos terrestres — o
F-14 Tomcat, um avião de geometria variável que
decola em menos de 305 metros e aterra em menos
de 450, durante a fase de pesquira e desenvolvi-
mento teve seu custo avaliado em 11 milhões e 500
mil dólares a unidade.

Além das sucessivas quedas causadas por pro-
blemas mecânicos e estruturais a constante eleva-
ção do custo de produção, atualmente por volta de
20 milhões de dólares a unidade fizeram com que
surgissem vários inimigos do projeto. A Grumman
Aerospace Corporation, fabricante do Tomcat, de-
vido a cálculos malfeitos e a inflação mergulhou
numa crise financeira tão grave que só não fechou
suas portas porque o Pentágono veio em seu so-
corro, fornecendo verbas suplementares. Mas os par-
lamentares não foram tão cordatos com a Grum-
man quanto o Pentágono e, em diversas oportuni-
dades, exigiram o cancelamento das encomendas
(390 no botai). A Marinha, pressionada pelo Con-
gresso, foi obrigada então a comprar mais exem-
plares do que o previsto da versão mais barata e
menos rentável do F-14, a "A". A versão "B" se di-
ferencia da "A" pela maior força de empuxe e a
"C", por sua vez, pelos sofisticados aparelhos ele-
trônicos.

Os críticos do F-14 não desistiram ainda de can-
celar o projeto, orçado em 6 milhões e 400 milhões
de dólares no total, e exigem a substituição do F-14
por aviões de desempenho um pouco inferior mas
muito mais baratos, como a versão naval do YF-16.

Japão pede avião para
transportar Mig-25

Tóquio — Depois de superadas as divergências
entre o Ministério de Relações Exteriores e o De-
partamento de Autodefesa do Japão (Defesa Aérea),
o Governo de Tóquio decidiu pedir emprestado aos
Estados Unidos um avião de transporte Galaxy C-5
para levar o caça-bombardeiro soviético Mig-25 do
aeroporto civil de Hakodate para a base militar de
Chitose, na ilha de Hokkaido.

Apesar de informações anteriores, segundo as
quais o avião trazido ao país por um desertor de
Moscou já havia sido desmontado por peritos japo-
neses, assessorados por técnicos norte-americanos,
só quando chegar à base de Chitose é que o Mig-25
será desmantelado.

Dificuldades
A Chancelaria e os responsáveis pela Autode-

fesa japonesa hesitaram, nos últimos dias, sobre
de que modo procederiam a transferência, se por
terra, mar ou ar. Ficou finalmente decidido que por
via aérea as dificuldades seriam menores.

O Mig, que está protegido por um hangar por-
tàtil em Hakodate, foi cercado por estritas medidas
de segurança. Dia e noite é vigiado por dezenas de
guardas.

As autoridades japonesas estabeleceram que, só
depois de inteiramente inspecionado, Moscou terá
de volta seu Mig, desviado no último dia 6 da base
de Sakharovka, na Sibéria, pelo Tenente Viktor Be-
lenko, hoje exilado na Califórnia.

China presta suas últimas
homenagens a Mao c observa
três minutos de silêncio

Bonn perde provas de suborno

Pequim — Com todos os estrangeiros que estão
no país convidados a permanecer em seus hotéis
das 9 às 18 horas, a China realizou hoje as últimas
homenagens de corpo presente a Mao Tsé-tung, des-
tacando-se o elogio fúnebre lido na Praça Tien An
Men (Porta da Paz Celestial) às 15 horas (3h da
madrugada em Brasília).

Logo em seguida à leitura, os 800 milhões de
chineses observaram três minutos de silêncio, ato
acompanhado também pelos que residem no estran-
geiro. Depois, durante mais três minutos, todos os
apitos de fábricas e navios e todas as sirenas do
país soaram durante três minutos.
PRESENÇA MACIÇA

Calcula-se em 1 milhão o
número de pessoas reunidas
na Praça Tien An Men para
assistir às últimas ceri-
mônias, que foram trans-
mitidas pela tel.evisão para
todo o país, fato pouco
comum na China. Realiza-
ram-se cerimônias fúnebres
paralelas em todas as cida-
des e comunas chinesas.

O luto oficial por Mao foi
suspenso a zero hora de ho-
je (meio-dia de ontem em
Brasília) e durante a sema-
na em que o corpo de Mao
Tsé-tung ficou e :posto no
Grande Salão do Povo cal-
cula-se que mais de 500 mil
pessoas tenham compare-
cido à visitação.

Todas as cidades e todos
os chineses apresentavam
sinais de luto nas casas e
nas roupas. Nas transmis-
soes com som direto das
visitas ao corpo de Mao ou-

Lefèbvre
quer réplica
da Basílica

Genebra e Cidade do Va-
ticano — O Bispo tradicio-
nalista Mareei Lefèbvre pre-
tende construir uma réplica
em tamanho menor da
basílisa de São Pedro do
Vaticano a 5 quilômetros do
seminário de Econe, na Suí-
ca, onde Lefèbvre reside,
Para realizar o "sonho do
Bispo", como revela a Tri-
buna de Genebra, foi arre-
cadada verba de 800 mil dó-
lares entre seus seguidores.

Porta-voz do Vaticano In-
-dicou ontem que "uma série
de erros" foram cometidos
na divulgação da entrevista
entre q Papa Paulo VI e o
Bispo Lefèbvre. O padre
Romeu Panciroli limitou-se,
no entanto, apenas a des-
mentir que Paulo VI tivesse
indagado sobre um suposto
pronunciamento antipapal
feito no seminário de
Econe.

Em entrevista, após o en-
contro com o Santo Padre
no sábado passado Lefèbvre
disse que Paulo VI mostra-
ra interesse pelo assunto.

Conferência
sobre o mar
adia sessão

Nova Iorque — Após oito
semanas de impasse em re-
lação à questão da explora-
ção dos recursos minerais
do fundo do mar, a Confe-
rência das Nações Unidas
sobre Direitos do Mar sus-
pendeu ontem os trabalhos
de sua quinta sessão, deci-
dindo marcar a sexta para
a partir de 23 de' maio de
1977. também em Nova lor-
que.

Em meio a um clima de
frustração geral, em virtude
do endurecimento das posi-
ções dos países industrial!-
z a d o s e em desenvol-
vimento, os delegados dei-
xaram pendentes, além do
problema da mineração do
fundo do mar, assuntos im-
portantes como a questão
das 200 milhas, a liberdade
de navegação em águas ter-
ritoriais' e os direitos dos
paises mediterrâneos sobre
os recursos marítimos.

viam-se altos soluços das
pessoas que passavam junto
à urna transparente.

- Os chineses originários de
Formosa e residentes no
continente prometeram on-
tem, em longa mensagem
ao Comitê Central do Par-
tido Comunista e a órgãos
de Estado, "fincar a grande
bandeira vermelha do pen-
samento de Mao Tse-tung
na ilha de Taiwan (For-
mosa), parte integrante da
mãe-pátria".

O Presidente francês, Va-
. léry Giscard d'Estaing, com-
pareceu ontem à Embai-
xada chinesa em Paris para
assinar o livro de coiidolên-
cias pela morte de Mao.
Giscard escreveu no livro:"Para o Presidente Mao
Tsé-tung, que devolveu à
China sua dignidade e que,
junto com o General De
Gaulle, abriu o caminho pa-
ra o entendimento entre a
China e a França".

Polônia não
sobe preços
de gêneros

Varsóvia — O Governo da
Polônia resolveu cancelar
todos os projetos que imnli-
cavam em aumento dos
preços de produtos alimen-
tares, que deverão per-
manecer estáveis pelo
menos até meados de 1978,
anunciou ontem o Polityka,
jornal do Partido Comunis-
ta.

O semanário econômico
Zycie Gospodavcze, por sua
vez, criticou os economistas
que propuseram os aumen-
tos, acusando-os de ignorar
a teoria comunista dos
"preços estáveis". "Em tem-
pos difíceis deve-se recorrer
ao princípio de pequenos
aumentos salariais e mini-
mas alterações nos preços",
acrescentou a publicação.

DEFICIÊNCIAS

O porta-voz da juventude
do PC, Sztandar Mlodych,
afirmou em sua edição de
ontem que montanhas de
frutas estão apodrecendo
em depósitos porque o sis-
tema de distribuição é defi-
ciente. Agricultores vêem-se
obrigados a descarregar
suas frutas diante de ar-
mazéns fechados, ou então
alimentar com elas seus
animais, ou ainda não se
preocupar em colhê-las,
disse o jornal.

Segundo o Polityka, a re-
cente reunião do Comitê
Central do Partido foi dedi-
cada principalmente à dis-
cussão sobre os preços dos
alimentos. "As autoridades
reso lveram solucionar o
problema de outra maneira,
mais lenta e gradual". Uma
comissão especial ficou en-
carregada de pre j arar
novas propostas a serem
apresentadas à Comissão
Econômica do PC só em
meados de 1978.

Um anunciado aumento
no preço da carne não che-
gou a ser levado à prática,
p r i n cipalmente em con-
seqüência aos protestos
populares verificados e m
junho último, reconheceu o
jornal do PC.

ANDAR COMERCIAL
NO LEBL0N

(DIRETAMENTE COM O PROPRIETÁRIO)

VENDO OU ALUGO
Ia. locação — composto de 5 lojas com 200 mts2 —

5 banheiros — elevador exclusivo — jardins suspensos
— edifício com lojas, sobre-lojas e 2.° andar — serve

para escritórios, clínicas, galerias de arte,
boutiques, etc.

Av. Ataulfo de Paiva esquina de
Rua Gal. Artigas / 2.° andar

Chaves com o porteiro (Sr. João)

Bonn — O Governo de Bonn confir-
mou que diversos documentos relacio-
nados com a compra, há quase 10 anos,
de aviões da Lockheed pela Alemanha
Ocidental desapareceram, o que cria pro-
blemas para elucidar denúncias, de que
também políticos e militares da RFA fo-
ram subornados pela indústria norte-
americana.

Na época da compra, autorizada pelo
Ministério da Defesa, o então titular da
Pasta era o líder democrata-cristão
Franz Josef Strauss. Amanhã, o secreta-
rio do Ministério da Justiça, Guenther
Erkel, seguirá para Washington para in-
vestigar o material já levantado sobre os

escândalos da Lockheed pelos congressis-
tas norte-americanos.

Sem provas
Em Bonn, revelou-se ainda que o

material disponível no Ministério da
Defesa sobre a compra de aviões do tipo
Starfighter não deixam dúvidas sobre a
lisura da negociação. O que não foi escla-
recido é se os documentos extraviados o
foram por erro ou intencionalmente.

Franz Josef Strauss, responsável
máximo pela compra em virtude da
cadeira que ocupava no Ministério, con-
corre no próxifo mês à reeleição como
Deputado federal pela Baviera.

VOCÊ SODA 20%
de entrada, pode mudar

hoje mesmo e tem 50
meses para pagar!
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Venha morar no Castelinho
E ser vizinho da garota de Ipanema.

Seu apartamento está pronto, no
Castelinho, entre o Arpoador e Ipanema:
living e sala de jantar com piso de táboa
corrida, 4 quartos (1 suíte) acarpetados,
com ar condicionado central instalado,
armários completos em sucupira, 3 ou 4
banheiros, dependências completas e 2
VAGAS NA GARAGEM. Cozinha em-
formiplac, com ozonizador de água, tri-
turador de lixo e fogão Grand Chef com
bocas de gás e eletricidade, com chapa
para grelhar... Telefone interno, antena
coletiva de TV e FM, sistema central de
aquecimento d'água, acabamento de
alto luxo.

Incorporação e Construção

IjBCHREEM
''] (WKEWWEMK MUILUMK 51.

®
Planejamento eVendas

SÉRGIO
DOURADO
f MPREiNDIMf NTOS IMQBlUAflIOS

Venha morar na quadra da praia:
Rua Gomes Carneiro, 34.

INFORMAÇÕES E VENDAS DIARIAMENTE, NO LOCAL, DAS 8 ÀS 22 H.
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MAIS PRODUTIVIDADE
COM ARTICULADA W-20
A Pa-Carregadeira Case W-20 com uma articulação de 40?
proporciona menor raio de giro. executando suas tarefas num
ciclo operacional menor.quando comparada com outra maquina
do seu porte Ela tem outras vantagens:

Motor Mercedes-Benz Diesel de 110 HP.
Transmissão "Power-shill"
Controle automático de altura e nivelacáo da caçamba.
Mangueiras intercambiaveis.
Operador na parte dianteira da articulação.
Garantia de assistência técnica e peças.

(mm JI Case do Brasil
Uma Componenie Tenneco

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

um
_£#^

SAMAR
EQUIPAMENTOS DE ENGENHARIA LTDA.
Matriz: Rua Comandante Vergueiro da Cruz. 76 - Olaria
Rio de Janeiro - RJ. - Tel.: PABX 280-5252
Telex (021) 21473 - SEEL BR.
Filial Vitoria: Av. Vitória, 2360 - Tels.: 3-3377 e 3-0348 - Vitória
Filial Campos: Av. Tarciso Miranda. 477/479
Tels.: 4970 e 211 4 - Campos - RJ.

ES.
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Israel debate
plano de Allon
para Cisjordània

Jerusalém e Telaviv — O
plano de retirada de grande
parte dos territórios árabes
ocupados e formação de um
Estado palestino-jordaniano
na Cisjordània e na íadxa
de Gaza, proposto por inlcl-
ativa individual do Chance-
ler Yigal Allon, provocou
surpresa no Gabinete lsrae-
lense, que preferiu estudar
melhor a questão antes de
pronunciar-se.

O Primeiro-Ministro Yit-
zhak Rabin declarou não
ter lido o plano, publicado
na revista norte-americana
Foreign Affairs, enquanto o
Ministro da Defesa, Shimon
Peres, qualificou o plano de
"um assunto privado do
Chanceler".

MAPA DA RETIRADA

Causou certa Irritação à
Oposição o fato de Allon ter
apresentado um mapa da
retirada, sob a argumen-
tação de que a política do
Governo é não delinear ne-
nhum mapa da região an-
tes do estabelecimento de
conversações de paz com os
árabes.

O Ministro do Exterior
sugeriu a devolução de ter-
rltórios árabes contando
que Israel conserve "suflcl-
ente profundidade territo.

rial estratégica". De acordo
com o traçado de seu mapa,
as tropas israelenses pode-
riam retirar-se das regiões
de Samarla e Judéia, mas
não do setor oriental de Je-
rusalém.

Na Cisjordània e na faixa
de Gaza se criariam zonas
desmilitarizadas que fica-
riam integradas num Es-
tado palestino-jordaniano,
sendo as duas regiões inter-
ligadas por rodovias. Na
verdade, o plano em quase
nada difere de outras
sugestões já admitidas pelo
Governo; a novidade é a
apresentação de um mapa.
ENCONTRO EM GOLAN

O Ministro da Defesa Shi-
mon Peres revelou ontem
que oficiais sírios e lsrae-
lenses se encontraram, na
última terça-feira nas coli-
nas de Golan, perto do
povoado de Mãjdal Shams,
para coordenar reuniões de
famílias drusas que vivem
dos dois lados da linha de
cessar-fogo.

O encontro entre oficiais
na região, sem precedentes,
abre, segundo Peres, uma
brecha nas relações sírio-
israelenses e talvez slgnifi-
que "uma revisão da atltu-
de síria em relação a Is-
rael"-

Empresas de petróleo
produzem mais na Líbia

Tripoli — Depois de uma
série de incidentes, as com-
panhias petrolíferas estran-
geiras operando na Líbia
parecem ter alcançado um
modus vivendi mutuamente
satisfatório com o regime
do Coronel Moacir El Ka-
dhaffi.

A produção de petróleo
aumentou, os preços que
anteriormente eram superl-
ores, agora eqüivalem aos
das outras nações petrolífe-
ras e o perigo da nacionah-
zação foi reduzido. As rela-
ções entre as companhias
e o Governo parecem me-
lhores agora com as conces-
sõès feitas por ambos os la-
dos.
TEMOR

A principal preocupação
dos empresários americanos
é o temor de que as compa-
nhias possam acabar cain-
do numa armadilha política
caso novos conflitos irrom-
pam no Oriente Médio. Al-
gumas empresas temem
qualquer ação israelense
contra a Líbia, outras preo-
cupam-se com a permanen-
te disputa libia com o Pre-
sidente egípcio Anwar El
Sadat, considerado um
"marionete americano" por
Tripoli.

Segundo estimativas do
Governo, a renda libia em
petróleo situa-se entre 7
bilhões 500 mil e 8 bilhões
de dólares para uma popu-
lação de pouco mais de 2
milhões. Apesar dos movi-
mentos para uma maior
participação e controle
governamental, 85% da pro-
dução libia provém das em-
presas americanas. O total
da produção em julho foi
de 1 milhão 970 mil barris
diários para uma média de
1 bilhão 800 milhões de bar-
ris em sete meses, ou 48,7%
a mais que no ano passado.

Os Estados Unidos são o
principal comprador do pe-
tróleo libio, de alta quali-
dade e baixo teor sulfúrico,
seguidos da Alemanha
Ocidental e da Itália.

O Governo destinou mais
de 4 bilhões de dólares
de suas rendas em petróleo
para despesas de desenvol-
vimento — o que significa
e s sencialmente know-how
técnico e equipamentos im-
portados. A opinião geral
na indústria petrolífera é
que a Administração, com
seu ambicioso programa de
desenvolvimento, continua-
rá a necessitar dos especia-
listas estrangeiros, embora
o status atual das compa-
nhlas possa mudar.

Há rumores de que o
Governo nacionalizará a s
concessões petrolíferas e
firmará contratos de ser-
viço com as empresas, como
ocorreu na Venezuela. A in-
dústria petrolífera parece
disposta a aceitar isto, em-

¦ bora não tenha sempre pro-
cedido assim na Libia.

A situação para as em-
presas estrangeiras tem
sido difícil desde que Ka-
dhaffi derrubou a monar-
quia em 1969. Na verdade,
foi a Libia quem liderou a
guerra dos preços com um
aumento unilateral em 1970
e é um dos membros do
grupo radical da OPEP, que
pressionou pela elevação
mundial dos preços depois
da guerra de 1973 rio Orien-
te Médio.

Agora a situação modi-
ficou-se. Como disse um
executivo americano: "Tan-
to o Governo quanto a in-
dústria. tornaram-se mais
pragmáticos. Descobrimos
que um controle signiíicati-
vo do Governo não é tão
ruim e eles gostam que es-
tejamos no campo sofrendo
•os riscos".

Árabes debatem futuro
político do Líbano

Beirute — Sem divul-
gação dos assuntos tratados
e resultados, reuniram-se
ontem na cidade de Chtou-
ra o Presidente eleito do Li-
bano,, Elias Sarkis; o pre-
sidente da Organização de
Libertação da Palestina
(OLP), Yasser Arafat; o
Vice-Ministro sírio da Defe-
sa, General Naji Jamil; e o
emissário da Liga Árabe,
Hassan Sabri El Kholy, que
se limitou a dizer que o
debate ocorreu em "clima
de confiança e franqueza".

As conversações duraram
seis horas e em seguida o
Presidente eleito Elias Sar-
kis viajou para Damasco,
de onde embarcará para o
Cairo a fim de entrevistar-
se hoje com o Presidente
Anwar Sadat. Está marcada
uma segunda conferência
em Chtoura para amanhã,
a o red i t ando-se que em
seguida Sarkis e Arafat
façam uma visita a Damas-
co.

ORDEM DO DIA

Na quinta-feira antes da
reunião, o emissário da Liga
Árabe indicara que três

questões principais figura-
vam na ordem do dia: o es-
/tabeleoimen to de um
cessar-fogo efetivo, o des-
mantelamento de todas as
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Candidatura de
McCarthy altera
previsão eleitoral

Vorster e o Ministro-Chefe doTranskei, Kaiser Matazima, assinam o primeiro dos 70 açor-
dos que prepararão a independência do território negro, marcada para dia 26 de outuoro

Kissinger chega a
e conferência com

Pre tória, Johannesburg, Lu-
saka e Washington — Após uma
reunião final com o Presidente de
Zâmbia Kenneth Kaunda, o Secre-
tário de Estado norte-americano
Henry Kissinger partiu para a
África do Sul, onde chegou às
12h 50m de Brasília, entrevistando-
se quase que imediatamente com
o Primeiro-Ministro John Vorster,
para discutir o futuro do Sul do
continente africano.

Kissinger permanecerá em
Pretória por 48 horas e o Governo
norte-americano pediu ao sul-
africano para reduzir ao mínimo os
aspectos protocolares da visita. "O
Secretário vem para trabalhar e
apenas para trabalhar", disse um
funcionário. Segunda-feira volta a
Zâmbia e Tanzânia e quarta-feira
vai ao Zaire a convite do Presiden-
te Mobutu Sese Seko.

Na Zâmbia
Ontem, vapós sua terceira e úl-

tuna entrevista com Kissinger,
Kaunda foi menos, dramático e
emotivo que quinta-feira, quando
salientou: "Rezo muito para que o
Secretário tenha êxito, pois do con-
trário a alternativa será extre-
niamente penosa, como disse o Sr
Vorster".

O Presidente de Zâmbia decla-
rou que como a África do Sul é um
país do tipo ocidental constitui,
por isso, um problema para as
nações ocidentais, que poderão
fazer alguma coisa para solucionar
os conflitos na África Meridional.

E voltou a afirmar que se a
missão de Kissinger falhar "lutare-

mos sim, lutaremos até o último
homem, se for preciso", perguntan-
do até que ponto os Estados Unidos
estão dispostos a pressionar a Afn-

ca do Sul para acabar com o sis-
tema de aparthcid nesse pais.

Ao ser interrogado sobre uma
possível reunião entre Kissinger e
o Primeiro-Ministro rodesiano Ian
Smith, respondeu com clareza que
a utilidade desse encontro depen-
dia de sua finalidade: "Se for para
prestar reverências a Smith, não
tem minha aprovação, mas tenho
certeza de que o Sr Kissinger não
gostaria de fazer isso". Kaunda
aprova mais reuniões entre o Se-
cretário e os líderes africanos,
"quanto mais melhor".

Ao mesmo tempo em que o
Presidente zambiano dava a entre-
vista, Kissinger entrevistava-se
com Joshua NKomo, líder da ala
moderada do Conselho Nacional
Africano da Rodésia, hóspede de
honra de Kaunda. O encontro du-
rou 15 minutos e contou com a par-
ticipação do subsecretário para as-
suntos africanos, William Schaufel-
le.

Em Pretória
Em Pretória, segundo Kissin-

ger, cujas perspectivas de sucesso
são de menos de "50 para 50", serão
decididas questões vitais:

Até onde Vorster poderá pres-
sionar o regime rodesiano no sen-
tido de se transferir o poder à mai-
oria negra e declarar nula a in-
dependência unilateral do país. ¦,

Quando a África do Sul estará
disposta a convocar uma reunião
constitucional, com a participação
de representantes da SWAPO (Or-
ganização do Povo da África do
Sudoeste), a fim de estabelecer as
bases estruturais para a imediata
independência da Namíbia.

Até que ponto os Estados
Unidos estão dispostos a pressionar
a África do Sul para. terminar o
sistema de apartheid.

Pretória
Vorster

Círculos oficiais norte-
americanos ficaram surpreendidos
ante as declarações de Kaunda e
do Presidente da Tanzânia, Julius
Nyerere, com relação à missão de
Kissinger, e apontam duas hipóte-
ses para explicá-las:
• Ou os africanos pensam que a
missão já está condenada ao fra-
casso e estão se eximindo das re-
percussões políticas deste fracasso;
ou julgam que está sendo bem
sucedida e pretendem fazer, anteci-
padamente, exigências duras, pre-
vendo futuras negociações.

Segundo fontes oficiais, Kissin-
ger acredita na segunda hipótese
e acha que as declarações dos Pre-
sldentes africanos têm um objetivo
"retórico e tático". ,

Enquanto isso, a África Negra
espera o fim de semana. O Secreta-
rio norte-americano voltará a se
reunir com Kaunda e Nyerere, após
as conversações com Vorster, quan-
do terá averiguado a disposição de
Pretória e Salisbury em resolver os
problemas.

Casa Branca
nega atentado

Washington e Pretória — A Ca-
sa Branca e o Departamento de
Estado desmentiram categórica-
mente os rumores de que o Secre-
tário de Estado norte-americano
Henry Kissinger foi vítima de um
atentado na África do Sul ao che-
gar a Pretória.

O Subsecretário de Imprensa,
Bill Roberts, informou que no mo-
mento em que os rumores começa-
ram a circular na Bolsa de Valores
de Londres, Kissinger telefonava de
Pretória ao General Brent Scow-
croft, diretor do Conselho Nacional
de Segurança.

Smith volta à África do Sul

fortificações cristãs e
muçulmanas e o cumpri-
mento dos acordos do Cairo
de 1969, que regulamentam
a presença dos palestinos
no Líbano.

Porta-vozes das facções
direitistas e da coligação
muçulmano-pale s t i n o-es-
querdlsta declararam estar
prontos para deter os com-
bates caso a conferência de
Chtoura ordene um cessar-
fogo. Um eventual fracasso
da conferência, em contra-
partida, poderá determinar
uma intensificação da luta.

A emissora Voz da Pales-
tina anunciou que apenas
disparos isolados perturba-
ram a calma ontem no Li-
bano, mas a rádio dos cris-
tãos declarou haver um au-
mento da tensão em Beiru-
te, tanto no centro comer-
ciai da cidade, comple-
tamente em ruínas, quanto
na linha que divide os bair-
ros cristãos dos muçul-
manos.

O vice-presidente da com-
panhia aérea libanesa, a
Middle East Airlines 
(MEA), Salim Saiam, disse
que a empresa em um ano
teve prejuízos calculados
cm 150 milhões de dólares
(CrS 1 bilhão 725 milhões).

Salisbury e Umtali — Para "as-

sistir a um jogo de rúgbi", segun-

do disse, viaja este fim de semana

para Pretória o Primeiro-Ministro
Ian Smith, que poderá se reunir
com.' o Secretário de Estado Hen-
ry Kissinger, apesar de o represen-
tante norte-americano ter condi-
cionado qualquer entrevista com o
lilder rodesiano a uma aceitação
do principio de entrega do Poder
à maioria negra na Rodésia.

Smith, ontem voltou a recha-

çar a possibilidade de um Governo
majoritário dentro de 18 ou 24 me-
ses, mas destacou quase a política
norte-americana diferir da britani-
ca com relação a seu país, ainda
existe a probabilidade de algum
êxito em negociações. Anteci-

pa-se em Pretória um "encontro

casual" entre Kissinger e Smith
durante o jogo de rúgbi.

Posição rodesiaua

O Premier rodesiano disse on-
tem que seus planos de viajar à.
África do Sul foram feitos antes

que se soubesse da visita de Kissin-
ger ao país e garantiu não ter re-
cebido qualquer mensagem pessoal
do Secretário de Estado no sentido
de que uma reunião bilateral só po-
deria efetuar-se caso Salisbury
aceitasse antecipadamente o Poder
da maioria negra.

Ao mesmo tempo, sublinhou que
a crise que seu pais enfrenta exi-
ge maiores esforços no sentido de
se encontrar uma solução. "Creio

que nosso espaço para manobrar foi

Washington — Decidida-
mente, a cada dia que pas-
sa, o resultado das eleições
presidenciais americanas de
1976 torna-se mais impre-
visível. Não bastasse o ele-
vado índice de abstencionis-
mo declarado (mais de 50%
do eleitorado), o crescimen-
to do bloco dos indecisos
(8%), e as constantes osci-
lações nas preferências re-
publicanas e democratas
(nas últimas oito semanas
a vantagem de Jimmy Car-
ter sobre Geral Ford passou
de 33% para 10%, depois
subiu para 15% e no
momento se situa em 11%),
há ainda outro fator de
d e sestabilização, chamado
Eugene McCarthy.

Seu poder de alteração do
quadro oficial não é novo.
Já em 1968 o então senador
democrata pelo Estado de
Minnesota ignorou os man-
damentos de fidelidade par-
tidária e lançou sua can-
didatura à Presidência dos
Estados Unidos, em franco
desafio a Lyndon Johnson,
que concorreria natural-
mente à reeleição. Basean-
dó sua campanha numa ve-
emente denúncia da inter-
venção americana no Viet-
nã, sustentada por Johnson,
McCarthy obteve um êxito
tão retumbante nas eleições
prévias daquele ano que o
então Presidente acabou
desistindo da competição,
cedendo o lugar a seu vice,
Hubert Humphrey.
NOVOS TRANSTORNOS

reduzido e já não temos o tempo
de que dispúnhamos no passado",
acrescentou.

Mesmo assim, "se a política
norte-americana não diferir da bri-
tanica, existem poucas esperanças
de êxito, e não há motivos para es-
perança."

Um membro da Frente Rode-
siana, no entanto, que deu amplos
poderes a Smith para negociar em
nome "de todos os povos da Rode-
sia", informou que o Partido gover-
namental aceitaria um plano de

_ "provincialização", isto é, divisão
do pais em três áreas semi-autôno-
mas para u diferentes raças. A
medida prevê uma forma de "de-

senvolvimento separado" como os
bantustans sul-africanos e tem
poucas possibilidades de ser aceita
por Kissinger.

Distúrbios matam quatro em Soweto
Johannesburg e Cidade do

Cabo — Quatro negros foram mor-
tos — inclusive duas crianças —
em Soweto, durante manifestação
estudantil contra a visita do Secre-
tário de Estado norte-americano
Henry Kissinger. A repressão poli-
ciai "foi uma das mais terríveis"
segundo uma testemunha.

Os estudantes haviam colocado
cartazes de protesto contra a visita
em quase todas as 242 escolas do
subúrbio negro de Johannesburg.
Pintados a mão, os cartazes
diziam: "Kissinger volte para casa"
e "Kissinger, fora de Azania
(nome que os nacionalistas dão à
África do Sul)".

Segundo o General David
Kriel, chefe da sessão de repressão
a manifestações da policia sul-

africana, pelo menos 12 pessoas fo-
ram mortas e 50 ficaram feridas
nas últimas 24 horas nos arredores
de Johannesburg e Cidade do Cabo,
onde os conflitos aumentaram.

A greve geral iniciada segunda-
feira terminou e os empresários da
região disseram que a maior paute
de seus trabalhadores negros e
mestiços voltaram ao trabalho. A
inquietação e tensão, n0 entanto,
crescem a cada minuto.

Em Soweto, os serviços d e
ônibus, que haviam entrado em
funcionamento novamente na ma-
drugada, foram interrompidos e a
policia levantou barricadas e m
todas as vias de acesso ao subúrbio
negro, onde foi proibida a entrada
de brancos.

No centro de Johannesburg Ir-

rompeu um incêndio na sede do
jornal The Star, rapidamente con-
troado. "Pode ser um protesto tan-
to da direita quanto da esquerda,
a esta altura já não temos cer-
teza", declarou o diretor Harvey
Tysonn.

Em Athlone, subúrbio da Cidade
do Cabo, uma multidão atacou um
caminhão de transporte de allmen-
tos saqueando-o e incendiando-o.
Em conseqüência da situação, uma
partida de futebol prevista para
sábado na Cidade do Cabo foi sus-
pensa.

Informou-se, ainda, que 15 0
"agitadores" foram presos em Port
Elizabeth, grande porto marítimo
a cerca de 600 km a Leste da Cida-
cie do Cabo. centro da indústria au-
tomobilística.

Agora, passados oito anos,
McCarthy, que já não é
mais senador e tampouco
pertence ao Partido Demo-
crata, volta a causar trans-
tornos generalizados com
sua candidatura indepen-
dente à Presidência do pais.
Vejam-se as pesquisas de
opinião mais recentes.
Numa corrida a dois, e
somando-se os resultados de
50 Estados americanos, o
democrata Jimmy Car ter
está liderando sobre o repu-
blicano Gerald Ford por 50%
a 39%. Todavia, nos seis
decisivos Estados industri-
ais — Califórnia, Nova
Iorque, Illinois, Pensilvania,
Ohio e Michigan — que,
juntos, representam 185 dos
270 votos eleitorais necessá-
rios para a vitória de um
candidato, a vantagem de
Carter sobre Ford é perigo-
samente baixa (apenas
3%).

Se, como tudo indica, o
nome de Eugene McCarthy
conseguir entrar nas listas
eleitorais desses seis Es-
tados (segundo a legislação
americana, um candidato
independente só pode con-
correr nos Estados em que
for endossado por um
número determinado d e
pessoas), ele poderá causar
sérios danos a Jimmy Car-
ter. Isso porque, segundo as
mesmas pesquisas, McCar-
thy contaria com 7% dos
votos nessa área industrial
e 6% dos votos no resto do
pais. O que não lhe abriria
as portas da Casa Branca
mas poderia fechá-las ao
candidato democrata.

Até recentemente, a abso-
luta soberania de Carter
junto ao eleitorado ameri-
cano tornava iodos esses
cansativos exercícios de
matemática perfeitamente
dispensáveis. Mas na medida
em que Ford vem ganhando
um pouco de terreno, nin-
guém mais quer correr o
risco de minimizar as for-
ças eleitorais secundarias. E
no momento a candidatura
de McCarthy é a mais res-
peitávei delas, apesar de
suas características fran-
camente saudosistas."Não vá fazer como a im-
prensa americana, que só
sabe falar do passado de
McCarthy", adverte c o m
bom humor o assessor de

Dorrit Harazim
Correspondente

imprensa d o ex-Senador,
James Yaeger. Ele mesmo
reconhece, entretanto, que
a própria, decoração do
quartel-general de McCar- ;
thy, instalado fora do cen-
tro político de Washington,
evoca tempos passados. Na
sala de espera, por exemplo,
a sobra de campanhas an- ;
teriores — botões de lapela, ¦
cartazes e decalcomanias <
— está novamente à venda. ¦'¦--
E nas sete salas restantes, i
todos os retratos áe Mc- "
Carthy afixados nas pare-
des são capas das revistas
Time, Newsweek e Life áe
1967 e 196S.

Até mesmo a plataforma
política do candidato in-
dependente de 197 6, ex- .
cluindo-se a guerra do Viet- \
nã, que já acabou, está ;"
contida em seu livro Os Li- ¦ .".;
mites do Poder, publicado
nove anos atrás. "Isso :¦_
apenas mostra o quanto
Gene McCar thy é con-
sequente e fiel a seus prin-
cípios", diz Yaeger, não sem
razão. Sem dúvida alguma, ,
dé todos os políticos ameri-
canos envolvidos nas três
últimas eleições presidenci-
ais, McCarthy é o que ,
menos desvios fez de prin- _
cípios defendidos no pas- .,
sado. Hoje como ontem ele .
continua a criticar o con-
sumo excessivo e o desper- "l

dício existente no sistema
econômico americano, a su- ,
perconcentração de Poder
em Washington, e em parti-
cular na Casa Branca, e os
exagerados gastos militares
dos Estados Unidos.

Resta ver se o tom pre- *
dominantemente negativo '
de sua campanha será -
capaz de suscitar uma rea-
ção positiva do cobiçado
bloco de eleitores indecisos
e dos que afirmam não gos-
tar nem de Ford nem de
Carter.

Eug ene McCarthy tam-
bém conservou, ao longo
dos anos, seu notório des-
prezo pelo que chama de
"superficialidade e pregui-
ça" da imprensa em geral."Se vocês fossem mais pro- .
fissionais", declarou a uma
compacta audiência, de jor-
nalistas reunidos no Natio-
nal Press Club de Washing-
ton, na semana passada, -¦¦
"vocês se preocupariam
mais com temas do que com
personalidades".

Sua maior preocupação
d o momento, entretanto,
está relacionada com a sua
exclusão dos debates tele-
visionados entre Jimmy
Carter e Gerald Ford. A seu
ver, isso representa uma vi-
olação flagrante da legisla-
ção eleitoral do país. Junto
com outros candidatos
menores, ele entrou com
uma ação na Justiça contra
a Comissão Eleitoral Fede-
ral, que restringiu os debates
aos candidatos dos dois
Partidos. "Uma das razões
pelas quais sou contra esses
malditos debates é porque
eles não passam ãe mais
um espetáculo para distrair ;
o público", diz McCarthy.
"E! como se fosse uma ro-
dada a mais do Campeonato
Nacional de Futebol. A im-
prensa vai se lançar numa
exaustiva análise de quem
ganhou mais pontos, en-
quanto eu não consigo um
mínimo de cobertura para
falar de assuntos mais im-
portantes para o país". \

Interrogado sobre o risco
de vir a ser responsável em
parte por uma eventual
vitória de Gerald Ford nas
eleições de novembro, Mc-
Carthy responde com um
meio sorriso: "Se eu pesar ,
as diferenças reais entre
Ford e Carter, considero es-
se o momento mais certo
em todos bs meus 25 anos
de carreira política para
correr esse risco".

Ford critica ligação
do PCI com Moscou

Washington — O Pre-
sidente Gerald Ford atacou
ontem o Partido Comunista
Italiano ao discursar para
a colônia ítalo-americana
de Washington durante
uma manifestação que teve
também a presença de seu
adversário democrata, Jim-
my Carter. Os dois concor-
rentes, contudo, não chega-
ram a se encontrar.

O dissidente soviético An-
drei Sakharov e um grupo
de 89 judeus soviéticos fize-
ram chegar—- em separado
— aos correspondentes es-
trangeiros acreditados em
Moscou mensagens seme-
lhantes pedindo aos dois
candidatos à Casa Branca
que incluam a defesa dos
direitos humanos na URSS
em suas plataformas eleito-
rais.

Ford repetiu ontem cri-
ticas fritas anteriormente
ao PCI durante as prévias

de Nova Iorque, onde se
concentra importante
comunidade ítalo-
americana. Ontem, o Pre-
sidente insistiu em que os
comunistas italianos man-
têm estreitas ligações com
o PC soviético — embora o
PCI advogue abertamente a
linha do eurocomunismo —
acusando-os de serem "am-
biguos em suas formulações
democráticas. No fim da
Segunda Guerra Mundial —
continuou Ford — ouvimos
coisas semelhantes dos Par-
tidos comunistas da Europa
Oriental e hoje sabemos o
que aconteceu".

Ao se dirigir ao mesmo
público, Carter, em contra-
partida, evitou a politica e
apelou para mensagens de
justiça, liberdade, igual-
dade, luta contra o precon-
ccito de acordo com a tôni-
ca que vem empregando
junto a grupos minoritários
etnicamente.
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Chile acusa Frei
de conspirar para
derrubar Pinochet

Santiago do Chile — O
Governo chileno acusou o
ex-Presidente Eduardo Frei
e o seu Partido, o Democra-
ta Cristão, de tomarem par-
te numa campanha inter-
nacional que tem por obje-
tivo derrubar o regime mi-
litar presidido pelo General
Augusto Pinochet.

A acusação, feita pelo Se-
cretário-Geral do Governo,
General Hermán Bejares,
baseia-se e m infortnações
segundo as quais Frei teria
participado de reuniões, re-
alizadas no exterior, e que
tinham por finalidade for-
mar uma frente política pa-
ira tentar a derrubada do
Governo.

PRIMEIRA ACUSAÇÃO

/ Trata--- da ipuriimeiir a
acusação desse tipo que o
Governo faz ao ex-
Presidente. Ainda esta
semana, um jornal repro-
duziu supostas declarações
suas feitas ao Reitor da
Universidade de Vincennes,
em Paris, Claude Frioux,
também relacionadas com a
formação de uma frente po-
lítica contra o Governo.

O ex-Presidente desmen-
tiu a noticia do jornal, afir-
mando tratar-se de uma'ftianobra para justificar
medidas contra ò Partido
Democrata Cristão", infor-
mando ainda estar tentan-
do localizar Frioux para es-
clarecer a questão.

Já o General Bejares, fa-
lando num seminário sobre
segurança nacional, disse
que "um boletim de impren-
sa recém-chegado ao nosso
pais informa que políticos
chilenos reuniram-se e m

Nova Iorque sob o paitro-
cinio do Conselho Nacional
das Igrejas dos Estados
Unidos, para fomentar uma
frente ampla de oposição ao
nosso Governo". Frisou que
a atitude do Governo deve
ser "a ofensiva em todas as
circunstancias; para nós,
não haverá retirada."

Discursando para uma
platéia formada pelas mu-
lheres dos Ministros e Sub-
secretários de Estado, o
General Bejares referiu-se
a uma "campanha inter-
nacional" contra o Chile.

"Nesta campanha estão
vinculados, e isso deve ficar
claro, a Democracia Cristã
chilena, com o Sr Frei, e
muitos dos políticos e poli-
tiquelros que o secundam.
Políticos cristãos chilenos
reuniram-se em Nova lor-
que com dirigentes esquer-
distas com intuito de for-•mar uma frente para opor-
se ao nosso Governo e ins-
taurar uma "democracia re-
novada no pais."

Do encontro — acresceu-
tou — participaram par-
tidários do Governo ante-
rior "que arruinaram o país
e outros que contribuíram
para que ele se arruinasse."

Segundo o General Beja-
res, estiveram presentes à
reunião de Nova Iorque o
ex-Deputado Luís Maira, da
Unidade Popular, Esteban
Tomio, filho do ex-
candidato presidencial pelo
PDC, Radomiro Tomic, e
Fernando Flores, ex-
Ministro de Allende.

O General fez um apelo à
união nacional, ressaltando
que "somente a vitória deve
ser o destino de nossa cau-
sa."

Terror seqüestra mais
quatro na Argentina

Buenos Aires — Mais
quatro pessoas desaparece-
ram em Buenos Aires, todas
reltiradas de suas casas por
gmipos de civis armados,
que tanto podem ser agen-
tes dos serviços de seguram-
ça como grupos terroristas
ide direita.

Os desaparecidos são He-
lena Pedrini de Bronzel, seu
marido José Daniel Bronzel,
ambos arquitetos, sua sogra
Cecília Podolski, e Jorge
Manuel Miranda. Suas
famílias nada sabem a res-
peito a não ser que todos
foram retirados à força de
suas casas.

Também continua e m
mistério o seqüestro da
jovem norte-americana Ann
Erb, 19 anos, filha de um
pastor protestante, levada
segunda-feira de sua casa

por um grupo de seis ho-
mens fortemente armadas.
O jornal Buenos Aires He-
rald, editado em inglês, diz
que os seqüestradores In-
vadiram a casa do Pastor
Delbert Erb, que reside na
Argentina há 18 anos, e fo-
ram diretos ao quarto da
jovem.

A crise na Universidade
de Buenos Aires agravou-se
ontem com a renúncia de
outros dois diretores de
faculdades, Jorge Busta-
mante, de Direito, e Ichiro
Mizudo, Agronomia. Agora,
apenas dois dos 10 diretores
continuam em seus cargos,
já que outros seis haviam
renunciado 24 horas antes
— Ciências Econômicas, En-
genharia, Ciências Exatas e
Naturais, Farmácia e Bio-
química, Medicina e Filo-
sofia e Letras.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
E CULTURA

Programa de Expansão e
Melhoria do Ensino - PREMEN
Concorrência n.° 01/76-GEQ (TRNP)

1. 0 PROGRAMA DE EXPANSÃO E
MELHORIA DO ENSINO - PREMEN tor-
na público que abrirá CONCORRÊNCIA
para o TRANSPORTE de "MOBILIÁRIO

E EQUIPAMENTO ESCOLAR MOBEQ"
relativo a 35 (trinta e cinco) UNIDA-
DES EDUCACIONAIS, sediadas em di-
versos Estados da'Federação.
2. As firmas TRANSPORTADORAS
interessadas receberão o EDITAL e
demais informações no sede do PREMEN

Gerência do Projeto de Equipamento
localizada na Avenida Pasteur, 363

(Praia Vermelha), nesta Cidade, nos
dias 20 ou 21 do corrente mês, nos
horários de 9 às 12 e das 14 às
17 horas.

Rio de Janeiro, RJ, 14 de setem-
bro de 1976.

(a) DARCY ALAAEIDA KOELER
Presidente da Comissão de Licitação

Revista acha
que em Lima
há cubanos

Washington — A revista De-
fense and Foreign Affairs, citan-
do fontes do Governo america-
no, afirmou que cerca de 3 mil
500 soldados cubanos chegaram
ao Peru, via Panamá, suposta-
mente para entrarem em ação
no caso de uma guerra contra o
Chile.

A mesma publicação garan-
te que negros em trajes civis,"possivelmente angolanos, pois
só falam o português", foram vis-
tos nas principais cidades pana-
menhas

A chegada dos cubanos ao
Peru, de acordo com a revista,

pode ter três razões: "ajudar os
militares de Lima no caso de
uma guerra contra o regime de
Santiago, evitar uma guinada à
direita no Peru, ou ainda, pres-
tar assessoramento técnico aos
pilotos peruanos, que não sabem
manejar os recém-adquiridos
aviões soviéticos SU-22".

Sem mencionar como obteve
tais revelações, atribuindo-as a
fontes do Governo de Washing-
ton, a publicação sustenta que
os cubanos fizeram dois desem-
barques em aeroportos pequenos
da selva peruana.

UM
APARTAMENTO
NA TIJUCA
COM ARES DE
CASA DE CAMPO.
Sala, 2 ou 3 quartos, varandas, duas frentes, uma
e duas vagas de garagem já incluídas no preço.
0 clima de Campos do Jordão, o ar puro de
Itatiaia, a nobreza de Petrópolis, a dois minutos
da Praça Saens Pena.
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Sala/3 quartos PREÇO ÚNICO 940.000

SINAL . 16.000
ESCRITURA — 40.000
15 MENSAIS (DURANTE A OBRA) , 4.000
CHAVES.
MENSAIS APÓS CHAVES.

78.900
7.817,38

VALORES FIXOS DURANTE A CONSTRUÇÃO

SEDE: Av. Rio Branco, 156 - 8.° andar
Ed. Av. Central

Tels.: 224-1717. 232-3428 e 222-8346
LOJA TIJUCA: Rua Conde de Bonfim, 429

Tels.: 268-9262 e 238-9522
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Linhas Cruzadas
Atravessa o Brasil uma fase em que proble-

mas de ordem diversa se superpõem num con-
junto acima de nossa capacidade de dar-lhes so-
lução imediata. Os brasileiros estão conscientes
do maior prazo necessário ao reencontro de me-
Ihores condições de vida e trabalho. E há uma
noção coletiva das dificuldades que impõem a
necessidade de sacrifícios por um período de-
morado de réajustamentos.

A insistência em atribuir à origem externa
a causa de nossas dificuldades já deveria ter ce-
dido sua ênfase ao reconhecimento da colabora-
ção interna seja na demora dos resultados cor-
retivos, seja na inadequação das medidas prati-
cadas. O ponto de partida dos nossos problemas
foi a crise internacional do petróleo, ninguém
nega. Mas quando as economias desenvolvidas
se defendiam contra os efeitos da alta, nossa v

empáfia tecnocrática recusou-lhes validade em
' nosso território. Só novas soluções, numa con-

duta racional, poderiam prevenir a crise. Agi-
mos como se estivéssemos acima das leis do mer-
cado, deslumbrados pela ilusão de habitar uma
ilha imune aos efeitos exteriores.

0 pior veio em seguida. À sombra das difi-
culdades alheias, com uma indiferença incons-
ciente, praticamos uma ampla mudança das di-
retrizes sob as quais vivíamos e produzíamos.
As modificações aparentemente desligadas umas
das outras, no entanto, entrelaçavam-se numa
ótica diversa das sociedades assentadas sobre
regime competitivo de produção.

Mudam-se as normas de trabalho econômi-
co há dois anos e meio com uma discriminação
contra o setor privado. As únicas restrições co-
gitadas incidem sobre o empresariado enquanto
às empresas públicas reservam-se privilégios de
(importar fora do controle oficial. Sem uma ele-
imentar noção de prioridade e incapaz de rever
seus gastos, o Governo multiplicou seus progra-
mias e obras. Em vez de concentrar os recursos
cm poucos projetos, alargou o espectro de apli-
cações perdulárias, de retorno incerto e demo-
rado demais para nossas prementes necessida-
des.

Quanto maiores as dificuldades à vista de
todos, mais nos refugiávamos num Planejamen-
to excessivo e irreal. O ilusionismo dos progra-
mias e planos preencheu o vazio de decisões que
recomendassem parcimônia, previsão e consci-
ência do perigo. Por dois anos consecutivos os

burocratas apresentaram o Brasil aos brasilei-
ros como uma ilha fora das coordenadas eco-
nôraicas de validade universal. Quando a crise
bateu às nossas portas, a modulação de vaidade
técnica cedeu lugar à impostação acusatória. Em
vez do reconhecimento dos erros, os tecnocratas
elegeram como bode expiatório a situação in-
ternacional. Mas as economias desenvolvidas
deram os sinais de pronta recuperação c aí pas-
samos a ilha submetida a um vendaval de difi-
culdades. .y(.

Declarava-se enfim a crise em sua feição
interna intransferível. Com programas de foco
infinito, enredaram-se a prazo curto os" buro-
cratas. A crise nasceu no próprio sistema defei-
tuoso de Governo, excessivamente centralizado,
fechado em suscetibilidades e portanto sem cá-
pacidade de assimilar a crítica.

Em sua implacável evolução a crise adqui-
riu grau político. Todos os aspectos manifestos
identificam suas origens numa posição política
de Governo e resumem as soluções a decisões
também políticas. Com vagas e abstratas hipó-
teses de reformas e sem suficiente clareza de
propósitos, no entanto, será impossível restau-
rar a confiança e reintegrar nas responsabilida-
des do país toda a sociedade brasileira. Deso-
cupado o Ministério da Justiça por quem tenha
•o apreço e o respeito da consciência política e
jurídica de toda a Nação, tudo se torna inevita-
velmente mais complexo.

Grandes lideranças seriam capazes de loca-
lizar e aproveitar os veios da confiança nacio-
nal. Mas foram marginalizadas ou proscritas. O
exercício da política, sem desconfianças nem
preconceitos contra a atividade política, continua
a estreitar-se até para correntes, de pensamen-
tos revolucionários. Em escala nacional e com
intensidade representativa, as verdadeiras lide-
ranças políticas podem vencer a inércia e res-
tabelecer uma hierarquia de responsabilidades
públicas. Os embates reajustam socialmente
qualquer país sob vicissitudes econômicas, inti-
midado pela inflação e atemorizado pelo risco
eleitoral. A atual alternativa é o afunilamento
do caminho até o limite do impasse. Tanto que
o cruzamento da crise econômica e da ausência
de soluções políticas demarca um ponto sem
retorno, grave quando se percebe que o hábito
de esconder os fatos e abafar o debate resulta
em descrença da verdade.

Cálculo e Esperança
Embora o Presidente de Zâmbia, Kenneth

Kaunda, tenha advertido o Secretário de Esta-
do Henry Kissinger de que ele dispõe apenas de
dias, e não de semanas, para agir em relação ao
Sul da África, o fato de que um líder negro, por
mais moderado que ele seja, reconheça a exis-
tência de uma "missão Kissinger", no grau de
emocionalismo em que se encontra colocada a
questão, representa o primeiro trunfo com que
conta o Secretário de Estado no desempenho da
que pode ser a missão mais importante da sua
vida — como também a última.

Não se trata apenas, como disse o mesmo
Kaunda, de que a alternativa para o sucesso da
missão seja "horrível de ser contemplada", com
perspectivas apocalípticas para as vidas e pro-
priedades dos brancos na Namíbia e na Rode-
sia. Trata-se de evitar, depois do anticlímax
vietnamita, que toda uma região troque brus-
camente de posição na geopolítica do Poder
mundial. Para evitar esse grande Waterloo da
influência, americana, que teria conseqüências
imprevisíveis para todo o mundo não socialis-
ta, Kissinger dispõe, segundo suas próprias es-
timativas, de 50% de chances. Trata-se de um
cálculo ou de uma esperança?

A questão tem um complicador suplemen-
tar. Tudo o que o Secretário de Estado tentar
fazer a partir de agora poderá ser jogado no
débito da conta americana, como sendo uma
tentativa de prolongar o domínio do homem
branco na África. Como lutar por uma solução
negociada, sem dar ao mesmo tempo a impres-
são de que se trata sobretudo de salvar o espó-
lio acumulado pela 

"tribo" dos afrikaneer? De
que os Estados Unidos estão do lado do apar-
theid, por mais que a diplomacia americana,

numa decisão perigosamente recente, sustente
em linhas gerais o princípio do Governo de
maioria, que se quer aplicar inicialmente à.Ro-
désia?

Há aí o suficiente para fazer enipalidecer
um negociador, ainda que ele se chame Henry
Kissinger. E embonu se possa dizer, como já
está sendo dito, que o Secretário de Estado^ age
por interesse eleitoral do Governo a que per-
tence, e embora também seja verdade que a di-
plomacia kissingeriana prima muitas vezes pe-
Ia falta de clareza, e pela sedução das soluções
de compromisso, que não são um^ bom suceda-
neo para as soluções definitivas, esta missão à
África do Sul, ainda que fracasse, e ainda que
seja a última, ficará sempre como um esforço
solitário para inserir um mínimo de racionali-
dade numa situação de desvario. De alguma ma-
neira, o vaivém kissingeriano tem-se mostra-
do capaz de interromper crises insolúveis, como
a do Oriente Médio. E a ausência de guerra, se
não chega a ser a paz, é melhor do que a guer-
ra.

Quanto às chances de sucesso, que se cho-
cam com a intransigência dos dois lados, não são
inexistentes quando se pensa que, de um lado, a
conquista da Rodésia pelas armas — para não
falar na África do Sul — não será proeza pe-
quena. Do lado dos brancos, a intransigência
também pode desaparecer quando os negros da
África do Sul aprenderem a usar uma arma
mortífera com que estão fazendo os primeiros
ensaios: a greve. Na curiosa divisão do traba-
lho que caracteriza o apartheid, a abstenção do
braço negro eqüivale também à paralisação do
país. E não é necessário um Gandhi para que
argumento tão forte produza resultados.

Buraco Irreversível
Os metrôs são irreversíveis, segundo a pro-

clamação do presidente da Empresa Brasileira
de Transportes Urbanos. Deixou de apresentar
as razões da irreversibilidade, como também
não adiantou para o distinto público, que paga
os impostos, o montante do custo dessas obras
no" Rio e em São Paulo. Londres, Paris, Nova
Iorque e Buenos Aires utilizaram as linhas sub-
terraneas para orientar a ocupação do espaço
urbano. No Rio e em São Paulo constrói-se em
terreno ocupado, no Centro da cidade onde o
custo das desapropriações e o custo social com-
petem em escala mundial.

Na visão dos técnicos, o metrô é apresen-
tado como solução do século XXI, quando na
verdade data do final do século passado. E no
nosso caso tem a agravante de estar sendo cons-
truído em período de dificuldades gerais, com o
Estado e a Prefeitura endividados acima do

normal. Está faltando imaginação. Esqueceram-
se as características particulares de cada centro
urbano. Em vez de uma obra servir à cidade, a
cidade é que serve a uma obra.

Como os erros têm característica repetiti-
va, primeiro foram os viadutos — generaliza-
dos apesar de nem sempre serem necessários e
algumas vezes gerarem gargalos no tráfego; ago-
ra é o metrô a idéia fixa. Algum dia talvez se
descubra que as cidades merecem estudos es-
peciais para evitar desperdícios como, no nosso
caso, a extinção das linhas de bondes para im-

plantar ônibus elétricos em ruas que não os
comportavam. Talvez o Rio e São Paulo estejam
condenados a ter metrôs tão caros que o Gover-
no seja obrigado a subsidiar as passagens para
mantê-los em funcionamento. E.tará então ex-
plicado o que se quis dizer por irreversivel.
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Cartas
Declaração na TVE

Dirijo-me a esse Jornal a fim
de apresentar esclarecimentos a
respeito de nota assinada, publica-
da na coluna Zózimo (JB, 4/8/76)
sob o titulo Paixão Histórica, refe-
rente à declarações de minha au-
toria à Televisão Educativa, trans-
m i t i d a no horário noturno, de
2/8/76.

Nessa nota me são atribuidas
palavras que efetivamente não
pronunciei. Creio que não vem ao
caso polemizar e entrar em deta-
lhes sobre o que foi então dito por
mim. Gostaria apenas de registrar
o engano havido, que tenho a cer-
teza não decorreu de nenhuma in-
tenção em tom menor, o que me
sinto inteiramente à vontade pa-
ra fazer, porque a entrevista em
causa se acha documentada, pos-
to que foi gravada em video-tape.

Esclareço, finalmente, que a
razão principal da presente r.ão
decorre absolutamente de qualquer
sentimento pessoal, mas de que
prestei as assinaladas declarações
no exercício do cargo, que muito
me honra, de diretora-executiva
da Fundação Estadual dos Museus
do Rio de Janeiro, o que me im-
põe o dever de solicitar a divulga-
ção deste esclarecimento, cuja
franqueza é mais uma homena-
gem ao JORNAL DO BRASIL.

Neusa Fernandes — Rio (RJ)

Bancário e padre
O Informe JB em seu Lance-

Livre, na edição de 16/9/76, publi-
cou a seguinte informação: "Um
caixa da agência Barra da Tijuca
do BEG acumula duas profissões:
é bancário e padre. E exerce as
duas, diariamente".

A Assessoria de Imprensa do
Palácio São Joaquim esclarece que
o referido padre não pertence à
Igreja Católica Apostólica Roma-
na, mas sim à Igreja Católica Bra-
sileira.

Adionél Carlos da Cunha —
secretário da Assessoria — Rio (RJ)

Fundos 157

Entendo oportuna uma ampla
discussão para proporcionar ao Mi-
nistério da Fazenda subsidios a fim
de baixar novas instruções mais
equitativas para o novo exercício
(1977). Em 19/4/76, 26/4/76 e 2/8/76
na seção Cartas e em 19/8/76 sob
o titulo Liberai condena a idéia de
dividir aplicações do 157 esse Jornal
já publicou algumas notícias sobre
o assunto. Primeiro, o cheque de
poupança que nós pessoas físicas
recebemos eleva-se sobre 12% do
imposto devido. Sofrendo o desgas-
te da inflação permanente, na rea-
lidade este vaior restituído — no
papei — deve importar conforme a
tendência da curva de desvaloriza-
ção anual, em aproximadamente
8-9, no máximo uns 10%. Mas mes-
mo assim: melhor do que nada tra-
tando-se de uns verdadeiros salva-
dos do incêndio!

Infelizmente aplicados alguns
anos nas afamadas cotas destes
Fundos, geralmente não recebemos
nem o valor nominal do cheque de
volta na hora da liquidação, já que
estas cotas têm a infame tendén-
cia de estarem em alta no momen-
to da compra, e em baixa na oca-
sião da venda. O Fundo em que te-
nho aplicado todos os meus cheques
de poupança (e pertence a um dos
grupos mais potentes do Brasil) me
informou que ele cresceu 560% de
1967 a 1975. Escrevi em 5/7/76, con-

forme cópia anexa, perguntando se
não tinha um saldo a meu favor
por lá, já que nunca recebi nem
o valor nominal de volta, para não
falar em correção monetária, ju-
ros etc. A resposta até hoje não
chegou...

Em compensação correram na
praça boatos (e não sei se funda-
dos) de que foram exigidos dos to-
madores do dinheiro, isto é, das
empresas que deviam ser favoreci-
das com o nosso dinheiro liberado
pelo fisco só com aquela finalida-
de, comissões de até 40%!

No momento, o fisco, o contri-
buinte e o empresário são lesados,
só para dar grandes lucros a uns
intermediários perfeitamente indis-
pensáveis! Recomendo o estudo e
ventilação da seguinte proposta por
quem de direito e interessado: o
I, R. emite, como até agora, um
cheque de poupança. O contribuin-
te não precisa mais, como até ago-
ra, depositar este cheque num dos
Fundos, recebendo em troca cotas,
senão pode procurar um banco co-
mercial de sua livre escolha. Ele
pede do banco escolhido tantas
ações ou papéis equivalentes (a ser
regulamentado pelo MF) negocia-
das em bolsa, pela cotação do dia,
para perfazer o valor do cheque de
poupança. Quer dizer: quem escolhe
as ações é o cliente, não o banco!
Este emite, na hora, mediante a en-
trega do cheque, um documento vá-
lido em que confirma a denomina-
ção e valor atual das ações esco-
ihidas, trocando isso uns dias de-
pois (para dar tempo à burocracia)
por certificado de depósito em que
até os números das ações sejam
mencionados.

Os papéis ficam em custódia no
próprio banco nos ar.os regulamen-
tados, não podendo ser negociados
sem o consentimento prévio do MF
e do cliente. O banco se encarrega
do recebimento de dividendos (se
tiver) e de todos os atos necessá-
rios para a defesa dos interesses do
cliente. Decorrido o prazo estipula-
do pelo MF, fica ao livre critério
do dono das ações, guardá-las ou
negociá-las.

Enquanto o presente sistema
eqüivale a uma verdadeira vacina-
ção contra a aplicação em ações,
uma solução nessa base pode pro-
porcionar uma clientela sólida e nào
especulativa para razoáveis aplica-
ções na bolsa. Naturalmente, não
se poderá evitar possíveis mani-
pulações bolsistas que sempre hou-
ve e haverá, mas para isso existi-
rão autoridades competentes vigi-
lantes. Caso os bancos comerciais
não queiram aceitar esta incum-
bència, existem, por exemplo, os
bancos, oficiais, Copeg, que a meu
ver gostosamente se encarregarão.
Só, neste caso, ninguém terá o di-
reito de se queixar de estatização.
Espero que estas idéias ajudem pa-
ra uma solução justa.

Georg Pietz — Rio (RJ).

INPS (I)
Em carta publicada na edição

de 8/9/76 o Sr Oswaldo Neves afir-
ma que "só quem desconhece o es-
tado de sanidade oral do brasilei-
ro... é que pode se surpreender pe-
Io INPS não prestar um serviço sa-
bidamente caro (ortodontia) aos
seus filiados". E' justamente devi-
do ao elevado preço de um trata-
mento ortodòntico — entre Cr$ 10
e 40 mil — que o INPS precisa ur-
gentemente oferecer a seus filia-
dos tal serviço. Não se trata apenas
de corrigir o lado estético, mas tam-
bém — e principalmente — os pro-

blemas respiratórios, de íonação •
muitos outros decorrentes dos de-
feitos na arcada dentária.

Rogério Marques Gomes — Rio
(RJ).

INPS (II)
Em setembro de 1974 requeri e

obtive do INPS o beneficio Abono
de Permanência, através do Proc.
48/14 217 504. Serviu de base para
o cálculo do beneficio a relação de
salários de contribuição datada de
12/9/74 fornecida pela empregado-
ra. Ocorre que, por sentença tran-
sltada em julgado, da 5a. Junta de
Conciliação do Rio de Janeiro, no
Proc. 1411/72, foi-me reconhecido
o direito a 42% de diferença de sa-
lário, desde dezembro de 1971,
abrangendo, portanto, o período
que serviu de bas.e para o cálculo
de Abono de Permanência. Desse
modo, o cálculo do beneficio, por
culpa da empregadora, foi efetua-
do sobre os salários de contribui-
ção, inferiores em 42% aos salários
efetiva e legalmente devidos ao sig-
natário. Depois de muitas idas e
vindas, acabou por dizer-me uma
funcionária do posto Campo Gran-
de que não poderia calcular o rea-
justamento de meu beneficio por-
que "o Arquivo não encontra o
processo de abono de permanên-
cia". Isto agora em agosto último,
quando o meu pedido é de abril de
1976. Com isso não terei o benefi-
cio reajustado até que o Arquivo
encontre o processo original. Gos-
taria de um pronunciamento das
autoridades do INPS.

Osmar dos Santos — Rio (RJ).

INPS (III)
Gostaria que o Sr Ministro da

Previdência Social mandasse reexa-
minar a praxe ora em vigor para
a inscrição de um autônomo. A
primeira contribuição de um tra-
balhador vinculado à Previdência
Social, digamos, há 15 anos, é dé
Cr$ 1 mil 784 e os pagamentos se-
guintes serão sempre de 16% so-
bre um, ou dois etc. salários de re-
ferêneia. O Sr Ministro não acha
que nem todos os que desejam tra-
balhar por sua conta dispõem de
Cr$ 1 mil 784 só para a primeira
parcela do INPS? Gostaria que
fosse analisada a situação daque-
les humildes.

Amaury Lopes de Paiva — Rio
(RJ).

Estacionamento

A TV Globo, não contente em
praticamente monopolizar o esta-
cionamento na Rua Von Martius,
ampliou agora seus tentáculos até
à Rua Lopes Quintas, onde cons-
truiu mais um edifício. Os carros
estacionam na maior calma, do la-
do esquerdo da rua, com, a agra-
vante de que se trata de uma rua
aladeirada. Quando chego do tra-
balho, às 18h30m, tenho minha vi-
são dificultada pelos vários auto-
móveis e camionetas da TV Globo,
que se espalham pela rua, como se
ela também fosse propriedade da-
quela televisão. Um pouquinho de
respeito pelos direitos das pessoas
não faria mal à direção da TV
Globo.

Ebréia de Castro Alves — Rio
(RJ).

As cartai dos leitoras serão publicadas
só quando trouxerem assinatura, nome com*
pleto a legível a endereço. Todos asses da-
dos serão devidamente verificados.
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"Lei de Sociedade Anônima,
Sociedade de Economia Mista.

Banco de Desenvolvimento"
Sob o título acima, o Dr

Sylvio Santos Faria, com a du-
pia qualidade de presidente do
Banco de Desenvolvimento da
Bahia e de professor da Facul-
dade de Direito, publicou, na
edição de 13 do corrente deste
JORNAL DO BRASIL, artigo
em que acusa o Projeto de Lei
das S. A. — ora em votação no
Congresso — de proibir os ban-
cos de desenvolvimento de par-
ticiparem no capital de outras
companhias, o que resultaria
— segundo o articulista — de
uma combinação de "erro téc-
nico" e "pouco amadurecimen-
to, talvez total ignorância",
com norma despida de "conteú-
do moral".

O sentido que o artigo pre-
tende emprestar a alguns dis-
positivos do Projeto e os juízos .
formulados para defender os
interesses, supostamente con-
trariados, de bancos estaduais
de desenvolvimento, revelam
que o seu autor procurou ser
mais banqueiro do que jurista.

O "erro técnico" do Proje-
to decorreria de haver tratado
num capítulo, sobre as Socie-
dades de Economia Mista (ma-
teria de Direito Público) junta-
mente com matéria de Direito
Comercial (qual seja a S.A.).

Ocorre que esse condena-
vel "hibridismo" é consequên-
cia necessária do disposto no
Artigo 170 § 2.°, da Constitui-
ção Federal, que merece ser li-
do:

"Na exploração, pelo
Estado, da atividade eco-
nômica, as empresas públi-
cas e as sociedades de eco-
nomia mista reger-se-ão
pelas noriíías aplicáveis às
empresas privadas, inclu-
sive quanto ao direito do
trabalho e ao das obriga-
ções".
E', pois, a Lei Maior que

prescreve a aplicação da lei co*
mercial às empresas públicas e
mistas — com o que não con-
corda, por certo, o digno arti-
culista. Mas na redação do An-
teprojeto da Lei das S.A. os seus
autores não podiam — como
não deviam quaisquer outros
juristas, e mesmo qualquer ei-
dadão — desconhecer ou negar
aplicação a dispositivo da Cons-
tituição em vigor.

De qualquer modo, não pa*
rece caso de promover-se Emen-
da à Constituição, para manter
a pureza de distinção entre Di-
reito Público e Direito Privado,
por isso que, desde o século pas-
sado, vem sendo tal posição se-
veramente criticada pelos es-
tudiosos do Direito — como po-
dera ver o ilustre professor de
um pequeno livro, muito em vo-
ga nas Faculdades, na década
de 50, Du Droit Civil au Droit
Public, do renomado Savatier.
E, precisamente na matéria
versada no artigo — sociedade
anônima e de economia mista
— o emérito Rivero afirmou, em
conferência aqui no Rio, que
as normas de Direito Privado e
de Direito Público "se imbri-
cam inaxtricavelmente".

Finalmente — para confor-
to dos que não concordam com
a tese do artigo — vejam-se os
precedentes do Código Civil ita-
liano, de 1942, que, na Seção
XII, do Livro V, trata das "so-
ciedades oom. participação do
Estado, ou de entidades públi-
cas". No mesmo "erro técnico"
incide a nova lei argentina, de
1972 — único país que dispu-
nha de uma lei só sobre as mis-
tas, e que agora vem de incor-
porá-la ao novo texto da "Lei

das Sociedades Comerciais",
Seção VI, Arte. 308 a 314. E, até
a recente lei francesa, de 1966,
no Artigo 492, prescreve nor-
mas para as sociedades de eco-
nomia mista.

Prosseguindo, diz o arti-
culista que o Artigo 236 do Pro-
jeto constitui "uma aberração"
— ao prescrever que "as S.A.
de economia mista estão sujei-
tas a esta lei, sem prejuízos das
disposições especiais da lei fe-
deral" — pois tal norma inva-
diria competência estadual pa-
ra criar sociedades.

Novo problema de leitura
da Constituição: além do Arti-
go 170, § 2.°, já citado, leia-se,
ainda, o seu Artigo 8.°, item
XVII, alínea b, que reserva à
União competência para legis-
lar sobre Direito Comercial. E
esse texto vem de longe, das
Constituições anteriores: — co-
mo vê o ilustre articulista,
mesmo sem o texto do Proje-
to não pode haver leis estaduais
sobre sociedades anônimas.

Outro equívoco levou o
ilustre banqueiro e professor a
entender que o Artigo 238 do
Projeto "retira do legislador fe-
deral a competência constitu-
cional para legislar sobre Di-
reito Bancário, entregando-a,
contráditoriamente, ao legisla-
dor estadual" (sic): — seria
este, sem dúvida, o primeiro ca-
so em que uma lei ordinária
modificaria o texto da Consti-
tuição. E' evidente que só,por
equívoco — ou pastel jomalísti-
co — pode-se chegar a essa
conclusão.

Mas, afinal, que diz esse Ar-
tigo 238, e seu parágrafo úni-
co? Vamos lê-los:

"Art. 238 — A compa-
nhia de economia mista so-
mente poderá explorar os
empreendimentos ou exer-
cer as atividades previstas
na lei que autorizou a sua
constituição.

Parágrafo único — A
companhia de economia
mista somente poderá par-
ticipar de outras socieda-
des quando autorizada por
lei, no exercício de opção
legal para aplicar imposto
de renda em investimentos
para o desenvolvimento re-
gional ou setorial, ou, no
caso de instituição finan-
ceira, em decorrência de li-
quidação de crédito".
Diante desse texto, pre-

ocupa-se o ilustre banqueiro
porque os bancos de desenvol-
vimento não poderiam partici-
par de outras sociedades, subs-
crevendo ou adquirindo ações.

Ora, a lei bancária (Lei
n° 4 595, de 1964) — lei espe-
ciai — não é revogada pela lei
geral (de anônimas) senão no
que a ela expressamente refe-
rir-se. Os bancos continuarão
bancos, da mesma forma, e seu
funcionamento em nada se ai-
terá. As operações que pratica-
vam continuarão a praticá-las,
nos estritos termos das leis es-
peciais que comandam o as-
sunto.

O entendimento e o alcan-
ce do Artigo 238 e seu parágra-
fo são bem diversos: — o que o
texto prevê é que as sociedades
de economia mista devem ater-
se ao que prescrever a Lei que
autorizou sua criação: — se foi
ela instituída para participar,
ou podendo participar de ou-
trás sociedades, o que impede
que o façam?

O equívoco originou-se,
certamente, do texto do Pará-
grafo Único, citado, que levou

A. Lamy Filho
J. L. Bulhões Pedreira

o ilustre banqueiro, a reclamar
de seu "conteúdo moral", pois"a evidência mostra que se
pode burlar a lei", etc. E' evi-
dente que se pode sempre, se
não burlar a lei, pelo menos
tentar fazê-lo, e aí é que se des-
pe de conteúdo moral qualquer
ato.

No Anteprojeto, o Parágra-
fo Único continha a regra ge-
ral (proibição de participar de
outras sociedades sem autori-
zação legislativa) e apenas
uma exceção: faculdade de apli-
car imposto de renda em invés-
timentos para o desenvolvimen-
to regional ou setorial, ainda
que sem autorização legislati-
va. O Governo aditou a segun-
da exceção à norma geral
("qualquer instituição financei-
ra, em decorrência da liquida-
ção de crédito") a fim de não
deixar dúvida de que aquelas
instituições financeiras que,
por sua natureza, não têm por
objeto participar de outras so-
ciedades, possam fazê-lo rece-
bendo ações em dação em paga-
mento para saldar ou reduzir o
prejuízo em créditos ativos. Is-
to nada tem a ver com as ins-
tituições que, por natureza,
participam de outras socieda-
des, pois estão, obviamente,
compreendidas na norma ge-
ral da autorização legislativa.
Em outras palavras, é a lei fe-
deral que regula as instituições
financeiras, e quando a lei es-
tadual autoriza a criação de
um banco de investimento ou
de desenvolvimento, está ex-
pressamente autorizando a so-
ciedade de economia mista a
realizar todos os tipos de ope-
ração, inclusive subscrição do
capital de outras sociedades,
que a lei federal define como
facultadas àquela espécie de
instituição financeira.

Como se vê, a norma criti-
cada no Projeto, introduzida
pelo Governo, abre maior fa-
culdade às instituições finan-
ceiras mistas, sem delas retirar
nenhuma — e não conseguimos
vislumbrar por que acoimá-la
de "despida de conteúdo mo-
ral".

Finalmente, afirma que o
Projeto parte do "preconceito
errôneo e injusto da estatiza-
ção", pelo que sugere a supres-
são do Capítulo XIX que trata
das sociedades de economia
mista.

Ora, as normas (poucas)
abrigadas no Projeto, sobre as
mistas, nada têm a ver com o
problema de estatização: — vi-
sam, apenas (basta lê-las e en-
tendê-las), a ressalvar peculia-
ridades dessas sociedades, e,
pois, a favorecê-las.

A supressão do capítulo
deixará as mistas, por força do
preceito constitucional, já ei-
tado (Art. 170) sob o império,
sem ressalvas, de toda a lei de
S.A. Não parece ser esta a so-
lução desejada para os que
querem as sociedades de eco-
nomia mista prósperas, eficien-
tes, e com maior número de
acionistas particulares.

Para concluir, num ponto
devemos manifestar nossa in-
teira concordância com o ilus-
tre professor: — é com o pe-
ríodo final de seu artigo, em
que proclama:"Estando em discussão

o Projeto, seja qual for a
forma de pensar, é opor-
tuna a advertência, des-
de quando sincera e pa-
triótica".
Esta é, precisamente, a

inspiração do presente artigo.

Feira da Providência
Dom Eugênio de Araújo Sales

Cardeal-Arcebispd do Rio de Janeiro

As condições favoráveis a
uma convivência autentica-
mente humana interessam a
todos os integrantes de uma
comunidade, máxime urbana.

Os que vivem ou traba-
lham no Rio de Janeiro se de-
vem achar onerados por essa
obrigação. Ela forma um ver-
dadeiro liame que favorece
uma real interpenetração de
atividades, melhor entendi-
mento dos problemas e gera
um esforço para solucioná-los.

Há uma fundamentação
evangélica que nos deve fazer
refletir. Deus não criou o ho-
mem para viver isoladamente.
Ele se relaciona com os indiví-
duos agrupados em sociedade.
Cristo nos deu o exemplo por
sua vida e seu ensino. A insti-
tuição que fundou envolve, em
suas metas constitutivas, a co-
munhão de sentimentos entre
os fiéis.

Os mandamentos que se
referem ao Criador estão inti-
mamente vinculados à obser-
vância dos que se destinam a
pautar o convívio entre os ho-
mens. Essa solidariedade dei-
xa, pois, de ser apenas uma
decorrência da natureza hu-
mana para assumir perspecti-
vas transcendentais.

Uma cidade cuja popula-
ção é constituída, em sua qua-
se totalidade, de cristãos deve
se questionar sobre a obediên-
cia a preceitos tão explícitos
do Mestre. Não se trata de
aguardar normas que modifi-
quem a chamada lei da selva
de pedra. Independentemente
de uma legislação adequada,
cada consciência, formada nos
ensinamentos evangélicos, tem
algo a se interrogar. Esse elen-
co inclui desde o interior dos
lares, os vizinhos, o trabalho,
até a dedicação em favor dos
menos favorecidos.

Embora reconheçamos a
segurança existente, em com-
paração com outros países,
não se pode negar um certo
clima de violência e angústia
que nos envolve. Fala-se muito
em mortes e lesões corporais,
mas nem sempre se recorda

que um dos principais fatores
se encontra precisamente no
tráfego. E nesse terreno não se
faz mister esperar pela polícia,
pois uma educação pessoal e
comunitária seria elemento
preponderante para a melhoria
generalizada nesse verdadeiro
campo de batalha.

Nos últimos encontros rea-
lizados em regime de inter-
nato no Centro de Estudos e
Formação do Sumaré, com
participantes de nível elevado
e altamente categorizados, li-
deres e pessoas que detêm
parcelas de poder decisório, foi
examinado o problema da hu-
manização do Rio de Janeiro.
Um, constituído por engenhei-
ros, arquitetos e urbanistas e
outro, por educadores. Anali-
sando o problema, eles toma-
ram consciência desse drama e
foram sensíveis à doutrina so-
ciai e ao apelo da Igreja. Se-
guir-se-ão novas reuniões de
médicos e intelectuais. Certa-
mente, também este assunto
será abordado.

Há, entretanto, uma outra
promoção da Arquidiocese, em
favor desta Cidade, na busca
de uma face menos agressiva
e mais acolhedora. Trata-se da
Feira da Providência e sua
continuidade, que se faz sentir
através do Banco da Providên-
cia. Uma festa popular, tran-
quila, que também promove o
encontro fraterno entre ho-
mens de diferentes classes e
idades diversas. A alegria é
uma argamassa que une, como
o ódio separa e afasta. Nestes
dias, uma multidão — supera-
da apenas pelo carnaval — se
concentra em área aprazível
de nossa terra, movida por no-
bres ideais e em busca de di-
vertimento sadio. O Rio se es-
quece de seus aspectos negati-
vos e relembra um pouco o que
ele foi outrora ou desejaria
ser. Reúne seus habitantes e
torna real, por alguns dias, o
sonho de aproximação entre
os povos. Não falo apenas de
nossos Estados que têm, nesta
oportunidade, um meio de tor-
nar presente e viva a unidade

nacional. Refiro-me às nações
estrangeiras, várias delas an-
tagônicas entre si, mas pacífi-
ca e generosamente colabo-
rando em torno de um objeti-
vo: servir. A esperança de
união não morreu. A convivên-
cia entre os países pode se tor-
nar uma realidade.

A Feira da Providência
ajuda a humanização do Rio
de Janeiro. Alguns milhares de
pessoas, abnegadamente, orga-
nizam e dirigem o evento, além
da imensa multidão que dá
apoio ao propósito de se fazer
menos necessitado o irmão
mais pobre. O ideal de solida-
riedade, batizado pela carida-
de evangélica que lhe dá uma
transcendental importância, é
aí ensinado, aprendido e vi-
vido.

Um aglomerado humano,
capaz de garantir, anualmen-
te, o êxito da Feira da Provi-
dência e permitir o funciona-
mento continuado do Banco
da Providência, possui, real-
mente, grandes valores. Os que
estão incluídos entre os mais
carentes são atendidos, dentro
das disponibilidades, com dis-
crição e eficácia pela maior e
mais diversificada obra promo-
cional existente entre nós, no
setor privado. Tudo é conse-
quência da inspiração cristã e
humanitária, que nestes dias
anima os participantes da
Feira.

Sei que há violência, as-
saltos, insegurança. Sei tam-
bém que nosso povo pode re-
cuperar-se, pois conta- com
tantos elementos de boa von-
tade, na área oficial e parti-
cular. A Feira o demonstra.
Ela, como educadora, nos faz
viver em plenitude estes dias
de solidariedade. O Rio de Ja-
neiro não está perdido. Gran-
des são as possibilidades de
voltar a ser uma cidade onde
os homens eram mais numa-
nos, a alegria parecia mais es-
pontanea e estuante, a bono-
mia ultrapassava os proble-
mas e retemperava os espí-
ritos.

CALVÍCIE?
Hoje mesmo, você
pode ter cabelos.
Não uma daquelas perucas comuns,
mas a maravihosa Molinario. Dis-
tinta. Elegante. Imperceptível. Visi-
te-nos, sem compromisso. Só nos
preocupamos com homens calvos.

MOLINARIO
Rua Alcindo Guanabara, 17, s/909.
Tel. 224-5196.
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ATÉ QUE ENFIM
ALGUÉM

INVENTOU
0 "FLIP"

Parece incrível como uma
idéia tão simples não tenha si-
do realizada antes. Estão cha-
mando o FLIP de "O anio da
guarda eletrônico". Porque é
exatamente o que ele faz: pro-
tege o seu televisor, a sua ge-
ladeira, ferro elétrico, aparelha-
gem de som, etc, contra as
"surpresas" da eletricidade. De
repente, um curto-circuito ou
uma variação na corrente ele-
trica e lá se vão milhões de
prejuízo e muito aborrecimento
com um aparelho queimado.
Com FLIP seus aparelhos esta-
rão totalmente protegidos. É só
ligar o FLIP na tomada e ligar
o aparelho no FLIP. O preço?
Garantimos que nenhum seguro
custaria tão pouco! A venda nas
casas de material elétrico e ele-
trônico (só nas melhores!). (P

O
apartamento

mais
jeitoso

da Tijuco
está quase

Telefone para

264-6807

e faça . uma

assinatura do

JORNAL DO BRASIL

Há muito tem-
po não se via um
3' quartos com
estas caracte-
rísticas na Tiju-
ca. Apenas 2 apt? por andar,
com hall social independente.
O seu apt.° tem vestíbulo com
chapelaria, para resguardar a
intimidade do seu living. 0 living
fica no living e a sala de jantar
na sala de jantar. São dois am-
bientes para facilitar as solu-
ções de decoração. A circula-
ção para os quartos é feita por
uma saleta íntima, com arma-

pronta
no para roupa
de cama. A suí-
te de 17.92 m2
tem previsão
para um closet

muito simpático e funcional. O
segundo banheiro social tem.a
pia em banca de mármore. As
dependências de empregada
são pra criada nenhuma botar
defeito.
Um grande apartamento efeito
de pequenos detalhes. Venha
saber por quê.
Estamos esperando por você no
local da obra:

Rua São Francisco Xavier n.° 395.
Duas opções de pagamento:

direto da construtora, em 60 meses, ou financiado em 15 anos.
Condições do apt.° 102:

sinal: 34.000,00. 6mensaisfixas:3.000,00.
Escritura: 34.900,00. Chave: 72.000,00.

Saldo em 15 anos.
Vendas:

Construção;

#
construtora
cayru s.a.

CURTi CASTRO

Av. Lineu de Paula Machado, 64 - Lagoa
tel. (PBX) 266.3132
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—O Primeiro-Ministro'
"É com muita honra e grande alegria que fa-

ço realizar neste banquente de boas-vindas em ho-
menagem a V Exa e a Exma Sra Geisel, bem co-
mo aos dignos membros da comitiva oficial de V
Exa.

Sinto-me profundamente feliz. Permita-me ex-
pressar minhas mais sinceras boas-vindas a V Exa
e a todos os que, aqui presentes, vos acompanharam
desde o Brasil, um dos países mais distantes do
Japão.

Desde a crise do petróleo, muitos países passa-
ram a sofrer inflação e recessão econômica. Faz dl-
gum tempo, no entanto, vai-se recuperando a eco-
nomia mundial, que se defronta, nos áias que cor-
rem, com importantes momentos na busca âos ca-
minhos da prosperidade, livres ãe inflação. O Bra-
sil de hoje, sob a liderança preclara e inteligente
de V Exa vai vencendo várias dificuldades econô-
micas e vai-se encaminhando, a passos firmes e
decididos, no sentido do desenvolvimento nacional.
Realizam-se, nessas condições, grandes projetos, co-
mo a construção da Transamazôníca e a. industria-
lização do alumínio, no Norte do pais; a constru-
cão da Usina Hidrelétrica de Itaipu, com capacida-
de aproximada ãe 10 milhões de kW, no Sul áo
pais; a construção da Usina Siderúrgica ãe Tuba-
rão na Região Centro-Leste; e a exploração agri-
cola do Cerrado, na região Centro-Oeste. Tais pro-
jetos, ora em curso no Brasil, constituem uma das
obras mais grandiosas a serem executadas pelo ho-
mem na segunda metade do século XX. E' este um
magnífico surto ãe progresso. Como se costuma dizer
entre os brasileiros, "ninguém segura este pais".

Permita-me expressar, Sr Presidente, minhas
mais sinceras palavras áe respeito e admiração por
esta auspiciosa e denodada obra, que vai sendo rea-
lizada pelo Governo áe V Exa.

Afirmam alguns analistas ao observarem _ o
acelerado crescimento econômico áo Japão nos úl-
timos anos, que o século XXI será um século ja-
ponês. Entretanto, à vista do desempenho eco-
nômico do Brasil, sustentam outros analistas que
aquele século será brasileiro. Desejo que os dois
paises, o Brasil e o Japão, que visam a maior de-
senvolvímento no futuro, mantenham e ampliem
suas cordiais relações de cooperação, a fim de que
nossos dois paises continuem a progredir ininter-
ruptamente.

E' com muita satisfação que vejo numerosas
empresas japonesas participarem desses progra-
mas econômicos, que se vão concretizando, orien-
tados pela mais alta prioridade atribuída pelo Go-
verno brasileiro. Esforçam-se nossas empresas em
contribuir sempre para os interesses brasileiros. O
Governo japonês, desse modo, pretende enviar os
maiores esforços possíveis para, a seu turno, ofe-
recer maiores incentivos às atividades empresariais
japonesas em terras brasileiras.

Ocupando quase metade do continente Sul-
americano, o Brasil tem recebião, com carinho,
emigrantes áe diversos paises desde o século XIX.
Vosso pais se desenvolve e tem mantido sempre
uma convivência harmoniosa, de âmbito nacional,
com aqueles emigrantes, usufruindo inteiramente
suas características raciais positivas. Vejo neste
aspecto de vosso pais uma realidade digna ãe aá-
miração, uma demonstração ãa grandeza do Bra-
sil. É' para mim motivo de alegria verificar que os
emigrantes japoneses e seus descendentes também
participam, como brasileiros, dos esforços de desen-
volvimento do Brasil. No setor-cultural, é também
motivo de alegria para nós, japoneses e brasileiros,
registrar a inauguração, há poucos dias, áo Centro
áe Cultura Japonesa da Universidade áe São Pau-
Io. Os estudos sistemáticos sobre a cultura japone-
sa, a serem empreendiáos nesse instituto áe pesqui-
sas, têm particular importância para o aprofunda-
mento da compreensão reciproca entre o Japão e o
Brasil. Espero, nessas condições, que, cada vez mais,
se aperfeiçoem os trabalhos daquele centro de es-
tudos culturais nipônicos.

Estreitam-se os laços de amizade entre o Bra-
sil e o Japão, ao mesmo tempo em que se torna
mais freqüente a troca de visitas áe ültas perso-
nalidades entre os dois paises. Em 1974, por exem-
pio, o ex-Primeiro-Ministro do Japão, Kakuei Ta-
naka, fez uma visita oficial ao vosso pais; seguiu-
se, no ano passado, a visita ao Brasil do Ministro
da Indústria e do Comércio Internacional, Toshio
Kohmoto. O Japão, a seu turno, recebeu, no ano
passado, a visita do Sr Quandt de Oliveira, Minis-
tro das Comunicações, e, em janeiro deste ano, a
visita ão Sr Shigeaki Ueki, Ministro das Minas e
Energia. Reconheço que todas essas visitas têm
contribuído amplamente para a maior compreen-
são e confiança reciproca entre nossos dois paises.

Trata-se, desta feita, da visita de V Exa e da
Exma Sra Geisel ao nosso pais. Esta visita, Sr Pre-
sidente, sem dúvida auspicia o estreitamento dos
laços de amizade entre' o Japão e o Brasil: este
acontecimento marca época na História do rela-
cionamento entre nossos paises. Estou certo de
que, doravante, as relações fraternas que mante-
mos, sejam econômicas, sejam culturais, serão cada
vez mais aperfeiçoadas. *

Dada a existência, em nossos dias, de fatos que
conduzem à interdepenáência internacional, só po-
ãerá ser alcançaáa a paz munâial se houver prós-
peridade em cada país, se houver bem-estar para
a humanidade. Não poupamos, por conseguinte,
nossos melhores esforços para a consecução da
paz mundial e o ponto-de-vista internacional im-
põe-se ao nosso país.

Espero que, neste curto lapso de tempo da
vossa visita, V Exa e Exma Sra Geisel, bem como
os membros da vossa comitiva, possam conhecer
mais profundamente o Japão de hoje, travando
contato com a liderança das nossas mais diversas
atividades, estando presentes nos mais variados lu-
gares deste pais. Na antiga Capital de Kyoto, por
outro lado, desejo que, sob as amenidaáes áo co-
meço áo nosso outono, passem um áia proveitoso e
feliz e que possam freqüentar as preciosiáades e re-
líquias culturais do velho Japão.

Rogo, pois, a todos os presentes que comigo
ergam suas taças para bebermos à felicidade pes-
soai do Exmo Sr Presidente Geisel e Sra e à prós-
peridade do grande povo brasileiro".

Visita ao museu teve
1 hora de duração

Tóquio/UPI

Tóquio — O Presidente
Geisel, depois do banquete
que lhe foi oferecido no
Nippon-Press Center, visi-
tou por uma hora o Museu
Nacional de Tóquio, o maior
e mais antigo do Japão, que
recebe cerca de 1 milhão de
pessoas por ano. Demorou-
se uma hora e passou em
suas quatro galerias e 52
salas de exposições perma-
nentes.

Como todos os prédios
públicos de Tóquio, o Mu-
seu Nacional é cercado de
regatos, bosques e jardins.
Suas coleções incluem todas
as modalidades de pintura
japonesa, impressão, escu.l-
tura, aligrafia, arquitetura,
trabalhos em metal, espa-
das, cerâmica, arte em laça,
tecidos, arqueologia, etno-
grafia e arte em geral.

Chamam a atenção do vi-
sltante, que chega para
uma primeira incursão pe-
las amplas galerias do Mu-
seu Nacional de Tóquio e
suas salas estrategicamente
arrumadas, os tesouros do
Horyu-Ji. São 84 mil itens,
alguns se desdobrando em
centenas, como o de um tú-
mulo proto-histórico.

As coleções Incluem, ain-
da, 70 Kokuho (Tesouro Na-
cional) e 398 .Tuvo Bankazai
(propriedades culturais im-
portantes). Criado em 1873,
o Museu Nacional de Tóquio
mostra, em seus 103 anos
de existência, em coleções
bem dispostas, para facili-
tar trabalhos de pesquisa e
permitir o reconhecimento
mais fácil dos visitantes es-
trangeiros, todos os ramos
da rica arte oriental.
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O Presidente Ernesto Geisel ganhou de presente um quadro representando o Monte Fuji

Geisel afirma que o Brasil
quer estar sempre presente

Tóquio — "Para paises de
grandes potencialidades, a comple-
xidade do quadro internacional é
um desafio ã presença, não deve
ser incentivo ao isolamento", dis-
se o Presidente Geisel no banquete
com que foi homenageado pelo
Primeiro-Ministro Takeo Miki."Nos entendimentos que tive com
Vossa Excelência, Senhor Primei-
ro-Ministro, pude comprovar ampla
margem de convergência nas preo-
cupações fundamentais de nossos
Governos".

O banquete oferecido pelo Sr
Takeo Miki e sua mulher, Matsuko,
ao General Geisel e D Luci, na re-
sidência oficial do Primeiro-Minis-
tro, foi o segundo encontro entre
os dois Chefes de Governo. Disse
Miki, no seu discurso de saudação:"Alguns chamam o século 21 de
século do Japão e outros de século
do Brasil. Desejo que nossos paises
continuem sua atual cooperação
amistosa para que tenham um pro-
gresso maior. Nosso Governo co-
operará com o vosso tanto quanto
for possivel".

Corpo diplomático
O banquete na residência do

Primeiro-Ministro foi o quarto
item social cumprido pelo Presi-
dente. Geisel, num dia que se des-
tacou pelas reuniões de trabalho.

Pela manhã, o General Geisel
recebeu o corpo diplomático no Pa-

lácio Akasaka. Ao meio-dia, os em-
presários da Keidanren (Federação
das entidades econômicas) o ho-
menagearam com um banquete, no
Tokyo Kaikan, e à tarde as asso-
ciações Nipo-Brasileira e dos Par-
lamentares ofereceram-lhe uma
recepção no salão Ho-Oh-No-Ma,
do Hotel New Otani.

"Prenda Minha"
Quando entrou no Ho-Oh-No-

Ma, às 17 horas, o Presidente ou-
viu, pelo sistema de som, um dis-
co gravado há 20 anos, pelo Con-
junto Farroupilha, com uma das
mais típicas canções do folclore de
seu Estado natal: Prenda Minha.
Enquanto era cumprimentado pelos
presentes — (os orientais, em sua
gentileza, abandonaram a suavlda-
de da curvatura por um ocidental
aperto de mão) — o Presidente
viu, através dos imensos vidros do
salão, os jardins do hotel, no cen-
tro de Tóquio.

Uma too-ro (lanterna) cente-
nária, de granito, aparecia no pn-
meiro plano, depois, uma grande
cascata e vários regatos. Onde a
água fazia remansos, peixes ver-
melhos vinham à tona, atendendo
as palmas de alguns visitantes.
Na encosta, por sobre a shiba-fu
(grama aveludada), o Presidente
olhou para .alguns bonzai (pinhei-
ros miniaturas) e vários sugi (ce-

dros). As sakura (cerejeiras) ha-
viam perdido as flores, com a
aproximação do outono, e altos
matsu (pinheiros) haviam sido
protegidos com escoras, pelos jar-
dlneiros japoneses, temerosos do
furacão. Quando saiu, de volta a
sua gei-hin-kan (mansão dos bem-
chegados), como é chamado o Pa-
lácio Akasaka, o Presidente não
pôde ouvir, de dentro do carro, o
diálogo entre dois japoneses, que
viram passar a comitiva:

Será o Imperador?
Não julguei parecido.Ah, julgo ser buraziru dai-

toriu (Presidente do Brasil).
Nos salões do térreo do Hotel

Nsw Otani, nesta época do ano, há
vários casamentos por dia. Num
deles, ontem, onde a Associação
Parlamentar Nipo-Brasileira ofere-
ceu um coquetel ao Presidente Gei-
sei, não se podia diferençar a re-
cepção dos casamentos que se rea-
lizam diariamente. Contrastava só
a presença brasileira.

O resto era a mesma presen-
ça de mulheres com magníficos
quimonos, os belos e milionários
quimonos de seda que contribuem,
por exemplo, para tornar desmesú-
radamente caro o serviço de guei-
xa e que aparece freqüentemente
nessas festas como a roupa de ga-
Ia até hoje usada preferencial-
mente pelas japonesas de todas as
classes.

Visita ganha a dimensão de
Estado e não só de negócio

Tóquio — Ontem foi o dia do
Presidente Geisel no programa da
visita ao Japão. Quinta-feira, com
toda a sua agenda pessoal tomada
por encontros e audiências de pu-
ra cortesia, pareceu impossível que
ele tornasse viável a decisão tomada
na noite de sua chegada a Tóquio,
em reunião com a comitiva brasi-
leira nos salões de falsos dourados
Luís XIV do Palácio Akasaka: im-
pedir que a viagem se confundisse
com uma caravana de negócios,
mercadejando grandes pacotes de
investimentos.

Queria dar-lhe a dimensão de
sua própria presença e ontem o
conseguiu. Por um dia, pelo menos,
os acordos de cooperação econômi-
ca deixaram de ser o prato de re-
sistència de todas as conversas. As
17h, durante a recepção oferecida
pela Associação Nipo-Brasileira e a
Associação de Parlamentares Nlpo-
Brasileiros, embora o Salão Ho-oh-
no-ma do Hotel New Otani fervi-
lhasse de homens de negócios ("Ah,
esse tem muito dinheiro", comen-
tava o Presidente ao ser apresen-
tado a alguns deles., só se ouvia
falar de seu encontro de manhã
com o Premier Takeo Miki e, à tar-
de, com um grupo de empresários
na Keidanren. E não se tratava de
uma exibição de lealdade para ser
vista pela imprensa. Ela não esteve
presente.

Pedido recusado
Tanto se comentou que, dos

encontros com Miki e com os ho-
mens de negócio, embora reserva-
dos, se acabou sabendo muita coi-
sa. Com o Primeiro-Ministro, sabe-
se que o Presidente Geisel, duran-
te quase duas horas, conversou so-
bre os assuntos mais variados de
politica internacional sem cônsul-
tar anotações nem assessores. Du-
rante esse tempo, recusou um pe-
dido de Miki para que o Brasil de-
sempenhasse o papel de interme-
diário entre o bloco dos paises em
desenvolvimento e o dos ricos.

Aconselhou-o, simplesmente a
dispensar intermediários e a fazer
um esforço para compreendsr as
necessidades e aspirações, a psico-
iogia, enfim, das nações em luta
contra a pobreza. E dispensou qual-
quer aceno de liderança no conti-
nente sul-americano. O Primeiro-
Ministro explicou a politica ex-
terna japonesa, o caráter definiti-
vo de sua renúncia à guerra. Ain-

bos discutiram extensamente as re-
lações com os Estados Unidos. Fa-
laram exclusivamente de assuntos
gerais. Nenhum dos temas penden-
tes na pauta de entendimentos eco-
nômicos foi sequer mencionado.

Aquilo que figurara nos para-
grafos introdutórios do comunica-
do conjunto a ser assinado segun-
da-feira com a imprecisão carac-
terística das palavras protocolares
— "ambos anotaram com satisfa-
ção a convergência de pontos-de-
vista sobre os problemas interna-
cionais" ou algo que o valha — foi,
no mínimo, uma demonstração da
agilidade com que o Presidente Gei-
sei transita por esses assuntos. À
tarde, o rosto de alguns assessores
brilhava de satisfação. "Não falem
de mim", pediu o Ministro Shigeaki
Ueki a um repórter que lhe pedia
cifras. "Hoje o dia foi do Presi-
dente."

Negociador hábil
Horas depois do encontro com

Miki no Emerald Room do Tokyo
Kaikan, o prédio que, como sede da
Keidanren, abriga mais da metade
do capital japonês, o Presidente
Geisel literalmente tomou o espe-
táculo. "Não se preocupem", avisou
aos ministros ao sair para a reu-
nião de empresários. "Eu conduzo
os trabalhos sozinho". Realmente
conduziu. De improviso, falou mais
de meia hora sobre a situação da/
economia brasileira. Sem olhar
anotações nem pedir socorro às
pastas da papelada dos ministros.
E era uma platéia respeitável. Den-
tro do Emerald Room, estavam:
Toshio Doko, o presidente da Kei-
danren; Shigeo Nacano, presidente
do Conselho do Primeiro-Ministro.
para Cooperação Econômica; Tat-
suzo Mizukami, diretor da Mitsui e
presidente do Conselho Japonês de
Comércio Externo; Renzo Taguclii.
presidente da Ishikawajima; Ichiro
Fujimoto, presidente da Kawasaki
Steel; Ichiro Nakayama, presiden-
te da Associação dos Fundidores de
Metal Leve e conselheiro da Nippon
Steel; Isao Kawaguchi. presidente
da Mitsui Alumínio: Fumio Tana-
ka, presidente da Papéis Oji: Keizo
Tamaki, presidente da Associação
Japonesa de Produtores de Equipa-
mentos Elétricos; Hirokichi Yos-
hiyama, presidente da Hitachi e
diretor da Comissão de Tecnologia
Industrial da Keidanren; Sadaka-
zu Shindo, presidente da Mitsu-

Marcos Sá Corrêa
bishi Eletrônica; Bunichiro Tana-
be, presidente da Mitsubishi; Seiki
Tozaki, presidente da Itoh; Soichi
Yokoyama, presidente do Banco de
Tóquio; Kisaburo Ikeura, presiden-
te do Banco Industrial do Japão; e
Rikuzo Koto, diretor-executivo da
Keidanren.

Entrevista convocada
Enfim, a Japan Inc. estava qua-

se toda no encontro. A essa as-
sembléia, o Presidente Geisel, depois
de ouvir um discurso de saudação
lido pelo diretor da Comissão Eco-
nômica Brasil-Japão, Tomisaburo
Hirai, falou de improviso. E, quando,
ao começar à parte reservada aos
debates descobriu que cada repre-
sentante dos grandes grupos econô-
micos desembrulhava uma pape-
lada e se punha a ler uma exposi-
ção pronta, atalhou: "Já que está
tudo escrito, os srs não precisam
ler para mim. Deixem que eu levo e
leio". Saiu da Keidanren com todas
as opiniões numa pasta.

A tarde não terminaria sem
que o Presidente fizesse mais um
improviso. Ao sair da recepção no
Hotel Otani, por lembrança do Se-
cretário de Imprensa, Humberto Es-
meraldo, o Presidente desviou-se do
caminho preestabelecido, para en-
trar, à direita do corredor, e descer
alguns degraus até a sala de im-
prensa, onde trabalham 75 repor-
teres brasileiros credenciados. Não
tinha sido fácil para Humberto
Barreto convencer a segurança ja-
ponesa de que o Presidente se des-
viária da rota traçada.

Quando o General Geisel en-
trou no local de traoalho dos jor-
naustas, encontrou uma mesa pos-
ta, com flores e microfones: ca-
maras e dezenas de repórteres ali-
nnados diante da mesa. Era o am-
biente preparado para sugerir uma
entrevista. Os aplausos com que o
receberam continham esse apelo.
Mas, ninguém pediu. O Presidente
cammnou entre as mesas, acenou,
somu e, quando sentiu as luzes e
câmaras sobre si, esperou que os
jüinaiistas se aproximassem, e con-
vucou. pela primeira vez, uma en-
t.evisca coletiva:

— Agora não disponho de tem-
po pa.-a ialar com os senhores. Mas.
amanhã, as 17h30m, eu os espero
r.o Akasaka, para conversarmos.
Está bem? Então, até amanhã.

E saiu, novamente aplaudido.

O Presidente
"Senhor 1. °-Ministro,

Ontem, nas palavras com que agredeci, a Sua
Majestade o Imperador, a honrosa homenagem que
prestava ao Chefe de Estado do Brasil, tive a opor-
tunidade de salientar quão próximos se sentejn os
nossos povos, por simpatias naturais, não obstante
a distancia geográfica que nos separa e as diferen-
ças históricas e culturais na formação ãe cada
pais.

Essas simpatias, espontâneas no plano do re-
lacionamento entre nossos povos, encontram cor-
respondência ao nivel das relações entre os nossos
Governos.

Tem sido norma de conduta de meu Governo
encarar as relações internacionais com sereno
pragmatismo, pragmatismo que nada mais deseja
ser do que uma clara percepção da realidade para
adequar os meios de ação aos objetivos nacionais,
dentro de um quadro de referência que se confim-
de com a própria realidade brasileira.

Não me cabe interpretar a politica externa ja-
ponesa. Na medida, porém, em que é próprio do
esforço diplomático buscar coincidências de obje-
tivos e estimular convergências de interesses entre
as nações, vejo nítidos os traços de aproximação
entre iiossas políticas.

Para paises de grandes potencialiãaáes, a com-
plexiáade do quadro internacional é um desafio à
presença, não âeve ser incentivo ao isolamento.
E essa presença, no mundo de hoje, é necessária-
mente universal, ecumênica.

Ressaltou como coincidência fundamental, em
nossas políticas externas, o compmnisso, em am-
bos os paises constitucional, de servir à causa da
paz. Nem se apartam nossos Governos no entendi-
mento de que a paz é, também, outro nome da
justiça, da segurança, do áesenvolvimento, áa li-
berdaáe com responsabiliãade social.

Porque esses são os nossos objetivos, queremos
que a paz prevaleça para toáa a humanidade. E
não cremos possa ela ser construída nem pela for-
ça nem por nobres ilusões. A ordem internacional
duradoura não dispensará a convicção madura, por
parte dos Estados, de que a cooperação é mais efi-
caz do que o antagonismo. Como, também, não po-dera dispensar o comportamento conseqüente queterá de se caracterizar pelo irrestrito respeito re-
cíproco entre os Estados, a não interferência, a ge-
nuína consideração das vontades nacionais.

Nos entendimentos que tive com Vossa Exce-
lência, Senhor Primeiro-Ministro, pude comprovar
ampla margem de convergência nas preocupações
fundamentais de nossos Governos.

Como o Japão do pós-guerra, o Brasil segue
uma diplomacia de paz, voltada para os interesses
nacionais de desenvolvimento econômico e social,
desprovida de precoiiceitos, preocupada com as-
segurar, às gerações presentes e vindouras, a se-
gurança e a prosperidade a que fazem jus.

Tais objetivos levam-nos a assmnir responsa-
bilidades crescentes, na esfera internacional. En-
caramos esse papel, com realismo e modéstia. Sa-
bemos que essas responsabilidades envolvem expo-
sição maior, decisões mais graves a tomar, riscos a
enfrentar mas que representam também maior
margem ãe ação, mais amplas oportunidades de
escolha, canais novos de expressão, em suma, ins-
trumentalidade mais variaáa para o exercício da
vontade nacional.

Nesse sentido, as relações entre o Brasil e o
Japão alcançaram, progressivamente, elevada im-
portancia política. Minha presença em Tóquio é
um símbolo dos vínculos sólidos e duradouros que
unem as duas Nações.

Por seus fundamentos e suas potencialidades,
as relações entre nossos países inserem-se, necessa-
riamente, 7iuma perspectiva de longo prazo. Elas
exigem, por isso mesmo, um entendimento pleno, de
Governo a Governo, que preserve o diálogo em ba-
ses autenticamente nacionais. Nossa cooperação bi-
lateral é e será profícua porque repousa em bases
sadias e estáveis: uma cooperação entre parceiros
livres que buscam o beneficio comum. Essa cola-
boração tem sido isenta de conflitos e de temores,
porque se fundamenta no genuíno respeito de um
pais pelo outro. A confiança recíproca que tal es-
pírito gerou preservará a associação entre nossos
povos e nossos Governos.

A causa da paz reclama o diálogo. De ?wssa
parte, a ele não nos temos furtado onde quer que
nossa presença possa ser útil e propiciar ajuda.

Partilhamos com o Governo e o povo do Ja-
pão da convicção de que o mundo de agora é, de
fato, "um mundo só". A interdepeiidência entre os
Estados não é apenas uma opção política — é uma
condição de sobrevivência.

Sabemos, também, que a interdependência não
deve significar renuncia à independência. E que eia
so e legitima quando fiel ao compromisso de jusu-
ça e de igualdade, que é a própria base da conviveu-
cia internacional.

Sensíveis a essa realidade, nossos paises invés-
tem-se de responsabilidade especifica na consiru-
çuo aa nova ordem internacional, uma nova oraem
que seja\>erdadeiramente benéfica a todos os povos
que ainda enjrentam a batalha áraua do desenvoi-
vimento.

por todas essas razões, a finalidade do diálogo
entre Brasília e Tóquio nao se esgota no plano aos
interesses bilaterais e imediatos. Creio que, na esfera
aa política internacional, o Brasil e o Japão encon-
iram reais motivos para o diálogo e entendimento
construtivos.

Estou certo de que as conversações que manti-
vemos e ainda voltaremos a manter fornecerão con-
tnouiçao positiva a cooperação entre os nossos Go-
vemos no piano internacional.

U japao desjrutou, sempre, de reconhecida
capacidaae de atuação no cenário mundial, com-
pauvei com as grauaes responsaoilidades que seu
povo e seu Governo podem assumir. U munao ao
juturo requererá, mais e mais, essa participação
¦japonesa, em decisões que ajetam toda a húmani-
aade. Essa, a conseqüência irrecusável ãa projeção
externa aos interesses nacionais.

Meu país é novo no plano universal. Conta-se
por aiws o período recente no qual a projeção aos
nossos interesses nos levou a sentir que nada ao
que e humano, no plano universal, pode nos ser
estranho. Mas chegamos a esse sentimento por um
processo de conscientização progressiva e racwial.
Temos, por isso, como povo e como Governo, no-
ção clara de nossas responsabilidades, objetivos e
possibüiaaües. E estamos dispostos a reivindicar a
nossa parte de benefícios tanto quanto, em contra-
partida, a aceitar a nossa parte de obrigações, no
vasto complexo das relações internacionais.

Ao agradecer, por intermédio de Vossa Exce-
lência, a hospitalidade ão Governo japonês, quero
repetir quão genuínos são os sentimentos de ami-
zade que unem os nossos dois povos.

A esses sentimentos, peço que bebamos agora. E
que nossos votos se dirijam, também, a Vossa Ex-
celência, a quem desejamos um futuro pleno de
venturas".

Encontro com Geisel
terá 30 minutos

Todos os jornalistas bra-
sileiros em Tóquio foram
autorizados a entrar no Pa-
lácio Akasaka para a en-
trevista que o Presidente
Ernesto Geisel convocou pa-
ra hoje às 17h30m (locais).
O encontro terá apenas 30
minutos, pois o General

Geisel prec':ará preparar-
se para o banquete que ofe-
recerá às autoridades japo-
nesas, às 19h30m.

Os repórteres estão ago-
ra escolhendo os que farão
perguntas, já que o tempo
dedicado à entrevista não
lhes permitirá mais de oito.
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Ueki completa negócios de USS 6 bilhões com o Japão
Tóquio/AP

0 que disse
o Presidente
na Keidanren

O encontro do Presi-
ciente Ernesto Geisel com
os empresários japone-
ses, na Keidanren, foi fe-
chado à imprensa e mui-
to pouco do que o Gene-
ral Geisel falou e ouviu
pôde ser apurado. Sabe-
se, entretanto, que en-
tre várias outras afirma-
ções ele disse que:

O Brasil tem um
grande mercado po-
tencial, ainda conti-
do pela renda baixa e
de distribuição inade-
quada.O país conta com or-
dem para assegurar a
responsabilidade ad-
ministrativa, a esta-
büidade política e a
continuidade gover-
namental.

O Governo Mediei foi
a fase de grande crês-
cimento.
No momento, o Go-
verno enfrenta três
preocupações princi-
pais: manter o crês-
cimento econômico,
equilibrar o balanço
de pagamentos, que
o preço do petróleo
desequilibrou e con-
ter o aumento da ta-
xa inflacionária.
Esta situação decor-
re, em grande parte,
de fatores externos.
No crescimento eco-
nômico, foi preciso
promover a redução
da taxa por causa da
incompatibilidade in-
flacionária.

Em 1976 o crescimen-
to deve situar-se en-
tre 5% e 6%.

As exportações con-
tinuam a crescer.
Nas importações fo-
ram criadas restri-
ções para evitar a en-
irada de artigos su-
pérfluos.A inflação é o mais
grave problema, es-
pécie de doença crô-
nica do Brasil que,
nos últimos anos,
apresenta variações
febris. Houve um de-
saquecimento na eco-
nomia para colocar
a inflação em níveis
mais toleráveis.

O Brasil recebe de
bom grado o capital
externo, não só pelo
que representa, co-
mo também pelo
aporte tecnológico.

O Japão e seus em-
presários têm desem-
penhado um impor-
tante papel na econo-
mia brasileira. A Usi-
minas é um exemplo.

Os Estados Unidos, o
Japão e a Alemanha
lideram os investi-
mentos no Brasil.

E' preciso reequili-
brar a balança Bra-
sil—Japão nos próxi-
mos anos.

O que lhe
foi dito

Para equilibrar a ba-
lança não se deve
buscar esse tipo de
limitação fácil (res-
trição às importa-
ções), mas produzir
equipamentos que
possam competir com
o estrangeiro. As em-
presas japonesas es-
tão acostumadas em
transacionar com pai-
ses do Terceiro Mun-
do e não negociam
apenas com1 o Brasil.
Por isso, gostaria que
os brasileiros valori-
zassem mais nossa
capacidade e nos des-
sem mais liberdade
de operações em seu
país. (Tatsuo Myia-
kame, da Keidanren).
A gente entende que
queiram industriali-
zar o país, mas se fi-
carem muito afobados
não poderão produ-
zir artigos que pos-
sam competir com os
estrangeiros. O peri-
go é que só visem à
industrialização pa-
ra exportar, o que po-
de prejudicar a qua-
lidade dos produtos.
(K e n z o Tamaoki,
presidente da Toshi-
ba).

É preciso industriali-
zar de acordo com a
geografia e não imi-
tando as indústrias
desenvolvidas em pai-
ses de climas diferen-
tes. (Kenzo Taçuchi,
ex-presidente da Is-
hikawagima e mem-
bro da Keidanren).

Numa esquina da Avenida Ginza, a Bandeira Brasileira, ao lado da japonesa, foi disposta
de tal forma que o dístico Ordem e Progresso só pode ser lido de trás para diante

Geisel diz para a imprensa
que preocupação é a verdade

Tóquio — "Tem o meu
Governo a maior preocupa-
ção pela verdade — a verda-
de econômica, a verdade po-
lítica, a verdade social. En-
tendemos que o realismo da
análise e o pragmatismo da
ação constituem condições

"È para mim grande honra ser o primeiro
Chefe de Estado a falar neste recinto. Agradeço
a oportunidade com que me'brindam de aqui estar
com os senhores e de dialogar, através de inter-
mediários tão qualificados, com o público japonês.

A grandiosidade deste edifício bem reflete a
importância que a imprensa adquiriu no Japão,
onde se encontra um dos mais ávidos públicos de
jornal que possam existir. Esse incomum afã co-
letivo na leitura de período, se é uma recompensa
para os Srs que trabalham profissionalmente na
imprensa, não pode deixar de representar, tam-
bém, um desafio. Acredito que muitos ãos Srs
repartam comigo a convicção de que qualquer ati-
vidade orientada para o público, seja ela de na-
tureza privada ou oficial, deve servir à sociedade,
ao bem-estar e do progresso do homem. Ora, ne-
nhuma atividade humana mais de perto toca, in-
fluencia, modula o comportamento humano do que
a transmissão de noticias. Donde, a imensa res-
ponsabilidade que repousa sobre a imprensa que,
em sua constante luta contra o tempo, deve zelar
por que prevaleça, sempre, a verdade sobre a im-
pressão, o fato sobre a versão.

Tem meu Governo a maior preocupação pela
verdade — a verdade econômica, a verdade poli-
tica, a verdade social. Entendemos que o realismo
da análise e o pragmatismo da ação constituem
condições essenciais do progresso em qualquer
campo. Por isso, procuramos não nos deixar iludir
por preconceitos ou por automatismo de qualquernatureza.

Ontem, falando a empresários japoneses, pude
evocar a racionalidade do tratamento, dado pelo
Governo brasileiro às questões econômicas. Graças
a isso pudemos, entre os paises mais afetados pela
crise do petróleo, conservar nos anos de 1974 e 197b
o crescimento positivo do Produto Interno Bruto,
em níveis até inalcançados por qualquer país indus-
trial. Mantemos uma política econômica equilibra-
da, sem concessões à demagogia fácil, de um lado,
nem ao conservantismo rígido, de outro — o que
nos tem permitido lutar contra a inflação interna,
mesmo quando nos afetem intensamente sérias per-
turbações mundiais. Uma cuidadosa gerência de di-
vida externa, articulada com programas de au-
mento dá produção e da produtividade internas e
de nossa capacidade de exportar, continuam a fa-
zer de meu pais- um mercado confiável, para os in-
vestidores de todo o mundo. Uma política cambial
realista mantém a adequada competitividade do
nosso comércio exterior.

Idêntico espírito de equilíbrio e moderação do-
mina o plano político e o da segurança. A Revolu-
ção brasileira foi e é uma Revolução restauradora.
Restauradora do homem na sua liberdade e em sua
dignidade. Estou .persuadido de que o papel daque-
Ia Revolução foi e é o de criar condições para queo homem brasileiro possa efetivamente, com respon-
sabilidade, realizar-se em toda sua força criativa.
Como estou persuadido de que, assim procedendo,a Revolução o que está fazendo é construir, para o
Brasil, o futuro de grande Nação moderna que lhe
deve caber.

Para que esse resultado se alcance, temos de
estar seguros de que a capacidade criadora de nos-
so povo não se verá tolhida, de fora ou de dentro,
pelos inÍ7nigos da verdadeira liberdade e do verda-
deiro progresso. A segurança é, hoje, uma condição
essencial para o desenvolvimento de qualquer pais.

Assim como no econômico e no político, assim
no social. Desejamos que o sentimento de partici-
pação no crescimento nacional seja de todos e de
cada um, do homem do Norte como do homem do

essenciais do progresso em
qualquer campo. Por isso,
procuramos não nos deixar
iludir por preconceitos ou
por automatismo de qual-
quer natureza".

Tal declaração foi feita
pelo Presidente Ernesto Gei-

—O discurso—

sei às 13 horas de Tóquio (1
hora de Brasília) ao discur-
sar hoje no Nippon Press
Center, onde elogiou a im-
prensa japonesa como inter-
mediaria de ura dos mais
ávidos públicos de jornal que
possam existir.

-N

Sul, do homem do litoral como ão homem do inte-
rior, do homem da cidade como do homem do cam-
po, e, sobretudo, que permita, a todos os brasilei-
ros, se sentirem mais perto uns dos outros econo-
micamente e mais coesos, socialmente.

Tais preocupações que orientam meu Gover-
no no plano interno, encontram justa contrapar-
tida na política externa do pais.

O crescime7ito atual ão Brasil e suas grandes
potencialidades para um futuro que já é próximo
dão a meu pais, no mundo inelutavelmente inter-
dependente em que vivemos, uma projeção inter-
nacional à qual não poãe ele se furtar. O Brasil
enfrenta esse novo papel com alto senso de respon-
sabilidade.

Com o mesmo espirito realista com que anali-
sainos os problemas do crescimento interno, pro-
curamos acompanhar o que se passa no cenário in-
ternacional, hoje ecumênico, e no qual somos cha-
mados a atuar. Nossa atuação reveste, igualmente,
da mesma preocupação pragmática que nos ins-
pira o comportamento no plano interno. Guia-se
pelo objetivo da promoção da paz e da concórdia
entre as Nações, as quais só acreditamos duradou-
ras se fundadas no respeito mútuo e na adesão e/e-
Uva dos princípios fundamentais da convivência en-
tre Estados de soberania igual, da autodetermina-
ção e da não interferência. Tais sentimentos, pro-
fundos na alma brasileira, fazem-nos repudiar tu-
do o que seja desejo de hegemonia entre Estados e
de subordinação entre povos. Ao mesmo tempo,
povo pacifico que somos, preferimos as soluções de
negociação, de compromisso, de conciliação, às vi-
tórias que derivam, afinal, do antagonismo e da
luta. E buscamos, por isso, quer em nossas relações
bilaterais, quer em nossos engajamentos multilate-
rais, valorizar a cooperação, em detrimento da con-
frontação. Sabemos difícil tal empresa, mas nosso
compromisso ê com o resultado real — desenvol-
vimento e paz — que almejamos para a humani-
dade inteira como o queremos para o nosso povo,
e não com simples aparência de progresso ou de
segurança.

Estas coisas, talvez não fosse necessário estar
aqui a dizê-las. A imprensa japonesa sabe bem
qual ê o programa de meu Governo.

Do Brasil olhamos, também, com interesse o
que se passa no Japão. Não obstante a geografia,
que dificulta nossa aproximação, nos seiitimos liga-
dos e, até em muitas coisas, identificados com este
grande país. Talvez pela familiaridade com o modo
de ser japonês que a presença de tantos descen-
dentes nipõnicos no Brasil acarretou. È que, em-
bora eles sejam cidadãos brasileiros perfeitamente
integrados com as causas nacionais, souberam con-
servar muitas das tradições que enriquecem seu
passado cultural. Talvez, pela crescente associação
de interesses econômicos, financeiros e comerciais
entre japoneses e brasileiros. Como os senhores sa-
bem, o Brasil é hoje o quarto mercado mundial
para os investimentos japoneses e, como parceiro
comercial, estamos à frente de um bom número de
paises industriais da Europa.

O quadro de ordem e de progresso que esbocei
e c. realidade dos sentimentos espontâneos de sim-
patia entre nossos povos auspiciam, para as rela-
ções nipo-brasileiras, um futuro promissor.

Tal, a convicção que eu queria transmitir aos
senhores, nesta oportunidade. E sou grato por
me haverem permitido fazê-lo.

Dentro do espirito de diálogo que caracteriza
este encontro, ponho-me à disposição dos Srs para
responder às perguntas que me queiram dirigir.

Tóquio — De acordo com as contas
levantadas numa minicalculadora japo-
nesa, o Ministro das Minas e Energia
conduziu à concretização 6 bilhões 272
milhões de dólares em negócios até o
momento. De quebra, o Sr Shigeaki Ueki
preparava ontem, com o Embaixador das
Filipinas, a venda de 30 milhões de dó-
lares anuais de minério de ferro para a
Usina da Kawasaki naquele país.

Os quatro grandes contratos recém-
fechados, de exportações, joint-ventures
e créditos, foram assinados no tempo
exato. Apenas aparentemente alguns de-
moraram rriais, mas tudo chegou a bom
termo com a paciência e o ritual habi-
tuals. E cada um dos acordos traz em
si a semente da multiplicação, que po-dera ampliar várias vezes o valor dos ne-
góciqs.

Bons parceiros
Assim, o projeto da Alunorte-Albrás

havia sido considerado inviável, por cau-
sa do alto custo da infra-estrutura no
Pará. Precisou ser refeito, agora tem o
apoio de ambos os Governos. O novo es-
tudo de viabilidade mostrou boas possi-bilidades de retorno do capital emprega-
do, e Ueki conseguiu a participação de
32 empresas japonesas para se associa-
rem à Vale do Rio Doce, num empreendi-
mento de 1 bilhão 300 milhões de dó-
lares. "Com esse valor, não é de uma ho-
ra para outra, que se conseguem parcei-
ros" — comentou ontem à noite o Minis-
tro.

Quanto ao contrato de exportações
de minério de ferro, Ueki chegou a Tó-
quio com uma cifra bem menor registra-
da na sua agenda de possibilidades. De-
pois, desapareceu nesta cidade de, 12 mi-
lhões de habitantes, sem que pudesse ser
distinguido como um Ministro estran-
geiro preparando negócios. Quando vol-
tou para o Hotel New Otani, já trazia na
pasta a decisão japonesa de comprar
mais 10 milhões de toneladas anuais,
além do aumento anteriormente previsto.

Ontem à noite, ele revelou um se-
gredo: recém-conversara com o Embai-
xador das Filipinas, para exportar mi-
nério de ferro àquele país,s abastecendo
a Usina da Kawasaki, associada dos bra-
sileiros no Projeto Tubarão. Até segunda-
feira, o Ministro das Minas e Energia
poderá botar mais 31 milhões de dólares
no seu escore, pois pretende fechar um
negócio a longo prazo de 2 milhões de
toneladas anuais de ferro da Mina de
Capanema, no Espírito Santo. A mina,
que tem reservas de 500 milhões de to-

Alexandre Garcia
neladas de minério, passará a produzircom investimentos da Vale e da Ka-
wasaki.

Atraso explicado
Outra venda ampliada, depois queo Ministro Ueki chegou aqui, foi a de

celulose da Cenibra, que começará a ser
produzida a partir de 20 de dezembro.

volume anunciado de exportações era
de 105 mil toneladas/ano. Ueki revelou
ontem que o contrato de 15 anos prevêvendas anuais de 127 mil toneladas (me-
tade da produção da empresa) o que,com o frete e os reajustes de preços, pas-sara folgadamente do bilhão de dólares
durante o período.

Conseqüência da Cenibra — ou ori-
gem dela — é a Florestamento Nipo-
Brasileira, cujo investimentos são três
vezes maiores. Essa empresa já tem ga-rantida a exportação de 3 milhões de
dólares/ano de cavacos de madeira. "Ain-
da não assinamos o contrato porque não
chegou o tempo oportuno" — disse Shi-
geaki Ueki — "quando o tempo passar,e as árvores estiverem adultas, então se-
rá tempo". A Cenibra está plantando 380
mil hectares, e vai aplicar um total de

bilhão de dólares.
Quando assinou, como testemunha, o

acordo de exportação de celulose da
Cenibra, Ueki desculpou-se pelo atraso
de 80 dias no cronograma e explicou aos
japoneses que isso é incomum. "No meu
Ministério, insisto 10 vezes por dia na
palavra cronograma". Em compensação,
lembrou que a Cenibra vai funcionar a
partir de 20 de dezembro sem usar os
107o de contingência. "O orçamento fixa-
do era de 220 milhões de dólares, e as-
sim será".

O projeto Albrás-Alunorte está pro-vocando a contratação de 150 milhões dé
dólares em financiamento e 300 milhões

_em supplier's credit, além de trazer 200
milhões de capital de risco. "E' uma en-
grenagem que se encaixa perfeitamente
na nosssa divida externa. Os 200 milhões
de capital ajudam o balanço de paga-
mentos: as exportações conseqüentes do
projeto pagam os empréstimos".

Foi acertado hoje a taxa de ju-
ros do financiamento para o Porto
de Praia Mole: 5,75% ao ano. O Bra-
sil não receberá 120 milhões de dó-
lares, mas 100 milhões de dólares c
o prazo não será de 15 anos, mas de
11 anos.

O que é o projeto do Cerrado
Tóquio — O projeto de agricultura

no Cerrado foi concretizado ontem, ao
ser firmado um memorando de entendi-
mento entre representantes do Ministé-
rio da Agricultura, do Brasil, e o Minis-
tério das Relações Exteriores, do Japão,
criando o Programa de Cooperação Bra-
sll-Japão para o Desenvolvimento da Re-
gião do Cerrado.

O documento assinado pelo coorde-
nador econômico do Ministério da Agri-
cultura, Sr Rubens Valentini, e pelo di-
retor-geral do Gabinete de Cooperação
Econômica, do Ministério de Relações
Exteriores, Sr Kiyoaki Kikuchi, prevê
culturas de soja, milho, sorgo, trigo, ca-
fé e eucalipto numa área piloto de 50
mil hectares, em Minas Gerais, com re-
cursos financeiros de 15 bilhões 575 mi-
lhões de ienes (623 milhões de dólares).

Projeto difícil
Desse total, 115 milhões de dólares

serão empregados na criação de uma
companhia de desenvolvimento agrícola
e haverá uma disponibilidade financeira
de 410 milhões de dólares, originários de

ambos os paises. Terá, ainda, uma par-
ticipação de 98 milhões de dólares com-
recursos de fazendeiros e empresas agri-'
colas.

A empresa de desenvolvimento agri-
cola será formada com 51% de capital
brasileiro, e o restante japonês. Ela apli-
cará recursos de 410 milhões de dólares,
através do Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais. O crédito será destina-'
do a agricultores e empresas agrícolas,
para a aquisição de terras e investimen-
tos na infra-estrutura da propriedade
rural, além de prestar assistência téc-
nica.

Na fase piloto, 20 mil hectares se-
rão cultivados por empresas agrícolas, e,
outro tanto por 40 agricultores. A em-
presa de desenvolvimento agrícola fica-
rá com uma área de 10 mil hectares.!
Este foi o projeto mais difícil de ser con-
cretizado, e o que exigiu maior insistên-!
cia por parte do Brasil. Chegou a ficar
duvidoso, quando caiu o Ministro Abe, da,
Agricultura, seu defensor junto ao Go-
verno japonês, que via com medo a agri-,
cultura no Cerrado. Sua concretização,,
agora, é vista como um sinal de boa von-
tade dos japoneses.,

E os contratos da Vale
Tóquio — A Companhia Vale do Rio

Doce e sete usinas siderúrgicas do Japão
assinaram ontem contratos de vendas
que resultam na elevação de 17 bilhões
400 milhões para 31 bilhões de tonela-
das/ano de minério de ferro, e exporta-
ções anuais de 6 milhões de toneladas
de pellets, por 15 anos, a partir do ano
que vem.

Em conseqüência, o Brasil conquis-
ta uma parte do mercado que era meta-
de abastecido pela Austrália, devendo
assumir, dentro de dois anos, 26% das
importações japonesas da matérla-pri-
ma. Há três anos, a participação brasi-
leira era de 10%. Para ganhar essa fatia
adicional, o Brasil precisou mostrar que
seu minério é de melhor qualidade e ga-
rantir a colocação do produto no Japão
por preço equivalente ao do minério da
Austrália, que está cinco vezes mais pró-
ximo.

Maior transação
O negócio sofreu duas alterações em

Tóquio. O acerto inicial era vender mais
6 bilhões 600 milhões de toneladas/ano
de minério de ferro, perfazendo um to-
tal de 24 bilhões. Mas, as conversações
acabaram elevando a fatia adicional a
13 bilhões 600 milhões de toneladas, to-

talizando 31 milhões de toneladas/ano!
de minério. A outra mudança ocorreu na
data da assinatura, antecipada de se-',
gunda-feira para ontem, porque os em-
presários queriam aproveitar sua vinda
ao edifício Tokio Kankai, para o banque-
te ao Presidente Geisel, e firmar logo o
documento.

As vendas de minério recebem, com
isso, um acréscimo anual de 204 milhões
de dólares, o que dá 3 bilhões 60 milhões
de dólares no fim do período de 15 anos.
As vendas totais de minério para o Ja-
pão totalizarão, com isso, 4 bilhões 650
milhões de dólares nos 15 anos. As 6.
milhões de toneladas/ano de pellets
(180 milhões d-e dólares) totalizam 90
milhões de toneladas e 2 bilhões 700
milhões de dólares, nos 15 anos.

Considerando que o contrato prevê
o transporte de 40% do volume total das
exportações em navios da Docenave, os
dois negócios, mais o frete, ultrapassa-
rão, em 15 anos, 8 bilhões de dólares.

O minério pelotizado será fornecido
pela Companhia Nipo-Brasileira de Pe-
lotização (Nibrasco), cuja entrada em
operações está prevista para setembro
do próximo ano.

A Nibrasco é controlada pela Vale
do Rio Doce, e 49% de seu capital é
integrado com recursos de siderúrgicas
japonesas.

O balanço do Ministro Ueki
Balanço dos negócios vinculados ao Ministério das rVíirvas e Energia

Resultados de curso prazo
Exportação de minério de ferro, por 15 anos, 9 milhões

600 mil t/ano US$ 2 milhões 600 mil
Exportação de Pellets, 15 anos, 6 milhões t/ano US$ 2 milhões 700 mil
Exportação de celulose, 15 anos, 127 mil t/ano US$ 762 mil
Albrás/Wuorte, Capital de Risco (a partir de 1977) US$ 200 mil
Albrás/Wuorte, Supplie's Credit US$ 300 mil
Albrás/Wuorte, Financiamento US$ 150 mil

Total  US$ 6 milhões 272 mil

Minério de ferro para as Filipinas (contrato a ser firmado, possivelmente, se-
gunda-feira), 2 milhões t/ano — valor mínimo de US$ 300 mil.

A longo prazo: exportação de 3 milhões t/ano de cavacos de madeira, expor-
tação de alumínio/alumina (a partir de 1981) e bauxita (a partir de 1978).
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Asíhi Shimbun - o maior do
Japão, II milhões 430 mil exemplares
diários.

O terrível
furacão brasileiro

Sob o titulo O Terrível Furacão Brasileiro, o for-
nal Asahi publica hoje em sua página nove um
grande artigo comentando a maneira como a co-
mitiva brasileira vem conduzindo as negociações
com os japoneses. Compara-a ao tufão que assolou
o Japão pouco antes da visita oficial. O artigo tem
meia página, o que é uma coisa excepcional para
a imprensa japonesa. Ei-lo. .

O Presidente do Brasil veio ao Japão em meio
a lutas internas, na política japonesa, e agora de-
senvolve vigoroso trabalho, não deixando tempo
sequer para o novo gabinete respirar. Na reunião
interministerial do dia 16, o Vice-Primeiro-Mimstro
fez um discurso jocoso, dizendo que "a vinda dos
senhores até parece o tufão 17. Até o tufão foi em-
bora e ao mesmo tempo outro tufão assolou o meio.
Mas, apesar de Fukuda, o novo tufão áe imensas
proporções que é o brasileiro também é algo de
Inacreditável. Paralelamente à conferência com o
Premier Miki, de Geisel, no dia 17 e 18, a comum-
dade econômica japonesa, inclusive a Keindanren,
teria as suas mesas-redondas com representan-
tes da Comunidade econômica brasileira, o Minis-
tro Silveira e demais Ministros, desenvolvendo-se
assinaturas áe contratos com empresas privadas
numa velocidade espantosa.

Em certo sentido, a vacilacão japonesa, que era
observada, até hoje, tem sido variada pelo lado
brasileiro, louco para não deixar perder essa opor-
tunidade.

Projeto do alumínio, Tubarão, celulose, madei-
ra, estão sendo firmados e encaminhados, fruto de
uma áeterminação sem par áo lado brasileiro, na
oportunidade da vinda do Presidente Geisel. Desde
um mês antes os brasileiros vinham mandando de-
legações ao Japão, desenvolvendo atividade yigo-
rosa. Em vários campos da economia. O lado japo-
nês, diante de tamanha determinação, foi obrigado
a pensar numa aferenda. Por isso, no dia 16, foram
firmados acertos finais do alumínio, bem como da
celulose e, no dia 17, foi acertado financiamento
para a exploração agrícola. Somente do porto de
Praia Mole, que é uma das febres brasileiras, de-
vido às condições para empréstimo, não foi acer-
tado, esperando-se que a decisão final fique para
hoje. De qualquer maneira, conforme palavras áo
nosso Ministro áos Negócios Estrangeiros, a nego-
ciação para a 'cooperação econômica se tem áe-
senvolvido satisfatoriamente. Por outro lado, tem
sido observada a exigência de bases equanimes,
pelo lado brasileiro, com palavras como "queremos
aprofundar em bases equilibradas" as relações Bra-
sil—Japão ou queremos desenvolver a negociação
com bases na interdependência entre países pos-
suidores e não possuidores de matéria-prima. Isso
nos parece demonstrar o orgulho que caracteriza
os paises da América do Sul, porém antes áe tuáo
isso atesta a tremenda segurança de seu país, rico
em matérias-primas. Quer dizer, portanto, que o
suprimento pelo lado japonês de capitais e tecno-
logia terá contrapartiáa no suprimento de mate-
rias-primas pelo Brasil. .

O Porto áe Praia Mole será construído em vir-
tude de seu relaciona7iiento com o projeto de Tu-
barão e a cooperação econômica exigida pelos bra-
sileiros em sua construção tem sua razão áe ser:

"As empresas japonesas que querem participar
do projeto de Tubarão, acabarão necessitando do
porto" — dizem' eles. Quanto ao projeto de expio-
ração agrícola, baseia-se na previsão áe expecta-
tiva do lado japonês em diversificar paises fome-
cedores áe produtos agrícolas.

Mesmo com esse desejo de aumento de importa-
ção já pelo Japão de minério de ferro, o fundo não
passa ãe terem áescoberto o nosso ponto fraco, ou
seja, que àepenãemos quase totalmente da Aus-
trália em nossa produção siderúrgica.

Na conferência com o Vice Fukuda, dia 17, foi
observada acima de tudo essa determinação brasi-
leira áe usar toáos os meios, possíveis e impossíveis,
para envolver o Japão no projeto brasileiro áe áe-
senvolvimento econômico, trasparecenáo nas se-
guintes palavras do Ministro Ueki: "De qualquer
maneira, no caso áa pesquisa petrolífera o Brasil
tem hoje a cooperação da Inglaterra, da França
e ãa Exxon Internacional, porque aí nós falamos
primeiro com o Japão, mais fomos ignoraáos. Do-
ravante, esperamos a vossa cooperação; porque é
certo que petróleo aflorará de nossas terras. Na-
turalmente, o Japão só terá a ganhar em aprofun-
dar o relacionamento com o Brasil, um pais rico em
matérias-primas".

Mas se estivemos passivos até agora não
é naáa mais nada menos do que efeito das me-
diáas rigorosas adotaáas pelo Brasil em relação ao
capital estrangeiro.

Por exemplo, a siáerúrgica Usiminas, cuja ori-
gem tem 80% de capital japonês, agora não passa
de 18%, áiminuíndo-se a percentagem todas as ve-
zes em que havia aumento de capital. Porque, pri-
meiro, o Brasil jamais admitiu a remessa de lucros
para o Japão, ao mesmo tempo em que todas as ve-
zes em que havia déficit de capital para investi-
mento por causa da inflação, os brasileiros apre-
sentavam um plano para aumento de capital. Isso
causava cada vez mais descontentamento por parte
do Japão.

As empresas japonesas estão endividadas, não
tendo por isso possibilidade de investir em projetos
externos que não tragam lucros a curto prazo. Por
isso, um dos pedidos mais importantes áos japone-
ses c que o Brasil compreenda este fato. Por outro
lado, as criticas e os descontentamentos brasileiros,
residem no fato de considerarem que parte das em-
presas tem objetivos apenas relacionados com lucros
a curto prazo, como disse o Ministro Veki: "Creio que
parte dos japoneses se movimenta baseada ape-
7ias no interesse imediato". Será que esse encon-
tro de pontos-de-vista entre o Brasil, considerado
o gigante do século XXI, e o Japão, o grande con-
tinente econômico impaciente foi ao menos um pou-
co abrandado nesses debates e contatos que estão
se?ido mantidos? Consideramos que doravante so-
mente a compreensão recíproca mostrará o rumo
dos acontecimentos, mesmo porque os projetos são
de longo prazo e de grande porte."

Severo pretende
que Brasil se
afaste dos EUA

Tóquio — O Ministro
da Indústria e do Co-
mércio, Sr Severo Go-
mes, em entrevista que
está sendo publicada ho-
je no matunino Mainichi
Shimbum, disse que a
política brasileira de di-
versificação de depen-
dência de países desen-
volvidos coincide com a
política japonesa tam-
bém adotada nesse sen-
tido, " de nos afastarmos
dos Estados Unidos.
Sendo assim, o aprofun-
damento das relações ni-
po-brasileiras tem tam-
bém um significado -po-
lítico".

O Sr Severo Gomes
respondeu a quatro per-
guntas do jornal e infor-
mou que as medidas de
restrições às importa-

ções, adotadas no Brasil,"são momentâneas e de-
verão ser levantadas,
embora não possa revê-
lar a data em que isso
ocorrerá".

Acrescentou que o
Brasil saúda a entrada
de qualquer empresa ja-
ponesa era sua econo-
mia, "desde que se adap-
te e se submeta as regras
nacionais e aos usos e
com costumes comer-
ciais do Brasil". Lem-
brou, por fim, a comple-
mentariedade das duas
economias: possibilida-
des de cooperação econô-
mica entre o Brasil e o
Japão são muito gran-
des," porque um país é ri-
co em matérias-primas e
o outro dispõe de capi-
tal e tecnologia.

O programa de hoje
Hoje o dia do Presidente Geisel começou com o

início de suas conversações com o Primeiro-Minis-
tro Takeo Miki. Ambos dedicaram-se principalmen-
te ao exame das relações entre o Brasil e o Japão.
O encontro começou às lOh e às llh o General Gei-
sei voltou ao Palácio Akasaka, onde se preparou pa-
ra o almoço no Nippon Press Center. Foi o seu pri-
meiro encontro do dia com a imprensa japonesa que
edita 12 jornais diários, numa tiragem total de 35
milhões de exemplares por dia.

O almoço terminou às 15h40m e o Presidente
seguiu para o Museu Nacional de Tóquio. Retirou-
se para o Akasaka, às 17h, para o encontro com os
jornalistas brasileiros.

Às. 19h30m (7h30m de Brasília, de hoje) o Pre-
sidente Geisel e D Lucy receberão as autoridades
japonesas, no Palácio, para um banquete. Após a
sobremesa, o Chefe do Governo brasileiro promin-
ciará um discurso e proporá um brinde ao casal
imperial.

A seguir, levanta-se o Imperador Hiroito, dis-
cursa em resposta e propõe um brinde aos visitan-
tes. Encerrado o banquete, o Presidente e D Lucy, o
Imperador e a Imperatriz, seguidos pelos membros
da família imperial, por Amália Lucy e pelo Pri-
meiro-Ministro e Sra Takeo Miki serão conduzidos
ao Salão Asahi-No-Ma, onde1 serão servidos café e
licores.

Amanhã, os visitantes deixam o Akasaka às
9hl5m em direção à estação de Tóquio. De lã, às
9h30m, partem para Quioto (520 quilômetros de Tó-
quio), onde chegarão às 12h27m.

Quanclt completa ligação
com Geisel em Tóquio e
inaugura DDI para Japão

Brasília — "Acredito que este sistema de Dis-
cagem Direta Internacional servirá ainda mais pa-
ra o estreitamento das relações entre o Brasil e o
Japão, que têm sido altamente valiosas, e com essa
minha visita e as conversações que têm sido man-
tidas, permitem prever um futuro ainda mais pro-
missor para o nosso país".

Assim se expressou o Presidente Ernesto Geisel,
ao atender na manhã de hoje, no Palácio Akasaka,
em Tóquio, à ligação telefônica efetuada pelo Mi-
nistro das Comunicações, Sr Eu "Mes Quandt de
Oliveira, que inaugurou o serviço DDI para o Ja-
pão. O telefonema durou exatamente seis minutos
e custou CrS 338.
RAPIDEZ

Em apenas 20 segundos o
Ministro Quandt de Oliveira
conseguiu estabelecer con-
tato telefônico com o Pre-
sidente da República, atra-
vés do sistema DDI. A
comunicação foi feita via
Embratel, através do satéii-
te Indian-Ocean, do qual o
Governo brasileiro alugou
oito canais exclusivos.

Cada minuto da ligação
custou Or$ 56,44., A partir de
hoje 3 mil 400 cidades japo-
nesas estarão ligadas ao sis-

ge ma DDI do Brasil, incor-
porando-se • rede de dis-
cagem direta já existente
para a Europa Ocidental,
América do Norte e, até o
final deste ano, segundo re-
velou ontem o Ministro
Quandt de Oliveira, para o
México.

A Empresa Brasileira de
Telecomunicações inicia
agora estudos para ampliar
o sistema DDI para países
africanos e asiáticos. No
Brasil, 60 cidades já operam
com a DDI.

Brasil
P^^ '¦¦¦^^S^^&^^* "* "^*^'*^^^^^^^^^ ~^'' '¦'"¦'"•''

m ^m^ -%v 
. ¦ ....^^.«sMa^atikMttt^^ ¦...,. ¦ y. _.¦_-..._ ...

I Wr !&¦'¦¦:.•: ^1 __£

W—W "^-vWÈ mt
H& ^nttB^&u&ffSHal mmt
___|_W ^"^«w ¦» *jH IH
k^ . ¦¦ ^É^^l i___B

%.--.. #v jfc'1Êmmm
k«_BMI^: JFjf"M

MHEfifaM^B^MpF^B^a^fe^- Ã..¦ ^í§y____si_v > •" *P ^Êr 
'mmm i_______

^H _____^__f___P^:_^ ?H_Íl___l_&í__fl iÉP^^flfl ilaiaV

¦jg St.;. MkiixmWIÊ^^Smmmmm mWL

IR

A volta ao mundo em 40 segundos pelo DDI
Japão em linha direta.

Até hoje, você já podia usar o
DDI-Discagem Direta Internacional para
falar com os Estados Unidos, Canadá
e Europa Ocidental.

A partir de agora, você também pode
falar com o outro lado do mundo: o Japão
acaba de entrar para o DDI, em ligação
direta, sem qualquer intervenção da
telefonista.

Para isso, basta você discar o código
internacional (00), seguido do código do
Japão (81), o código de área da cidade para
onde você vai falar e finalmente o número
do telefone desejado.

Por exemplo: você quer falar com o
telefone 1234567, em Tóquio. O número
que você tem que discar é: 008131234567.
Esse número representa o seguinte:
00 é o código internacional, 81 é o código
do Japão, 3 é o código de área da cidade de
Tóquio e 1234567 é o número do telefone
chamado.

Todos esses algarismos devem ser
discados normalmente, sem interrupção,
um após o outro. E como são muitos
algarismos, é bom que você escreva todos
eles num papel antes de começar a
discagem, para não se enganar no meio
do número.

A partir do momento em que você
discar o último algarismo, até 40 segundos
podem se passar para que a ligação seja
completada.

Se isso não acontecer, desligue e tente
novamente, obedecendo ao mesmo critério.

Cóm o DDI, o tempo mínimo de
taxação é de 1 minuto. Antes, a menor
tarifa de um telefonema internacional era
de 3 minutos. Quer dizer: agora você pode
falar mais vezes para o Japão e ainda fazer
economia.

Japão para principiantes.
Nos papéis timbrados e cartões de

visita de pessoas ou empresas japonesas,
é comum o número do telefone vir
precedido de alguns algarismos entre
parênteses.

O zero representa o código de acesso
ao interurbano local, e só é utilizado
quando a ligação é feita entre cidades do
próprio país. E o DDD de lá.

Isso significa que, numa ligação
internacional do Brasil para o Japão, esse
código de acesso ao interurbano local deve
ser eliminado.

Por exemplo: o número do telefone
que você tem é (03) 1234567. Neste caso,
desconsidere o zero e disque apenas
31234567 - precedido, é claro, do código
internacional e do código do Japão, pois o
3 já é o código de área da cidade, neste .
exemplo, isto é, 008131234567.

Além disso, é bom você saber que os
telefones japoneses, dependendo da cidade,
podem ter de 4 a 7 algarismos. E que o
próprio código de área dessas cidades
também pode variar, entre 1 e 5 algarismos.
Mas o total de algarismos (código de área +
telefone) será sempre de oito ou nove.

De resto, os ruídos de telefone
chamando e telefone ocupado, no Japão,
são praticamente iguais aos nossos.
Estados Unidos e Canadá.

Para os Estados Unidos e Canadá você
disca na mesma seqüência. E a ligação é
mais fácil ainda.

O código internacional é sempre o
mesmo (00). O código do país é igual para
os Estados Unidos e Canadá (1). Os códigos
de cidades têm sempre 3 algarismos, e os
números de assinantes têm sempre
7 algarismos.

Existe, porém, um detalhe. Tanto os
Estados Unidos como o Canadá utilizam o
sistema de telefones alfanuméricos, isto é,
compostos de números e letras. Para fazer
suas ligações pelo DDI, você antes precisa
converter as letras em números - o que é
muito fácil. Basta seguir esta tabela de
conversão:

A,BeC = 2 D,EeF = 3 G,HeI = 4
J,KeL=5 M,NeO = 6 P,ReS = 7
T,UeV=8 W,XeY = 9.

Exemplo: o telefone em Nova Iorque
é AG 12345. Mas, para você, ele é 2412345

e o número que você tem que discar é
0012122412345. Ou seja: 00 é o código
internacional, 1 é o código dos Estados
Unidos, 212 é o código de área da cidade
de Nova Iorque e 2412345 é o número do
assinante chamado.

Europa Ocidental.
Com exceção do Reino Unido, todos

os países da Europa Ocidental estão ligados
ao DDI.

E o processo de discagem é
basicamente o mesmo, variando apenas na
quantidade de algarismos.

Por exemplo: 00432221234567.-.
00 é o código internacional, 43 é o código
da Áustria, 222 é o código de área da cidade
de Viena e 1234567 é o telefone chamado.

Na Europa, a quantidade de
algarismos varia muito de país para paístanto nos códigos de área quanto nos
telefones de assinantes.

E na França há outro detalhe.
Lá também existem telefones

alfanuméricos, compostos de números
e letras. Por isso, você também precisa
converter as letras em números, como nas

Serviço de Orientação d
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E. do Rio
terá hoje
tempo bom

Depois de oito dias chu-
vosos, o Estado do Rio terá
finalmente um. dia de praia.
A previsão é do Serviço de
Meteorologia: tempo bom e
aumento d e temperatura
neste fim de semana.

A frente fria semi-esta-
cionária, que há dias se
encontrava a Sudeste da re-
gião litorânea, provocando
as chuvas, deslocou-se na
madrugada de ontem para
o litoral do Espirito Santo,
dispersando-se no Oceano.

Já na primeira quinzena,
o índice de chuvas acumu-
Ia das é de 53.9, ultrapassan-
do o índice normal do mês,
que é dte 53.2. A temperatu-
ra mínima, ontem, também
caiu mais do que o de cos-
_ume, e desceu a 18 graus
quando o normal no mês de
setembro é a mínima de
21.5 graus.

O Serviço de Meteorologia
diz que não pode prever se
este será o ano mais chu-
voso no Rio, pois as mudan-
ças climáticas são constan-
tes e um prognóstico desta
natureza seria arriscado.

Zôo tem 16
j aulas quase
prontas

Depende apenas de
pequenos detalhes a conclu-
são das obras das 16 novas
jaulas idealizadas por zoólo-
gos e arquitetos do Depar-
tamento de Parques e Jar-
dins, da Secretaria Muni-
ciipal de Obras, para o Zoo-
lógico da Quinta da Boa
Vista. Os trabalhos estão
orçados em Cr$ 2 milhões.

O diretor do Zôo, João Ur-
bano Figueira de Lacerda,
determinou o levantamento
das necessidades para a re-
forma dos alojamentos daa
cobras sucuris e das grades
das jaulas dos felinos e dos
tanques dos jacarés. As
demais jaulas também se-
rão melhoradas.

Preocupado com as pes-
soas que dão alimentos er-
rados ou apedrejam os
animais, o Sr João Urbano
pensa em proibir a entrada
de visitantes com sacas e
pacotes. "Todos — acres-
centa — deviam se consci-
entlzar de que essas prá-
ticas põem em risco os
animais. Afinal de contas,
o Jardim é dos visitantes".
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Como ocorreu com o Maracanã, os salões do Clube Petropolitano foram alugados para o exame

Japão
^x?

Recorte e guarde este anúncio. Ele vai ser muito útil sempre que você for usar o DPI. i
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Discagem Direta Internacional via Embratel.
ligações para os Estados Unidos e Canadá.
Só que na França a tabela de conversão
é ligeiramente diferente. Veja:

A,BeC = 2 D,EeF = 3
J,KeL =5 M e N =6
T,UeV=8 W,XeY = 9

G, H e I = 4
P, R e S = 7
OeQ = zero.

Mais uma coisa: ao discar, exclua sempre
o código de acesso ao interurbano local.

Tudo sobre o DDL
Anote este número: 001081.

É o telefone de informações sobre o DDI.
Basta discar e perguntar tudo que você
precisa saber sobre a maneira correta de
discar, números a chamar, códigos de
área, etc. Essa ligação é gratuita.

Por esse telefone, você também pode
reclamar de eventuais problemas em suas
ligações, como número errado, linha
cortada, qualidade da transmissão, etc.

Reclame imediatamente, sempre que
houver algum problema.

Isso é bom para você, e para nós da
Embratel também.

E os outros países?
Para os demais países, continue

chamando 000111 - código de acesso à
Mesa Internacional, e a ligação pedida será
realizada da maneira convencional.
Por enquanto.

Breve, muito breve, você vai poder
falar para outros países do mundo.
Via DDI. Via Embratel.

E tudo será divulgado em
comunicados especiais como este, à medida
que o serviço for sendo ampliado.

Para que você fale cada vez mais
e melhor deste país.

Importante: Canadá l ££al «í
Todas as cidades do Japão estão Quebec 418

ligadas pelo DDL Nesta lista, você ÍJJJL JJJ
encontra apenas algumas das mais *Estados cujo código de área é o mesmo
importantes. pa.a todas as cidades.

Código de Europa Ocidental. Quase todas as cidades estão
País Código Cidade Área ligadas ao DDI. Aqui estão algumas:

da Cidade Alemanha Ocidental 49 Bonn 2221
Japão 81 Chiba 472 Dusseldorf 211

Fuchu 423 . Francfort 611
Fukuoka 92 Hamburgo 40
Hiroshima 822 . Munique 89
Kamakura 467 Áustria 43 Viena 222
Kawasaki 44 Bélgica 32 Bruxelas 2
Kitakyushu 93 Antuérpia 31
Kobe 78 Dinamarca 45 Copenhague 1
Kioto 75 Espanha (inclusive 34 Madrid 1
Nagasaki 958 Andorra, Canárias Barcelona 3
Nagoya 52 e Ceuta) Lugo 82
Naha 988 Málaga 52
Omiya . 486 Finlândia 358 Helsinki 0
Osaka França (inclusive
Sapporo 11 Mônaco) 33 Paris 1
Shimonoseki 832 Marselha 91
Shizuoka 542 Nice, Canes e
Tachikawa 425 Monte Cario 93
Tamano 863 Grécia 30 Atenas 21
Tóquio Holanda 31 Amsterdam 20
Yokohama 45 Rotterdam 10
Yokosuka . 468 República da Irlanda 353 Dublin 1

Itália (inclusive o
América do Norte. Todas as cidades estão Vaticano) 39 Roma 6
ligadas pelo DDI. Aqui estão algumas:. Gênova 10

Milão 2
Estados Unidos 1 Boston 617 Nápoles 81

Chicago 312 Noruega 47 Oslo 2
Cleveland 216 Portugal 351 Lisboa 19
Colorado* 303 Braga 23
Connecticut* 203 Coimbra 39
Dallas 214 Porto 29
Detroit 313 Suécia 46 Stockholmo 8
Filadélfia 215 Suíça (inclusive Berna 31
Hawai* 808 Liechtenstein) 41 Basiléia 61
Houston 713 Genebra 22
Los Angeles 213 Zurique 1

Miami"1 305 Para saber o código de outras cidades,
Newark 201 disque 001081.
Nova York 212
Pittsburgh 412
Porto Rico* 809
San Diego 714 /^y_35§_\
São Francisco 415 l((C Sil) ET |V/| B ES AT CI
Washington. D.C. 202 V^CV/ DMM " =l~
White Piains 914 ^___=^ Empresa do Grupo TELEBRÁS

¦t^pppS-s.

Uso de Telecomunicações.

Candidata a motorista vai
do Rio a Pelrópolis fazer
exame dirigindo seu carro

Muitos candidatos a motoristas chegaram a >
Clube Petropolitano, para fazer exame teórico pslo
novo sistema de habilitação, dirigindo seus carros.
A diretora de Habilitação do Detran, Sra Nilsa
Campeio, comentou que quem primeiro acabou o
exame, menos de 15 minutos depois de começado,
foi "uma estudante de Engenharia que se insere-
veu em Teresópolis, mora no Rio e veio de lá din-
gindo o carro até aqui".

Dos 351 candidatos de Petrópolis, Teresópolis,
Paraíba do Sul, Três Rios e Sapucaia que fizeram
provas ontem em Petrópolis, 259 foram para a ca-
tegoria amador, 102 para a de profissional e 17 para
troca de condição (de amador para profissional).
As provas começaram no horário, às 9h, e não hou-
ve reclamação dos diretores de auto-escolas, pois,
foram distribuídos todos os cartões de inscrição.
MUDANÇAS

Ainda este mês, o Detran
realizará exames teóricos
em Campos, dia 27; em
Nova Priburgo, dia 29, e Vol-
ta Redonda, Barra Mansa
e Barra do Piraí, dia 30. O
de Niterói ainda não tem
data fixada. Na próxima
semana, a Sra Nilsa Cam-
pelo fará reunião com dire.
tores de auto-escolas do Rio
para evitar, nos exames de
outubro, a repetição dos
problemas surgidos no
exame de terça-feira pas-
sada.

Alertará o s Instrutores
para as medidas que serão

tomadas, "ainda e m es-
tudo", inclusive, "para dimi-
nuir o número de repró-
vações motivadas pelo uso
indevido de lápis diferentes
ou canetas esferográficas
que não são aceitas pelo
computador".

O diretor do Detran,
Comandante Celso Franco,
que esteve ontem em Petró-
polis, reafirmou que o s
exames práticos também
serão reformulados, rfo Rio,
deverão ser feitos na Ilha
do Fundão.

Os resultados da prv-va de
ontem serão divulgados ter-
ça-feira.

Prê-matrícula para rede
estadual de ensino vai
começar no próximo dia 27

A Secretária Estadual de Educação, professoraMyrthes Wenzell, anunciou ontem as datas para a
pré-matrícula na rede estadual de ensino, que deve-
rá receber mais 227 mil 500 alunos em 1977, segun-
do suas previsões. Os candidatos deverão procurarsuas escolas de preferência entre os dias 27 de se-
tembro e 8 de outubro.

A pré-matrícula — que será aberta para as
primeiras cinco séries do primeiro grau, a primeirado segundo e os jardins de infância — foi adotada
pela primeira vez ano passado, a fim de facilitar
o planejamento da rede escolar. Mostra os locais
de maior incidência de matrículas e a necessidade
de bolsas com seis meses de antecedência.
ATENDIMENTO PLENO

A Secretária revelou a
construção de novas salas
de aula para ampliar em
30% — que é a percenta-
gem prevista para o au-
mento de alunos — o aten-
dimento da rede. Quanto ao
número de professores, a
Secretária Myrthes Wenzell
prometeu que dentro de 15
dias anunciará "grandes
medidas."

Apesar da ampliação da
rede em 30%, advertiu que
não se pensa em extinguir
a concessão de bolsas, que
para ela "são paliativos ne-
cessários." Para 1977 é pre-
vista a concessão de 31 mil
280 bolsas. São 7 mil novas
para o segundo grau e 4 mil
para o primeiro. Existem
ainda os convênios dos cole-
gios com o INPS e para des-
conto do ISS, que depen-
dem do montante das divi-
das.

Para a concessão de boi-
sas será seguido o critério
de carência. Os alunos exce-
dentes do primeiro grau
terão bolsas, que depen-
derão do nível de renda fa-
miliar. Para os alunos do
segundo grau só haverá boi-
sas quando for comprovado
o grau de carência, através
da seguinte fórmula: 0.7
multiplicado pela renda

bruta familiar, divididos pe-
,1a multiplicação de duas
vezes o salário mínimo pelo
número de dependentes.

Assim, uma família com
renda familiar abaixo de
Cr$ 2 mil e 100, com um
filhO' ou mais pode receber
o valor máximo da bolsa
para o primeiro grau, que
é de Cr$ 1 mil 500 anuais.

PROVA E REDAÇÃO

Para o segundo grau, o
nivel máximo previsto é de
Cr$900 anuais, variável
conforme a demanda e os
níveis de carência. Os alu-
nos que quiserem entrar
para o segundo grau do Es-
tado precisam fazer prova,
onde o conhecimento e a
carência têm peso 2. Os pri-
meiros 20% _(e vagas serão
preenchidos apenas aferin-
do o conhecimento sem
considerar a renda familiar.

As provas de segundo
grau — aplicadas por cada
colégio independentemente
— poderão ou não incluir
redação no 1 u g a r das
questões de Português. Ano
passado 49 mil alunos dis-
putaram 24 mil vagas. Fo-
ram concedidas 18 mil boi-
sas e os 7 mil alunos res-
tantes considerados não ca-
rentes.

Moradores da Rua do Catete
protestam contra barulho
das obras noturnas do metro

Uma comissão de síndicos dos prédios da Rua
do Catete enviou abaixo-assinado ao presidente da
Companhia do Metropolitano, engenheiro Noel de
Almeida, pedindo providências urgentes contra o
barulho provocado pelas obras do metrô, "que pas-
saram a ser executadas, ininterruptamente, de dia
e durante a noite".

O documento destaca que 
"enquanto chefes e

operários das firmas empreiteiras, justamente pro-
tegidas pelas leis trabalhistas, repousam cerca de
16 horas em cada período de oito, submetendo-se ao
máximo de 48 horas por semana à tormentosa bal-
búrdia, nós, moradores, assistimos, atônitos e im-
potentes, ao desrespeito das normas da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) à transgressão da lei
do silêncio e à violação de nosso inquestionável di-
reito de repouso".

tratamento, como vem sen-
do dada a outras áreas da
cidade pela Companhia do
Metropolitano".

Os moradores citam como
exemplo o bairro da Tijuca,
onde a Companhia do Me-
tropolitano distribuiu pas-
ses gratuitos para os
ônibus, reurbanizou a Praça
Afonso Pena, construiu
acessos aos edifícios e reser-
vou as áreas de estaclCa
namento para os carros de
moradores cujas garagensficaram bloqueadas por cau-
sa das obras.

Há dias, afirma um mo-
rador, uma máquina traba-
lha a noite inteira no Cate.
te para colocação de es-taças dentro das paredes dadiafragma.

ABUSOS

A comissão é formada por
síndicos de cinco prédios da
Rua do Catete (números
206, 214, 216, 222 e 238) e pe-
Io do n<? 14 da Rua Artur
Bernardes, além de contar
com o apoio de todos os mo-
radores dos edifícios situa-
dos ao longo dos tapumes
de madeira do metrô que
separam a calçada do can-
teiro de obras.

A idéia do documento
surgiu após os protestos dos
moradores da Paia Barão de
Itambi. em Botafogo, que
provocaram a ida do Sr
Noel de Almeida ao loca! e
a constatação dos abusos
cometidos. A comissão pre-
tende apenas "igualdade de
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Censura apreende edição
do "Pasquim" e mantém
sigilo sobre os motivos

Mais de 80% da edição de 90 mil exemplares
do número 377 do jornal Pasquim foram abreen-
didos ontem em todo o país por agentes do Depar-
tamento de Censura Federal. As autoridades não
disseram qual o motivo que originou a medida, de-
terminada pelo Ministro da Justiça, Armando
Falcão.

O supervisor do semanário, jornalista Jaguar,
disse que soube da apreensão através do distribui-
dor, responsável pela circulação do jornal. O Pas-
quim não chegou às bancas em São Paulo e Belo
Horizonte, onde os carros de entrega foram inter-
iceptados antes da distribuição. Em Brasília a ope-
ração começou pela banca" do Hotel Nacional —
91 exemplares.

como Dr Romão — foi tam-
bém negativa.

Esta é a segunda apreen-
são de tiragem determina-
da pela Censura contra o
jornal. A primeira ocorreu
há mais de um ano, com o
número 300, quando o
Departamento de Polícia
Federal suspendeu a censu-
ra que vinha submetendo
ao semanário. A apreensão
da edição de ontem, segun-
do Jaguar, causou prejuízos
superiores a Cr$ 500 mil.

DETALHES

A ordem de apreensão
chegou ao Departamento de
Censura Federal no Rio pe-
Ia manhã e foi recebida pe-
Io diretor do órgão, Wilson
Queirós. O supervisor do
Pasquim tentou inutilmente
saber as razões da apreen-
são. Além de contatos com
a Censura no Rio, ligou pa-
ra Brasília, onde a resposta
de um funcionário da divi-
são — que se identificou

Nota da ABI
Assinada pelo presidente

Prudente de Moraes Netto e
pelo presidente do Conse-
lho Administrativo, Barbo-
sa Lima Sobrinho, a ABI
divulgou ontem à noite a
seguinte nota:

"A Associação Brasileira
de Imprensa, surpreendida
com a informação de que
foi apreendida a edição de
O Pasquim, jornal humorís-
tico, já há tempos liberado

da censura prévia, mani-
festa desde logo sua incon-
formidade com este novo
desrespeito à liberdade de
imprensa. A ABI aguarda
esclarecimento dos motivos
da decisão das autoridades,
a fim de dirigir-se ao Sr
Alinistro da ' Justiça, para
renovar a afirmação de seu
ponto-de-vista, tradicional-
mente contrário á qualquer
restrição à liberdade de
opinião e de crítica."

Arqueólogos fazem estátua
de 11 pessoas sepultadas
pelo Vesúvio no ano 79 a, C.

Nápoles, Itália — Arqueólogos descobriram on-
tem nesta cidade os vestígios — que modelaram em
gesso — de 11 pessoas sepultadas pelas lavas do
Vesúvio, confirmando a erupção vulcânica que des-
truiu a cidade de Pompéia no ano 79 a.C. O grupo
foi encontrado nas imediações de um cemitério na
periferia de Nápoles, durante escavações.

Os arqueólogos disseram que as 11 pessoas fo-
ram sepultadas sob a lava, ao que parece, quando
tentavam fugir da cidade. Por uma técnica perfei-
tamente elaborada e praticada com sucesso há mui-
tos anos, eles derramaram gesso na ganga da lava,
reproduzindo assim, fielmente, os corpos desapa-
recidos.

Expressão da dor

Os 11 modelos permanecerão, assim, na postura
exata em que foram descobertos. Outras estátuas
modeladas, de pessoas e animais, expostas à visita-
ção pública na cidade arqueológica de Pompéia, apa-
rècem contorcendo-se de dor. As novas estátuas não
ficarão no museu à entrada de Pompéia, mas serão
colocadas nos locais onde foram feitas.

As escavações em Pompéia — progressista ci-
dade provinciana do Império Romano que o Vesú-
vio sepultou com suas lavas 79 anos antes de Cris-
to — começaram em 1748 e ainda continuam.

Foram descobertas, em perfeito estado de con-
servação, valiosas obras de arte que exprimem a
vida cotidiana da antiga cidade, desde slogans elei-
torais até a pornografia e processos para conserva-
ção do vinho.

34 mil anos atrás
Moscou — O Pravda revelou a descoberta,

na Sibéria Oriental, ãe uma cíãaâe que foi ha-
bitada há 34 mil anos pelo homo sapiens, e na
qual foram encontradas armas ãa Idade da Pe-
dra e o mais antigo instrumento musical do
mundo.

A descoberta, segundo o jornal, permite in-
cluir o Sul áa Sibéria na zona onde se âeu o
aparecimento ão homo sapiens.

Curitiba
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O Ministro da Justiça presidiu a inauguração mas não falou sobre a Reforma Judiciária

Soyuz-22 fotografa Sibéria
e outras áreas soviéticas
no terceiro dia no espaço

Moscou — Os cosmonautas Valery Byrovsky e
Vladimir Aksenov, que ontem cumpriram o terceiro
dia a bordo da nave Soyuz-22, fotografaram a Si-
béria, a via férrea em construção Baikal—Riomur
e as costas do mar de Okhotsk, no programa con-
junto de investigação dos recursos terrestres dos
países socialistas, informou a Tass.

Ontem de tarde fotografaram o Nordeste da
União Soviética e o horizonte da Terra, para exa-
minar as características óticas da atmosfera. Tam-
bém prosseguiram as experiências científicas, em
particular os efeitos das dores provocadas por par-tículas de raios cósmicos nas células do olho sensí-
veis à luz; e obtiveram uma amostra do ar, paraestudar as mudanças na composição dentro da na-
ve durante o vôo.
MULTIZONAL

As fotografias são toma-
das pelo equipamento Mui-
tizonal, fabricado pela
Alemanha Oriental. Até
agora, as fotografias tira-
das por satélites artificiais
e outros cosmonautas
exigiam uma interpretação,
mas as da Soyuz-22 podem
ser lidas diretamente, con-
forme explicou ontem o jor.
nal Pravda, órgão" do Par-
tido Comunista soviético.

Quando foi lançada, espe-
rava-se que a Soyuz-22 ten-
tasse um acoplamento com

as estações orbitais 4 ou 5,
mas isso não será possível
porque o Multizonal ocupa
o lugar dos sistemas de jun-
ção. Nada se informou
quanto à duração da mis-
são, mas se estima que não
deverá ser muito longa.

Segundo especialistas, a
autonomia de uma astro-
nave é de umas poucas
semanas, a não ser que se
acople a alguma estação or-
bital. Além disso, o coman-
dante da Soyuz-22, Byrovs-
ky, disse antes de partir:"Não teremos tempo para
aclimatação.

EUA mostram primeiro
módulo reutilizável

Falmdale, Califórnia — O
primeiro módulo espacial
recuperável dos Estados
Unidos, que deverá dar uma
nova dimensão aos vôos es-
paciais, foi mostrado on-
tem, após ser retirado de
um hangar no deserto de
Mojave, a 1 mil 500 con-
vidados, funcionários gover-
namentais, da Aeronáutica
e da Administração Norte-
Americana de Vôos Espacl-
ais (NASA).

Ao contra lio dos veículos
espaciais construídos até
agora, o Space Shuttle é
uma combinação de foguete
e avião convencional, tendo
condições de voltar à Terra
e fazer mais de 100 viagens.
Seus ocupantes não terão
de se submeter ao longo e

árduo treinamento dos as-
tronautas.

O diretor da NASA,
James Fletcher, anunciou
ontem o inicio de "uma
nova era" para os vôos es-
paciais. Explicou que o vei.
culo pode ser tripulado por
qualquer pessoa com boa
saúde: "Os médicos da
NASA nem sequer fixaram
um limite de idade". Para
I.L. Smitz. da empresa
construtora Rockwell, disse
que era "o fim da investiga-
ção e o começo da explora-
ção do espaço"

O primeiro vôo de prova
sem tripulavão é previsto
para fevereiro, utiando o
módulo será transportado
por um Boeing-747 especial-
mente remodelado.

Paraná inaugura Tribunal
Regional do Tra balho após
reivindicá-lo por 30 anos

Curitiba — O Ministro da Justiça, Sr Arman-
do Falcão, inaugurou ontem, em companhia do
Governador Jayme Canet, o Tribunal Regional do
Trabalho do Paraná — que também terá jurisdi-
ção sobre Santa Catarina — o primeiro a ser cria-
do no Brasil, depois de 1946. Após a cerimônia, o
Ministro da Justiça respondeu várias vezes "nada

a declarar" aos repórteres que tentavam entrevis-
tá-lo no trajeto entre o TRT e o aeroporto, sobre a
Reforma Judiciária.

Mais de 150 pessoas entre autoridades, empre-
sários e membros do Poder Judiciário presencia-
ram a inauguração, no prédio de dois pavimentos
da Rua 24 de Maio. A cerimônia começou às 15 ho-
ras e durou uma hora, tendo sido hasteadas as
Bandeiras do Brasil, do Paraná e de Santa Cata-
riná, é discursado o Presidente do Tribunal Supe-
rior do Trabalho, Ministro Luís Roberto de Resen-
de Puech, o Presidente do TRT, Sr Alcides Gui-
marães.

Nada a declarar
A saída, cerca de 15 repórteres cercaram o Mi-

nistro da Justiça, para uma entrevista e as per-
guntas se sucediam:

Como o Sr vê as declarações de ontem, do
Senador Paulo Brossard, de que a Reforma Judi-
ciaria está sendo feita sem consulta às entidades
ligadas ao Judiciário?

Nada a declarar — respondeu o Ministro.

Serão criados novos Tribunais Regionais do
Trabalho?

Por enquanto, nada temos a declarar — res-
pondeu o Ministro.

A reforma partidária está condicionada ao
resultado das eleições?

Não estamos pensando nisso. Por enquanto,
estamos interessados apenas em ganhar as elei-
ções. Nada mais tenho a declarar — respondeu o
Ministro.

O Tribunal
Criado pela Lei n.° 6 241, de 22 de setembro de

1975, o Tribunal Regional do Trabalho da 9a. Re-
gião vinha sendo reivindicado há 30 anos. Ele per-
mitirá a criação de novas Juntas de Conciliação e
Julgamento em cidades onde os problemas traba-
lhistas vinham sendo resolvidos pelo Juiz de Paz.
o que provocava excessiva demora, desestimulava
os trabalhadores e forçava acordos prejudiciais.

Muitos problemas, porém, terão de ser solucio-
nados até que os trabalhos se desenvolvam em uma
seqüência normal. Vários juizes nomeados para o
novo Tribunal deixaram cargos nas Juntas de Con-
ciliação e Julgamento, que ficarão vagos até a no-
meação de substitutos ou realização de concursos.
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Motoristas
preferem
cortar cana .

Recife — o êxodo para osetor rural aumenta dia adia, e um dos motivos é o "
fato de que muitos motoris--'tas de coletivos, mal ali-'"mentados, preferem cortar1"cana a dirigir um ônibus. A'classe dos condutores de ve-ículos é mal remunerada '
desempenha suas funções
sob péssimas condições de•trabalho, vive em per- ''
manente tensão emocional':
e num regime de semi-'-
escravidão que a coloca à
margem da proteção júri-
dica do Estado.

As conclusões são de uma"
comissão de fiscais da Dele-"-'
gacia Regional do Trabalho, -;
depois de um levantamento '¦'
pedido pelo Ministério do
Trabalho, que deseja tam-"':
bém saber da situação dos
motoristas profissionais de ¦
táxis e coletivos das Capi-""
tais do Rio Grande do Sul,'
Rio, Minas e Bahia.

Mais apegados a suas casas, os mais velhos não se acostumam às barracas SALÁRIOS

Missão
indigenista
pega fogo

Belém — Um incêndio
destruiu o armazém, a far-
macia e a oficina mecânica
da missão evangélica da tri-
bo dos tiriôs, na fronteira
com o Suriname, a 400 qui-
lômetros da Cidade de óbi-
dos, neste Estado, onde vi-
vem 300 índios. O fogo se
originou na oficina e se alas-
trou rapidamente pelas ou-
trás dependências da mis-
«ão. todas cobertas de pa-
lha. Não houve vítimas.

Tão logo tomou conhe-
cimento do incêndio, o 1"?
Comando Aéreo Regional
mandou para a missão
evangélica dos tiriôs um
avião com um médico, en-
fermeiro, medicamentos e
mantimentos. A FAB vem
prestando assistência àque-
Ia missão desde que foi ins-
talada, em 1963.

DPF fecha
garimpo
nó Amapá

Brasília — O Depar-
tamento de Polícia Federal
no -Amapá apreendeu um
quilo e 208 gramas de ouro
encontrados no garimpo
que funcionava ilegalmente
no rio Alma, onde 35 garim-
peiros faziam extração de
minério dentro das terras
dos índios uaipis. Segundo
relatório enviado ontem ao
presidente da Funai, Gene-,
ral Ismarth de Oliveira, "os
mineradores, além de usur-
parem o patrimônio indíge-
na, transmitiram graves do.
enças aos índios, e viviam
perseguindo suas mulhe-
res".

Foram presos dois impli-
cados na compra do ouro e
no financiamento de garim -
pos na região. A Rodovia
Perimetral Norte, ainda em
construção, possibilitou a
invasão desordenada de ga-
rimpelros e posseiros para
o Amapá, onde recentemen-
te houve troca de tiros com
os sertanistas da Funai, que
tentaram expulsá-los.

Deputado
quer que BNH
fixe aluguel

Brasília — Após analisar
o problema da locação de
imóveis no país, o Depu-
tado Milton Steinbruch
(MDB-RJ) apresentou pro-
jeto com uma alternativa
para eliminar a chamada
denúncia vazia: a criação,
no Banco Naciourl da Ha-
bitação, da Carteira de Atu-
alização de Aluguéis, com o
objetivo de fixar sua corre-
ção em todo o país.

A correção mor.etária se-
ria o produto da média en-
tre os percentuais de au-
mento do salário mínimo,
a desvalorização da moeda
e a valorização do imóvel
durante o contrato, adotán-
do como referência o valor
venal da guia do Imposto
Predial. Para o deputado,
essa é a única forma de
deter a especulr.ção desen-
freada das locações residen-
ciais, sem desestimular o lo-
cador e a construção civil.

Referindo-se aos prejui-
zos materiais causados pelaexplo;ão de uma bomba na
Associação Brasileira d e
Imprensa, no Rio de Janei-
ro, o deputac' 3 pediu ao
Governo federal a abertura
de um crédito especial para
a imediata restauração do
prédio, cujos danos foram
estimados em cerca d e
Cr$ 2 milhões.

Terra já tremeu 283 vezes
desde 6 de maio em Friuli
e temem-se novos terremotos

Udine e Messina, Itália — A terra tremeu seis
vezes, ontem, na região de Friuli, de meia-noite às
18h30m. O Observatório Geofísico Experimental de
Trieste registrou cinco tremores. O primeiro, à
lhlõm, de cinco graus na Escala Mercalli. Outros
às 2h40m, às 4h49m e às 8h32m. Desde 6 de maio,
quando ocorreu o abalo mais forte, a terra tremeu
283 vezes em Friuli.

Grupos de resgates acharam os corpos de três
homens nos escombros da aldeia de Gemona, ele-
vando assim a 11 o número de mortos, incluindo
Teresa de Filippo, 81 anos, que morreu de medo.
Dois mortos eram geólogos, que realizavam estudos
sísmicos na região. O Governo calcula que há 90
mil flagelados e que 20 mil abandonaram a região,
dirigem-se para a costa do Adriático.
FORÇA DA TERRA

O sol reapareceu ontem,
depois de dias de chuvas in-
tensas. O Governo aprovei-
tou o bom tempo para re-
mover escombros, limpar
ruas e desobstruiu a linha
férrea que leva à Áustria.
Tropas do Exército, vindas
de outras regiões, e uma
imensa frota de caminhões
e ônibus, ajudam a retirada
dos flagelados, enquanto
ônibus especiais conduzem
às aldeias destruídas cen-
tenas de pessoas que insis-
tem' em continuar suas ati-
vidades, principalmente os
agricultores.

"Preferimos imigrar para
o exterior do que reviver o
terror dos últimos quatro
meses", disse um flagelado
que demandava à costa do
Atlântico, e que, como ou-
tros, estão sendo recolhidos
aos balneários de Lignano,
Monfalcone, Grado, com
suas mochilas.

Os camponeses se arran-
cam da terra que cultiva-
ram de cabeça baixa, lágri-
mas no rosto. Rebuscam
nas ruínas qualquer coisa
— um pedaço de madeira
da casa caída, um resto de
roupa rasgada, uma folha
de árvore — para levar de
lembrança.

Outros se recusam a par-
tir, como os pequenos pro-
prietários que não se con-
formam de perder a colhei-
ta de uvas ou maçãs. Como
um morador de Pioverno di
Venzone, 68 anos, que se
recusou a deixar a terra:"Durante 50 anos percorri
mundo, de mala nas mãos.
Agora quero morrer aqui.
Mesmo que seja no fundo
de uma fenda".

Muitos que abandonaram
suas aldeias e estão nos
balneários, querem voltar."A terra deixará de tremer
mais cedo ou mais tarde.
Sentimo-nos mais seguros
aqui. Mas, nossas ativida-
des e nosso futuro ainda
estão em nossas aldeias de-
vastadas" — disse um fia-
gelado em Lignano.

VOLTA A CASA

O Governo ajuda na eva-
cuação e ajuda aos que
querem voltar. Está despa-
cliando com certa rapidez
casas pré-íabricadas para
abrigar pessoas que querem
permanecer na região. Os
agricultores têm prioridu-
de. Mas, a volta em massa
depende muito dos estudos
de uma comissão de sismo-
logia.

Os estudos devem deter-
minar se a zona próxima
ao monte San Simoene,
epicentro dos terremotos de
6 de maio e de 15 de setem-
bro, sofrerá novos tremores
nas próximas se-manas ou
nos próximos meses. Basea-
do nesses estudos, o Gover-
no decidirá onde concen-
trar recursos e construir
casas para os desabrigado.-.

O Governo deve reunir-
se hoje para elaborar de-
creto-lei de ajuda a Friuli.
O texto ampliará os pode-
res do Comissário Especial
na região e permitirá o
confisco de instalações pa-
ra abrigar os flagelados.

Alguns jornais acham que
será criado um Imposto Na-
cional de Solidariedade.

Os flagelados olham pa-
ra o céu e vêem preuún-
cios de tragédia nas formas
das nuvens, na aura da lua.
E discutem sobre as causas
e a continuação dos terre-
motos. Fala-se de informa-
ções reservadíssimas de es-
tudos misteriosos, que o Go •
verno não divulga para não
aumentar o pânico. Descon-
fia-se que a situação real é
diferente, e multo mais trà-
gica, daquela que os comu-
nicados do Governo espe-
lham.

Os esclarecimentos do
Governo repisam que é pra-
tlcamente impossível fazer
previsões. O Comandante do
Corpo de Bombeiros de Ro-
ma, Engenheiro Elveno Pas-
torelli, chegou a lembrar
que "até os chineses, que se
dizem peritos em previsão
de terremotos, se equivoca-
ram sensacionalmente nos
últimos tempos".

Os sismólogos, que ti-
nham dito que os tremores
secundários do mês de maio
estavam quase no fim, ad-
mitiram terem sido sur-
preendidos pelos novos aba-
los.

Tampouco previram o
abalo de 4.4 graus da escala
Richter que ocorreu ante-
ontem em Messina, na Sici-
lia, e que foi sentido até em
Palermó. Não houve danos
nem vitimas.

DESLIZAMENTO

Cortina D'Ampezzo —
Deslizamento de terra, de
cerca de um milhão de me-
tros cúbicos, registrou-se
em Dolomitas, depois do úl-
timo terremoto em Friuii o
das chuvas que minaram o
terreno. As pessoas não cor-
reram perigo, mas o desli-
zamento arrasou toda a ve-
getação em sua passagem.

A massa de terra desceu
à velocidade de metro e
meio por minuto. Saindo de
uma altura de 2 mil metros,
cobriu de 300 a 400 metros e
se estendeu a um quilòme-
tro de longitude.

1fl.T

NO CHILE

Santiago — O Norte do
Chile foi abalado a lh30m
de anteontem por tremor de
terra de 4 graus na escaia
Richter. Não houve vítimas
nem danos. Durou 20 segun-
dos em Ligua, a 100 quilo-
metros ao Norte de Santia-
go, e foi sentido também
nas cidades de São Felipe
e Los Andréa.

VULCÃO

Jacarta — Pelo menos
oito pessoas morreram se-
gunda-feira na irrupção do
vulcão Dempo, situado ao
Sudoeste de Sumatra. Três
hectares de arrozais foram
destruídos.

Iníormou-se também que
terremoto de 4,4 graus na
escala Richter sacudiu o
centro de Irian, oeste de
Nova Guiné, na quarta-fei-
ra. Não houve vitimas. Em
junho, um terremoto em
Irian matou 700 pessoas e
desde então mais de 1500
estão desaparecidas.

Apesar de o Conselho In- '
terministerial de Preços e'
o DNER terem determinado
que o salário-base dos moto-
ristas deveria ser de CrS 3
mil, eles continuam re--
cebendo apenas CrS 1 mil
87, 43 centavos. Baixo sala-
rio, cansaço pelo excesso dé"
horas extras, má alimen-
tação e tensão emocional
fazem com que muitos dei-
xem a profissão, segundo o
Delegado Regional do Tra-
balho, Sr Romildo Leite.

Quanto aos motoristas de
taxi, diz o Sr Romildo Leite,
a situação é pior: "Seus sa-
lários não são pagos pelo
empregador, como seria
natural, e sim apurado pelo
próprio motorista, que em
verdadeira maratona des-
dobra-se para arrecadar a,
gasolina, a diária do dono'
do carro — entre Cr$ 100 e,_
Cr$ 160 — e somente depois,'
é que passa a trabalhar em,,
proveito próprio."

As empresas ou locadoras'
de taxis não registram reJ'
gularmente seus empre- '

gados, nem recolhem as"
contribuições sociais. Assiní,
os motoristas se ressentem"
de todo e qualquer amparo'
trabalhista e previdência-
rio, continua o Delegado"
Regional do Trabalho. Para
ele, a solução seria que os"
motoristas tornem-se pro- 

s
fissionais autônomos e as
empresas consideradas lo-'"1,
cadoras.

Igreja no :Jj
Piauí ajuda,
o trânsito ¦«

IS.I
Teresina — A campanha'"

de transito que começa ho-
je em Teresina terá uma"
novidade este ano: a par-/,
ticipação direta da Igreja,
através de pregações du-u
rante as missas, em que os' 

'

padres transmitirão men-"
sagens sobre as normas è '

perigos do transito.
Reunido com os vigários

das 12 paróquias do Tere-
sina, o Arcebispo D José
Freire Falcão recomendou
que se dê orientação sobre
transito aos fiéis e a distrl-.,
buição, nas portas das igre-
jas, de 10 mil folhetos do,._
Detran.

Nas escolas serão distrl-"1
buídos cartazes e haverá
palestras e aulas diárias sol''
bre questões relativas aô
transito. A campanha será
dirigida também aos des-''
portistas: nos programas de
rádio e de TV sobre espor-"
tes serão transmitidas men-
sagens e avisos do Detran"
e do Batalhão de Transito. "

Não católico
também pode
ganhar missa

Ao contrário do que dis--
punham antigas normaá"
canônicas, os padres n o
futuro poderão publicamen-•"
te celebrar missa de defun- '

tos também por não católi- :
cos, contanto que 

"a ceie-'''
bração seja solicitada ex-"
presuamente por algum pa-"
rente, amigo ou súdito 'e'"
não haja perigo de escan-
dalo para os fiéis".

A nova concessão decorre..
de um decreto da Sagrada
Congregação para a Doutri-
na da Fé, promulgado quin- -

ta-feira e de que dá conhe-
cimento o boletim Notícias
da CNBB (Conferência
Nacional dos Bispos do Bra-
sil) distribuído ontem. O
rescrito pontifício permite
ainda que o nome do morto
não católico seja mencio-
nado na Oração dos Fiéis,
que costuma ser feita
depois do Evangelho.
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Vacinação contra meningite
em 47 municípios começa em
Io e vai até 20 de outubro

Mesmo achando que "a meningite já estava
sob controle antes desta campanha", o Secretário
de Saúde do Estado, Woodrow Pimentel Pantoja,
anunciou ontem que em 1? de outubro a vacinação
será reiniciada, para atingir mais 47 minucípios
até 20 de outubro.

Hoje, no Rio, termina a vacinação nos postos
do Centro, Praça da Bandeira, Tijuca, Vila Isabel,
Jacarepaguá e Ilha do Governador. De segunda a
quinta-feira a imunização contra a meningite será
feita em 18 postos no Flamengo, Copacabana, La-
goa, Paquetá e Santa Teresa.
QUESTÃO DE NÍVEL mo período do an0 passado.

r. „ ... . . „ . Entretanto, um gráfico daO Secretario de Saúde secretaria de Saúde regis-considerou um sucesso a va- trft a ascensão dos casos emcinação realizada de 19 a 15
em 13 municípios: imunizou
423 mil 459 crianças, 71,1%
da faixa de seis meses a
seis anos, embora os epide-
miologistas considerem ne-
cessário para interromper a
cadeia de transmissão de
uma doença, vacinar 80%
da população suscetível.

Comentou o Sr Pantoja
que a meningite tem cará-
ter endêmico nos Estados
Unidos, França, Bélgica, In-
glaterra e Suécia, "mas nes-
ses países nunca se fez uma
campanha de vacinação em
massa, porque dispõem de
uma estrutura de serviços
de saúde e um nível educa-
tivo que impedem a doença
de atingir uma forma de
epidemia.''

O Secretário de Saúde fez
relação, por exemplo, com
os 49%, índice fraco, de
crianças vacinadas em No-
va I g uaç u, justificando-o
pelo baixo nível socioeco-
nômico e o fato de que "as
pessoas, nesses lugares, dei-
xam de se vacinar porque
ficam com medo de sair de
casa e serem assaltadas."

Disse ainda: "se sur-
preendida inicialmente, a
meningite é fácil de ser
combatida, mas é preciso
uma estrutura de saúde que
permita diagnóstico e trata-
mento adequados e em tem-
po útil". O Secretário fez
questão de afirmar ainda:"Não estou pretendendo
erradicar a meningite, mas
evitar que ela se apresente
sob a forma de surtos epidê-
micos."

No Rio, ocorreram 160 ca.
sos de meningite de janeiro
a-junho, contra 401 no mes-

setembro, mas os números
não foram divulgados.

Segunda-feira, o Secreta-
rio Pantoja visitará, a par-
tir das 8h, a Escola Roma,
no Lido, e o Centro de Saú-
de Barros Barreto, na Rua
Tonelero, quando começa-
rá a última etapa da cam-t
panha de vacinação no Rio,
•abrangendo Copacabana.
Lagoa, Flamengo, Paquetá e
Santa Teresa.

A Secretaria Estadual de
Saúde reiniciará a campa-
nha em outubro, para vacl-
nar as crianças de Campos,
Bom Jesus de Itabapoana,
Cambuci, Itaocara, Itaperu.
.na, Lages de Muriaé, Mira-
cema, Natividade, Porciún-
cuia, Santo Antônio de Pá-
dua, São Fldélis e São João
da Barra, no Norte flumi-
nense; e de Macaé, Ararua-
ma, Cabo Frio, Cachoeiras
de Macacu, Casimiro de
Abreu, Rio Bonito, São Pe-
dr0 da Aldeia, Saquarema
e Silva Jardim.

Até 20 de outubro deverão
estar vacinadas também as
crianças de Friburgo, Bom
Jardim, Cantagalo, Carmo,
Cordeiro, Duas Barras,
Santa Maria Madalena, São
Sebastião do Alto, Sumidou.
ro, Teresópolis e Trajano de
Morais, na região serrana;
Volta Redonda, Barra do
Piraí, Barra Mansa, Paulo
de Frontin, Mendes, Miguel
Pereira, Paraíba do Sul, PI-
raí, Resende, Rio Claro, Rio
das Flores, Sapucaia, Três
Rios, Valença e Vassouras.

A vacinação, nessas re-
giões será concentrada em
núcleos, que atenderão as
populações de grupos de
municípios próximos.

Presidente do IBAM acusa
União por desinteresse de
fortalecer os municípios

O presidente do Instituto Brasileiro de Admi-
nistração Municipal (IBAM), Sr Diogo Lordello de
Mello, denunciou ontem, no Seminário do Plano
Urbanístico Básico do Rio, a "simples falta de in-
teresse" dos escalões superiores, sobretudo a União,
de fortalecer os municípios. Ele considera que a
causa de tudo é "uma grande sede de poder", dis-
farçada "pela alegação de falta de capacidade dos
municípios para resolverem seus problemas".Logo depois, no curso da mesma palestra na
Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Rio' de
Janeiro (Seaerj), ele citou o Ministro do Planeja-
mento, Reis Veloso, como "o homem que cada vez
mais tem poder nesse país".
CONCENTRAÇÃO
E DILUIÇÃO

Muito aplaudido pela sua
palestra, o Sr Diogo Lordel-
Io falou sobre sistema de
administração municipal, e
disse que tradicionalmente
o^ municípios brasileiros fo-
ram débeis. Salientou que
a fraqueza atinge também
os Estados, "pois só São
Paulo, hoje em dia, pode
prescindir da União, que
procura concentrar cada
yez mais seu poder."

Além da concentração, há
superposição excessiva de
competências conflitantes,
, "como aconteceu em Con-
tagem", e explicou:"Todo mundo se lembra.
A fábrica poluía. O Prefeito
baixou decreto, fechou, e
quando esperava ter domi-
nado a situação, apareceu
o Governo federal, que
anulou tudo."

Outro exemplo citado foi
o de Salvador, "onde exis-
tem pelo menos 17 órgãos
que cuidam de transito", e
as Regiões" Metropolitanas,
criticadas porque não se
originaram a partir do po-
der municipal."O resultado é que hoje
as Regiões Administrativas
são simples apêndices do
Governo estadual. E' bem
verdade que o fenômeno
não acontece só no Brasil,
pois a maioria das expe-
rlências no mundo fracas-
sou, mas há casos felizes
na Europa e no Canadá."

EXPECTATIVAS''i.
Ao teorizar sobre siste-

mas de administração, o
presidente do IBAM expll-
cou que inúmeros fatores se

, relacionam, a partir das as-
pirações d a comunidade,"passando pelo meio de con-
segui-las e, finalmente, o'produto, num processo que
.exige do administrador ca-
pacidade de sentir e agir
com equilíbrio, e orientar
todas as forças para con-
senso e o bem-estar.

Para exemplificar, e 1 e
disse que "o carioca sempre
pagcu bem os seus impostos
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Prefeito contesta anulação
pela Assembléia do decreto
que criou a tarifa do lixo

"A resolução da Assembléia Legislativa de anu-
lar o meu decreto de criação da tarifa do lixo não
tem efeito suspensório. A Assembléia não manda
no município. Quem manda é o Governador. Mi-
nha Câmara é o Governador Faria Lima. Se ele
me deu o direito de cobrar a tarifa só ele pode me
tirar esse direito", declarou ontem o Prefeito Mar-
cos Tamoyo. ,

Acrescentou que "o meu decreto estabelecendo
o preço da tarifa do lixo é um decreto administra-
tivo. Ele não tem de ser julgado por ninguém, ape-
nas pelo Governador". O Governo vai recorrer con-
tra a decisão da Assembléia por uma questão de
rotina". Recomendou à população que "pague a ta-
rifa de lixo nos prazos determinados para não pa-
gar multa".

O Governador do Estado
poderá recorrer da decisão
ao Supremo Tribunrl Fede-
ral. Neste caso, a tarifa íl-
cará sub judice. O decreto
do Prefeito entrou em vigor
a partir de 1» de janeiro

ANULAÇÃO

Na última quinta-íeira, a
Assembléia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro
aprovou o projeto da Depu-
tada Sanara Cavalcanti
(Arena) que nega referendo
e anula a criação da tarifa
de lixo, assinado pio Pre-
íeito Marcos Tamoyo, em 12
de novembro de 1975.

deste ano. Com a cobrança
da tarifa, o Município es-
pera arrecadar Cr$ 170 mi-
lhões.

O Prefeito aponta ao Deputado Hetíor Furtado, ao volante, o caminho a seguir em Jacarepaguá

Prefeito passa 11 horas em Feiraacaba
Jacarepaguá e promete
aue reconhecerá várias ruas

FGV abre
inscrições

porque sempre esperou be-
neficios da administração.
E a administração do anti-
go Distrito Federal, da An-
tiga Guanabara, sempre
correspondeu em nivel
melhor do qualquer outro
lugar do país. O Rio sem-
pre foi um exemplo de mo-
dernidade, tendo como se-
guidor próximo apenas o
Rio Grande do Sul.' Nin-
guém mais. Nem São Pau-
Io."

Afirmou que a expeotati-
va da comunidade sempre
existirá, como existe agora
em relação à fusão, "inven-
tada pelo Governo Federal,
que deve amamentar a
criança." Explicou que dizia
amamentar no sentido de"liberar recursos para que
a administração possa cum-
prir seus encargos." Acen-
tuou que "a ajuda deve vir
da União, porque o Estado
também tem muitos proble-
mas."

O Sr Diogo Lordello acha
que a harmonização e o
equilíbrio de poderes "deve
ser feito através de uma di-
visão mais justa dos tribu-
tos", encarando-se a si-
tuação particular de cada
município, pois uns não são
iguais aos outros."Na Amazônia, por exem-
pio, tem município que não
tem nem índio. Estudo do
Tribunal de Contas d a
União revelou que dos 3 mil
953 municípios brasileiros, 3
mil 347 (85%) têm menos
de 30 mil habitantes e ape-
nas 11 (0,3%) têm mais de
500 mil."

O conferencista declarou
que o fortalecimento muni-
cipal "é um tema quente"
para as próximas eleições,
mas poucos candidatos per-
ceberam.'-'Só tocaram, só trataram
do assunto os mais lúcidos.
Ou então alguns líderes
partidários. Mas para esses
a causa está relacionada
com outro nivel do proble-
ma, ou seja, as eleições em
si. Eles querem é assegurar
a realização do pleito, tam-
bém ameaçado pelo centra-
lismo exagerado."

para cursos
A Fundação feetúlio Var-

gas inicia em 18 de outubro
o quinto e último ciclo de
cursos de Administração de
empresas deste ano, estan-
do abertas as matrículas
para os 21 cursos. A du-
ração vai de três a oito se-
manas e as taxas variam de
Cr$ 1 mil 800 a Cr$ 3 mil
600. As aulas serão às se-
gundas e quintas, em dois
horários (18h45m e
20hl5m).

As inscrições podem ser
feitas na Praia de Botafogo,
190, sala 312, e serão dados
certificados aos alunos com
freqüência mínima de 75%.
Entre os cursos estão: Mer-
cado de Capitais, Open
Market, Dinâmica de Gru-
po, Administração de Car-
gos e Salários, Avaliação de
Desempenho, Organização e
Métodos, Noções de Compu-
tadores para Executivos e
Marketing.

Projeto da
marina não
foi enviado

A Divisão de Licitações
da Secretaria Municipal de
Obras está esperando até
hoje que a Riotur envie o
projeto da marina pública
do Parque do Flamengo a
fim de lançar o edital de
concorrência para a cons-
trucão. A Riotur havia in-
formado na semana passa-
da que o edital sairia dia 15.

Enquanto a Secretaria diz
que todas as informações
sobre a construção da marl-
na são fornecidas pela Rio-
tur — e esta afirma ser a
única responsável pelo pro-
jeto — o próprio presidente
do órgão de turismo, Sr Vi-
tor Pinheiro, não soube in-
formar nada e encaminhou
ao assessor da Diretoria Fí-
nanceira, Sr Carlos Vieira.
Este também "ignora o as-
sunto". No projeto inicial,
as obras começavam este
mês, mas a Riotur estendeu
o prazo até o final do ano.

ABL .lembra
Maurício
Lacerda

A Academia Brasileira de
Letras, em sua última
sessão, aprovou voto de pe-
sar pela morte do Sr Mauri-
cio Lacerda Filho. O voto
foi pedido pelo acadêmico
Odilo Costa, filho. O acadê-
mico Josué Montello asso-
ciou-se ao voto, a que tam-
bém se juntou, em nome da
mesa, ao dá-lo por aprova-
do, o presidente Autregési-
Io de Athayde.

Ao encaminhar o pedido,
Odylo Costa, filho disse que
o Sr Maurício Lacerda Filho
foi "alimentado desde o
berço nas fontes da mais
florida eloqüência brasi-
leira, a do ilustre homem
público, o grande tribuno
do povo, cujo nome her-
ciou", mas que "ele fugia, no
suave convívio, a toda ênfa-

j.
O reconhecimento de várias ruas, criação de

áreas de lazer, asfaltamento da Estrada do Gue-
renguê — que liga a Estrada dos Bandeirantes à
Taquara — e a reforma da Escola Morwan Figuei-
redo, foram pedidos atendidos pelo Prefeito Marcos
Tamoyo ao visitar ontem, durante 11 horas, a Re-
gião Administrativa de Jacarepaguá.

A visita começou pelo Posto de Saúde Professor
Samuel Libanio, que será entrsgue à população de
Vargem Grande dentro de 40 dias. Depois, o Pre-
feito inspecionou as obras do Centro Internacional
Riotur, uma área de 600 mil metros quadrados
junto ao Autódromo. Ficará pronto no final do pró-
ximo ano, a tempo de sediar o Congresso Interna-
cional de Radiologia.

vodca mas
tem uísque

PEDIDOS
Na Associação dos Mora-

dores de Curicica, o Prefei-
to prometeu reconhecer suas
ruas dentro de uma sema-
na. Também garantiu
aos moradores da Cida-
de de Deus, que, dentro de
uma mês, suas ruas terão
nomes bíblicos. Disse que
não pode 'de repente,
transformar Jacarepa-
guá em bairro cheio de in-
fra-estrutura", mas garan-
tiu que dará "uma boa gua-
ribada" em Gardênia Azul.

O Prefeito reconheceu "ser
muito importante" a cons-
trução da terceira pista da
Estrada Grajaú—Jacarepa-
guá, mas a Prefeitura não
tem dinheiro para fazê-la.
Na pista de subida, nos lo-
cais onde for possível, alar-
gará a estrada, para aten-
der ao tráfego de ônibus.
Para o alargamento, o DER
já tem projeto, apreciado,
inclusive pela Prefeitura.

Em Jacarepaguá, a Pre-
¦feitura está investindo Cr$
40 milhões no asfaltamento
de 15 ruas, abertura de 15
novas ruas, iluminação de
12 logradouros com luz a
vapor de mercúrio e com 90

lâmpadas incandescentes,.
construção de .três escolas e
reformas em Í2^

O Prefeito inaugurou a'
iluminação do Santuário de
N S da Penha e da Praça
Seca. Assinou cinco decre-
tos reconhecendo 16 logra-
douros. Um deles como Jua-
rez Barroso, em homena-
gem ao escritor e jornàlis-
ta recentemente falecido.

Disse o Prefeito que das
R eg i ões Administrativas
que visitou — Santa Cruz,
Campo Grande, Anchieta e
Jacarepaguá — a mais pro-
blemática é a de Anchieta.
Na próxima semana, visita-
rá Ricardo de Albuquerque,
um dos bairros de Anchie-
ta. Até o final do mês irá
a Bangu.

O Sr Marcos Tamoyo vi-
sitou Jacarepaguá acompa-
nhado de seu chefe de gabi-
nete, César Seroa da Mota;
dos Secretários de Obras,
Orlando Feliciano Leão; da
Saúde, Felipe Cardoso e da
Educação, Sra Teresinha
Saraiva, e do administra-
dor regional, Custódio de
Carvalho Filho, além do
Deputado pela Arena Hei-
tor Furtado.

No roteiro político
um morto no caminho

A visita do Prefeito Mar-
cos Tamoyo a Jacarepaguá
teve bem caracterizada a
campanha politica dos can-
didatos que ele apoia à Ca-
mara Municipal. Nas audi-
ências anteriores, afirmara
que não o movia interesse
político. Mas, ontem, che-
gou a cumprir roteiro pre-
parado pelo Deputado Hei-
tor Furtado; entrou em pe-
quenas ruas enlameadas,
apertou mãos de moradores.

Os 10 carros oficiais da
comitiva — saudada por
alto-falantes e fura-balões,
cuja utilização é proibida— foi escoltada por 14 sol-
dados da Policia Militar,
numa medida preventiva.
Curiosamente, uma das rei-
vindicações de moradores
foi para tirar o posto poli-
ciai do bairro.

MORTO NO CAMINHO

No Bairro de Gardênia
Azul, a comitiva entrou
numa rua, enlameada, on-
de havia um homem morto
no meio do caminho. Era
um funcionário da Viação
Cometa que resistira a as-
salto e foi fuzilado. Irônica-
mente, o Prefeito comen-
tou para o Deputado: "Olha
só, Heitor, mataram um
eleitor seu'' e ordenou que o
carro desse marcha à ré.

Anunciado pelo alto-fa-
lante de uma Kombi — "aí
está o Prefeito que teve a
coragem de ver os proble-
mas" — o Galaxie preto, já
bastante sujo de lama, en-

trou na Cidade de Deus. O
Prefeito dirigiu-se à Admi-
nistração da Cehab. Nin-
guém da comitiva notou
que a bandeira do Estado
do Rio estava hasteada de
cabeça para baixo. Prédio
muito mal conservado, o
Prefeito preferiu conversar
na calçada.

Enquanto o Senador Vas-
concelos Torres distribuía
seus cartões, os assessores
do Prefeito procuravam
atrair moradores, acenan-
do para que se aproximas-
sem. Uma mulher pediu em-
prego no Estado e o Depu-
tado prontificou-se a "fazer
o possível". Outra queria
que a Prefeitura acabasse
com as casas de triagem,
que são invadidas por mar-
ginais, e com os pivetes,
que, de 10 anos em diante,
já são viciados em tóxicos.

O Sr Marcos Tamoyo ex-
plicou que o problema era
da alçada do Estado, mas
que o levaria ao Governa-
dor. Ao final do diálogo, um
dos membros do conselho
de bairro agradeceu o em-
penho do Prefeito e disse:
— "A Cidade de Deus é
nosso lar e tem uma coisa
boa, que é o clima. Aqui as
crianças são criada» eomo
abóboras, pois elas crescem
com muita facilidade."

A Feira da Providência
ainda tem uísque na barra-
ca da Inglaterra, queijo
francês, artesanato e rou-
pas dos países da América
Latina; ontem acabou, a
vodka polonesa, o bacalhau
da Noruega e todos as artl-
gos da barraca de Israel. O
transito na Rua Jardim Bo-
tanico ficou engarrafado
nos dois sentidos, levando-
se até 20 minutos para per-
corrê-la.

Com o fim dos produtos
estrangeiros,' as barracas
dos Estados começarão a
vender mais j- hoje. A mais
procurada ate agora é a do
Espírito Santo, que vende
vários tipos de. arranjos de
plantas; os pratos típicos
também têm muita saída,
juntamente com os produ-
tos de cozinha dos Estados
do Norte e Nordeste, da
caàme-dè-sol aoTucupl.

SUCESSO
O coordenador econômico

da Feira, Sr Orlando Tra-
vancas, disse que o público
é maior este ano do que em
1975: 50 mil pessoas a visl-
taram quinta-feira, dia da
abertura, com uma arreca-
dação de CrS 2 milhões. A
barraca da França foi a que
mais vendeu (CrS 400 mil)
e a da Síria promete baixar
o preço do artesanato de
cobre, por causa da peque-
na saída (o objeto mais ba-
rato era um pequeno pote
de cobre, a CrS 150).

Caros também são os pre-
ços das lanchonetes que
ganharam barracas de gra-
ca: o misto quente, por
exemplo, custa Crç 10.

Tribunal
de Justiça
dá posse

Em cerimônia que durou
10 minutos tomou posse on-
tem, no Tribunal de Justi-
ça, na vaga aberta com a
aposentadoria compulsória
do Desembargador Mauro
Gouvea Coelho, o Sr Amíl-
car Laurindo Ribas, que vi-
nha desempenhando as
f u nç õ e s de desembarga-
dor-substituto na 4a. Cama-
ra Civil do Tribunal de Jus-
tica.

O Desembargador Amíl-
car Laurindo. Ribas é o pri-
meiro a tomar posse no Tri-^
bunal de Justiça do Estado
do Rio por promoção. Após
a fusão, ele entrou com re-
presentação junto ao í"TF
para que a primeira vaga
que surgisse fosse preenchi-
da por antigudade e não
por merecimento como es-
tabelece o Código de Orga-
nização e Divisão Judicia-
rias.

Após a fusão, a primeira
vaga que surgiu íoi conse-
quência da morte do De-
sembargador Nelson Ribeiro
Alves, último Presidente do
Tribunal de Justiça do
ex-Estado da Guanabara.
Entretanto, o Governador
Faria Lima preferiu preen-
cher a vaga, reconvocando
o Desembargador Murta Ri-
beiro que se encontrava em
disponibilidade.

A posse do Desembarga-
dor Laurindo Ribas foi sim-
ple3 como ele mesmo havia
pedido. Após ser introduzi-
do no plenário pelos seus
colegas Graccho Aurélio,
Olavo Tostes e Décio Cre-
ton, leu e assinou o termo
de compromisso.

População do interior ri
dos programas de Saúde e
reclama da falta de terra

Os projetos de participação da população nos
programas de saúde, além de serem executados de
cima para baixo, sem que a comunidade seja con-
sultada, não são coerentes com a realidade de cada
cidade. A população de Capim Grande, Minas Ge-
rais, chega a achar graça da preocupação dos sa-
nitaristas com a esquistossomose: "Pior do que os
caramujos existentes nos rios, é a falta de terra
para plantarmos".

A II Semana de Debates Científicos do Centro
de Ciências da Saúde da Universidade Federal do
Rio de Janeiro foi encerrada ontem, com uma con-
ferência do médico Cornelis Van Stralen, que apre-
sentou os resultados de uma pesquisa iniciada em
1974, em Capim Grande.

rantir a subsistência. Um
deles, que sofria de pollver-
minose — mas de três ti-
pos de verme em uma só
pessoa — ao ouvir de um
médico o conselho de que
deveria tomar vermífugo,
pois com os vermes ficaria
debilitado, doente, respon-
deu:"Moço, no meu trabalho
eu tenho de carregar — e
agüento — úm. saco de 80
quilos nas costas. Agora, se-
nhor vem dizer que eu es-
tou doente. O senhor
agüenta?".

TRABALHO

O médico Cornelis Van
Straller disse que esses pro-
jetos são elaborados longe
do município visado, sem
um conhecimento d a si-
tuação médico-Sanitária e
sem contrato prévio com a
população, necessários para
conhecer suas necessidades
e limitações.

Ém Capim Grande, a
maior preocupação dos ha-
bltarutes é a falta de traba-
lho, muito difícil. Para eles,
doença é não ter como ga-

A b

Cirurgião adverte contra |
perigos provocados pelos
vidros dos carros nacionais ~

"Os vidros dos veículos deveriam ser fabrica-
dos para se esfarelarem sob qualquer impacto e não
se fragmentarem, como acontece nos carros nacio- ~*
nais. Durante a minha carreira, a maior parte dos
casos atendidos foi decorrente de acidentes domes- ..
ticos. Em segundo lugar, de vítimas de transito", -
afirmou o cirurgião Ivo Pitangui na IX Semana
do Deficiente Físico.

O médico — que falou sobre Trauma Urbano
e Cirurgia Plástica — relembrou que as técnicas
cirúrgicas se desenvolvem quando tragédias como
a do circo de Niterói exigem a busca de novos mé- •
todos de recuperação. O incêndio, provocado por um
doente mental, matou mais de 300 pessoas, prin- M
cipalmente crianças, e foi citado como exemplo da --
violência no mundo moderno.

acidentes diminuí gradati-
vãmente com as campa-
nhas de reeducação, desen- "
volvidas em Estocolmo e
nas grandes cidades.

"Estas medidas de segu- '
rança são os únicos paliati- '
vos para as grandes tragé-
dias", acrescentou.

Os Centros de Reabili-
tação Profissional do INPS
atenderam 9 milhões 654 mil
deficientes de 1975 até o ,,
inicio deste ano e menos da ,
metade — 4 milhões 155 mil ¦
— voltou ao trabalho, afir- ,,
mou o coordenador nacio- -¦
nal de reabilitação física
do órgão, Odir Mendes Pe- *.
reira, ao falar sobre Reabi- ,,
litação Profissional na me- «
sa-redonda da promoção do
Instituto Oscar Clark. -,,

RAZÕES

Pára o Dr Ivo Pitangui,
a evolução da cirurgia repa-
radora está sempre ao lado
das grandes tragédias. "Na
ocasião do incêndio, encon-
trei casos gravíssimos que
exigiram perícia e um pro-
fundo tratamento psicológi-
co no paciente para sua re-
cuperação. Todos os casos
foram desafios que a técni-
ca brasileira venceu".

A educação no transito
foi outro problema analisa-
do pelo médico — que é
membro da Academia Na-
cional de Medicina. Ele
acredita nas campanhas
contra a violência como
meio de amenizar os desas-
três rotineiros e lembrou
que na Suécia o número de

,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:

j.

AVISO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FILIAL

DO RIO DE JANEIRO comunica, aos parti-
cipantes do PIS, que todas as segundas-

vias dos cartões de inscrições, solicitadas

no período de novembro de 1975 a agos-

to de 1976, se encontram à disposição dos

interessados na Agência Almirante Barro-

so situada na Av. Rio Branco, 174.
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Reservas cambiais superam em
ÜS$ 1,2 bilhão nível de maio

Banqueiro vê economia
ligada à política

l Em comentários à confe-
.•ência de Jurgen Donges,
£o Instituto de Economia
Mundial, de Kiel, ontem no
Seminário sobre Adam
gmith, o vice-presidente do
Unibanco, Sr Marcilio Mar-
çues Moreira, observou que
não procede o reparo do
çonferenclsta de que os pai-
ses subdesenvolvidos en-
fatizam os problemas eco-
cômicos ao conferir-lhes
«unho político.- — Parece-me — justifica
t- que as exposições dos
dias anteriores deixaram
bem claro que economia e
política são indissolúveis, e
que o próprio Adam Smith
pensava em termos de uma
ilência social global de que
ãão excluía arraigada pers-
pectiva ética.

èoMÉRCIO INJUSTO

«Concordou o Sr Marcilio
Moreira com a premissa do
professor Donges de que pa-,
ra os países subdesenvol-
vidos, ou a partir de sua

•ótica, o atual sistema Inter-"nacional de comércio é in-
;justo. E, em ¦ apoio à afir-
Jmação, alinha dados do
¦.professor Donges:
j 1) queda da participação
idos subdesenvolvidos nas
exportações mundiais, d e
J28% em 1950 para 16% em
,1974; 2) a alta proporção de
;m atér 1 as-primas (80%)
^naquelas exportações; 3) a
'baixa participação dos pai-
!se's subdesenvolvidos
• (menos de 7%) na pro-
Sdução mundial, e finalmen-
:te, 4) o hiato crescente nos
[níveis de renda per capita,¦.cuja média passou, de. 10
•para um, no começo da
.década de 50, a 14 para um
;hoje.
) .Sobre a afirmação do pro-'fessor Donges de que foi a
1 partir do êxito da OPEP
>que os paises subdesenvol-'vidos conseguiram coor-
ídenar suas reivindicações e
| metas a respeito de uma
inova ordem internacional,
•diz o Sr Marcilio Moreira

que o aumento do preço do
petróleo veio na verdade"minar as bases econômicas
de solidariedade dos povos
subdesenvolvidos, pois fo-
ram sobretudo os países do
Terceiro e do Quarto Mun-
dos que mais duramente so-
freram as conseqüências da
cartelização opepiana".

INDEXAÇÃO

Sobre os acordos' de es-
tabllização propostos pelo,
professor Donges, estabili-
zação essa produto por pro-
duto, em vez de acordos que
englobem várias matérias-
primas num só cesto, diz o
Sr Marcilio Moreira que a
idéia, razoável em si, não
o é o corolário, que aduz,
que se deva renunciar ao
objetivo irrealista de inyer-
ter tendências a longo pra-
üo, uma vez que é a deterl-
oração secular dos termos
de intercâmbio dos pro-
d utos predominantemente
exportados por eles, e não
de todas as matérias-
primas, uma das principais
preocupações dos países
subdesenvolvidos.

E continua o vice-
presidente do Unibanco: A
proposição que defende o
esquema de financiamento
compensatório o mais au-
tomático possível é velha
reivindicação dos países
subdesenvolvidos, contanto
que o mesmo seja a custos
e prazos compatíveis.

Quanto à proposição do
professor Donges — "um
conselho contra um esque-
ma de indexação dos pro-
dutos de exportação d e
matérias-primas" — obser-
va o Sr Marcilio Moreira
que "nossa f amillaridade
com as virtudes e os vícios
da correção monetária nos
convencem que o melhor
remédio é a não doença, ls-
to é, a estabilidade das
principais moedas do
comércio mundial e, por-
tanto, de nossa capacidade
de importação".

po)
NACIONAL BRASILEIRO

COMPANHIA DE SEGUROS
C.G.C. 33.053.620/0001-48

AVISO AOS ACIONISTAS
Ficam os senhores acionistas da Nacional Brasileiro Compa-

nhia de Seguros avisados que, de acordo com o deliberado em
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 d» setembro
de 1976 que autorizou o aumento do capital social em Cr$
4.264.978,00 com capitalização de créditos, que lhes é assegurado
o prazo de 30 (Irinta) dias contados da data da primeira publi-
cação deste aviso para exercerem o direito de preferência na
subscrição1 do referido aumento de Cr$ 4.264.978,00 em novas
ações ordinárias nominativas de Cr$ 1,00 cada uma.

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1976.

(a) Dr. CLITO BARBOSA BOKEL
Diretor Presidente

(a) JORGE DA SILVA PINTO
Diretor Gerente (P

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE VIAÇÃO

E OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
N.° 065/76

Referência: — Construção de um armazém de cereais (parte
estrutura metálica) em Aquidauana — MT

De ordem do Diretor Geral do Departamento de Obras Pú-
blicas do Estado de Mato Grosso — DOP., tornamos público que
acha-se aberta neste Departamento a Tomada de Preços para cons-
trução de um armazém de cereais (parle estrutura metálica) em
Aquidauana — MT. nos termos da lei n.° 3.723 de 31/05/76.

O capital mínimo exigido para participação na presente To-
mada de Preços será de Cr$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhen-
tos mil cruzeiros) intcgraÜzactos até a data prevista para encerra-
mento da licitação.

As propostas deverão ser entregues nc dia 15 de outubro de
1976, às 15,00 horas, com tolerância máxima de 5 minutos na
sala de Licitação do DOP., no CPA.

Os interessados, devidamente cadastrados no DOP., poderão
obter cópia integral do Edital, bem como os demais elementos
da presente Tomada de Preços » partir do dia 25/09/76, no ser-
viço de Licitações DOP—CPA., mediante o pagamento de Cr$
1.000,00 (hum mil cruzeiros).

Prazo: — O prazo para execução da obra é de 180 dias.

Departamento de Obras Públicas, em Cuiabá, 15 de setembro
de 1976.

Econ. ERNILDO JOSÉ LANZARINI
Chefe do Serviço de Licitações

De acordo: —

Econ. GILBERTO GOMES GUIMARÃES
Diretor Administrativo

(P

O Ministro Mário Henrique Simonsen
anunciou que as reservas brasileiras em moe-
das estrangeiras aumentaram, desde maio
passado até ontem, em 1 bilhão e 200 milhões
de dólares (Cr$ 13 bilhões e 644 milhões).
Disse ainda que em maio passado as reser-
vas atingiram os valores mais baixos dos úl-
timos anos.

O atual valor dessas reservas seria apro-
ximadamente de 4 bilhões e 600 milhões de
dólares (Cr$ 52 bilhões e 302 milhões), desde
que o Banco Central já anunciou que as re-
servas em maio passado estavam em 3 bi-
Ihões e 404 milhões de dólares (Cr$ 38 bi-
Ihões e 703 milhões).

Previsões do BIRD
O Ministro explicou que o aumento das

reservas pode ser considerado como um dos
primeiros resultados da política de restrição
ao crédito interno que o Governo vem ado-
tando há alguns meses. Os empresários pro-
curaram financiamentos no estrangeiro na
medida em que encontraram dificuldades
no acesso ao crédito interno.

Solicitado a realizar uma previsão sobre
de quanto seria o déficit da balança comer-
ciai de 1977, o Ministro aceitou apenas dizer
que o Banco Mundial (BIRD) estimou que
este déficit no Brasil será inferior a 1 bilhão
de dólares. Simonsen não quis dizer se con-
siderava essas cifras otimistas ou pessimis-
¦tas. - •

Simonsen comentou que a economia já
não está mais aquecida. Pode-se deduzir
disso que o Ministro espera efeitos a curto
prazo das medidas adotadas de restrição ao
crédito esta semana. Isto porque, se a pro-
pensão a investir dos empresários fosse
maior, evidentemente eles estariam mais
dispostos a tomar empréstimos a juros mais
elevados.

O Ministro disse que naturalmente o
Governo poderá adotar novas medidas no
combate à inflação caso isso seja necessário.
Acrescentou, entretanto, que as resolu-
ções adotadas esta semana deverão começar
a contribuir para conter a inflação em breve.

Mário Henrique Simonsen observou que
o combate à especulação só pode ser realiza-
do através do controle do crédito. Explicou
que depois da Resolução 386 do Conselho Mo- '
netário Mundial diminuiu inclusive o nume-
ro de lançamentos no mercado imobiliário.
Disse que não está preocupado com o fato de
que o Governo começará a devolver os depó-
sitos prévios realizados para as importações.
Acrescentou que o orçamento de 1977 levará
em conta que este volume correspondente de
recursos não continuará sendo retirado de
circulação, mas apenas renovado, já que o
depósito prévio permanecerá em vigor. O Mi-
nistro Mário Henrique Simonsen disse ainda
que atualmente não existe produto brasi-
leiro que não possa ser exportado em função
da atual cotação dp cruzeiro contra o dólar,
ao contrário do que ocorria em abril passado
que, em função dos produtos gravosos, o Go-
verno teve que acelerar as minidesvaloriza-
ções do cruzeiro.
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O valor das reservas cam.biais brasileiras atingiu
nos últimos âias os seus níveis ?nais elevaãos
ãesãe fevereiro de 1975. Segundo dados ão Mi-
nistro ãa Fazenãa, elas atingiram seus valores
mais reãtiziãos em maio passaáo. Até aquele
mês, o gráfico baseia-se em dados áo Banco Cen-
trai. Até setembro, são estimativas a partir da

lãeclaração áo Ministro

Ministro pede que o
comércio dê soluções

Salvador — O Ministro Interino da In-
ãústría e do Comércio, Sr Paulo Vieira Be-
lotti. afirmou ontem, no encerramento áa
XVII Convenção Nacional do Comércio Lo-
jista, que- "não se deve deixar ao Governo o
peso das preocupações e o ônus das soluções
dos problemas atuais" e que "o próprio co-
mércio tem de encontrar as melhores solu-
ções, porque certamente serão várias, abran-
gendo todo o setor ou encarando apenas par- .
te dele".

Explicou ele que, "em última análise,
muitas das soluções devem ser encontradas
pelos próprios interessaáos e o comércio áeve
utilizar a capacidade criadora e realizadora
dos seus homens, para pôr em prática ou ino-
var fórmulas que possibilitem alcançar os ob-
jetivos próprios". Observou que se atribui ge-
neralizadamente ao setor de distribuição a
responsabilidade básica por grande parcela
dos problemas que afligem a economia do pais,
pela alta dos preços e pela própria inflação.

O fato — continuou — resulta das cir-
cunstancias do ato final da atividade econô-
mica — a transferência ao consumidor do
bem ou serviço — estar a cargo áo comércio,
que assim vincula a todas as condições que
prevalecem neste instante da operação.

O ministro interino situou em seguida que
as perspectivas são de que as atitudes restri-
tivas em relação ao comércio se ampliem a
curto prazo, em decorrência da crescente po-
litização do consumidor. "A força de pressão
do movimento do consumismo (que arregimen-
ta o consumiáor para a defesa dos seus in-
teresses) pode exercer sobre o sistema político
de decisão não deve ser subestimada, sobretu-
do quando, como já vai ocorrenáo, o consumi-
dor individual adquire consciência dos seus di-
reitos de ser bem servido", disse.
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Ângelo Sá nega que
B. Brasil concorra
com bancos privados

Em palestra na Escola
Superior de Guerra, o pre-
sidente do Banco do Brasil,
Sr Ângelo Calmon de Sá,
negou ontem que o Banco
faça concorrência aos ban-
cos comerciais privados e
afirmou que "na área agri-
cola o sistema privado só
aplica mais que o BB na
comercialização, onde o s
riscos são menores, por-
quanto os produtos já se
encontram colhidos".

Sobre a participação cre-
ditícia do Banco do Brasil
no total da assistência ao
setor privado, disse que em
junho passado era de 46%.
E esclareceu: "Cumpre
que essa elevada posição
decorre 'tanito da utilização
do Banco como instrumento
de política como também
dos negócios que realiza na
qualidade de agente do
Governo Federal'".

AGROPECUÁRIA

Após apontar os percen-
tuals de empréstimos ao
setor privado no período
1972 a agosto de 1976, o Sr
Calmon de Sá declarou que
a respeito dos índices apon-
tados cabia considerar que"o Banco do Brasil concen-
tra mais de dois terços do
crédito dirigido à agropecu-
ária por todo o sistema
bancário". E alinhou outras
considerações

— Enquanto o Banco des-
tina à agropecuária mais
da metade de seus financia-,
mentos globais, os bancos
comerciais dedicam-lhe
somente um quinto; os ban-
cos comerciais direcionam à
indústria 58,8% de seus
financiamentos globais,
contra 3 0,9% proporcio-
nados pelo Banco do Brasil,
valendo ressaltar que o
Banco atende prioritária-
mente às pequenas e
médias empresas.

Concluiu dizendo que "ou-
tra característica importan-
te do Banco n.a política de
crédito em geral é a de
atendimento a situações de
emergência, mediante assla-
tência especial a setores ou
regiões afetadas por proble-
mas cliimáibicos ou de mer-
cado".

Afirmou o Sr Ângelo Cal-
mon de Sá que "o Brasil
tem amplas possibilidades
de tornar-se auto-suficiente
em produtos agropecuários

/ e de ser grande suprldor"* mundial de alimentos e
.. matérias-primas, passando

< JR a dispor, no futuro, de lm-

cortante fonte de poder po-,
litico". p

O esforço que o paisi
empreende para desenvol-
ver o setor agropecuário-
depende fundamentalmente
do papel desempenhado pe-
Io crédito rural, já que-
financia todas as suas ativl-"
dades e incentiva a moder-
nização dos métodos de ex-
ploração — disse.

Declarou o presidente do
Banco do Brasil que "na
distribuição dos emprés-
timos rurais o Banco con-
tem f. Ia basicamente os
pequenos e médios produto-
res, mediante critérios ope-
racionais que tornam mais
flexível a concessão da as-
sistência a esses clientes".

Basta dizer — ajuntou
— que de 1 milhão de con-"
tratos de crédito assinados
em 1975, cerca de 730 mil sé
situavam na faixa de até
Cr$ 25 mil. Se elevarmos es-J
sa quantia para Cr$ 200 mil,'
abrangeremos 956 mil con-"
tratos. Isso significa que o'
Banco assume riscos e en-'
cargos em escala muito
maior do que a rede banca-
ria privada, haja vista os
benefícios que concede ao_^
pequeno produtor rural. ,"j

VANTAGENS

A propósito desta decla-
ração, o Sr Ângelo Calmon'
de Sá afirmou que o Banco
do Brasil opera com "taxar
de Juros de 10% ao ano, in-"
ferior à fixada pelo Conse--
lho Monetário Nacional pa-""
ra esse tipo de operação-
(13% ao ano), dispensa ga-
rantia, registros de cartó-
rios e o cadastro é slmpll-
ficado", entre outras van-
tagens.

Falou da política de re-
dução de desigualdades re-
gionais dizendo que "nesse
contexto assume relevo o-
critério de abertura de-
novas filiais, pioneiras, que -

procura atender fundamen-
talmente regiões mais ca-'-'
rentes da assistência d o
Banco e ampliar o financia-'^
mento aos produtores ru-"
rais".

O apoio creditlclo aos"
exportadores alcançou Cr$~
11,5 bilhões no final de?
agosto de 1976. Com recur-><
sos do Flnex foram apli-~
oados cerca de Cr$ 6,4 bl-7|
Ihões e os restantes Cr$ 5,1 .
bilhões, com recursos do
Banco.

"ifr MPAS/INPS
Ministério da Previdência^ e Assistência Social
Instituto NafcionaÍ:<Je-Prèvidéhcíà"Sóciáí ';_

EDITAL - ESTÁGIOS DE ALUNOS

A Subsecretária Regional de Assistência Médica em cumpri-

menlo a IN n.° DASP - 52 de 31/3/76, RS n.° INPS 036.36 de

28/06/76 e OS n.° SAM - 039.17 de 28/06/76, comunica que as

Instituições de Ensino identificadas com as atividades abaixo rela-

cionadas e interessadas em firmar convênio para estágio de estu-

dantes do último ano do "Currículo Escolar", sob a forma de

bolsa de estudo, deverão encaminhar oficio, observando o prazo
de até o úllimo dia de setembro do corrente ano.

Endereço - AVENIDA VENEZUELA, 134, BLOCO B, 5.8 ANDAR.

(CRATEP) - (Comissão Regional de Aperfeiçoamento

Técnico-Profissional)

ATIVIDADES:

— Para estudantes do nível superior

1.1 — Medicina
1.2 — Odontologia
1.3 — Farmácia
144 Biologia (Bioquímica)
1.5 Enfermagem
1.6 Nutrição
1.7 Serviço Social
1.8 Reabilitação
1.9 Engenharia (Construção Civil, Mecânica, Elétrica t Ele-

trônica)
1.10- Arquitetura (de Unidades Médico-Assistenciais)

— Para estudantes do nivel profissionalizante do 2." grau

2.1 Técnico de Enfermagem
2.2 Massagista
2.3 Operador de Raios X
2.4 Prático de Farmácia
2.5 Técnico de Laboratório
2.6 Técnico de Edificações
2.7 Técnico de Mecânica em geral
2.8 Técnico de Mecânica de Refrigeração e Ventilação Ar-

tificial.
2.9 — Técnico de Eletrônica
2.10— Técnico de Eletricidade Geral (Eletrotécnica)
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cambiais superam em
bilhão nível de maio

Banqueiro vê economia
ligada à política

+ Em comentários à confe-
jrência de Jurgen Donges,
do Instituto de Economia
Mundial, de Kiel, ontem no
Seminário sobre Adam
.Smith, o vice-presidente do
.Unibanco, Sr Marcílio Mar-
¦quês Moreira, observou que
não procede o reparo do
conferencista de que os pai-
ses subdesenvolvidos en-
ífatizam os problemas eco-
nõmicos ao conferir-lhes
cunho político.

— Parece-me — justifica— que as exposições dos
dias anteriores deixaram
,£em claro que economia e
política são indissolúveis, e
que o próprio Adam Smith
ipensava em termos de uma
ciência social global de que
iião excluía arraigada pers-
Ipectiva ética.

COMÉRCIO INJUSTO
v

Concordou o Sr Marcilio
Moreira com a premissa do

.professor Donges de que pa-
ra os países subdesenvol-

%-vidos, ou a partir de sua
«ótica, o atual sistema inter-
(nacional de comércio é in-
'justo. E, em apoio à afir-
'mação, alinha dados do¦professor Donges:
1 1) queda da participação!dos subdesenvolvidos nas'exportações mundiais, d e'28% em 1950 para 16% em'1974; 2) a alta proporção de'matérias-primas (80%)
.naquelas exportações; 3) a
. baixa participação dos pai-
_ses subdesenvolvidos
j (menos de 77o) na pro-
I dução mundial, e finalmen-
<te, 4) o hiato crescente nos
(niveis de renda per capita,
,cuja média passou, de 10
,para um, no começo da
i década de 50, a 14 para um
.hoje.
i Sobre a afirmação do pro-ifessor Donges de que foi a
I partir do êxito da OPEP
'que os países subdesenvol-
•vidos conseguiram coor-"denar suas reivindicações e'metas a respeito de" uma'nova ordem internacional,
!diz o Sr Marcílio Moreira

que o aumento do preço do
petróleo veio na verdade"minar as bases econômicas
de solidariedade dos povos
subdesenvolvidos, pois fo-
ram sobretudo os países do
Terceiro e do Quarto Mun-
dos que mais duramente so-
íreram as conseqüências da
cartelização opepiana".

INDEXAÇÃO

Sobre os acordos de es-
tabilização propostos pelo
professor Donges, estabili-
zação essa produto por pro-
duto, em vez de acordos que
englobem várias matérias-
primas num só cesto, diz o
Sr Marcilio Moreira que a
idéia, razoável em si, não
o é o corolário, que aduz,
que se deva renunciar ao
objetivo irrealista de inver-
ter tendências a longo pra-
so, uma vez que é a deterl-
oração secular dos termos
de intercâmbio dos pro-
d utos predominantemente
exportados por eles, e não
de todas as matérias-
primas, uma das principais
preocupações dos países
subdesenvolvidos.

E continua o vice-
presidente do Unibanco: A
proposição que defende o
esquema de financiamento
compensatório -o mais au-
tomático possível é velha
reivindicação dos países
subdesenvolvidos, contanto
que o mesmo seja a custos
e prazos compatíveis.

Quanto à proposição do
professor Donges — "um
conselho contra um esque-
ma de Indexação dos pro-
dutos de exportação de
matérias-primas" — obser-
va o Sr Marcilio Moreira
que "nossa f amiliaridade
com as virtudes e os vícios
da correção monetária nos
convencera, que o melhor
remédio é a não doença, is-
to é, a estabilidade das
principais moedas do
conjércio mundial e, por-
tanto, de nossa capacidade
do importação".

(S) NACIONAL BRASILEIRO
COMPANHIA DE SEGUROS

C.G.C. 33.053.620/0001-48

AVISO AOS ACIONISTAS
Ficam os senhores acionistas da Nacional Brasileiro Compa-

nhia de Seguros avisados que, de acordo com o deliberado em
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de setembro
de 1976 que autorizou o aumento do capital social em Cr$
4.264.978,00 com capitalização de créditos, que lhes é assegurado
o prazo de 30 (trinta) dias contados da data da primeira publi-
cação deste aviso para exercerem o direito de preferência na
subscrição do referido aumento de Cr$ 4.264.978,00 em novas
ações ordinárias nominativas de Cr$ 1,00 cada uma.

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1976.

(a) Dr. CLITO BARBOSA BOKEL
Diretor Presidente

(a) JORGE DA SILVA PINTO
Diretor Gerente (p

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE VIAÇÃO

E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
N.° 065/76

Referência: — Construção de um armazém de cereais (parte
estrutura metálica) em Aquidauana — MT

De ordem do Diretor Geral do Departamento de Obras Pú-
blicas do Estado de Mato Grosso — DOP., tornamos público que
acha-se aberta neste Departamento a Tomada de Preços para cons-
trução de um armazém de cereais (parte estrutura metálica) em
Aquidauana — MT. nos termos da Lei n.° 3.723 de 31/05/76.

O capital mínimo exigido para participação na presente To-
rriada de Preços será de CrS 1.500.000,00 (hum milhão e quinhen-
tos mil cruzeiros) integralizados até a data prevista para encerra-
mento da licitação.

As propostas deverão ser entregues no dia 15 de outubro de
1976, às 15,00 horas, com tolerância máxima de 5 minutos na
sala de Licitação do DOP., no CPA.

Os interessados, devidamente cadastrados no DOP., poderão
obter cópia integral do Edital, bem como os demais elementos
da presente Tomada de Preços a partir do dia 25/09/76, no ser-
viço de Licitações DOP—CPA., mediante o pagamento de Cr$
1.000,00 (hum mil cruzeiros).

Prazo: — O prazo para execução da obra é de 180 dias.

Departamento de Obras Públicas, em Cuiabá, 15 de setembro
de 1976.

Econ. ERNILDO JOSÉ IANZARINI
Chefe do Serviço de Licitações

De acordo: —

Econ. GILBERTO GOMES GUIMARÃES
Diretor Administrativo

O Ministro Mário Henrique Simonsen
anunciou que as reservas brasileiras em moe-
das estrangeiras aumentaram, desde maio
passado até ontem, em 1 bilhão e 200 milhões
de dólares (Cr$ 13 bilhões e 644 milhões).
Disse ainda que em maio passado as reser-
vas atingiram os valores mais baixos dos úl-
timos anos.

O atual valor dessas reservas seria apro-
ximadamente de 4 bilhões e 600 milhões de
dólares (Cr§ 52 bilhões e 302 milhões), desde
que o Banco Central já anunciou que as re-
servas em maio passado estavam em 3 bi-
lhões e 404 milhões de dólares (Cr$ 38 bi-
lhões e 703 milhões).

Previsões do BIRD
O Ministro explicou que o aumento das

reservas pode ser considerado como um dos
primeiros resultados da política de restrição
ao crédito interno que o Governo vem ado-
tando há alguns meses. Os empresários pro-curaram financiamentos no estrangeiro na
medida em que encontraram dificuldades
no acesso ao crédito interno.

Solicitado a realizar uma previsão sobre
de quanto seria o déficit da balança comer-
ciai de 1977, o Ministro aceitou apenas dizer
que o Banco Mundial (BIRD) estimou queeste déficit no Brasil será inferior a 1 bilhão
de dólares. Simonsen não quis dizer se con-
siderava essas cifras otimistas ou pessimis-tas.

Simonsen comentou que a economia jánão está mais aquecida. Pode-se deduzir
disso que o Ministro espera efeitos a curto
prazo das medidas adotadas de restrição ao
crédito esta semana. Isto porque, se a pro-
pensão a investir dos empresários fosse
maior, evidentemente eles estariam mais
dispostos a tomar empréstimos a juros mais
elevados.

O Ministro disse que naturalmente o
Governo poderá adotar novas medidas no
combate à inflação caso isso seja necessário.
Acrescentou, entretanto, que as resolu-
ções adotadas esta semana deverão começar
a contribuir para conter a inflação em breve.

Mário Henrique Simonsen observou queo combate à especulação só pode ser realiza-
do através do controle do crédito. Explicou
que depois da Resolução 386 do Conselho Mo-
netário Mundial diminuiu inclusive o nume-
ro de lançamentos no mercado imobiliário.
Disse que não está preocupado com o fato de
que o Governo começará a devolver os depó-
sitos prévios realizados para as importações.
Acrescentou que o orçamento de 1977 levará
em conta que este volume correspondente de
recursos não continuará sendo retirado de
circulação, mas apenas renovado, já que o
depósito prévio permanecerá em vigor. O Mi-
nistro Mário Henrique Simonsen disse ainda
que atualmente não existe produto brasi-
leiro que não possa ser exportado em função
da atual cotação do cruzeiro contra o dóíar,
ao contrário do que ocorria em abril passado1
que, em função dos produtos gravosos, o Go-
verno teve que acelerar as minidesvaloriza-
ções do cruzeiro.
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O valor das reservas cambiais brasileiras atingiu
nos últimos dias os seus níveis mais elevados
desde fevereiro de 1975. Segundo dados do Mi-
nistro da Fazenda, elas atingiram sews valores
mais reduzidos em maio passado. Até aquele
mês, o gráfico baseia-se em dados do Banco Cen-
trai. Até setembro, são estimativas a partir da

declaração do Ministro

Economistaalemão vê
injustiça no comércio

O economista alemão Juergen Donges, fa-
lando no encerramento do Seminário Interna-
cional de Econoinia, que celebrou o oicente-
nário do livro de Adam Smith "Riqueza das
Nações", disse que "desde o ponto-de-vista
dos paises em desenvolvimento, o atual siste-
ma internacional de trocas — que funciona
sob os princípios de livre mercado — é injus-
to".

Juergen Donges, do Instituto für Weltwir-
tschaft, da Alemanha Ocidental, disse que a
participação dos países em desenvolvimento
nas exportações mundiais caíram de 28% em
1950 para 16% em 1974, excluindo os paises
exportadores ãe petróleo. O economista fez 5
propostas que se relacionam com a introdução
ãe uma "nova ordem econômica mundial". Es-
tas são: 1) a formação de cartéis pelos países
produtores de commoãities com a finalidade
de elevar seus preços. 2) a estabilização das
receitas do comércio exterior das exportações
de commodities através de um acordo interna-
cional englobando todas as commodities de in-
teresse dos paises em desenvolvimento. 3) rea-
lização de correção monetária dos preços de~todas as commodities através de acordos in-
tergovernamentais. 4) reconstrução da produ-
ção industrial internacional de forma que au-
mente a participação nesse total que é de 7%
atualmente para 25% no ano 2000. 5) o direito
dos países em desenvolvimento em nacionali-
zar os investimentos estrangeiros de acordo
com leis nacionais, e não internacionais.

O economista alemão propôs que os
países em desenvolvimento deveriam naciona-
lizar os investimentos estrangeiros e procurar
desenvolver suas próprias tecnologias sobre-
tudo porque os investimentos externos nor-
malmente não condizem com as condições
econômicas dos subdesenvolvidos.

Ângelo Sá nega que
B. Brasil concorra
com bancos privados

Em palestra na Escola
Superior de Guerra, o pre-
sidente do Banco do Brasil,
Sr Ângelo Calmon de Sá,
negou ontem que o Banco
faça concorrência aos ban-
cos comerciais privados e
afirmou que "na área agri-
cola o sistema privado só
aplica mais que o. BB na
comercialização, onde o s
riscos são menores, por-
quanto os produtos já se
encontram colhidos".

Sobre a participação cre-
diticia do Banco do Brasil
no total da assistência ao
setor privado, disse que em
junho passado era de 46%.
E esclareceu: "Cumpre
que essa elevada posição
decorre tanto da utilização
do Banco como instrumento
de política como também
dos negócios que realiza na
qualidade de agente do
Governo Federal'".

AGROPECUÁRIA

Após apontar os percen-
tuais de empréstimos ao
setor privado no período
1972 a agosto de 1976, o Sr
Calmon de Sá declarou que
a respeito dos índices apon-
tados cabia considerar que"o Banco do Brasil concen-
tra mais de dois terços do
crédito dirigido à agropecu-
ária por todo o sistema
bancário". E alinhou outras
considerações

— Enquanto o Banco des-
tina à agropecuária mais
da metade de seus financia-
mentos globais, os bancos
comerciais dedicam-lhe
somente um quinto; <_s ban-
cos comerciais direcionam à
indústria 58,8% de seus
financiamentos globais,
contra 3 0,9% proporcio-
nados pelo Banco do Brasil,
valendo ressaltar que o
Banco atende prioritária-
mente às pequenas e
médias empresas.

Concluiu dizendo que "ou-
tra característica importan-
te do Banco na política de
crédito em geral é a de
atendimento a situações de
emergência, mediante assls.
tência especial a setores ou
regiões afetadas por proble-
mas climáticos ou de mer-
cado".

Afirmou o Sr Ângelo Cal-
mon de Sá que "o Brasil
tem amplas possibilidades
de tornar-se auto-suficiente
em produtos agropecuários
e de ser grande suprido,
mundial de alimentos e
matérias-primas, passando
a dispor, no futuro, de lm-

portante fonte de poder po-lítico".
O esforço que o paisempreende para desenvol-

ver o setor agropecuário
depende fundamentalmente
do papel desempenhado pe.Io crédito rural, já- quefinancia todas as suas ativl-
dades e incentiva a moder-
nização dos métodos de ex-
ploração —- disse.

Declarou o presidente do
Banco do Brasil que "na
distribuição dos emprés-
timos rurais o Banco con-
t e m r 1 a basicamente os
pequenos e médios produto-res, mediante critérios ope-
racionais,que tornam mais
flexível a' concessã< da as-
sistência a esses clientes".

Basta dizer — ajuntou— que de 1 milhão de con-
tratos de crédito assinados
em 1975, cerca de 730 mil sesituavam na faixa de até
Cr$ 25 mil. Se elevarmos es-
sa quantia para Cr$ 200 mil,
abrangeremos 956 mil con-
tratos. Isso significa que o
Banco assume riscos e en-
cargos em escala muito
maior do que a rede banca-
ria privada, haja vista os
benefícios que concede ao
pequeno produtor rural.

VANTAGENS

A propósito desta decla-
ração, o Sr Ângelo Calmon
de Sá afirmou que o Banco
do Brasil opera com "taxa
de juros de 10% ao ano, in-
ferior à fixada pelo Conse-
lho Monetário Nacional pa-
ra esse tipo de operação
(13% ao ano), dispensa ga-
rantia, registros de cartó-
rios e o cadastro é slmpll-
ficado", entre outras van-
tagens.

Falou da política de re-
dução de desigualdades re-
gionais dizendo que "nesse
contexto assume relevo o
critério de abertura d-e
novas filiais, pioneiras, que
procura atender fundamen-
talmente regiões mais ca-
rentes da assistência d o
Banco e ampliar o financia-
mento aos produtores ru-
arais".

O apoio creditlcio aos •
exportadores alcançou Cr$
11,5 bilhões no final de
agosto de 1976. Com recur-
sos do Finex foram apli-
oados cerca de Cr$ 6,4 bi'-
lhões e os restantes Cr$ 5,1
bilhões, com recursos do
Banco.

^ MPAS/INPS
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional de Previdência Social'.' :"v

EDITAL - ESTÁGIOS DE ALUNOS

A Subsecretária Regional de Assistência Médica em cumpri-
mento a IN n.° DASP - 52 de 31/3/76, RS n.° INPS 036.36 de
28/06/76 e OS n.° SAM - 039.17 de 28/06/76, comunica que as
Instituições de Ensino identificadas com as atividades abaixo rela-
cionadas e interessadas em firmar convênio para estágio de estu-
dantes do último ano do "Currículo Escolar", sob a forma de
bolsa de estudo, deverão encaminhar ofício, observando o prazo
de até o último dia de setembro do corrente ano.

Endereço - AVENIDA VENEZUELA, 134, BLOCO B, 5.° ANDAR.

(CRATEP) — (Comissão Regional de Aperfeiçoamento

Técnico-Profissional)

ATIVIDADES:

— Para estudantes do nível superior

1.1 — Medicina
1.2 — Odontologia
1.3 — Farmácia
1.4 — Biologia (Bioquímica)
1.5 — Enfermagem
1.6 — Nutrição
1.7 — Serviço Social
1.8 — Reabilitação
1.9 — Engenharia (Construção Civil, Mecânica, Elétrica e Ele-

irônica)
1.10- Arquitetura (de Unidades Médico-Assislenciais)

— Para estudantes do nível profissionalizante do 2.° grau

2.1 — Técnico de Enfermagem
2.2 — Massagista
2.3 — Operador de Raios X
2.4 — Prático de Farmácia
2.5 — Técnico de Laboratório
2.6 — Técnico de Edificações
2.7 — Técnico de Mecânica em geral
2.8 — Técnico de Mecânica de Refrigeração e Ventilação Ar-

trficial.
2.9 — Técnico de Eletrônica
2.10— Técnico de Eletricidade Geral (Eletrotécnica)
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Petrobrás anuncia mais
uma descoberta de
óleo na Bacia de Campos

A Petrobrás anunciou ontem oficialmente uma
nova descoberta de petróleo na bacia de Campos,
com o poço pioneiro 1-RJS-28A, localizado a 85 km
do litoral, ao Sul dos demais campos já descobertos
na região.

O poço, que está sendo perfurado pelo navio-
sonda Océan-Cyclone, em águas de 145 metros de

, profundidade, encontrou uma coluna de petróleo'de 
14 metros de espessura, entre 2 mil 47 metros e

,2 mil 61 metros, em arenito de alta porosidade, In-
. dicio de uma possível produção elevada. O teste de

produção, segundo a Petrobrás, já foi Iniciado, de-
.jVendo estar concluído no inicio da próxima se-
-mana. •

-V. -'>'.' "'-"" Campos

rjr

Rumo Sul
A localização do 1-RJS-28A e do novo poço de

,delimitação de Badejo, o 3-BD1-RJS, que também
¦•encontrou petróleo e está em preparação para os

. testes de produção, ambos na direção Sul, confIr-
- ma a direção correta das pesquisas na área. Antes
da descoberta de Garoupa, a Petrobrás passou mais
de dois anos fazendo perfurações sem sucesso, na
área fronteira à foz do Paraíba do Sul. Só quando
as perfurações começaram a ser feitas mais para
o Sul, o petróleo foi encontrado, em uma percen-
tagem de acerto de 50%.

Dentro desta orientação, a Petrobrás vai per-
furar um poço, pela plataforma semi-submersivel
Blue Water-3 a 83 km na direção Sudeste da ilha
Rasa, em frente a Maricá. Este poço terá os tra-"balhos iniciados, em águas de 154 metros de pro-
fundidade, na próxima terça ou quarta-feira.

_\ No Norte
No Amapá, a Petrobrás começará a perfurar,

em outubro, o poço pioneiro l-APS-22, a 260 km do"litoral, em águas de 113 metros de profundidade,
utilizando a plataforma Sedco-135F, recentemente
alugada pela empresa a um custo diário em torno
de 20 mil dólares. Com esta plataforma, a Petro-
brás dispõe hoje de 22 equipamentos, sendo 13 pia-
taformas auto-elevatórias, dois navios-sonda, dois
navios-tender e cinco plataformas semi-submersí-
veis. A localização dos poços em perfuração é a se-

.guinte: Estado do Rio, 5; Sergipe, 5; R. G. do Nor-
te, 3; Alagoas, 1; Bahia, 2; Amapá, 2; Ceará, 1:
Espirito Santo, 1. O navlo-sonda Petrobrás-II está
em reparos na Bahia.

Importações manterão
-'• mesmo nível de 1975

Brasília — O Ministro Mário Henrique Simon-
•sen, da Fazenda, espera que o déficit do Brasil em
comércio exterior de petróleo, este ano, alcance
apenas 3,1 bilhões de dólares, mantendo-se, desta

'forma, praticamente no mesmo nivel registrado'em 1975.
Explicou o Ministro Simonsen que as importa-

ções de petróleo deverão ser um pouco superiores a
estes 3,1 bilhões de dólares, mas o déficit será ape-
nas deste montante, se descontadas as pequenas
exportações de óleo e derivados que o país realiza.

No entanto, para observadores econômicos, o
total das Importações em petróleo, era 1976, poderá
atingir até 3,8 bilhões de dólares, e dificilmente se-
rá Inferior a 3,6 bilhões de dólares. Como as expor-
tações brasileiras deverão ser de cerca de 300 milhões
de dólares, no máximo, acreditam estes observado-
res que o déficit negativo com relação ao petróleo
está sendo ligeiramente subestimado pelo Ministro
da Fazenda, uma vez que, na melhor das hipóteses,
ele seria de 3,3 bilhões de dólares.

Fiat veio para o Brasil
porque contou com ajuda
de capital estrangeiro

i Bari (Itália) — A montagem dé uma fábrica
da Fiat no Brasil só foi possível porque a inlclati-
:va contou com a ajuda de capitais estrangeiros. De
'outro modo, teria sido Impossível entrar naquele"mercado, afirmou ontem o vice-presidente da maior¦indústria automobilística italiana, Umberto Ag-
)ielli.

O Industrial acrescentou que a Fiat pensa em'conquistar "novos espaços", mas que não preten-
de se afastar do mercado interno italiano. Agnelli
jdesmentiu assim rumores sobre a futura estratégia
da empresa, que estaria a ponto de deixar a Itália.
jEle lembrou que no ano passado, os maiores invés-
«timentos do Grupo Fiat foram feitos na Itália e
flue os compromissos internacionais da empresa ti-
.veram repercussões positivas no mercado do pais.

Investimentos
i A titulo de exemplo, Agnelli mencionou as ati-¦vidades da Iveco, empresa européia na qual a Fiat
possui 80% do capital, e que investiu na Itália mais
de 90 bilhões de liras em 1975 e mais de 115 bi-
lhões este ano.

França mostra saldo
negativo no comercio

, Paris e Londres — O déficit da balança comer-
ciai da França subiu 40% em agosto último, che-
gando a 2 bilhões 461 milhões de francos (Cr$ 5
bilhões 734 milhões), segundo informou ontem o
Ministério do Comércio Exterior. Em julho, o dé-
ficit tinha sido de 1 bilhão 707 milhões de francos
(Cr$ 3 bilhões 977 milhões).
« As importações francesas passaram de 24 bi-
lhões'600 milhões de francos, em julho, para 25 bi-
lhões 400 milhões, em agosto. As exportações regis-
traram uma pequena alta, passando de 22 bilhões
940 milhões de francos, em julho, para 22 bilhões
980 milhões, em agosto. O Ministério atribuiu o
aumento do déficit aos efeitos da seca e ao alto
custo das importações de petróleo.

Inflação inglesa
A inflação está aumentando novamente na

Grã-Bretanha e para enfrentá-la o Governo in-
glês lança mão de restrições ao crédito e eleva pa-
ra 13% ao ano os juros sobre empréstimos.

No mês passado, os preços aumentaram em
1,4% e a taxa anual de inflação subiu de 12,9%
para 13.8%. A instabilidade da libra e a seca são
causas apontadas para esta situação.

Norte-Sul
Em Paris, a delegação norte-americana propôs

ontem na Conferência sobre Cooperação Econômi-
ca (Diálogo Norte-Sul) a criação de um Instituto
Internacional de Energia, que teria como função
principal o exame das necessidades energéticas dos
paises em desenvolvimento.

O Instituto, segundo a proposta dos Estados
Unidos, formaria nos países do Terceiro Mundo téc-
nicos no campo energético, pesquisaria novas fon-
tes de energia e daria ajuda tecnológica aos pai-
ses em desenvolvimento.

O Vice-Ministro inglês (C) voou alegre até a plataforma no mar

Ministro
visita poço
de Bagre

Aluysio Barbosa
Correspondente

Campos — O Vice-Ministro bri-
tanico de Energia, J. Dickson
Mabon e o Embaixador de seu pais
no Brasil, Sir Derek Dodson, assis-
tiram ontem, a bordo da platafor-
ma semi-submersivel Zephir-II, ao
assentamento do tubo condutor pa-
ra inicio da perfuração do poço de
extensão 3-BG-1RJS, no Campo de
Bagre.

Depois de rir de uma pergunta
de que as condições das explorações
da Petrobrás no litoral de Campos
se assemelham às que os ingleses
encontram no Mar do Norte, o
Vice-Ministro inglês, ao retornar da
plataforma e descer do helicóptero
no aeroporto, adiantou ter gostado
muito do que viu e, o que é prin-
cipal, do entusiasmo com que se
trabalha em toda a área. Não quis
adiantar nada dos contatos que
vem mantendo com as autoridades
brasileiras, afirmando simplesmen-
te que "já tinha dito no dia ante-
rior, em entrevista coletiva con-
cedida no Rio de Janeiro, tudo que
poderia falar".

Atraso
O Vice-Ministro de Energia,

que se fazia acompanhar do Em-
baixador britânico no Brasil e de
seu secretário, chegou ao aeroporto
ãe Campos às 10 horas — meia ho-
ra depois ão horário previsto —
porque o engenheiro do depar-
tamento de exploração e produção
áa Petrobrás, Ayrton Bandeira, que
os acompanhou desde o Rio, apro-
veitou para mostrar à comitiva in-
glesa todo o litoral áo Estado do
Rio. O poço que a Zephir-II estava
preparando para perfurar, quando
recebeu a visita do Vice-Ministro,
é o primeiro de extensão ão Campo
de Bagre.

Ao chegar ao aeroporto de
Campos a comitiva inglesa foi re-
cebida pelo Prefeito da cidade, Sr
José Carlos Barbosa e, cinco minu-
tos depois de deixar o avião, entrou
a bordo áo helicóptero que a levou
até a plataforma semi-submersivel
Zephir-II. O retorno se deu às
14h30m e, por ter que cumprir pro-
grama no Rio de. Janeiro, a baldea-
ção de uma aeronave para a outra
se fez em poucos minutos. Esclare-
ceu, apenas, que a sua visita ao
Campo de Garoupa era mais por
curiosidade e confirmou que o inte-
resse principal de sua vinda ao
Brasil é negociar transferência de
know-how e firmar acordos ãe
joint-ventures entre empresas bri-
tanicas e brasileiras, destinados à
fabricação de equipamentos de per-
furacão e prospeeção de petróleo.

CNP quer impedir que
haja vinculaçáo de
carro a lubrificante

Brasília — O Conselho Nacional de Petró-
leo está estudando uma medida para impedir
que a indústria automobilística, ao lançar no
mercado uma marca de óleo lubrificante, o re-
comende para seus automóveis, prejudicando,
assim, os outros fabricantes de óleos lubrifi-
cantes, principalmente a Petrobrás, que pro-
duz o óleo Lubrax..

Assessores e técnicos do CNP estão ana-
usando esse problema há quatro meses, após
comprovarem as denúncias de que uma fábri-
ca está recomendando para os veículos de sua
fabricação o uso do óleo Motor-Kraft de sua
propriedade. Da mesma forma, o CNP já está
atento ao lançamento do óleo lubrificante de
uma outra fábrica que lançará seus carros es-
te ano e que será recomendado, também, para
os automóveis da mesma marca. 

Vinculaçáo
O nosso receio — disse um assessor da

presidência do CNP — é que a comercialização
do óleo lubrificante no país seja cativa de de-
terminadas marcas de automóveis, que produ-
zem também este tipo de derivado. O que o
Conselho quer é evitar essa vinculaçáo para que
qualquer produtor entre no mercado de óleos
lubrificantes no país.

Para o assessor, a associação do carro a
uma marca de óleo lubrificante poderá preju-
dicar os outros produtores de óleo, afastando-
os do mercado e, consequentemente, preju-
dicando a economia e trazendo problemas de
ordem social (desemprego) para o pais.

Á. medida
Muito embora ainda não esteja caracteri-

zada a forma como o CNP possa impedir a as-
sociação automóvel-lubrificante, "pois existe
uma série de fatores a serem ainda analisa-
dos", os técnicos do órgão consideram que a
melhor solução será a proibição da comerciali.
zação do óleo lubrificante associado a marcas
de veículos. O CNP não tem como impedir
que uma determinada indústria de automó-
veis lance também no mercado uma marca de
óleo lubrificante.

Ao contrário — disse o assessor do pre-
sidente do órgão — quanto mais marcas de
óleo houver melhor será para ò pais, pois isso
implica a instalação de novas indústrias que
darão mais empregos aos brasileiros.

No entanto, como o mercado de óleo lubri-
ficante no pais é de livre concorrência, qual-
quer associação desse produto com uma mar-
ca de veiculo trará sérios prejuízos para os
demais produtores desse derivado. A medida
que o Conselho Nacional está estudando, para
proibir essa associação, deverá sair em forma
de uma resolução do plenário do órgão, e pos-
sivelmente antes dos próximos 30 dias.

Palestra
Dentro do ciclo de palestras promovido pe-

Io CNP, destinado aos novos técnicos contra-
tados pelo órgão, o diretor da Divisão de óleos
e Graxas Lubrificantes da Petrobrás, Sr Da-
nilo de Castro Abreu, abordou ontem os pro-
blemas técnicos e analisou a utilização des-
ses derivados de petróleo nos veículos e na in-
dústria em geral.

35 REAL GRANDEZA
fundação de previdência e assistência social

Comunicamos aos interessados que, a partir de 20 do corrente, o
número da mesa telefônica PABX da REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO
DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - Rua São João Batista,
60, fica alterado de 286-2112 para 286-3322, permanecendo o número
anterior para os contatos a serem mantidos com a Diretoria da
FUNDAÇÃO.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE CAMPANHAS
DE SAÚDE PÚBLICA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
A Superintendência de Campanhas de Saúde Pública "SUCAM", torna pú-

blico que encontra-se à disposição dos interessados, no Serviço de Material e
Abastecimento, à Rua Melo e Souza, 142, nesta Cidade, no horário das 11 às
16 horas, diariamente os seguintes Editais de Tomada de Preços.

Número

33
34

Realização

Data Horário

09/
13/

10/76
10/76

14,00
14,00

Aquisição

Tela metálica e Recipiente plástico
Lancetas descartáveis

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 1976
(a) JUAREZ FERREIRA DA COSTA

Chefe do SMA.

HbPí
BANCO PINTO DE MAGALHÃES S.A.

O Grupo Pinto de Magalhães tem o prazer de comunicar
a seus Amigos e Clientes

que reassumiu o controle acionário do Banco Pinto de Magalhães.
Nesta oportunidade, verrTde público agradecer o apoio

e confiança dos Clientes brasileiros
— pessoas físicas e jurídicas — que o têm prestigiado e aos quais

espera continuar servindo,
com a mesma dedicação e constante esforço de ainda maior eficiência.

Espera, outrossim, um reencontro fraterno com a colônia
portuguesa, que representou um fator importante

da fase. inicial de sua expansão e que hoje, acrescida de novas
e atuantes personalidades,

mais do que nunca está integrada no desenvolvimento brasileiro,

Rodrigo Abílio Pinto de Barros Freitas
Presidente

Paulo Alberto Ferreira de Lemos
Diretor Superintendente

Álvaro Antônio de Carvalho Piano
Diretor Executivo

.AÍ

CBEI" COMffíApHABRASlIlUaiKAllíi: E^^NJOAI^K INDÚSTRIA.
SOCIEDADE DE CAPITAI. ABErrff GEMCC / «CA • 390 ¦

C.O.'C. 3S.0S3.J3I/OOO1.1S' —_ INSC. tü.SJO/OI
T4,'30t

SEDI — RUA VISCONDE OE INHAÚMA, II. «.*, 7.* • II.» ANOS. — RJ

GRUPO FONSECA ALMEIDA «MPREENDIMENTOS S.A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1
Aos dez (10) dias do mês de setembro de mil novecentos * setenta e seis (1976), às 11 horas,
em primeira convocação, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária, na sede social da
companhia à Rua Visconde de Inhaúma, 38 — 7.° pavimento — Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, os acionistas da CBEI - COMPANHIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E IN-
DÚSTRIA, representando mais de dois terços (2/3) do capital social com direito a voto, con-
forme consta do livro de "Presença de Acionistas". O Sr. Diretor Presidente, dando início aos
trabalhos, solicitou aos senhores acionistas presentes que indicassem o acionista que deveria

presidir a Assembléia. Por aclamação foi indicado o próprio Diretor Presidente, «ng.° Edward
John Gepp, que assumindo a Presidência convidou o acionista Carlos Machado de Oliveira para
Secretário. Composta, assim, a mesa, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembléia Geral
Extraordinária, regularmente convocada por anúncios publicados no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no Jornal do Brasil, no Jornal "O Globo" e na Gazeta
Mercantil de São Paulo, respectivamente nos dias 2, 3 e 6, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3 e 2, 3 e 6
do mês de setembro do corrente ano, com o seguinte teor: "CBEI — COMPANHIA BRASILEIRA
DE ENGENHARIA E INDÚSTRIA - SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO GEMEC/200-74/308 -

CGC (M.F.) 33053729/0001-85 - INSC. ESTADUAL 112520/01 - SEDE - RUA VISCONDE DE
INHAÚMA, 38, 6.°, 7.» e 13.° ANDS. RJ. - GRUPO FONSECA ALMEIDA EMPREENDIMENTOS
S.A. — CONVOCAÇÃO — Ficam os Senhores Acionistas convidados a se reunirem em Assem-
bléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 10 de setembro de 1976, às 11 horas, em pri-
meira convocação, e às 15 horas, em segunda « última convocação, na sede social da com-

panhia à Rua Visconde de Inhaúma, 38 — 7." pavimento, RJ., a fim de: a) homologarem o au-
mento de capital social de Cr$ 18.600.000,00 (dezoito milhões e seiscentos mil cruzeiros) para
Cr$ 38.180.000,00 (trinta e oito milhões, cento e oitenta mil cruzeiros) autorizada pela Assem-
bléia Geral Extraordinária realizada no dia 29 de dezembro de 1975; b) assuntos gerais. Rio
de Janeiro, 3í de agosto de 1976. as) Agnaldo de Mendonça Campos — Diretor Vice Presi-
dente". O edital de convocação foi lido pelo Sr. Secretário. O Sr. Presidente informou que
decorrido o prazo para o exercício do direito à subscrição que se encerrou cm 20 de maio
de 1976, conforme anúncios publicados na imprensa e superior a 30 dias, o mínimo estabele-
cido em Lei, foram subscritas, pelos acionistas, 2.162.568 (dois milhões, cento e sessenta e
duas mil, quinhentas e sessenta e oito) ações e apuradas as sobras no total de 11.837.432

(onze milhões, oitocentas e trinta e sete mil, quatrocentas e trinta « duas) ações, tendo sido
efetuado o registro da emissão para oferta pública destas sobras na Gerência do Mercado de
Capitais do Banco Central do Brasil. Continuando, o Sr. Presidente esclaroceu que, de acordo
com o contrato de constituição de consórcio para garantia de subscrição • colocação das ações
desta empresa, celebrado entre a CBEI e as instituições; BANCO BRASCAN DE INVESTIMENTOS
S.A., BANCO IOCHPE DE INVESTIMENTOS S.A., COMIND - BANCO DE INVESTIMENTOS S.A.,
BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIBANCO S.A.; BANRIO - BANCO DE INVESTIMENTOS S.A.;
MECÂNICA BRASILEIRA S.A. EMBRAMEC, as sobras que por ventura existissem seriam en-

tregues ao consórcio das instituições, acima citadas, o que foi feito, da seguinte maneira: BRAS-

CAN: 1.691.569 ações; IOCHPE: 1.691.569 ações; COMIND: 845.193 ações; CREDIBANCO:

422.596 ações; BANRIO: 422.596 ações; EMBRAMEC: 6.763.909 ações. Continuando, o Sr. Pre-

sidente solicitou ao Sr. Secretário que procedesse a leitura dos Boletins de Subscrição e dos

depósitos feitos no Banco do Brasil S.A. Finda a leitura, verificou-se que as ações colocadas

à subscrição foram totalmente subscritas e integralizadas. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou

ao Sr. Secretário que fosse feita uma lista dos subscritores, baseada nos Boletins da Subscrição

anteriormente lidos, que depois de autenticada pela mesa passará a fazer parte integrante e

complementar da presente Ata, juntamente com as cópias desses recibos dos depósitos do

Banco do Brasil S.A. Finalizando, o Sr. Presidente solicitou aos presentes fosse realizada a

homologação do aumento de capital, autorizado pela AGE de 29/XII/75, re-ratificado pela
AGE de 15/IV/76. Submetida a proposição à votação, foi unanimente aprovada. Deixaram

de votar os legalmele impedidos. O Sr. Presidente declarou, então, que face ao aprovado está

aumentado o capital social da companhia para CrS 38.180.000,00 (trinta e oito milhões, cento

e oitenta mil cruzeiros), totalmente subscrito e integralizado sendo 23.488.199 ações ordina-

rias e 14.691.801 ações preferenciais. O Sr. Presidente ofereceu a palavra aos Acionistas pre-
sentes, e, como nenhum desejasse fazer uso da mesma e nada mais havendo a tratar, deu

por findos os trabalhos, encerrando o livro de "Presença de Acionistas", fl. 80, pedindo ao

Sr. Secretário que lavrasse a presente Ata, o que fiz em livro próprio, e depois de lida e

achada conforme, vai por todos os presentes assinada. - Carlos Machado de Oliveira — Se-

cretário - Edward John Gepp — Presidente - Agnaldo de Mendonça Campos, Rozólio Guima-

rães de Azevedo; Edward John Gepp, Alberto Bottini Pires Vaz, Mareio Castro de Almeida

Carlos Machado de Oliveira, Juarez Barcellos; João George von Ockel Martin; Teodomiro

Belmonte Ascarrunz; Almir Ferreira da Costa; Samuel Canta ri no Motta; José

de Souza Baptista, por Fonseca Almeida Comércio e Indústria S.A. Manoel

Pestana da Costa e Benjamin Aguiar de Medeiros, por Fonseca Almeida Empreendimentos S.A.

Manoel Pestana da Costa e Benjamim Aguiar de Medeiros, Sérgio Castro de Almeida, Manoel Pes-

tana da Costa, Benjamin Aguiar de Medeiros, p.p. Hélio Mello de Almeida, Sérgio Castro de Al-

meida; Osiris de Aguiar Cabral; p.p. Noemia Mello de Almeida, Sérgio Castro de Almeida,

Luiz Carlos Machado, Rodoval de Almeida Chaves, p.p. Fundo Crefinan de Investimentos S.A.,

Luiz Carlos Pires de Araújo, Luiz Carlos Pires de Araújo e José Villar Villar.

Está conforme o livro de Atas.

(a) Edward John Gepp
Presidente

(a) Carlos Machado di Oliveira
Secretário

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - JUCERJA

CERTIDÃO
Processo n.° 66979/76

CERTIFICO que CBEI - CIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E INDÚSTRIA, arquivou nesta

Junta sob o n.° 20635 por despacho de 14 de setembro de 1976, ata da assembléia geral
extraordinária realizada em 10/9/76, que homologou o aumento do capital para CrS
38.180.000,00, alterou os estatutos, do que dou fé. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE

JANEIRO, em 14 de setembro de 1976. Eu, CÉLIA DA SILVA BANHADA escrevi, conferi e

assino Célia di Silva Banhada. Eu, ÁLVARO PEIXOTO, Secretário Geral da JUCERJA, a subs-

crevo e assino Álvaro Peixoto.

Taxa de arquivamento
~rt 253,90. (P

^
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(— Informe Econômico
Às financeiras

saem dos carros
As qranáes empresas áe créâito e finan-

ciumento estão diversificanâo rapidamente
sitas aplicações, fato que há três ou quatro
anos apenas se esboçava. Na realidaâe, em
1972/73 as financeiras destinavam cerca de
73% áo total áos seus aceites cambiais (fi-
nanciamentos através áe letras áe cambio)
para a compra e venãa áe automóveis. E
poucas eram as empresas especializaáas
nos bens de pequeno valor.

A política do Banco Central, áesáe quan-
áo essa instituição foi criaáa, orientou-se no
sentido áe induzir a diversificação. Um áe-
poimento a respeito ão que ocorreu com a
financeira ãe um dos maiores conglómeraáos
(Unibanco) foi feito ontem por Belini Cunha,
porta-voz da empresa áe créâito e financia-
mento áo grupo Moreira Salles: segundo ele,
atualmente 43% áos seus recursos são orien-
taâos para compradores a crédito de bens de
pequeno valor ou utiliáaâes domésticas em
geral.

Belini Cunha chama a atenção para a
vantagem comparada que têm os conglome-
radas financeiros para atenderem a cliente-
Ia, através de sua rede áe agências. Isso na-
turalmente coloca a questão áas instituições
independentes, que áevem enfrentar um
mercado mais competitivo na meáiãa em que
o Governo libera as taxas áe juros.

Parece óbvio, para a maioria ãos obser-
vaâores, que a especialização áas instituições
só permaneceria nessas circunstancias se
houver (ou houvesse) uma clara áelimita-
ção áe campos operacionais entre financei-
ras, bancos de investimento, corretoras,
bancos comerciais ou seguradoras, por exem-
pio. Tal fato obviamente não significa que
os conglomerados vão interromper a tenãên-
cia para a crescente integração verificaãa
7ios últimos anos.

Obrigações valorizadas

A valorização real áas Obrigações Rea-
justáveis áo Tesouro Nacional serd áe 3,3 %
no próximo mês ãe outubro, o maior Índice
estabelecião nos últimos 21 meses, segunáo
o coeficiente áa correção monetária para as
ORTNs fixado ontem pelo Ministério do Pia-
nejamento.

O coeficiente a ser utilizado em outubro,
de acordo com portaria áo Ministério, será
ãe 16,833. Comparanão-se com o coeficiente
áeterminaáo para este mês — 16,297 — a
valorização ãas ORTNs será áe 3,3%, alcan-
çanáo Cr$ 168,33 o seu valor unitário. A pro-
pósito áe Obrigações:

Foi aprovado pelos Governos feáeral e
paulista um esquema ãe absorção áe Obri-
gações Reajustáveis áo Tesouro'áe São Pau'
Io, cuja emissão totalizará CrS 2 bilhões 500
milhões, ãe acordo com autorização do Ban-
co Central. Esta emissão será anunciada nos
próximos dias pelas autoriãaâes feâerais.

f
A emissão será subscrita pelo BNH e

Caixas Econômicas feáeral e estaãual, na
seguinte proporção, respectivamente: Cr$
300 milhões; CrS'600 milhões; e Cr§ 1 bilhão
600 milhões.

Banorte: uma incorporação

A Riachuelo Othon Créâito, Financia-
mento e Investimento, áo grupo pernambu-
cano Othon Bezerra áe Melo, foi aâquiriâa
pelo Banco Nacional áo Norte (Banorte),
também âesse Estaão, e terá seu acervo in-
corporaáo a outra empresa do conglomera-
do, a Banorte Crédito, Financiamento e In-
vestimenta.

Com essa operação, que será concluída
dentro de 30 dias, a Riachuelo será extinta
e o Banorte solicitará ão Banco Central
cartas-patentes para a abertura áe novas
agências. Assessores áa àiretoria áo grupo in-
formaram que o número áe cartas-patentes
a ser pleiteaâo ainâa não foi ãeterminaáo,
mas adiantaram que o estabelecimento pre-tende abrir outras unidades em diversos Es-
tados. Atualmente, a Banorte possui uma
rede áe 60 agências.

Esta é a sexta financeira aâquiriâa pelo
grupo nos últimos cinco anos, o que, segun-
áo seus áiretores, enquaára-se na política go-
vernamental áe reâuzir o número áe finan-
ceiras em benefício áo fortalecimento áo
mercaão. Ressaltaram, entretanto, que isso
não significa que a Riachuelo encontra-se
em situação áifícil.

— Pelo contrário, a financeira está em
ótima posição, e o grupo proprietário àeciâiu
se âesfazer áa empresa por uma questão ãe
vocação empresarial, uma vez que a Othon
Bezerra ãe Melo concentra suas ativiãaâes
basicamente no setor industrial. A empresa
apresenta no momento CrS 12 milhões entre
capital e reserva e CrS 60 milhões em aceite
cambial.

Pelo mercado
A Enave — Empresa Naval de Equipa-

mentos — está importando novas máquinas
ãa Alemanha, com as quais pretende ampliar
sua linha áe proâução para atender aos se-
tores navais, de petróleo, construção civil e
petroquímica. A empresa fica no Rio, onde
tende a se concentrar o complexo nacional
de indústrias navais.

. A Secretaria de Indústria, Comércio e
Turismo de Minas informou ontem que os
planos de expansão da Cimetal Siderurgia
S/A, que prevêem um aumento na proâução
áe aço áe 60 mil para 150 mil toneladas/ano,
foram aprovados pelo Consiáer, e deverão
ser concluídos em janeiro áe 1978.

O investimento previsto nessa fase é áe
CrS 290 milhões, financiado pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico
(BNDE).

TJsimec tem o
maior acordo

Entre os acordos homoio-
gados pela Cacex durante
o mês de agosto, o que en-
volveu o maior volume de
recursos foi o da empresa
Usiminas Mecânicas S.A. —
Usimec, no valor de 22 ml-
Ihões 826 mil e 557 dólares,
para a expansão da capa-
cidade da empresa e m
Ipatinga, Minas Gerais.

O segundo projeto de
maior valer foi o da Petro-
brás, no total de 22 milhões
28 mil e 180 dólares para a
construção de uma nova
cas-a de força para a Re-
finaria Duque de Caxias. A
participação d a Indústria
nacional neste acordo foi de
7 milhões 266 mil e 300 dó-
lares, ficando o restante, 14
milhões 761 mil 880 dólares
com a indústria estrangei-
ra.

A Ripasa S.A. Papel e Ce-
lulose também se destacou
com um projeto 

'de 17 ml-
Ihões 457 mil e 380 dólares
dos quais 79,11% será a par-
ticipação da indústria naci-
onal e o restante, 20,89%,
da indústria estrangeira.
Durante o mês de agosto
foram homologados pela
Cacex 24 acordos envolven-
do um volume de 807 mi-
Ihões 417 mil e 615 dólares.
Para este mês estão sendo
examinados pela Cacex e
indústrias de bens de capi-
tal mais 15 projetos no
total de 215 milhões 270 mil
e 144 dólares.

Empresa nacional participa
mais dos projetos do CDI

A participação das indústrias bra-
sileiras nos projetos aprovados pelo Con-
solho de Desenvolvimento Industrial
(CDU ou considerados prioritários pelo
Governo cresceu, de 60,18% no período dfc
janeiro a julho do ano passado, para
70,01% no período de janeiro a agosto
deste ano, envolvendo um volume de
recursos da ordem de 807 milhões 417 mil
615 dólares (Cr$ 9 bilhões 180 milhões
338 mili.

Estes projetos são discutidos pelas
indústrias e técnicos do Governo na
Carteira de Comércio Exterior (Cacex;,
para apuração de similaridade, condi-
ções de concorrência mundial e, final-
mente, homologados em acordos pela
Carteira com a determinação do índice
de participação das indústrias de bens
de capital em projetos das indústrias d*;
transformação e de serviços.

A Cacex considera produto nacional
aquele fabricado no Brasil por qualquer

empresa, seja ela brasileira ou não, mas
cujo índice de nacionalização seja de
70% tos outros 30% podem ser importa-
dos). Para os técnicos da Carteira, a
criação em 1968 dos acordos de partici-
pação da indústria nacional, que iniciou
em 40%, tem contribuído para elevar es-
te índice, através dos mecanismos como
a margem de preferência ao produto na-
cional, de 15%, e os estímulos fiscais con-
cedidos ao produto brasileiro para dar
competitividade nas concorrências mun-
diais.

Segundo os estudos da Cacex, as in-
dústiias brasileiras, através dos meca-
nismos do acordo de participação, conse-
guiram diversificar suas linhas de produ-
ção fabricando o que até então não fabri-
cavam por falta de mercado, máquinas
especiais de usinagem, equipamentos pe-
troquimicos, turbinas, vasos, reatores,
fornalhas para indústrias petroquímicas
e outras.

ACORDOS E REVISÕES DE ACORDOS HOMOLOGADOS PELA CACEX

Especificações

Extração cie Minerais 
Produtos de Minerais não metálicos
Metalúrgica 
Mecânica 
Material Elétrico e de comunicação
Material de Transporte . 
Papel e Papelão 
Química ¦
Produtos de Matéria Plástica

Têxtil 
Produtos Alimentares 
Transportes 
A Telégrafo e Telefone
Atividades Diversas 
TOTAL 

Janeiro a agosto d* 1976 Valor em US$
Industria Indústria

Nacional Estrangeira
Total Negociado %

41 249 651,00 75,39 24,61 '

6 792 795,10 82,65 17,35
331 835 039,99 70,19 29,81
111 643 695,28 73,70 26,30

1 614 797,00 73,76 26,24
53 674 698 10 68,67 31,33
23 791 046;36 74,26 25,74

158 293 220,14 66,14 33,86
3 457 071,00 70,00 30,00

656 654,68 17,75 82,25
10 542 199,00 83,36 16,64
38 528 292,50 59,28 40,72
11 791 075,93 87,73 12,27
13 547 379,70 62,29 37,71

807 417 615,78 70,01 29,99

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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AVISO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Fl-

LIAL DO RIO DE JANEIRO venderá pela me-
lhor oferta e a seu critério, diversos veículos
de marcas Volkswagen, Chevrolet Opala e
Dodge Dart, no estado.

Para melhor esclarecimento, os interessa-
dos deverão dirigir-se à Av. Pedro II n.° 167,
Setor de Transportes, local em que os veículos
se encontram expostos de 2a. a óa.-feiras, no
horário das 9 às 18 horas.
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UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

Escritório Técnico da Universidade

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
ETU - 29/76

Faço público que se acha aberta uma licitação, sob a modali-
dade de Tomada de Preços, para o fornecimento de exaustores
centrífugas, destinados ao grupo de execução da CEF do ETU,

para a execução do sistema de exaustão de capelas do Dep. de
Química Analítica do Instituto de Química do Centro de Ciências
Matemáticas e da natureza da Universidade Federal do Rio de
Janeiro.

Os interessados na presente licitação poderão obter o Edital
e especificações na Comissão Permanente de Julgamento de Liei-
tações, de segunda a sexta-feira, de 9 às 12 e de 13 às 17 horas.

Data da realização: 5 de outubro de 1976 às 15:00 horas.

Em 17 de setembro de 1976.

(a) Eng.° WOLNEY FREDERICO DANTAS HUPSEL
Presidente da C.P.J.L. do E.T.U. (P

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

Escritório Técnico da Universidade

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
ETU - 31/76

' 
Faço público que se acha aberta uma licitação, sob a modali-

dade de Tomada de Preços para o fornecimento de transforma-
dores, voltímetros e amperímetros, destinados ao grupo de
execução da CEF do ETU, para ampliação da sub-estação situada
no sub-solo do Bloco "G" do Centro de Tecnologia da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro.

Os interessados na presente licitação poderão obter o Edital
e especificações na Comissão Permanente de Julgamento de Licita-

ções, de segunda a sexta-feira de 9 às 12 e de 13 às 17 horas.

Data da realização: 6 de outubro de 1976 às 15:00 horas.

Em 17 de setembro de 1976.

(a) Eng." WQLNEY FREDERICO DANTAS HUPSEL
Presidente da C.P.J.L. do E.T.U. (P

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

Escritório Técnico da Universidade
EDITAL DE CONVITE - ETU - 71/76

Faço público que se acha aberta uma licitação,
sob a modalidade de convite, para execução de obras
e serviços referentes à instalação de aparelhos de
ar condicionado, com respectiva colocação no Insti-
tuto de Física, no Bloco "A" — 3? e 4? pavimentos
do Centro de Tecnologia da Universidade Federal
do Rio de Janeiro.

Os interessados na presente licitação poderão
obter o Edital e especificações na Comissão Perma-
nente de Julgamento de Licitações, de segunda a
sexta-feira, de 9 às 12 e de 13 às 17 horas.

Data da realização: 4 de outubro de 1976 às
15:00 horas.

Em 17 de setembro de 1976

a.) Eng? Woiney Frederico Dantas Hupsel
Presidente da C.P.J.L. do E.T.U.

Paraná pode vender
soja de 77 e gaúcho
manifesta surpresa

As cooperativas parana-
enses poderão vender an-
t e c i p a d amente 200 mil
toneladas da cota de 1 mi-
lhão e 300 mil toneladas de
soja que terão para expor-
tar na safra 1976/77. A in-
formação é do presidente
da Organização das Coope-
r ativas do Paraná
lOcepar), Sr Benjamin
Hammerschmidt, que ob-
teve da Carteira de Comer-
cio Exterior (Cacex), nesta
semana, a autorização para
operar com vendas futuras.

A liberação deverá ainda
ser aprovada oficialmente
pela Cacex, e foi calculada
em 20% da produção pos-
suida pelas cooperativas
neste ano, que era de 1 mi-
lhão de toneladas. "Embora
a Cacex tenha proibido, pe-
Io comunicado 565, a reali-
zação destas operações e
encerrado a comerciali-
zação externa do grão e
óleo da atual safra, enten-
deu por liberar a expor-
tação antecipada pelas coo-
perativas do Paraná pela
viabilidade do programa
apresentado pela Ocepar",
disse o Sr Benjamin Ham-
merschmidt.

RECOMPRA

O presidente da Ocepar
informou que até o fim de
agosto tinham sido recom-
pradas 81 mil e 500 tonela-
das de soja pelas coopera-
tivas do Paraná. "Embora
a Cacex tivesse proibido a
recompra, a s negociações
que já tinham sido feitas
com o exterior foram libe-
radas para que o trato fosse
cumprido, não compro-
metendo assim a lntegrl-

.. _>fc FOHTAU/A CEARA Flua Ma.or f acundo. 500
RFPHLSt-.NTAÇOLS BRASÍLIA DF Palácio do Comércio,
íV amíai s 50i -11 Setor Comercial Sul
RIO Df JANl IHO RJ Avi-nirla Rio Branco 14/ 14" andar
SA O caiu O SP Rua Baráoilellapelioinga. ??< 14" andar

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
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CRÉDITO COOPERATIVO BENEFICIA MAIS
DE 30 MIL

Ao lado dos financiamentos diretos às
atividades primárias da Região, o BNB
vem expandindo sua assistência a esse
setor, através de empréstimos a Coo-
perativas. com vistas ao atendimento
das necessidades de recursos finan-

ceiros do pequeno • médio produtores
rurais nordestinos.
De janeiro deste ano até o mês de agos-
to, a Diretoria do Banco aprovou 138
pedidos de financiamento de cooperati-
vas de produtores rurais, comprometen-
do recursos no montante de Cr$ 390
milhões, dos quais já foram contrata-

Resumo do Balancete em 31 /agosto/1976

dos Cr$ 260 milhões, até julho último.
Assim, com elevados objetivos e posi-
tivas repercussões no meio rural, o cré-
dito cooperativo do BNB já beneficiou,
em sete meses, 30 mil associados das
126 Cooperativas da Região que rece-
bem assistência financeira e técnica do
Estabelecimento.

(Em Crt 1.000)

ATIVO

DISPONÍVEL
REALIZÁVEL

Empréstimos
A Produção
Ao Comércio
A Atividades Não Especificadas
A Governos Estaduais e Municipais
A Autarquias
A Instituições Financeiras

Outros Créditos
Valores e Bens

IMOBILIZADO
RESULTADO PENDENTE
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

375.855
23.318.266
11.907.572
7.330.645
2.808.120

277.300
1.276.272

18.463
196.772

10.872.281
538.413

148.724
208.236

30.185.084
54.236.165

PASSIVO

NAO EXIGlVEL
Capital Social
Reservas
Fundos

EXIGlVEL
Depósitos
Outras Exigibilidades
Obrigações (Especiais)

RESULTADO PENDENTE
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

2.025.118
700.000

1.202.711
122.407

21.437.467
1.557.745

10.891.903
8.987.819

588.496
30.185.084

54.236.165

ANTÔNIO NILSON CRAVEIRO HOLANDA - Presidente

WALFRIDO SALMITO FILHO - Oiretor EDISON DE SOUZA LEÃO SANTOS - Direlor
JOAQUIM BATISTA FERNANDES - Diretor MURILLO BORGES MOREIRA - Diretor

Fortaleza-Ce., 09 de setembro de 1976
FRANCISCO MOACYR DE SOUZA

Chefe da Dlvlsào de Contabilidade - DICON
TC-CRC-CE. N? 0990

Síl|ÍÍNTÍ\tóS FISCAIS, FINOR É A MELHOR OPÇÃO

dade dos comerciantes bra-
sileiros. A recompra lo.i
apenas um meio de cumprir]
o que fora proposto ao exter!
rior, e não pode ser inter-1
pretada como sintoma da
escassez do produto no Bra-
sil".

SURPRESA

Em Porto Alegre, a libera-;
ção de exportações antecl-',
padas de soja do Paraná,,
poucos dias após proibição;
nesse sentido da Cacex, sur-,
preendeu, ontem, o pre-,
sidente da Federação dasj
Cooperativas Brasileiras de.
Trigo e Soja, Sr Ari Dalmo- ,
lim, que, por enquanto,:
acha muito prematuro o fe- j
chamento de qualquer,
negócio antes que se estabe- <
leçam claros critérios de.
tendência de mercado. i

No escritório local d a:
Cacex, inclusive, a infor-,
mação foi desmentida por:
funcionários. Para o Sr.
Dalmolin, somente até o =
final deste ano, previstas as ,
perspectivas mundiaisi
decorrentes da queda da sa-'.
fra americana e seca euro-,
péia, poderá ser definida a i
diretriz oficial para comer-!
cialização da próxima safra. *

Não menos surpreso ficou
o presidente do Sindicato •
de Indústrias de óleos'
Vegetais, Sr Armando Gian-1
paolo da Silva. Com a prol-
bicão de exportações, as fá-'
bricas haviam suspendido •
as compras, de grãos, aguar-'
dando um equilíbrio de pre- ¦
ços no mercado interno já'
que, em média, contam com '
estoques suficientes, segun- •
do informou, para abasteci- '
mento até fins de janeiro. ;

IBGE estima safra
ide arroz deste ano
em 9,6 milhões de t

O IBGE — Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Es-
tatistica — divulg. x ontem
as estimativas cas safras
agrícolas de produtos prio-
ritários para o ano corrente,
com situação no mês de ju-
nho passado. De acordo
com a previsão, é esperada
uma produção de 9 milhões
691 mü 867 toneladas de ar-
roz, em conseqüência do au-
mento das safras nas regi-
ões produtoras.

As safras previstas de
cebola — 440 mil 122 t; la-
ranja — 36 milhões 552 mil
517 t; soja — 11 milhões 106
mil 595 t; tomate — 1 ml-
lhão 174 mil 8 t; e a de mi-
lho — 17 milhões 733 mil
735 t — aumentaram sua
produção em relação ao ano
passado, graças ao incre-
mento da área cultivada e
de condições climáticas
favoráveis.

, De acordo com a previsão
de junho passado, ocasião
em que o IBGE estimou
uma safra recorde de trigo
de 4 milhões 563 mil 250
toneladas, registrando um
aumento de 155,23% em re-
lação à do ano passado,
quando foram colhidas —
1 milhão 787 mü 850 tonela-
das, notícias procedentes de
São Paulo indicam que a
auto-suficiência do produto
no pais foi frustrada, em
conseqüência da quebra da
safra nos Estados de São
Paulo e Paraná. Segundo, o
vice-presidente da Socie-
dade Rural Brasileira, Sr
Renato Ticoulat Pilho, os
dois Estados perderam 40%
de suas safras, em con-
seqüência das chuvas e de
infestação por doenças e
fungos nas p'-ntações do
cereal, recentemente atin-
gidas.

PRODUTO AGRÍCOLA
PRODUÇÃO ESTIMATIVA DA PRODUÇÃO ,

OBTIDA (•)
1975 ESPERADA Variação: % .

Algodão 1 750 556 1 338 001 - 23,56%

Amendoirr 440 615 528 409 +19,92%

Arro_ 7 537 589 9 691 867 + 28,58%

Banana {1 000 frutos) 354 044 382 260 + • 7,96%

Batata Inglesa 1688 874 1791118 +-7,32%

Cacau ... 281766 215 108 —23,65%

Cana de Açúcar ... 91386 073 104 068 256 + 13,87%

Cebo|3 348 806 440 122 +26,17%

Coco da Baía

(1 000 frutos) .... 481 848 484 216

feii_0 2 270 747 2 031943 —10,51%

Fumo 287 121 304 218 + 5,95%

|uta ... 41 428 40 764 — 1,59%

Laranja (mil frutos) .. 31 666 537 36 552 517 + 15,42%

Mamona 352 577 232 361 - 43,09%

Mandioca 25 811 981 26 502 550 + - 2,67%

Mi|h0 16 353 645 17 733 735 +-8,43%

Sisal 314 254 174 255 - 44,54%

s 0| 9 892 299 11106 595 +-12,27%

Tom,,,'...' 1047 109 1174 008 +-12,11%

Trjgo 1787 850 4 563 250 +-155,23%

Fonte: IBGE

Arroz gaúcho
interessa
à Venezuela

Porto Alegre — O Gover-
nador Sinval G u a z z e 1 i
anunciou ontem que a
Venezuela está interessada
em importar um volume
ainda não fixado de arroz
gaúcho e que as negociações
vêm sendo conduzidas pelos
Ministérios da Fazenda e
da Agricultura, também
preocupados com o fato de
60% da última safra do
produto do Rio Grande do
Sul — cerca de 21 milhões
de sacas — ainda não te-
rem sido comercializados.

No contato que manteve
em Brasília com os Minis-
tros Mário Simonsen e Alys-
son Paulinelli. o Gover-
nador gaúcho disse ter in-
sistido na ampliação dos es-
toques reguladores da Cobal
como forma de desafogar os
produtores.

Fiat vê
melhoria em
novembro

Salvador — "A demanda
do mercado automobilístico
brasileiro, segundo um con-
junto de pesquisas efetua-
das por nós, manterá a ten-
dência crescente verificada
desde o início do ano, para
afinal explodir em novem-
bro", informou ontem o ge-
rente de marketing da Fiat
Automóveis S/A, Sr Vincen-
zo Barello, durante confe-
rência na Federação das In-
dústrias da Bahia.

O Sr Vincenzo Barello
acentuou que uma análise
conjuntural da situação do
mercado e das perspectivas
históricas futuras da econo-
mia brasileira, asseguram a
certeza deste comportamen-
to do mercado de automó-
vels.
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Serviço financeiro
O resgate de CrS 800 milhões em
LTNs de 365 dias de prazo e o gran-
de volu7ne de operações de cambio
liquidadas ontem, equilibraram o
7iível de reservas do sistema ba7icá-
rio. Com isso, os 7iegócios com che-
quês BB (utilizados para cobrir as
perdas dos bancos na compen-
sação) 7tiantivera7n-se equilibraáos
durante todo o período, com suas
taxas declinando áe 1,88% ao 7nês
?io abertura, para 1,27% no fecha-
7nento. Os financiamentos áe posi-
ção para segmida-feira, de equili-
brados a oferecidos, oscilaram e?i-
tre 1,93% e 1,36% ao mês. O volume
áe negócios com BB somou Cr$ 1
bilhão 138 milhões, segunâo a

ANDIMA
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Novo papel dos bancos comerciais
Banqueiros e técnicos do mer-

cado financeiro procuravam ontem
vislumbrar as conseqüências das
medidas adotadas pelo Conselho
Monetário Nacional não só para as
empresas em geral e o combate a
inflação, mas para o próprio desen-
volvimento do sistema financeiro
do pais.

Entendem os banqueiros quea
liberação das taxas de aplicação
dos bancos comerciais vai força-
-los, cada vez mais, a ampliar a
captação de recursos a prazo (a
partir de 60 e 90 dias) invadindo
faixas de operação quase que ca-
tivas dos bancos de investimento.

Acham os observadores que os
bancos comerciais, agora com pou-
co mais de 30% de seus depósitos a
vista liberados para aplicações a
taxas de mercado (35% encon-
tram-se vinculados ao compulsório
e 27% às pequenas e médias em-
presas, com 12%, e os restantes
15% ao crédito rural), recorrerão
mais fortemente aos repasses ofi-
ciais e externos e à captação de
depósitos a prazo para expandirem
suas operações de empréstimo.

Neste sentido, terão muito
maior flexibilidade operacional que
os bancos de investimento. Isto
porque, enquanto os bancos de in-
vestimento, que também podem
captar a taxas livres depósitos a
60 e 90 dias, só podem realizar em-
préstimos no prazo mínimo de 180
dias, os bancos comerciais podem
descontar duplicatas a partir de 60
dias.

Afirmaram os banqueiros que
os bancos comerciais terão melho-
res condições que os bancos de in-
vestimento para ajustar o fluxo de
captação de recursos e o de apli-
cação. Na prática, uma menor di-
ficuldade de ajustamento dos flu-
xos de captação vai forçar a que o
conglomerado financeiro intensi-
fique a captação de depósitos a pra-
zo pelos bancos comerciais, muito
embora estes fiquem limitados por
tetos específicos nestas operações.

No caso, não haverá muito sen-
tido utilizar o grupo financeiro do
banco de investimento para expan-

' dir a captação de recursos a prazo.: Que papel então seria reservado
aos bancos de investimento? Atual-

' mente, os bancos comerciais podem
executar todas as operações dos

' bancos de investimento, só não rea-
lizando operações ligadas ao mer-
cado acionário.

Ao que parece, estará no for-' 
talecimento do mercado acionário' 
a principal função reservada aos
bancos de investimento daqui para
frente. Função, aliás, que assume
importância fundamental na estra-

' tégia de combate à inflação, onde
o excessivo endividamento finan-'
ceiro das empresas é apontado co-
mo causa perpetuadora da eleva-
ção dos preços, apesar da ação do
CIP.

Alguns observadores, contudo,
admitem que poderão surgir pro-
blemas de adaptação do sistema
bancário comercial ao regime de
taxas livres. De um modo geral, os
bancos comerciais se acostumaram
a operar num esquema de taxas
administradas nos últimos anos, no
qual a remuneração de 557» de seus
depósitos compulsórios em ORTNS'
(com'correção monetária) e, poste-
riormente, representava uma com-
pensação adicional de rentabilida-
de.

Agora, não se questiona a ca-
pacidade de as cúpulas bancárias se
adaptarem a um sistema de am-
pia liberdade nos juros, mas a pos-
sibilidade de adaptação da máqui-
na administrativa dos bancos ao
esquema. Afinal, o que entendera
um gerente de Araçatuba de taxas
de juros livres e condições de reci-
procidade (saldo médio) mais fie-
xíveis?

A propósito, admite-se que as
taxas de desconto de duplicatas,

- inicialmente fixadas em acordo ao
redor de 2,5% ao mès, venham a
se elevar a um teto mais defini-
do, à medida que os bancos fo-
rem sendo aletados em sua renta-
bilidade. Tudo isto, porém, depen-
dera dos efeitos da liberação dos
juros sobre a taxa de inflação? Se
a medida estimular a poupança e
reduzir o consumo a inflação cai-
rá e, com ela, os juros.

Técnicos esperam nova
mudança no redesconto

E' possível que as autoridades
monetárias adotem novas medidas
de contenção do crédito bancário,
se confirmadas as previsões sobre o
crescimento do Índice de Preços
por Atacado em setembro. Esta é a
opinião de técnicos do mercado
aberto, que esperam uma expansão
de 3% no IPA para este mês.

Segundo os técnicos, confir-
mado este percentual e tendo em
conta que o IPA de junho subiu
2,19%, haveria um aumento con-
siderável na correção monetária
de outubro, quando o multiplicador
da fração da nova fórmula seria
largamente superior a 1. Neste sen-
tido, admite-se alteração nas ta-
xas de juros do redesconto, que se
tornariam flexíveis, acompanhan-
do a liberação dos juros, com taxas
punitivas.

Com a alta acelerada da cor-
reção, os bancos poderiam recorrer
ao redesconto para financiar suas

carteiras de títulos com correção
monetária. No entanto, em Brasi-
lia, assessores do Ministério da Fa-
zenda, afirmaram que o Governo
não pretende alterar, no momen-
to, a mecânica do open market.

Apesar disso, no leilão de Le-
trás do Tesouro Nacional de um
ano de prazo, realizado ontem, o
Banco Central manteve um valor
de emissão superior em Cr? 700 mi-
lhões ao resgate, de Cr$ 800 milhões,
indicando que, mesmo sem a possi-
bilidade de os bancos comporem
seus depósitos compulsórios em ti-
tulos públicos, as autoridades mo-
netárias pretendem enxugar o sis-
tema bancário.

Segundo o Departamento da Divida Pública
do Banco Central (Dedip), íoi o seguinte o
resultado do leilão da ITNi do 365 diat do
prazo:

Data

Ontem
Agosto

Max.

26,80
25,94

Méd.

26,31
25,93

Min.

25,92
25,90

Rendimento das letras de câmbio e CDBs
360 ditsinstituição 180 diai

liquida :Jt,u,'a liquida  bruta

América do Sul ÍT79 % a.m. 2,04 % a.m. 1,96 % a.m. 2,17. %a,m^

Aymoré Í5Í9 _% 16,62_% 32,66 36,00 %

gThíi 2,5JS % a.m. 2,77 % a.m. 2,721 % a.m. 3,00 % a.m.

Bi^irindus 2,39 
~% 

a.m. 2,63 % a.m., 2,57 % a.m. 2,83 %_a.m-_

Banespa 12,357 13,578 27,340 ?0,00_%

Banorte 2,31 % a.m. 2,55 % a.m. 2,49 % a.m. 2,75 %_*¦_

B^rio 13,53 14,89 29,10_% 32,CO_%
Baltislell. l"l ,90 13,58_% 26,07_% 29,00_ 
Bemg. 14,10 15.33__% 30,36_% 33,00 %

13|52 14,38 29.(11 32.00 %

Boston 1,92 % a.m. 2,18 % a.m. 2,10 % a.m. 2,33

Cédula 13,9291% 15,326 %
Copeg 12,48 %
Costa testa 2,31 % a.m.

J4L°Í
2755 % a.m.

29,9970%
27,» %

2,50 % a.m.

penasa
Fenícia

11,14 % 12,69 % 24,31 %

13,56 % 14,89 % 29,16 %

Fiança 2,32 % a.m. 2,55 % a.m. 2,50 % a.m.

% a.m.
33,00_%__

J!0,00_%
_ 2,75 % a.m.

_27,00_%
3~2',0Ò 

2,75 % a.m".'

Fininvest 2,51 % a.m. 2,77 % a.m. 2,72 % a.m.

lochpe 1,85 % a.m. 2,11 % a.m. 2,02 % a.m.

Independência 2,32 % a.m. 2,55 % a.m. 2,50 % a.m.

3,00_~2,25~

2,75

% a.m.
% a.m.

Itaú 11,52 % 13,13 % 25,19 % 29,00
% a.m."%

lojista 2,19 % a.m. 2,40 % a.m.

Loiiva! 2,19 % a.m. 2,40 % a.m.
2,35 % a.m.
2~35 % a.m.

2,58 % a.m.
2,58 % a.m.

tondon
Markot

13.54 %
14,32

14,89 %
15,76 %

_29,10_%_
30,89 %

Minas Investimentos 2.05 % a.m. 2,34 % a.m. 2,20 % a.m.

Noroestt 2,00 % a.m. 2,48 % a.m.
2.32 % a.m. 2,55 % a.m'.

2,30 % a m.
2,50 % a.m.

32,0O_

J4,00_
_2,45
^2,75"

2,75"

Sibisa 2,60 % a.m. 2,87 % a.m. 2,82 % a.rr.

"% 
a.m.

»/o_a.m^

% a.m.

Vistacredf 2,311 % a.m. 2,554 % a.m. 2.499 % a.m.
3J1_"2,750 

% a.m.

O 7>iercado financeiro ma7iteve-se
basta7ite parado onte7n, com os
operadores de7ii07istrando sinais de
apatia diante das expectativas de
desinteresse pelas Obrigações Rea-
justáveis do Tesouro Nacional em
face das últimas medidas adotadas
pelo Conselho Mo7ietário Nacional.
No entanto, os preços das ORTNs
com ci7ico a7ios de prazo e 6% de
juros anuais registraram ligeira
elevação, situa7ido-se em 99,65% e

Títulos de crédito
Abaixo, as taxas médias mensais de rentabilidade oferecidas á aplicação da clientela nos diver

%o% tituios negociados no mercado aberto:
P0A7Q
4i„ 15 30 60 90 120 180 210"" ™ 2,52 361

Açúcar refinado terá novo preço
O Conselho Interministerial de

Preços — CIP — deverá apreciar na
próxima reunião de quarta-feira o
pedido de aumento de 107» no preço
do açúcar refinado. A informação é de
uma fonte do Ministério da Fazenda.
O preço a nível de varejo do açúcar
refinado (no Rio) é no momento de
Cr$ 3,23. Na quarta-feira passada, o
Conselho Monetário Nacional aprovou
aumento de 12% para o açúcar cristal.

O Conselho Nacional de Abasteci-
mento (CONAB) se reúne na terça-
feira da semana que vem para decidir
sobre a retirada do tabelamento do
arroz. Os ministros integrantes da
Conselho vão discutir também sobre
o comportamento dos estoques, distri-
buição e consumo da carne congelada.

O problema de crédito para o for-
necimento da carne congelada por

100,15% áe áesconto sobre o valor
7iominal, respectivame7ite para
compra e venda. Os financia7nen-
tos para segunda-feira, estiveram
tranqüilos áura7ite todo o período,
chegando a apresentar pequena
oferta no fechamento. As taxas gi-
rara7n entre 2,00% e 1,65% ao mês.
O total das operações atingiu o
7nonta7ite áe apenas CrS 4 bilhões
553 7iiühões, seginiáo i7ifor7iiações

da ANDIMA

ITN_
ORTN . .
ORTRJ^ .
ORTP . .

ORTMO_.
ORTBA L
QRTRG5
ÃRÍMSP_
LTMSP^_
LTRG5 .
L. Camb.

2,40
2,45_
2,47
2,47

_2,47_
2,47_

72,47_
2,47

. 2,50
. 2,50~

2,52
t Imob.
CDB

_2,52_
2,52

_2,45
2,48^

_2,50_
_2,50

2,50 
"

2,50~

L2'50-!
_2,50~

2,52

_2,52 
"

_2:55j
_2,55_

2,55

_2,50_
_2,52
_2,52~
_2,52~

2,52"2,52 "
~2,52^
"2,52_
~2,54_

_2,56
_2,56"

2,56

_2,50_
_2,55_
2,56_

_2,562'56I"2,56

2,56^

I2'56-
2,56_
2,56_

>S7_
_2,57_

2,57

2,50
2,55~"2,60_

^2,60_
2,60_"2,60

"2,60"

I2'6<L
2,58_~2,S8

_2,59^
2,59"2,59 "

2,57
2,62"
2,62"
2,62_~2,62

22,62"
_2,62"

2,62"*

362I
2,63_

J,63
2,63"

2,55_"2,60

2,62"

^2,62"
2,62^~2,62

"2,62^
"2,62
"2,65"

^2,65
_2,66j

2,66
2,66

_2,60_
2,62_"2,65

"2,65"

2,65 
"

2,65~

^2,65 
"

_2'65I
_2,67
_2,67_

2,70
2,70_
2,70

2,58
2,65
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,72
2,72"2,72

Mercado de LTN
Embora com muitas expectativas, o merca-

do aberto de letras do Tesouro Nacional apre:
sentou-se ligeiramente movimentado ontem ia
que o elevado nivel de liquidez do sistema e
o grande volume de aplicações da clientela
contribuíram para um maior giro de negócios.
No entanto, ainda so observa restrições por
pirte do sistema bancário e dos grandes insti-
tuiçÕes com relação às de menor porte. O mo
vimento de ontem foi atribuido ao interesse das
instituições em atenderem à clientela, que rea-
li:ou muitas aplicações. Mesmo assim, notava-se
nitida preocupação para a venda de letras de
longo prazo e absorção das de curto prazo,
acentuando as expectativas de retração da li-

quldez para o futuro. Os financiamentos de po-
s ção para segunda-feira estiveram de cquijibra-
dos a oferecidos, cem taxas entre 1,93% o
1,36% ao mès, enquanto cs papéis mais nego-
c.ados, emitidos pelo último leilão, mantinham-
se cotados a 31,05% « 29,75% de desesnto ao
ano, respectivamente para os vcnciincn.es de
dezembro e março. O volume de operações com

parte dos frigoríficos também será
analisado. O Conselho vai ainda refe-
rendar o novo preço mínimo da cera
de carnaúba para a safra 1D76/1977,
nos estados do Nordeste. O preço já
foi fixado, fora do plenário, em Cr$
240,00 por arroba (15 quilos) para o
tipo 4 de origem, que representa um
aumento de 17% com relação ao preço
minimo estabelecido para a comercia-
lização da safra deste ano (de Cr$
189,00, por arroba).

O Superintendente da Sunab, Sr
Noe Wilker, disse em São Paulo que os
frigoríficos que insistirem em desres-
peitar as regras do plano de distribui-
ção armado pelo Governo para cn-
frentar a escassez de carne no perío-
do da entressafra serão punidos pela
Sunab com um "rigor inusitado": se-
rão alijados do esquema, deixando de

receber da Cobal, neste ano e no pró-
ximo, as cotas de carne bovina para
estocagem a que têm direito. Até ago-
ra, esses frigoríficos vinham sendo
punidos com multas, alguns deles por
até uma dezena de vezes.

Segundo o Superintendente da
Sunab, o levantamento dos frigoríficos
infratores está sendo, agora, comple-
mentado com um levantamento preci-
so dos seus donos, de modo a impedir
que eles fechem os estabelecimentos
punidos e passem a operar com outra
empresa, minimizando os efeitos da
punição. "A Sunab será rigorosa e in-
transigente. Agora, quem não aceitar
as regras do jogo não vai poder con-
tlnuar jogando. A gang da carne exis-
tente em São Paulo já está ldentifi-
cada e sob vigilância constante", aíir-
mou o Sr Wilker.

(São Paulo, Brasília e Local).

LTNs somou CrS 16 bilhões 546 milhões, segun-
do amostragem da ANDIMA. A seguir, as taxas

médias anuais de desconto de todos os venci-

mentes:

Vene. Compra Venda Vene. Compra Venda

22/09
20/09
06/10
13 10
15. 10
20'!0
27/10
03 11

. 10.11
17.-11
19/11
24/11
01/12
08/12
15'12
17.12
22-12
29'12
05 01

25,00
30,75
31,30
31,43
31,45
31.43
31,42
31,28
31,40
31.37
31,35
31.32
31,23
31,17
31,05
31.00
30.38
30,82
30,80

24,85
30,59
31,14
31,23
31,30
31,27
31,26
31.12
31,24
31,22
31,20
31,16
31.13
31,02-
30.S9
30,86
30.72
30,67
30,64

12/01
14,01
1901
26/01
02,02
17/12
09 02
16/02
18/C2
23/02'
02/03
09/03
16,03
18-03
29/04
13 05
24/C6
22 07
19/08

30,78 30,63
30,75 30,59
30,73 30,58
30,72 30,56
30 65 30,50
31,0 30,E6
30,57 30,41
30.50 30,35
30.35 30,19
30,25 30,10
30,10 29,94
30,00 29,85
29.33 29,67
29,75 29,61
29.50 29,33
2°,32 29 15
26,95 28.78
28,18 28.0!
27.63 27,51

Bolsa de Mercadorias do Rio

Prédio da Bolsa
terá heliporto

Em princípios do próximo
ano, deverão ser iniciadas
as obras de construção do
novo edifício da Bolsa de
Gêneros Alimentícios d o
Rio de Janeiro, no Mercado
São Sebastião. O prédio te-
rá 8 pavimentes e Ocupará
uma área construída de 26
mil 173 metros quadrados,
estando os custos das obras
estimados em Cr§ 90 mi-
lhões.

A informação é do pre-
sidente da Bolsa, Sr Aylton
Magno Fornari, o qual
acrescentou que no último
pavimento do futuro edifí-
cio da administração da en-

tidade, terá um clube para
os sócios, com piscina, sau-
na, salão de recreação, au-
ditóiio (com 600 metros
quadrados), restaurante e
um heliporto.

Explicou o Sr Fornari que
no térreo serão instaladas
19 lojas e nos Io, 2U e 3o an-
dares funcionará uma área
para estacionamento, com
303 vagas. Nos quatro pavi-
mentos restantes serão
construídas 284 salas, que
serão vendidas aos sócios.
O prédio da antiga sede da
Bolsa, na Rua do Acre, 26,
será vendido para custear
as obras do novo edifício.

ovos extra (uma dúzia) sido comer-
cializada no atacado a Cr$ 5,80, apre-
sniitando-se o mercado fraco. O fran-
no de corte (quilo) foi negociado no
atacado a Cr$ 14,00! enquanto o do
tipo especial - Cr$ 16,00, estando o
mercado firme.

Cotação de ovos no atacado
Preço na Preço no

grania atacado
(dúzia) (dúzia)

caixa de Isopor
CtS

ta desta Capital, ontem, segundo o
Sima da Secretaria de Agricultura,
Epamtg e Ceasa-MGt
Produto Mercado Cotação

média
ARROZ (saca d» 60 kg)

Tipos

CrS

Exlra
Grande
Médio
Pequeno
Industrial

4,60
4,10
3,30
2,30
1,30

5,80
5,30
4,50
3,50
2,50

Amarelão extra
Amarelão

1/2 separação
Agulha do Sul
Bica corrida
Cisneiro
Maranhão
Japone 

Eslável

Estável
Estável
Estável

Fraco
Fraco

Estável

CrJ
240,00

220,00
220,00
180,00
190,00
170,00
220,00

Soja

Foram as seguinte! at cotações
das mercadorias ontem na Bolsa de
Gênero Alimentícios do Rio de Ja-
neiro:

ffclJÒES DIVERSOS

ARROZ

Rio Grande
Extra Longo A tipo 2

(Blue belle)
longo/Extra longo BI

tipo 2 (agulha)
Longo B tipo 3

(404 e 406)
Médio/curto

tipo 1, 2 • 3
(japonês)

Santa Catarina
Longo/Extra longo BI

tipo 2 (agulha
macerado)

Estados Cantrail
Longo/Extra longo BI

tipo 2
Maranhão
Médio/curto tipo 3

(japonês)

CtS

215,00/220,00

210,00/215,00

205,00/210,00

210,00

225,00/230,00

235,00/240,00

160,00 .

Branco miúdo
Branco graúdo
Cavalo-claro
Chumbinho
Enxafre-iato
Mulatinho
Manteiga

nominal
400,00/420,00
730,00

nominal
730,00
750,00
750,00

FARINHA PE MANDIOCA-
Extra-flna
Extra
Especial
São Paulo, Especial

nominal
175,00/180,00
170,00
170,00

SALGADOS (kg)

BANHA
Caixa de 30 pacotes

de 1 kg 330,00
Caixa 15 latas

a 2 kg nominal
ÓLEOS VEGETAIS COMESTÍVEIS

(late de 18 litro»}

Carne Copa
Carne Comum
Carne Paleta
Pornil
Costela
Chispe
Toucinho barriga

c/ costela
Toucinho branco
Toucinho barriga

def. c/ costela
Toucinho barriga

def. s/ costela

20,00
15,00
21,00/ 22,00
23,00
13,00/ 13,50
9,50/ 10,00

10,00
12,00/ 12,50

15,00

13,50

CHARQUE (kg)
Dianteiro
p. Agulha
Coxão, traseiro
MANTEIGA

20,00/ 21,00
17,00
23,00

Algodão
Amendoim

nominal
nominal

Soja 180,00
Caixa de 20 lata» de 900 ml
Algodão nominal
Amendoim nominal
Milho nominal
Soja 188,00
BATATA (60 kg)

Minas Geraia
Lata 10 kg - Ia.
Lata 10 kg - comum
Vigor (kg)
CCPL (kg)

23,00/ 24,00
22,00
22,00
24,00

FUBÁ' DE MILHO (50 kg)
78,00
76,00

Extra
Comum

HBT, Extra
HBT, Especial
Primeira, Extre
Delta, Comum

220,00
200,00
150,00
170,00

MILHO (60 kg)

CEBOLA (kg)
Paulista
R. Grande
Pernambuco

2,20
Ausente

2,00

Amarelo-Híbrido
Amarelo-Mesclado
AMENDOIM (SP)
Com casca
Sem casca (kg)

nominal
6,50

FEUAO-PRETO (60 kg)

CARNE BOVINA (kg)
Traseiro
Dianteiro

12,50
7,90

K. G. Sul
Polido nominal
Paraná
Tipo Bolinha nominal
Comum nominal
Triângulo — Coíái
Uberabinha nominal
Mineiro nominal

Ovos
A Bolsa de Avicultura do Grande

Rio divulgou ontem as colações dc
aves e ovos, até o dia 26 do cor-
rente, tendo a caixa de isopor dos

Os valores nominais para soja
brasileira foram cotados a 246 dóia-
res/t para entrega neste mès, 248 do-
larcs/t para outubro, 250 dolares/t
para novembro e 252 dólares/t para
entrega em dezembro. Segundo os
observadores, a proximidade da safra
americana, apesar de seus prejuízos,
sempre causa uma certa pressão ven-
dedora, mas acreditam na probabili-
dade de que haverá uma subida de
preços lão logo o mercado alinia a
sua linha de resistência.

São Paulo
São Paulo - As cotações dc on-

tom na Bolsa de Cereais de São Paulo
foram as seguintes:

Arroí — Tipos especiais. Mercado
calmo. De grãos longos -amarelão
dos Estados Centrais CrS 200/205,00,
Amarelão Santa Catarina Cr$ 205/
215,00, Blua Belle do Sul CrS 215/
220,00, Amarelão do Sul CrS 200/
205,00 e "405" do Sul CrS 195/
200,00 De grãos curtos — Caleto do
Sul CrS 200/205,00 por saco de 60

quilos. Cotações inalteradas.
Quebrados de Arro* - Tipos es-

peciais. Mercado calmo. 3/4 de arroí,
CrS 70/75,00, 1/2 arroz. CrS 60/
62,00 e quirera de arroz, CrS 55/
58,00 por saco de 60 quilos. Cota-

ções inalteradas.
Folião (Safra da Seca) - Tipos es-

peciais. Mercado firme. Carioquinha,
CrS 720/740,00, Chumbinho, CrS 700/
720,00, Jalo CrS 760/780,00, Opaqui-
nho Cr$ 760/800,00, Raiado CrS 730/
750,00, Rosinha CrS 780/800,00 c Ro-
xinho Cr$ 780/800,00, por saco de
60 quilos. Cotações inalteradas.

Milho — Mercado calmo. Amarelo,
semiduro, CrS 74/75,00 idem, a gra-
nel e isento de ICM, CrS 66/67,00,
por saco de 60 quilos. Cotações mal-
teradas. ,. ,.

Batata — Mercado firme. Lisa cs-

pecial, CrS 210/230,00, de primeira
CrS 130/150,00 e de segunda, CrS
80/90,00. Comum, especial CrS 150/

i 170,00, de primeira CrS 100/110,00 e
dc segunda CrS 60/70,00, por saco de
60 quilos. Colações inalteradas.

Cebola — Mercado calmo. Do Es-
tado, (pera), CrS 110/120,00, por saco
d« 45 quilos. De Pernambuco, (cana*
rlâ), CrS 2/2,20 e (peral CrS 3/3,20,

por quilo. Cotações inalteradas.
Banha - Mercado firme. Caixa com

30 pacotes de 1 quilo CrS 320/
330,00 com 12 latas de 2 quilos i-
quidos CrS 290/300,00 e lata com 17
quilos líquidos CrS 190/200,00. Cota-
ções inalteradas.

Amendoim - Mercado firme. Em
casca, especial, CrS 110/115,00 a
ventilado CrS 100/105,00, por saco de
25 quilos. Descascado, catado, CrS
6/6,20, branco CrS 5,40/5,80, misto
CrS 5/5,50 e industrial CrS 4.50/4,60,
por quilo. Cotações inalteradas.

Belo Horizonte
Belo Horizonte - Cotações dos prin-

cipais produtos no mercado atacadls-

BATATA (saca de 60 kg)

Comum especial Firme 175,00
Comum de Ia. Estável 130,00
Comum de 2a. Firme 90.00
Lisa especial Firme 220,00
Lisa de Ia. Estável 160.00

FARINHA DE MANDIOCA

_ (Saca d. 50 kg)
Fina e grossa Fraco 180,00

FEIJÃO (saca de 60 kg)

Enxofre jalo Firme 735,00
Preto comum Auseme
Rapé/opaquinho Firme 690,00
Roxo Firme 780,00
Rajado Fraco 623,00

MILHO (saca de 60 kg)

Amarelo/amarelinho Estável 85,00

Recife
Racif» — O anúncio da aquisição

de feiião-mulatinho em áreas do Nor- i
deste não tradicionalmente abaotece-
doras desta Capital feito anteontem
pela Cobal atuou como um estabili-
zador nos preços do feijão no tata-
cado e varejo, mantendo nos níveis
de quinta-feira os preços, frustrando à
expectativa de aumento que se espe-
rava para estes fim do semana. Em
baixa apenas a cebola — que caiu
quase 50% em sete dias — e se aguar-
da para os próximos dias um rebai-
xamonlo do arroz, tipo popular, ten-
do em vista a grande produção do
Maranhão, este ano.

Segundo a Ceasa c Costa Filho So-
mércio de Cereais Ltda. as colações
dos principais gêneros alimentícios
eram as seguintes ontem no mercado
atacadista do Recife:

Compra Venda
CrS CrS

Fclião 850,00 880.0CI
Arroz 300,00 370,00
Farinha dfl ._

mandioca . 100,or 130,00
(min) (mini

Cebola (kg) 0,80 1,20
(máx) (max)

1,50 2,00

Porto Alegre
Porto Alagr» — O mercado ataca-

dista gaúcho manteve-se estável, on- .
tem, e as cotaç&es para os principais
produtos comercializados ontem, na
Capital foram: l

Feijão-preto: não foi negociado — ,
Enxcfre-palo CrS 500,00 - 

Cavalo-
claro CrS 400,00, o saco de 60 Kg. ]

Arroz — Mercado estável -< Extra-
longo CrS 180,00/200,00 -, Médio A
CrS 180,00/190,00 - Extralongo tipo
agulhinha CrS 210,00 por saca de 60

kg.

• Milho - Mercado fraco - Amarelo
comum CrS 70,00 por saca de 60 kg.

Cebola - Mercado estável - CrS,
4,00 o quilo.

Batata - Mercado estável - CrS

90,00/91,00 o saco de 60 kg.

Farinha de mandioca - Mercado
estável - Fina CrS 150,00 por «aca

de 50 kg.

Mercado externo
õ^õ ê MBy» «omus - Cotações futuras nasjtolsa_s de Mercadorias de Chicago e Nova Iorque, ontem-

MtS ABER. MÁX. MIN. FECH. DIA
ANT.

MÊS ABER. MAX. MIN. FECH. DIA
ANT.

TRIGO (CHICAGO) - 136,1 T.
COBRE (NY) - 11,32 T.

SET.
DEZ.
MAR.
MAI.
JUL.

307 1/2
320
332
337 3/4
342

307 1/2
320 1/2
332
337 3/4
342

301 302
310 311 - 10
322 1/2 322 1/2 -23
328 3/4 328 3/4
332 333

308 1/2
319 1/4
330 3/4
337 3/4
342 1/4

MILHO (CHICAGO) - 127,15 T

SET.
DEZ.
MAR.
MAI.
JUL.

292 1/2
290
297 1/2
300 3/4
302 1/2

293 1/4
290
297 1/2,
301 1/4
302 1/2

289 1/2
283
290
394 1/2
396 1/4

292 - 91 1/2
283 - 1/2 -83
290 1/2 - 90
294 3/4
296 1/2 - 1/4

SET.
OUT.
NOV.
DEZ.
JAN.
MAR.
MAI.
JUL.
SET.

65.10/540BA 65,40
65.20/560BA 65,50
65.70/600BA
66,40/650 66,60
67.00/710BA 67,10
68,00/810 68,30
69,20 69,30
70,20 70,30
71,10 71,40

Vendas: 3 808 contratos

65,00
65,00

65,70
66,30
67,50
68,60
69,60
70,70

65,30
65,40
65,90
66,40
67,00
68,10
69,20
70,20
71,30

64,90
65,00
65,50
66,00
66,50
67,60
68,70
69,70
70,70

SOJA (CHICAGO) - 136,1 T hJ\ >:&,r *m^ZJS «Sf «íjjs fò T* "S-J
SET.
NOV.
JAN.
MAR.
MAI.
JUL

674 1/2
690
697
701
699
695

676
690
697
701
699
695

663
669 1/2
676
777 3/4
678 1/4
676 1/2

663A
1/2 A
676A
677 3/4A
678 1/4H
676 1/2A

683
689 1/2
696
697 3/4
698 1/4

696 1/2

Metais
Londres - Cotações dos metais cm ZINCO

Londres, ontem:

FARELO DE SOJA' (CHICAGO) - 100 T

SET.
OUT.
DEZ.
JAN.
MAR.
MAI.
JUL.

188,00
189,00
192,50
194,00
194,00
194,50
195,00

188,00
189,50
193,00
194,00
195,00
195,50
195.00

179,50
180,50
184,00
184,50
185,00
185,50
185,50

179.00-950BA
180,50-100
184,00-450
184,80-500
185.50-600BA
186.00
185.50-650

187,80
183,80
192,20
193,00
194,20
194,50
194,30

COBRE

À vista
3 meses

824,00/825,00
855,00/356,00

ESTANHO (Standard)

À vista 405,75/406.00
£ Ss 422,00/422,50

PRATA

À vista 245,00/245,50
3 meses 253,00/252,23
$ Zâ" 264;50/265,50

À vista
3 meses

ÓLEO DE SOJA (CHICAGO) - 27,18 T

SET.
OUT.
DEZ.
JAN.
MAR.

23.25
23,25
23,45
23,55
23,70

23.25
23,30
23,55
23,60
23,70

22,20
22,33
22,51
22,55
22,70

22,29
22.33A
22.51A
22,55
22.70A

23,35
23,13
23,51
23.55
23,70

ESTANHO (High grada)

CAFÉ' (NY) - 250 sacas de 60 kg

SET.
DEZ.
MAR.
MAI.
JUL.
SET.
DEZ.

165,50
153.00/440BA
147,00/750BA
1J4,00/490BA
S/cot.
S/ cot.
146,40

Vtndas: 196 contratos

154,90
147,95
145,75
144,20
142,25

152,90
145,80
143,10
142,60
142,25

165,50
153,00/290
145,808
143.30/400BA
142,603
142.20A
141.60A

166,50
154,90
147,65
145,15
144.50
143,90
143,40

vista
meses

CHUMBO

vista
meses

4525/4530
4645/4650

4525/4530
4645/4650

OURO

A vista 118,50

NOTA: Cobre, estanho, chumbo e zin.
co - em libras por tonelaaa.

274,50/275,50
285,00/285,50

Prata — em
troy (igual

Ouro — ém
onça.

ponce por onça
31,03 gramas).

dotarei po:

Safra de arroz cai

AÇÚCAR (NY) - 50 T

OUT.
JAN.
MAR.
MAI.
JUL.
SET.
OUT.
JAN.

8,10/12 8.?0
8.50B - 9,10
9,20 9,32
9.40 9.57
9/75/78 9,83
981 80 9,91
9,83/87BA 9,99
S cot.

Vendas: 4 036 contratos.

7,90
8,90
9,01
9,28
9,55
9,70
9,71

7,99/8,00
8.80B
9,03/14
9,36-40
9,65,69
9.76N
9,79 82
S/cot.

7,99
8,80
9.12
9,39
9,67
9,76
9,81

S/cot.

ALGODÃO (NY) - 22,65 T.

üUT.
DEZ.
MAR.
MAI.
JUL.
our.
DEZ.
MAR.

75,95 605
76,30/25
77,15,25
77,80
76,60/ 90BA
70,CO 2CBA
67.CO/20BA
67.20

Vendas: 3 184 con-

76,05
76,30
77,25
77,80
76,10
70,00
67,00

74,00
74,00
75,00
76.C0
75,01
69,15
66,00

74,00/20
74,00/35
75,10
76,00/1 OBA
75,10
69.40/60BA
66,55, 75BA
66.00/50BA

75,75
75,83
76,62
77,40
76,40
69,90
66,91

lios

SET.
DEZ.
MAR.
MAI.
JUL.
SET.
DEZ.

110.00'4508 A
109,30/900
104,60
100.60
96.25'700BA
92.45/325BA
S7.0ü'800BA

CACAU (NY) - 13,59 T.

112,85 111.90
111,50 109.00
105,80 104,25
101,85 100,50
98,45 98,25
94,45 94,00
89,60 39,00

113,09
110,49
105,24
101,40
97.7CN

112,10
110,20
103,30
99,60
95,95

mas estoque subirá
Roma — A safra mundial de arroz ficará um

pouco abaixo da cifra recorde do ano passado, mas
os estoques terão um ligeiro aumento, previu a
Organização áe Alimentação e Agricultura das Na-
cães Unidas (FAO), revelando que o Brasil teve
Ima colheita recorde este ano.

Os preços baixaram e a procura continua es-
cassa, devido aos contínuos problemas nas reservas
em divisas e a 7iielhoria do abastecime7ito interno
em alguns dos principais paises importadores.

Segundo previsão da FAO, em 1976 a produ-
ção de arroz com casca será de 340 milhões de to-
iieladas, em comparação com 346 milhões alcança-
das no ano passado e 322 milhões áe toneladas em
1974.

Contudo, a maior parte desta quantidade será
colhida no final do ano dentro do uma. etapa de
crescimento relativo, segundo a agência da ONU.

No Extremo Oriente, principal região produto-
ra. as chuvas de monção foram irregulares duran-
te os dois primeiros meses da te7)iporada.

Vendas: 2 008 contrates

PEaSZI3HE8i8£35í32B3SEr'

94,05 92,09
88Í75 86,80 I
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D João de Orleans e Bragança —
que preside a Tuncova Internacional
do Brasil — esteve em visita ao pre-
sidente da Codirv, José Luiz Rolim,
para tratar da reserva de uma área
de 100 a 150 mil metros quadrados
no Distrito Industrial de Santa Cruz.
Lá a empresa pretende instalar uma
fábrica de guindastes diesel elétricos
locomóveis, com capacidade entre
cinco e 120 toneladas. O projeto se
encontra em fase de aprovação pel?
CDI.

A Gail Guarulhos acaba de formar
a sua nova diretoria, que tem como
presidente Michael Rumpf; diretor-
financeiro, Mario Malato; diretor-co-
mercial, Thomas F. Bayer; diretor-in-
dustrial, Gladstone M. Bustamante; c -

gerente de pesquisas e desenvolvimen-
to de novos produtos, Walter Ferreira.

No próximo 'dia 27, às 19 horas, no
Hotel Meridien, a Babcock & Wilcox
Fibras Cerâmicas Ltda. inicia oficial-
mente as suas atividades industriais'
no Brasil, com um coquetel. A sua fã-
brlca representa um investimento de 2
milhões 500 mil dólares (C'r$ 27 mi-
lhões 500 mil).

Para participar do VII Congresso
da International Federation of Audit
Bureaus of Circulations (IFABC), en-
tre os dias 25 de setembro e 3 de ou-
tubro próximos, está seguindo para
Madri o diretor-técnico e executivo
do Instituto Verificador de Circulação
(IVC), José Milton Brito.

Segundo o presidente da The
Boeing Co., T. A. Wilson, as vendas da
empresa norte-americana, no primei-
ro semestre deste ano, atingiram a
um novo recorde: 1 bilhão 907 milhões
de dólares (Cr$ 20 bilhões 977 mi-
lhões). O lucro por ação ficou em 2,01
dólares (Cr$ 22,00).

Encerra-se na segunda-feira o pra-
zo para que os acionistas da Vale do
Rio Doce exerçam o direito de prefe-
rência na subscrição do aumento de
capital, na proporção de 10%, ao valor
nominal de CrS 1,40 acrescido de um
ágio de CrS 0,30.

Segundo a última edição do Quem
E' Quem na Economia Brasileira, a
Veplan-Resldência Empreendimentos
e Construções é a 24a. empresa nacio-
nal em faturamento, sendo a primeira
do seu setor específico de atividade.

A Casa José Silva Confecções co-
meçou a pagar ontem a seus acionis-
tas um dividendo de 18% sobre o ca-
pitai de CrS 23 milhões 30 mil 400, re-
ferente ao exercício encerrado em
março último.

Fundos mútuos têm
alé 58,54% de
aumento em 8 meses

Uma valorização de até 58,54% foi
atingida nos oito primeiros meses deste
ano pelos 22 fundos mútuos de maior pa-
trimònio, tendo 13 deles obtido uma
performance superior à do IBV (32,82% l,
enquanto sete superavam o índice da
Bolsa paulista (39,37%).

Entre os fundos do Decreto-Lei 157
— dos quais um universo de 24 foi ana-
Usado por técnicos de uma das institui-
cões — o maior crescimento chegou a
47,64%, no mesmo espaço de tempo:
30/12/75 a 31/8/76. Em relação ao indi-
ce carioca e ao Bovespa, seis deles valo-
rizaram-se mais que o último e 11 ul-
trapassaram o IBV.

Fundo mútuo Cota Classit

Halles 1,17 58,54 l.°

Finasa 3,17 57,95 2."
lar Brasileiro 1,459 49,49 3.°

Boiano, Simonsen 5,42 48,98 4."

Alpha 2,11 45,52 5.»
Cond. Crescinco 2,02 43,77 6.»

Crescinco 2,76 39,53 7.»
Crefinam 26,47 39,15 8.»
Itaú 1.71 38,44 9o
Bradesco 2,79 34,59 10.-
Real 4,37 34,46 11.»
Aymoré 13,21 33,65 12."
Crefisul 1,60 32,89 13.»
Comind 1,51 32,11 14.»
Caravello 1,53 30,77 15.»

Denas. 1,33 29,13 16."
BCN 3,14 26,61 17."
Safra 1,57 26,31 18.»

Univest 1,83 25,34 19.«
Bamerindu. 4,55 22,64 20.»
Citybank U» 21,27 21.°
Montepio 1,09 20,98 22.»

Fundo 157 Cola Classi

lar Brasileiro 1,221 47,64 1.»

Crefinam «,28 47,49 2.»
Finas. 4,41 45,50 3.»
Comind 2,446 42,37 4.»

Crescinco 4,52 40,81 5."
|,.ú 6,15 39,80 6.»

Boiano, Simonsen 1,57 35,34

Bahia 5,65 35,17 8.»
BMG 3,01 33,96 9.°
Mercantil 1,27 33,68 10.°

Crefisul 2,24 33,49 1.°

Halles 1,35 32,6. 2.»
Brade»» 4,51 29,67 3.°
Nacional 7,79 29,25 4°
BINC 1,48 27,92 5.»

Banespa 1,87 25,67 6.°
Vistacredi 1,30 25,00 7.°

BCN 3,34 22,79 8.»
Banri. 1-68 22,63 19.°

Bamerindu, 3,54 20,41 20.-
Credibance- 2,70 15,78 «.•

Econômico «,38 15,15 «.-
Real 2,27 11,82 23°
Slnj.ru 0.83 "><» »"

(IBV: 4 317,0 + 32,82

Bovespa: 2.708 + 39,37)

GSSSSSS3SSS——~~2~~~í~=^^—' ^^

Taxas no termo índice nacional

Foram as seguintes, em média para as

operações realizadas, as taxas brutas (%) ob-

servadas ontem no mercado a termo da Bolsa

do Rio:

índices médios de ontem ds Comissão Na-

cional de Bolsas de Valores:

Valorização

Preços

122,98 (- 0,28%)

122,85 (-0,11%)

30 diai

3,0
120 dias

13,0

60 dias

6,3
150 dias

17,0

90 dias

9,3
180 dias

20,0

Media SN
17/9/76 16/9/76 10/9/76 17/3/76 Set./75

78 219 76 118 78 271 78 315 71 364

Mercado a termo
Fonm as

llzadai ontem
seguintes, em resumo por papéis e prazos de vencimento,
na Bolsa do Rio;

as operações a termo rea-

Titulei
Número Qt. de

Tipo Praio neg. aeõei
Mix. Min. Média

Volume %
•m Cr$ Total

Termo

B. Brasil

B. Brasil

B. Brasil

B. Brasil

Belgo

Brahma

Brahma

Brahma

Mannesmann

Mannesmann

Petrobrés

Petrobrás

Petrobrás

Petrobrás

Petrobrás

Petrobrás

Petrobrás

Samitri

ON

PP

PP

PP

OP

PP

PP

PP

OP

PP

ON

ON

ON

PP

PP

PP

PP

OP

180

030

060

090

030

030

060

090

030

180

060

090

180

030

060

090

180

090

1

13

5

2

1

1

2

1

1

1

1

2

1

11

1

1

1

1

15 000

687 000

115 000

65 000

50 000

76 787

120 000

100 000

35 COO

500 000

50 000

346 653

538 540

541 000

100 000

200 030

300 000

35 00Õ

5,70

5,84

6,05

6,16

2,80

1,37

1,53

1,53

2,49

2,40

2,40

2,50

2,70

3,13

3,17

3,02

3,60

3,43

5,70

5,78

5,96

6,15

2,80

1,37

1,53

1,53

2,49

2,40

2,40

2,48

2,70

3,07

3,17

3,02

3,60

3,43

5,70

5,82

5,98

6,15

2,80

1,37

1,53

1,53

2,49

2,40

2,40

2,48

2,70

3,10

3,17

3,02

3,60

3,43

85 5C0.00

4 002 300,00

688 150,00

400 250.C0

140 000,00

105 198,19

183 600.CO

153 000,00

87 150,00

1 200 000,00

120 000,00

861 743,12

1 454 058,00

1 680 500,00

317 000,00

604 000,00

1 080 000,00

120 050,00

0,64

30,13

5,18

1,05

1,05

0,79

1,38

1,15

0,65

9,03

0,90

6,48

10,94

12,65

2,38

4,54

8,13

0,90

Mercado fracionário (operações à vista)
Titulos Tipo/Diriitos Ouant. VoHme

CrS
Preço

médio
Titulos Tipo/Direitos Quant. Volume Preço

CrS médio

Acesita op
Aço Norte pp
Bangu pp

BASA on
Bco. Brasil on
Bco. Brasil pp
Bco. Est. Bahia pn
Bco. Est. Bahia pp
BEG on
BEG pp ex/bon
Belgo Mineira op
Bco. Est. de S.P. or
Bco. Est. de S.P. pp
Bco .Itaú pn
Bco. do Nordeste on
Bco. do Nordeste pp
Bozano Sim. op
Bozano Sim. pp
Brahma op
Brahma pp
Brahma Pro Reta op
Bras. Energia

Eletric op ex/bon
CBV op
CBV pp
Souza Cruz oo

ex/div
Narional pp ex/sub
Docaj de Santos op

197
722
164

1 012
22 388
29 113

1 998
1 632

356
799

18 046
250

3 418
9

333
1 549

191
561

3 522
7 372

20 584

23
240
544

9 522
476

5 742

3í:trcmar op
E'icsson op
Estrela pp
Ferro Brasileiro

4 256
700

27
op 835

2 475,12
919,66
147,60

776,52
102 533,43
164 941,98

1 724,31
419,84
651,60

659,15
48 435,34

375,00
5 229,54

8,10
486,18

2 840.67
105,05
409,53

4 131,90
9 993,53

21 613,20

13.30
720.CO

1 686,40

23 532,36
304.64

5 860.96

12 768.00
425.00

40,50
592.50

1,13
1,27
0,90

0,77
4,58
5,67
0,86
0,87
0.79
0,86
2,68
1.50
1,53
0,90
1,46
1,83
0,55
0.73
1,17
1,36
1,05

0,60
3.00
3,10

2,47
0.64
1,02

3.00
0.61
1.50
4,30

op

Ferro Brasileiro pp
F. L. Cat.

Leoooldina pp
Kelsons pp
Lojas Americanas
Mennfsmann op
Mannesmann pp
Metal Leve pp
Mesbla op c/div

c/bon c/sub
Me:b'a po c div

c/bon c/sub
Cimento Paraíso op
Petrobrás on
Petrobrás pn
Petrobrás pp
Paulista Forca

Luz op
Per. Ipiranga
Pst. Ipiranga
Rio Grandense
Samitri cp
Superqasbrás op

ex/div ex/bon
Tibras -pn End
T. Janer pp
Unibanco on
Unibanco pn
Unibanco po ex/div

ex/bon
Unipar pn End
Vjle oo ex-'div

ex/sub
W. Martins op

150

191
54014
2716
2 620

34 30B
2 440

352,50 2,35

133,70
24 306,30
10 320.80

5 812,50
65 668.22

5 246,00

0,70
0.45
3,80
2.22
1.91
2.15

1656 2 305,36 1,39

PP
PP

1 576
1 125
5 314

111
14 079

280
211
843
717
439

560
650
379
131
369

3CO
5CO

12 163
9 667

2 454.96
805,00

12 597,09
305,25

42 716,25

2 603.96
147,70
935,73

1 042,94
16 841,85

397,60
635.50
276,67
91,70

225,09

195,00
668.CO

32 442,10
17 814,69

1,56
0.72
2.28
2.75
3.03

0.61
0.70
1,11
1,45
3.10

0,71
1,05
0,73
0,70
0,61

0,65
1,74

2,67
1,84

ASSEMBLÉIAS
Porto Alegre — Em AGE realiza-

da ontem, a Industrial Micheletto S/A
aumentou seu capital social de Cr$
30 milhões para Cr$ 60 milhões, sen-
do Cr$ 10 milhões distribuídos em
novas ações, mediante incorporação
de fundo de reserva, e Cr$ 20 milhões
chamados â subscrição, sendo Cr$ 10
milhões 470 mil 184 em ordinárias e
Cr$ 9 milhões 529 mil 816 em preíe-
rendais.

Nesse exercício, em relação ao
anterior, essa indústria de máquinas
operatrizes em geral, porcas e rebi-
tes, peças para veículos e outros ar-
tefatos de metal, sofreu um aumen-
to das despesas financeiras, em con-
seqüência dos investimentos para am-
pliação de suas instalações fabris. O
faturamento, no último balanço, re-
gistrou um aumento de 25% em rela-
ção ao anterior, somando Cr$ 122 mi-
lhões.

As cotações na Bolsa de Valores do
Rio Grande do Sul, para as ações pre-
ferencials, esta semana, giraram em
torno de Cr$ 1,60 cada, mercado ven-
dedor.

São Paulo — A assembléia-geral
da São Paulo Alpargatas não foi rea-
lizada ontem por falta de quorum em
primeira convocação, devendo ocorrer
somente no dia 1? de outubro em ter-
ceira convocação.

São Paulo — A Casa Anglo-Brasilei-
ra S/A — Mappin, decidiu; em assem-
b.éia, aumentar o seu capital de Or$
187 milhões 518 mil 240 para Cr$ 300
milhões 29 mil 184, tendo em vista o
acúmulo de Cr$ 213 milhões 925 mil
13 em reservas de capital, até 31 de
julho deste ano. O aumento será in-
tegralizado mediante a transferência
oara a conta de capital das seguin-
tes importâncias: Cr$ 2 milhões 434
mil 836,77. referentes à conta reserva
para aumento de capitai; Cr$ 28 ml-
lhões 529 mil 72 provenientes da re-
serva com ações bonlfiçadas; Cr$ 23
milhões 862 mil 158,67 provenientes
da conta lucros suspensos e Cr$ 57 ml-
lhões 684 mil 876,56 procedentes da
reserva para manutenção do capital
de giro próprio.

O capital ficará dividido em 230
milhões 577 mil 984 ações ordinárias e
69 milhões 451 mil 200 ações preferen-
ciais, sendo para isso emitidas 86 mi-
lhões 466 mil 744 ações preferenciais
ordinárias e 26 milhões 44 mil 200
ações preferenciais de Cr$ 1 cada, pa-
rá serem distribuídas aos acionistas,
na proporção do número de ações que
possuam.

São Paulo — A Coslm — Compa-
nhia Siderúrgica de Mogi das Cru-
zes — decidiu em AGE pelo aumento
de seu capital que passou de Cr$ 71
milhões 780 mil, para CrS 126 milhões,
a ser integralizado através de bonifi-
cação no valor de Cr? 21 milhões 534
mil e subscrição no valor de Cr$ 32
milhões 686 mil.

FNV fatura
mais de
Cr$ 1 bilhão

Um faturamento de CrS 1 bi-
lhão 100 milhões deve ser alcan-
çado este ano pela Fábrica Naci-
onal de Vagões, o que perfaz um
crescimento anual da ordem de
25%, segundo revelou o diretor-
presidente da empresa, Sr Aure-
liano Pires de Albuquerque, aos
membros da Associação Brasi-
leira de Analistas de Mercado ide
Capitais (Abamec).

O lucro liquido, após o Im-
posto de Renda, não será infe-
rior a CrS 200 milhões. Ele adi-
antou, ainda, que as perspec-
tivas do setor ferroviário até o
final do qüinqüênio "são boas",
e que está em andamento um
projeto de ampliação da fun-
dição — que duplicará sua capa-
cidade para 24 mil toneladas/a-
no.

Evolução
Como esclareceu o diretor-

financeiro da FNV, Sr Fábio
Souza Assunção, as vendas da
empresa partiram de um total
de Cr$ 250 milhões, em 73, para
os Cr$594 milhões já faturados
neste primeiro semestre. Até o
final do ano, essa cifra deve ul-
trapassar CrS 1 bilhão.

No que toca à evolução dos
lucros, eles partiram dos Cr$32
milhões naquele ano, para os
Cr$ 104 milhões já retirados nes-
ses primeiros seis meses —
número que atingirá os Cr$200
milhões até o final do ano.

A evolução do patrimônio li-
quido, como salientou o Sr Aure-
liano Albuquerque, "vem experi-
mentando um acréscimo anual
médio de 14%." No período 73/76
as vendas superaram o nível de
aumento dos investimentos e do
patrimônio liquido — se se levar
em conta que o faturamento
cresceu em torno de 25%. No
corrente ano — enfatiza o em-
presário — o lucro líquido sobre
as vendas é de 18 por cento.

A Fábrica Nacional de
Vagões adota a política de dis-
tribuição semestral de dividen-
dos aos, seus • acionistas. Nos úl-
timos três anos, esse percentual
foi de 18%, em 73, 18% em 74 e
20% no ano seguinte — critério
que não deverá ser modificado,

FÁBRICA NACIONAL
DE VAGÕES

LUCRO
MKOS COMENTO

200 im,d°NEJ2a

150 - '•" Sm' "M" §?§]

721^r^^í^7ol
1200 '

VENDAS
1000- MffM COMINTII,

800— •'" ¦'¦¦'"¦¦¦].—-
btirn«Jo—

600 Iv"^-—-

400- }< -'•-- IEp

73 74 75 76

O lucro líquido, após IR,
chegará a Cr$ 200 milhões

para 76. Como ressalta o diretor
financeiro, o lucro por ação evo-
luiu de Cr$ 0,48 em 73, para Cr$ 1
este ano.

Perspectivas
Sobre as notícias divulgadas

esta semana, sobre uma possível
paralisação das obras rodovia-
rias e ferroviárias, acredita o
presidente que seu ramo — o da
produção de veiculos de carga —
está tranqüilo, não incluildo na
anunciada desaceleração.

Ele assinalou que as pers-
pectivas para o setor são bastan-
te boas, já havendo um protoco-
Io assinado com o Governo fede-
ral para a compra de vagões,
nestes cinco anos, "que assegu-
rara o fornecimento, pela indús-
tria nacional, dos veiculos neces-
sários ao transporte das riquezas
do pais."

Quanto às metas gover-
namentais para a produção fer-
roviária, até 81, o empresário
mostrou-se cético, salientando
que as previsões de aumento de
18 para 28% na participação do
transporte ferroviário jamais
poderão ser alcançadas com o
máximo de 25 mil vagões es-
timados — mas sim com um
mínimo de 200 mil vagões.

Ele afirmou, ainda, que os
setores ferroviário e de auto-
peças da FNV não requerem
novos investimentos para aten-
der ao crescimento da demanda.
No setor de escavadeiras, prepa-
ra-se para lançar um novo pro-
duto — o guindaste sobre cami-
nhão — de desenho próprio.

IBV cai 0,4%
mas volume
cresce 16,33%

O mercado de ações dá"
Bolsa de Valores do Rio dç;
Janeiro apresentou-se on-, ,
tem em- baixa e com movi-
mentação superior ao dia"!
anterior. Os negócios totali-
zaram 17 milhões 795 mil
986 titulos (mais 24,26%) noa
valor de Cr$49 milhões 662;
mil 573,83 (mais 16,33%),
sendo CrS 38 milhões 206
mil 921,45 com ações de em- ,
presas governamentais 
(77,04%) e CrS 11 milhões.;
388 mil 154,38 com ações de
empresas privadas 
(22,96%).

O IBV registrou, na
média, devalorização de
0,4% (4 mil 190,9) e, no fe-
chamento, redução de 0,37o
(4 mil 177,1). Os indicadores
de empresas governamen-
tais e de empresas privadas
s i t u aram-se, respectiva- ¦
mente, em 4 mil 8 0 6,3
(menos 0,4%) e 1 mil 606,8
(menos 0,3%).

O IPVB acusou estabili-
dade ao se fixar em 195,1
pontos. Os indicadores de
de empresas governamen^'
tais e de privadas si'-1'
tuaram-se, respectivamen-
te, em 218,7 (menos 0,1%) e.'',';
172,7 (mais 0,1%).

Foram transacionadas ,fi.n
vista 13 milhões 617 mil 173 v
ações no valor de Cr$35 mi- (l
lhões 703 mil 754,10 repre-
sentando 76,52% do total, ,
em titulos e 71,89% do total
em dinheiro. No mercado
fracionário foram negocia-
das 303 mil 833 ações no va-
lor de Cr$ 676 mil 320,42. Os
papéis mais negociados à
vista foram: — No volume
em dinheiro: — Banco do
Brasil PP Cr$ 10 milhões 822-
mil (30,31%), Petrobrás PP .
Cr$9 milhões 330 mil
(26,13%), Petrobrás ON
Cr$2 milhões 933 mil..
(8,22%), Banco do Brasil
ON Cr$2 milhões 755 mil,-
(7,72%), Belgo OP Cr$ 1 mi-
lhão 129 mil (3,16%) — Na
quantidade de titulos: Pe-
trobrás PP 3 milhões 99' '
mil (22,76%), Banco do Bia-
sil PP 1 milhão 918 mil 88"
(14,09%), Petrobrás ON 1'
milhão 298 mil 964 (9,54% VJ
Banco do Brasil ON 583'
mil 260 (4,28%) e Mannes-"
mann PP 565 mil (4,15%). '

Das 21 ações componen- ¦
tes do IBV e IPBV, quatro
subiram, 11 caíram e seis
permaneceram estáveis.

Fundos fiscais
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Fundos de
investimento

Instituição Valoram
CrS mil Instituição Dita Cola Valor am

CrS mil

Adempar
América do Sul
Aplik
Auxiliar
Aymoré

Bahia
Baluarte
Bamerindus
Bandeirantes BBC
Banespa
Banortô
Banrio
Baú
BCN
Besc
BINC
BMG
Boston
Bozano Simonsen
Bradesco

Caravello
Cofimig
Comind
Credibanco
Creditum
Crefinan
Crefisul
Crescinco

Delapieve
Denasa

15-0
16-9
15-9
15-9
15-9

15-9
15-9
15-9
15-9
17-9
15-9
17-9
15-9
15-9
15-9
14-9
15-9
15.9
16-9
15-9

17-9
15-9
15-9
15-9
15-9
15-9
15-9
15-9

17-9
15-9

2,50
2,64
0,77
0,58
1,51

5,69
1,26
3,59
1,33
1,82
0,82
1,64
1,11
3,22
2,91
1,44
3,00
1,55
1,52
4,45

1,27
1,18
2,40
2,63
3,12

66,67
2,13
4,39

1,46
3,19

Econômico

Fenícia
Fibenco
Fmasa
Finey

Godoy

Halles
Haspa

Ind. Decred
Induscred
lochpe
Itaú

lar Brasileiro

M.M
Magliano
Maisonnavs
Mantiqueira
Mercantil
Merkinvest
Minas
Multinvest

Nacional
Nac. Brasileiro
Novo Rio-Londrcs

Paulo Willemsens
Produtora
Provai

Real
Residência

Sabbá
Safra
Sofinal
Souza Barros
SPM
Suplicy

Tamoyo
Umuarama
Walpíres
Paulo Willemsens

15-9 0,38

15-9
14-9
16-9
15-9

15-9

15-9
15-9

15-9
15-9
15-9
15-9

16-9

16-9
15-9
15-9
15-9
15-9
15-9
15-9
15-9

0,84
1,03
4,26
1,25

2,38

1,35
0,59

1,35
1,02
1,20
6,08

1,17

1,36
0,78
3,49
0,96
1,24
1,66
0,87
0,52

15-9 7,65
17-9 0,92
15-9 0,89

15-9
15-9
15-9

15-9
15-9

17-9
15-9
15-9
Í5-9
15-9
15-9

1,57
6,45
1,14

2,70
1,83

0,79
2,56
0,68
6,07
1,08
1,99

10 950
59 480

1 513
34 987
19 540

34 976
733 873
156 940

33 616
151 972

54 082
61 143

B45 479
64 941
22 021

115 080
51 845
17 924
52 484

1 177

681
59 246

186 773
48 473

901
27 845
56 484

717 800

119
82 484

80 190

572 231
228

279 803
7 598

5 066

35 439
227

15 336
427 629

36 556
976 968

78 902

1 073
3 868

16 839
147

80 994
974

6 905
6 569

321 661
781

8 686

408
707 894
803 267

463 379
8 353

338
35 612

673 242
5 612

533
784

17-9 1,28 5 765
17-9 1,00 3 991
15-9 1,53 857 867

15-9 1,57 6 408
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Brasilvest
B. Investments
BCN - Barclavs
Finasa — Brasil
Invcstbrazti
Robrasco
Slivcst
The Bra2il Fund

15,9
15-9
15-9
15-9
15-9
15-9
15-9
16-9

Cota

12,50
13,34
10,24
13,94
9,53

13,28
11,13
0,59

Valor em
CrS mi'

40 770
125 257

2 048
8 366
i 907

163 638
2 710

58 867

Adempar
Alfa
América do Sul
Aplik
Aplitec
Antunes Maciel
Auxiliar
Aymoré

BBI Bradesco
BCN
BMG
Bahia
Baluarte
Bamerindus
Bandeirantes 8BC
Banespa
Bcinorte
Bdnrio
Besc
Boston
Boz>:no Simonsen
Bracinvest
Brant. Ribeiro
Brasil

Cabral Menezes
Caravello
Citybank
Ccpeiap
Comind
Continental
Cotibra
Credibanco
Creditum
Crefinan
Crefisul (Cap.)
Crefisul (Gar.)
Crescinco
Cond. Crescinco

Denasa
Denasa Mim.

Econômico
Evolução Invest.

FNI
Fcnicia
Fibenco
Finasa
Finey

Garantia
Godoy

Halles
Haspa

tnca
Ind. Ap-llo
Induscred
Intercontinental
lochpe
Itaú

Lar Brasileiro
Uureano
Luso brasileiro

MM
Maisonnave
Mantiqueira
Mercantil
MsrK.nvest
Min:s
Montepio
Multinvest
Multiplic
Nac. Brasileiro
Nacional
Novação
N. Rio-Londres

Paulista

PE BB
Progresso
Provai
P. Willemssns

Real

Ssbbá
Safra

Souza Barcos

S. Paulo-Minas
Suplicy

Univest
Umu3f3ma

15-09
15-09
16-09
15-09
16-09
17-09
15-09
15-09

15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
17-09
15-09
17-09
15-09
15-09
16439
15-09
15-09
15-09

15-09
17-09
16-09
1609
15-09
15-09
14-09
15-09
15-09
15-09
16-09
17-09
15-09
15439

15-09
15-09

15-09
16-09

15-09
15-09
14-09
16-09
15-09

17-09
15-09

15-09
15-09

16-09
15-09
15-09
13-09
15-09
15-09

16-09
16-09
17-09

16-09
15-09
15-09
15-09
15-09
15-09
14.09
15-09
14-09
17-09
16-09
15-09
15-09

15-09

17-09
16-09
15-09
15-09

15-09

17-09
15-09

0,53
2,012
2,07
0,84
0,71
1,56
0,56

12,52

2,77
3,03
1,62
0,83
0,75
4,73
0,89
1,71
0,65
1,04 ,
0,95
1,62
5,24
1,24
1,30
1,07

0,45
1.49
1,15
0,55
1,48
0,73
1,84
0,58
2,43

26,64
1,55

104,80 '
2,66
1,92

1,33
5,45

0,97
0,59

1,41
0,81
0,68
3,08
2,55

2,32
0,83

1,15
0,27

0,82
0,67
1,38
0,97
0,56
1,69

1,40
1,85
4,28

0,99
1,32
0,48
1,14
1,11
1,47
1,09
2,96
0,91
1,05
1,41
0,43
0,30

1,25

1,06
0,65
1,08
1,64

4.24

2,54
1,54

25 592
21 101

6 909
980

í 361
502
206

21 837

68 728
22 625
13 482

850
216 105

40 621
864

8 879
150

2 269
5 213

480
60 619

083
1 445

15 327

147 741
19 856
46 872

248
44 623

5 225
269
090
345
174

13 271
• 11 575

470 521
165 496

21 747
5 956

10 787
58 867

9 483
087

39 977
58 481
13 900

5 236
201

138 735
343

240 874
12 654

555
5 129

424
170 576

26 809
294
276

849
5 780

879
9 814
9 530
11 395
64 899
II 310

1 625
5 446
9 483

101 781
543

043

6 894
629

1 482
492

81 963

6 018
22 469

Bolsa do Rio de Janeiro
COTAÇÕES ÍCrS) % S/ Ind. da

TÍTULOS Mád. Lucrai

Quant. Abt. Fch. Máx. Min. Méo*. Dia Ant. am 75

(Em Liquidação)

15-09
15-09

15-09
16-09

Walpires

0,95
4,29

1,77
0,41

0,65

10 777
6 399

257 821
2 265

330 160

Acesita - A. E. Itabira op .. 259 000 1,16
Acesita - A. E. Itabira pp 3 000 1,05
AGGS - Ind. Gráficas op .. 33 COO 0,31
AGGS - Ind. Gráficas pp .. 29 000 0,35
Aratu op 70 000 1,40
ASA - Alum. Ext. Iam. ps 4 000 0,35

Bangu — Prog. Ind. pp 20 000 0,80
Barbará op B 000 2,70
Banco da Amazônia on .... 2 C00 0,77
Banco do Brasil on 583 260 4,70
Banco do Brasil pp 1915 058 5,63
Banco Boavista on 23 053 1,10
Banco Boavisla pn 4 823 0,90
Banco Estado da Bahia pn .. 6 OCO 0,90

- Banco Estado da Bahia pp .. 18 000 0,90
Banco Econômico pn 20 000 1,00
BEG on 5 000 0,80
BEG pp e/ 27 000 0,91
Belgo-Mineira op 416 269 2,70
Banco Est. de São Paulo on 4 420 1,31
Banco Est. de São Paulo pp 1 000 1,60
Borghoff Com. Ind. Maq. pp 6 000 0,B6
Banco Itau pn 59 800 1,00
Banco Nacional on 20 105 1,00
Banco Nacional pn 155 395 1,00
Banco do Nordeste on 58 853 1,58
Banco do Nordeste pp 30 000 1,89
Bozano Sim. Com. Ind. op .. 11 OCO 0,58
Bozano Sim. Com. Ind. pp 60 000 0,79
Banco Brasileiro Desconto pn 16000 1,10
Bradesco de Investimento pn 7 600 1,00
Brahma op 152 900 1,15
Brahma pp 491 000 1,41
Brahma pro-rata op 66 915 IJ10
Brahma pro-rata pp 159 204 1,35

Casas da Banha C I. op .... 17 000 1,92
Cimento Cauê pp 25 000 1,95
Cent. Eletric S. Paulo pp . 1 000 0,51
Cemig Cent. Elet. M. G. pp 37 OCO 0,68
Cia. Sid. Nacional pn .... 5 337 0,65
Cia. Sid. Nacional pp e/ .. 34 000 0,68
Cia. Sid. Mannesmann op .. 197 400 2,43
Cia. Sid. Mannesmann pp .. 565 000 2,00
Cimento Paraiso op 2 000 0,80

Docas d» Santos op 35 000 1,05
Docas de Imbituba op 9 000 0,50

Ecisa - Eng. Com. • Ind. op 240 594 0,70
Ericsson op 17 000 0,56
Editora de Guias LTB op .. 44 000 0,37

Ferbasa pe 10 000 0,80
Ferro Brasileiro pp ... 7 000 2,50
Fertisul - Fert. do Sul pp .. 16 000 1,20
F. L. Cat. Leopoldina op .. 21 000 0,70
F. L. Cat. leopoldina pp .. 122 000 0,77
Fab. Nac. de Vagões ma .. 2 000 " 4,45

José Olympio pp 100 000 0,13

Kelson's Ind. e Com. op 57 000 0,45
Kelson's Ind. • Com. pp .. 343 000 0,54

Light op e/ 38 000 0.62
Loias Americanas op 259 000 3,65
Lanari oe 7 995 0,20
lojas Brasileiras op 25 000 1,31

Met. Abramo Eberle pp .... 20 000 0,50
Metalúrgica Gerdau pp e/ ,. 3 660 1,40
Mesbla op c/c/c I3CjO 1,41
Mesbla pp c/c/c 65 OCO 1,50
Moinho Flum. Ind. Ger. op 8 000 1,68

Nova America op 441 OCO 0,67

Petrobrás on ISIr&í ?'ol
Petrobrás pp 3 099 000 2,99
Paulista Força luz op 1000 0,64
Pet. Ipiranga pp 30 C00 1,12
Petrominas C. Nac. Pet. op 5 000 0,60

Rio-Grandense pp 171 OCO 1,55

Souza Cruz Ind. Com. op «/ 188000 2.»
c:J Painç DD -*0 ^HJ U,VtJ
Samitri - Min. d, Trind. op 147 OCO, 3,10
Sano Ind. .e Com. pp 5 OCO 1,92
Supergasbrás op e/e 16 000 0,80
Sondolecnica pp 20 000 0,95

Telerj (ex-CTB) on «/ 223 7e5 0,17
Tejerl (ex-CTB) pn ./ 50C66 0,4!
Tibras oe o C0'J 1,UU
Tibrás pe 23580 1,15

Unibanco União Bco. on .. . 94 771 0,75
Unibanco Unilo Bco. pn .. 141597 0.65
Unibanco União Bco. pp e/e 1 OCO 0,71
Unipar - U. I. Petrq. ob 64 912,00
Unipar - U. I. Petrq. ob e/ 10 913,00
Unipar - U. I. Petrq. pe .. 192 OCO 1.76

Vale do Rio Doce pp e/e ... 167 125 2,72

White Man.ns op 139 000 1.93
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O Governo poderá se
decidir por uma mistura de
até 25% de álcool anidro na
gasolina, já que os
estudos realizados mostram
ser viável essa proporção.
Na,área petroquímica,foi
resolvida a relocalização da Cia.
Química do Recôncavo
(CQR), que estava poluindo os

rios vizinhos, para a região de
Aratu, também na Bahia.
Definiu-se também que a
Salgema não irá processar a
General Electric por prejuízos
com o atraso na entrega de
dois transformadores.
No final de novembro início
de dezembro a empresa começa

a operar com um transformador

da Cia. Hidrelétrica do São
Francisco (CHESF), com 40% de
sua carga total, entre
90 e 100 mil toneladas/ano
de cloro/soda.
E o Banco Mundial (BIRD)
anunciou seu apoio ao
projeto da Siderúrgica
Mendes Jr., que está sendo
implantada em Minas Gerais.

Novo tóSSS®
GRUtO FINANCEIRO NOVO
RIO - BANCO NOVO RIO DE
INVESTIMENTOS S.A.
usocudo to link gf Lòodon k Suulh America Lltt»

NOVO RIO CRÉDITO, FINAN-
CIAMENTO E INVESTIMENTOS
SA. - NOVO RIO S.A. DISTRI-
BU1DORA DE TÍTULOS E VALO-
RES MOBILIÁRIOS.

Centro - Rua do Carmo, 27 - Co-
pacabana - Av. Copacabana, 591
- Madureira - Galeria São kuiz,
loja 220 - Campo Grande - Rua
CcL Agostinho, U3/2.0 - Niterói

- Av. Amaral Peixoto, 455/9." -
Petrópolis - Av. 15 de Novembro,
675 - Brasília - Setor Comercial
Sul - Edifício Paranoi 2.°.

BIRD apoia
ptojeto da
Mendes Jr.

Belo Horizonte — O chefe
da^Divisão do Brasil do
Banco Mundial (BIRD), Sr~
Robert Skillings, afirmou
ontem nesta Capital, du-
rante visita aos dirigentes
da 7 Construtora Mendes
Júnior, que "o BIRD vê com
simpatia sua participação
no gprojeto da Siderúrgica
Merides Júnior, que prevê a
Instalação de uma unidade
de produção de aços não
planos em Juiz de POra,
com um investimento de
aproximadamente Cr$ 14 bl-
Ihões."

Os contatos da Mendes
Júnior com o Banco Mun-
dial foram iniciados há cer-
ca de um ano, e embora o
representante do BIRD
afirme que não há ainda¦uma definição, a particl-
pação do organismo no pro-
jeto é considerada como
certa. O valor dos financia-
mentos é igualmente desço-
nhepldo, mas sabe-se que a
transação, se efetuada, não
tei_á intermediários.

Já no encontro que man-
texe ontem cedo com o Se-
cretário da Indústria e do
Comércio de Minas/Sr Fer-
namdo Fagundes Neto, o Sr
Roriert Skillings, que duran-
te'sua visita não fez qual-
qu£r referência ao caso
CSN, praticamente assegu-
rou.a participação do BIRD,
através d a International
Fifljince Corporation, n o
Projeto Morro Agudo,
desenvolvido pela Metais de
Minas Gerais S.A. — Meta-
mig, na exploração das jazi-
das' de zinco prospectadas
emParacatu.

A participação direta do
Banco Mundial, segundo o
Secretário da Indústria e
do 'Comércio, não foi soli-
citada, uma vez que o or-
ganismo não tem interesse
eni&financlar projetos com
pequena participação n o
capital, como é o caso da
mineração do Morro Agudo,
que já tem definida sua
constituição acionária. Por
isSo, por sugestão do funcio-
nàrio do BIRD, a IFC deve-
râ financiar uma parte do
irfvestimento a ser captado
ji(nto ao Governo federal,
da ordem de 60 milhões de
dólares (cerca de Cr$660
milhões), equivalentes a
dois terços do investimento
total.

CDI determina a relocalização
da Cia. Química do Recôncavo

Inocoop acha difícil construir
casa para classe média no Rio

Brasília — O Conselho de Desenvolvimento
Industrial (CDI), do Ministério da Indústria e do
Comércio* já aprovou a relocalização das instala-
ções da Companhia Química do Recôncavo, com o
objetivo de evitar que a empresa continue poluln-
do a baia de Todos os Santos, em Salvador, Esta-
do da Bahia.

A mudança das instalações da empresa para
outro local, próximo ao Centro Industrial de Ara-
tu, não implicará o cancelamento da multa que
lhe foi aplicada pelos órgãos governamentais de
combate à poluição. Com o deferimento do proje-
to da' Companhia Química do Recôncavo, atinge a
cerca de 40 o número dé projetos liberados pelo
CDI, nos últimos 60 dias.

Salgema não processa
a GE pelos prejuízos

A Petrobrás Química S.A. (Petroquisa) não vai
determinar à Salgema, que é uma das empresas do
Grupo, que processe a General Eletric pelos prejuí-
zos causados ao seu funcionamento.

Uma das razões para isso é que a General Elec-
tric está procurando, inclusive, encontrar um trans-
formador substituto, aqui no Brasil ou no exterior,
já que os que está fabricando vêm apresentando
defeito.

O que se antecipa è que no final de novembro/
início de dezembro a Salgema já começará a ope-
rar, usando um transformador da Cia. Hidrelétrica
do São Francisco (CHESF).

De Início, ela vai usar apenas uma casa de cé-
lulas de diafragma, sendo que em março a sua ope-
ração deverá estar normalizada. E' que se estima
que em janeiro a General Electric possa entregar
os dois transformadores em condições de funcio-
namento.

Assim, a Salgema vai operar com apenas 407o
da carga total, ou seja, produzindo cerca de 100
mil toneladas eletroliticas de cloro/soda, em vez
das 250 mil estimadas no seu projeto.

Com relação à sua produção de dicloroetano
(mistura de etileno da Bahia com o seu cloro), es-
timada em 200 mil toneladas anuais, a sua distri-
bulção será a seguinte: Cia. Petroquímica do Re-
côncavo (CPC) — 90. mil toneladas, para fazer mo-
nômero de cloreto de vinila (MVC); mercado pau-
lista — 90 mil toneladas, devendo a Dupont receber
de seis a 10 mil toneladas, para exportação.

Gasolina poderá ter
até 25% de álcool

O Secretário de Tecnolo-
gia Industrial, do Ministério
da Indústria e do Comércio,
Sr' José Bautista V i d a 1,
anunciou ontem que os es-
tudos realizados pela Secre-
taria mostram que será
possível adicionar até 25%
de álcool anidro na gasoll-
na.

Ele fez o anúncio durante
um encontro com represen-
tantes da indústria automo-
bilística, ocasião em que fa-
lou sobre o Programa Naci-
onal do Álcool.

O Brasil consome, anual-
mente, cerca de 16 milhões
de metros cúbicos de gasoli-
na, ou 16 bilhões de litros
por ano. São Paulo e Rio de
Janeiro lideram o consumo,
com mais da metade.

Discute-se, ainda, a elabo-
ração de um esquema de
produção alternativa d e
.açúcar/álcool pelas usinas.
A sugestão é para um pro-
grama que permita ao
usineiro, quando de baixos
preços no mercado mundial
para o açúcar, passar a pro-
duzir álcool. O produto se-
ria então destinado ao uso
como carburante, e mais
tarde para a petroquímica.

O Instituto do Açúcar e do
Álcool (IAA) seria a coor-
denador de tal progra-
mação, atuando junto com
a Comissão Nacional do Ál-
cool e a Petroquisa, que é
.a empresa estatal para a
área petroquímica.

Caberia ao órgão deter-
minar as medidas necessá-
rias ao funcionamento do
esquema, obrigando-se o
usineiro a uma produção
mínima de álcool, a fim de
que o consumidor hão ficas-
se sujeito às alterações no
mercado mundial do
açúcar.

Para o IAA, o preço de
paridade do álcool com o
açúcar é satisfatório para
o produtor.
NO RIO

Campos — O Banco de
Desenvolvimento do Estado

do Rio (BD—-Rio) se encar-
regará de captar os recur-
sos necessários aos desen-
volvimentos dos projetos
vinculados ao Programa
Nacional de Álcool em terri-
tório fluminense, atualmen-
te considerados pelos em-
presários da agroindústria
açucareira como uma saida
para a grave crise econô-
mica em que está envolvido
o setor.

A decisão foi adotada on-
tem em reunião que direto-
res do BD—Rio tiveram
com os empresários açuca-
reiros nesta cidade. Duran-
te o encontro, o presidente
do órgão financeiro, Sr.
Sebastião Marcos Vital, adi-
antou que somente os novos
projetos poderão ser ativa-
dos pelo Banco, já que os
que foram dados entrada
no Banco do Brasil ficam
automaticamente fora d o
programa.

Ò diretor do Departamen-
to Econômico da Coopera-
tiva Fluminense dos Pro-
du tores de Açúcar e Álcool
(Coperflu), Celson Mendes,
em resposta ao oferecimen-
to d o presidente do
BD—Rio, disse que a
a g r o i ndústria açucareira
fluminense vive uma fase
de bastante dificuldade: —
Há três anos o setor vem
acumulando safras frustra-
das por problemas climátl-
cos e até mesmo o principal
agente financeiro, o Banco
do Brasil, via IAA, vem
manobrando com os pro-

i jetos que lhe são apresen-
tados.

E prosseguiu: "Basta
afirmar que uma empresa
entrou com um projeto no
Banco do Brasil há cinco
meses. Ao final desse perío.
do, um de seus diretores foi
chamado para que modi-
ficasse o cronograma apre-
sentado, e assim foi por
mais de cinco vezes. Irri-
tado e desiludido — e não
poderia ser outra a reação
— o empresário acabou
desistindo."

Indústria plástica 
critica juros livres j
São Paulo — O presidente do Sin-

dicato das Indústrias de Materiais Piás-
ticos, Sr Dilson Funaro, disse ontem que"as empresas privadas não utilizam o ar-
tifício do Governo federal que não lan-
ça os juros de seus títulos no orçamento.
Se os lançasse, apresentaria um or-
çamento bem desequilibrado. Entretanto,
a culpa disso não é do atual Governo,
pois esta sistemática vem sendo empre-
gada desde o. lançamento das Letras do
Tesouro Nacional."

Essa análise do empresário e econo-
mista Dilson Funaro foi feita ao comen-
tar as recentes medidas do Conselho
Monetário Nacional para o combate à in-
fiação. Disse que "em termos de política
econômica, a liberação de juros no com-
bate à inflação é de efeito duvidoso. O
que mais tem preocupado nas análises
dos balanços das empresas é o item de
despesas financeiras."

O Sr Dilson Funaro explicou que"nos últimos anos as empresas elevaram
em cerca de 40% a busca de recursos
financeiros em bancos de investimentos
e nos empréstimos estrangeiros, pagando
juros mais altos. Têm decrescido de ano
para ano os financiamentos. Industriais
pela rede de bancos comerciais." Nos úl-
timos oito anos, essa tendência vem ga-
nhando maior intensidade. Isso significa
que o custo da produção das empresas
tem crescido, afirmou.

Para o Sr Dilson Funaro, "o que pre-
ocupa as empresas nacionais, em síntese,
é que todas as medidas adotadas pelo
Conselho Monetário Nacional levam o
pais a perder o seu poder de competição
no mercado externo, numa época em que
o Brasil necessita de uma forte agressivi-
dade no seu setor de exportações."

— Todas estas distorções que hoje
estão sendo utilizadas para a correção
da inflação, no futuro serão as causas da
necessidade de criação de novos incen-
tivos para a exportação ou de se pro-
vocar uma desvalorização mais acentua-
da do cruzeiro.

Equilíbrio
São Paulo — O orçamento paulista

para o próximo exercício girará em tor-
no de Cr$ 60 bilhões e apresentará, como
o deste ano, um equilíbrio entre receita
e despesa.

A informação foi filtrada de fonte
da Secretaria do Planejamento do Es-
tado, que está concluindo o seu trabalho,
cujos valores serão revelados nos pró-
ximos dias pelo próprio Governador Pau-
Io Egídio Martins. O orçamento será en-
caminhado para apreciação da Assem-
bléia Legislativa até o dia 30 deste mês.

O Rio está-se tornando eil-
tista graças ao Código de Obras
da Prefeitura, e se as posturas
municipais prevalecerem será
impossível construir novos con-
Juntos para a faixa das coopera-
tivas habitacionais na cidade.
Até hoje o Governo do Estado
do Rio não enviou ao BNH o con-
vênio para a compra do terreno
onde poderão ser construídas as
35 mil moradias já anunciadas
pela Cehab-RJ.

A primeira afiirmação é do
Sr Fernando Loureiro, diretor do
Inocoop — Instituto Orientador
das Cooperativas Habitacionais.
A segunda, do Sr Maurício
Schulman, presidente do BNH.
Ambos compareceram, ontem,
ao gabinete do Sr Karlos Risch-
bieter, presidente da Caixa
Econômica, para assinatura de
convênio de financiamento, e es-
te informou, por sua vez, que a
Carteira de Hipoteca da CEF es-
tá fechada para quem deseja le-
vantar dinheiro dando em ga-
rantia o seu imóvel.

O presidente do BNH afir-
mou que o programa de habita-
ção na faixa das cooperativas,
que prevê a edificação de 245 mi]
moradias em três anos, não ga-
nhou ainda o implso desejado,
e fecha o ano com apenas 45 mil
unidades contratadas, mas re-
ceberá cada vez maior apoio do
Governo Geisel. Ele destacou o
apoio da Caixa Econômica Fede-
ral, que além de financiar o con-
junto da Ilha do Governador
(CrS339 milhões 520 mil), con-
cordou em vender o terreno a
preço de custo, corrigido.

Em conversa com JornalLs-
tas, o Sr Karlos Rischbieter ad-
mitiu que a CEF poderá recorrer
ao SPC — Serviço de Proteção
ao Crédito na seleção dos can-
didatos às unidades habitacio-
nais por ela financiados, mas
não concordou com a afirmação
de que isso eliminaria grande
parte dos pretendentes, que te-
ria ficha negativa por problemas
com a pontualidade de suas
prestações. Prometeu fornecer
uma lista dos empreendimentos
imobiliários com solicitação de
financiamento protocolada n a
Caixa Econômica Federal, e
comentou que o Rivera Dei Fi-
óri, a ser construído na Barra
da Tijuca, no Rio, já teve sua so-
licitação aprovada.

>i.f

Santa Marina lidera
negócios da 2.a linha
São Paulo — A Santa Marina, empresa

privada, foi o papel mais vendido ontem desse
setor, na Bolsa de Valores de São Paulo. Os
outros pertenciam à Petrobrás PP c/17; Banco
do Brasil PP c/9; Petrobrás ON; e Banco do
Estado PP c/7, respectivamente. As ações da
Santa Marina representaram 5,55% do movi-
mento de operações à vista, com Cr$ 1 milhão
800 mil 100.

No pregão de ontem foram efetivados 1
mil 528 negócios, com 20 milhões 989 mil 492
títulos e volume de Cr$ 39 milhões 185 mil, su-
perior ao pregão anterior. Petrobrás PP c/17
representou 14,91% do movimento, com suas
vendas alcançando CrS 4 milhões 829 mil 550.

Cotações
Titulo. Abart. Min. Máx. Fach. Quant.

Titulo»

Acesita op
Aços VIII, ppa
Açõs Vil!, ppa
Adubos Viana pp
AGGS op
AGGS pp
Alpargatas op
Alpargatas pp
Amazônia on
América Sul pp
And. Clayton op
Amo pp
Atma pp
Auxiliar SP pn
Bardella pp
Belgo Mineiro op
Benzenex pp
Brad. Invest pn
Bradesco pn
Brahma pp
Brasil pp
Brasil on
Brasimet op
Cacique op
Cacique pp
Casa Anglo op
Casa Anglo op
Casa Anglo pp
Casa Anglo pp
CESP op
CESP pp
Cim. Cauê pp
Cim ttau pp
Cobrasma op
Cobrasma pp
Cons. Br. Eng. pn
Const. A. lind. pp
Const. Beter. pp
Cônsul, ppa
Consu!, ppb
D F Vasconcelos, pp
D F Vasconc, pp
D F Vasconc, pn
Docas Santos, op
Duratex, pp
Ecel, pp
Ecisa, cp
Ecisa, pp
Eccnômico, pn
Ed. Guias LTB, op
E.uma, op
Eludia, pp
Enbasa, pp
Engesa, ppa
Ericsson, cp
Est. S. Paulo, pp
Est. S. Paulo, on
Estreia, pp

1,16
2,17
2,30
0,70
0,31
0,34
2,63
2,60
0,73
1,00
1,89
2,64
0,85
0,62
2,55
2,73
0,40
1,00
1,10
1,40
5,65
4,75
2,10
1,30
1,66
1,95
1,89
1.60
1,70
0,44
0,49
1,90
1.05
3,40
3,39
0,55
0,80
0,42
3,00
3,00
0,80
0,60
0,60
1,04
1,49
0,30
0,55
0,61
1,00
0,38
1.25
1,44
0,30
1,90
0,58
1,60
1,35
1,75

1,16
2,17
2,30
0,70
0,31
0,34
2.63
2,60
0,72
1,00
1,89
2,55
0,85
0,62
2,50
2,70
0,40
1,00
1,10
1,40
5,60
4,70
2,10
1,30
1,66
1,95
1,89
1,80
1,70

. 0,44.
0,49
1,90
1,03
3,40
3,39
0,55
0,80
0,42
3,00
3,00
0,80
0.80
0,60
1,04
1,46
0,30
0,55
0,59
1,C0
0,37
1,25
1,44
0.30
1,90
0,56
1,58
1,35
1,75

1,17
2,17
2,30
0,70
0,31
0,34
2,68
2,62
0,74
1,00
1,90
2,64
0,85
0,62
2,55
2,75
0,40
1,00
1,10
1,42
5,67
4,77
2,10
1,30
1,66
2,00
1,89
1,85
1,70
0,44
0,50
1,90
1,07
3,40
3,39
0,55
0,80
0,42
3,00
3,C0
0,80
0,80
0,60
1,04
1,50
0,30
0,55
0,61
1,00
0,38
1,40
1,50
0,30
1,90
0,58
1,60
1,40
1,75

1.16 452 000
2.17 11 000
2,30 22 000
0,70 14 000
0,31 17 000
0,34 21 000
2,68 112 000
2,60 168 000
0,72 80 000
1,00 9 000
1,90 53 000
2,55 66 000
0,85 7 000
0,62 57 000
2,50 17 000
2,71 104 000
0,40 23 000
1,00 108 000
1,10 57 000
1,41 94 000
5.65 844 000
4,70 176 000
2,10 20 000
1,30 30 000
1.66 6 000
2,00 110 000
1.89 20 000
1,80 223 000
1,70 18 000
0,44 75 000
0,50 33 000
1.90 30 OCO
1.03 259 OCO
3,40 16 000
3,39 2 000
0,55 73 000
0,80 22 000
0,42 99 COO
3,00 8 000
3,00 70,000
0,80 10 000
0,80 10 COO
0,60 7 000
1.04 69 COO
1,50 104 OCO
0,30 . 20 COO
0,55 13 000
0,59 80 000
1,00 20 000
0,38 144 OCO
1,35 204 OCO
1,50 487 000
0,30 58 000
1,90 50 OCO
0,56 229 000
1,60 1 345 000
1,40 152 000
1,75 85 000

F N V, ppa
Fer. Iam. Brás, pp
Ferro Brás, pp
Ferro Ligas, op
Ferro Ligas, pp
Fertiplan, op
Fertiplan, pp
Fin, Bradesco, pn
Francês Ital, on
Fund. Tupy, op
Fund. Tupy, pp
Gcrmani, op
Goyana, ppa
Guararapes, op
Howa Brasil, op
I A P, op
Ind. Hering, ppa
Ind. Villares, ppb
Ind. Villaras pp B
Itaubanco on
Itaubanco pn
Kelsons pp
Lacta op
Lafer pp
Urk Máqs. pp
Light op
Light on
Madeirít op
Magnesita pp A
Manah pp
Mangc-ls Indi. op
Mec. Pesada op
Melhor SP op
Mendes Jr. pp
Merc. S. Paulo on
Merc. S. Paulo pn
Mesbla op
Mesbla pp
Metal Leve pp
Moinho Sant. op
Núcional pn
Nord. Brasil pp
Nord. Brasil on
Noroeste Est. pp
Noroeste Est. on
Orniex pp
Pet, Ipiranga pp
Petrobrás pp
Petrobrás on
Petrominas pp
Phcbo op
Pirelli op
PirelÜ pp
Premesa pp B
Real on
Real pn
Real C;a Inv pp
Real Cia Inv on
Real Cia Inv pn
Real de Inv pp
Real de Inv cn
Real de Inv pn
Real Part on
Rea! P?rt pn/a
Sano pp
Servix Eng op
Sid Açonorte pp/s
Sid Coferraz op
Sid Guaira op
Sid Manesman op
Sid Manesman pp
Sid Riogrand ou
S"d Riogrand pp
Sifco Brasil op
Sifco Bras'l pp
Sorona cP
Souza Cruz cp
T Janer pp
Tecei S Jase op
Teka pp
Telcr| ce
Te'«sp oe
Transparana op
Transparana pp
Tur Bradesco on
Tur Bradesco pn
Unibanco pp
Unibanco on
Unibanco pn
Vale R Doce pp
Valmet cp
Varig pp

Abltt. Min. Mi». Fach. Quant.
À,ÍS 

4,35 4,35 4,35 40 
000

1,95 1,95 1,95 1,95 13 000
2,50 2,50 2,50 2,50 100 000
1,20 1,20 1,20 1,20 170 000
1,70 1,70 1,70 1,70 51 000
0,70 0,70 0,70 0,70 14 000
0,70 0,70 0,70 0,70 20 000
1,00 1,00 1,00 1,00 23 000
1,00 1,00 1,00 1,00 15 000
1,35 1,35 1,35 1,35 20 000
1,55 1,55 1,55 1,55 100 000
0,61 0,61 0,61 0,61 23 OCO
2,73 2,73 2,73 2,73 2 000
1,75 1,70 1,75 1,74 68 000
1,70 1,70 1,70 1,70 43 000
1,60 1,60 1,60 1,60 34 000
1,07 1,07 1,07 1,07 65 000
2,90 2,90 2,90 2,90 132 000
2,80 2,80 2,80 2,80 50 000
1,10 1,10 1,10 1,10 5 000
1,00 1,00 1,00 1,00 266 000
0,50 0,50 0,50 0,50 102 000
1,15 1,10 1,15 1,10 65 000
0,60 0,60 0,60 0,60 30 000
1,80 1,80 1,80 1,80 3 000
0,81 0,80 0,81 0,80 58 000
0,77 0,77 0,78 0,78 22 000
0,93 0,93 0,93 0,93 9 000
1,75 1,75 1,75 1,75 32 000
1,70 '1,70 1,70 1,70 20 000
0,80 0,80 0,80 0,80 9 000
0,78 0,77 0,78 0,77 66 000
1,18 1,18 1,18 1,18 10 000
1,42 1,42 1,42 1,42 58 000
1,11 1,11 1,11 1,11 25 000
1,00 0,97 1,00 1,00 52 000
1,35 1,35 1,35 1,35 5 000
1,50 1,50 1,51 1,50 114 000
2,25 2,15 2,25 2,15 290 000
1,21 1,21 1,23 1,22 194 000
1,00 1,00 1,00 1,00 42 000
1,90 1,90 1,90 1,90 69 030
1,50 1,50 1,51 1,51 11 000
1,80 1,80 1,80 1,80 147 000
1,75 1,75 1,75 1,75 60 000
0,85 0,85 0,85 0,85 22 003
1,11 1,11 1,11 1,11 25 000
3 00 2,98 3,05 2,99 1 603 000
2,28 2,24 2,28 2,25 1 333 000

90 0,90 0,90 0,90 247 000
o',65 0,65 0,65 0,65 56 000
1,75 1,75 1,76 1,75 178 000

72 1,72 1,73 1,73 80 000
2,30 2,30 2,30 2,30 15 000
0,94 0,94 \0,94 0,94 193 000
0,90 0.88 0,90 0,90 246 000
0,92 0,92 0,93 0,93 43 000
1,00 1,00 1,01 1,00 24 COO
0,95 0.95 0.95 0,95 25 OCO
0 68 0,68 0,68 0.68 27 003
0,65 0,65 0,67 0,67 48 COO
0,65 0,65 0,65 0,65 2? 000
0,50 0,50 0,50 0,50 10 000
0,55 0,55 0,55 0,55 24 003
1,91 1 91 1,95 1,95 57 000
0 59 0,58 0,59 0,53 330 000
1,18 1,18 1,18 1,18 5 000
0,28 0,27 0,28 0,27 106 000
0,60 0,60 0,65 0,65 38 000
2,45 2,45 2,45 2,45 11 CCO
2,20 2,20 2,20 2,20 5 OCO
1,30 1,30 1,30 1,30 12 COO
1,50 1.49 1,52 1,50 245 COO
1,65 1,65 1,75 1,75 12 OCO
1,70 1 70 1,75 1,75 11 OCO
1,90 1,90 1,90 1,90 3 COO
2 47 2,47 2,47 2,47 35 CCO
0 80 0,80 0,80 0,80 200 OCO
2,60 2,60 2,60 1,60 5 COO
1,12 1,12 1,12 1.12 20 000
0 15 0.15 0,15 0,15 1 069 003
0,15 0,14 0,16 0,14 548 CCO
1,82 1,80 1,82 1,80 20 000
1,98 1,97 1,98 1.97 25 OCO
1,00 1.00 1,00 1,00 21 COO
1,00 1,00 1,00 1,00 10 CCO
0 70 0,70 0,70 0,70 10 000
0,73 0.73 073 0,73 42 OCO
0,70 0.68 0,70 0,69 216 OCO
2,70 2,68 2,70 2,70 511 COO

1 60 1,60 1,60 1,60 175 000
0,51 0,51 0,52 0,52 61 000

Bolsa de Nova Iorque
Nov» Iorque - Foi • teguinle • média Dow Jona» na Bolsa da Nova Iorque,

ontem:

AÇÕES Abart. Mix. Min. Fach.

30 Inoust.
20 Transp.
15 Serv. Públ.
65 Ações.

992,35
218,32

96,98
311,12

1000,50
220,44

98,03
313,92

986,62
217,10

96,53
309,39

995,10
218,77
97,36

311,98

PREÇOS FINAIS

Pretos finai* na Bolsa d* Nova Iorque, ontem:

Airco lnc
Alcan Alum
Allied Chem
Allis Chalmtn
Alcoa
Am Airllnei
Am Cvanamid
Am Tel & lei
Amf lnc
Anaconda
As arco
Atl Richfield
Avco Corp

Bendix Corp
Bencp
Belhlehem Steel
Boeing
Bolse Cascadti
Borg Warner
Branift
Brunswick
Bourroughs Corp

Campbell Soup
Cõnadian
Caterpillar Trac
CBS
Celanese
Chese Manh3l Bk
Chessie System
Chrysler Corp
Citicorp
Coca-Cola
Colgate Palm
Columbia Pict
Communications Satellite
Cons Edison
Continental 011
Control Dõrta
Corning Cias»
CPC Intl
Crown Zellerbach

Dow Chemical
Dresser Ind- -
Dupont

Eastern Aír
Eastman Kodak
El Paso Company
Esmark
Exxon

Fairchild
Firestone
Ford Motor

Gen Dynamics
Gen Electric
Gen Foods
Gen Motors
GTF
Gen Tír.»
Gettv OU
Goodrich
Goodyear
Gracew
Gt Atl & Pse
Gulf Oil
Gulf & Western

IBM

31 S/8
26 1/4
39 1/4
28 7/8
57
14 1/4
27 3/6
62
19 5/8
30 3/4
16 1/8
54 1/2
13 3/4

39 1/2
25
40 5/8
44 3/4
25 3/8
29
11 3/8
16 7/8
93 7/8

33
ia
58 3/8
58 1/2
45 1/2
29 1/4
36 5/8
20 1/4
33 7/8
88 1/4
28

3/8
28 1/2
19 3/4
37 7/8
24 7/8
75 3/4
45 1/8
41 5/8

46
45 1/2
129 1/2

1/8
91 7/3
14 3/4
33 3/8
55 7/8

20 1/2
23 3/8
27

54 1/2
55 3 8
33 1/4
70 3/8
30 1/4
23 7/8
183 1/2
28 3/4
23 1/8
28 1/8
11 1/2
27 7/8
17 1/4

284

Irtt Harvestar
Int Paper
Int Tal & Til

Johnson & Johnson

Kaiser Alumin
Kannecott Cop

llggett & Myeri
Litton Indust
Lockheed Airc
L1V Corp

Manufact Hanover
Mecdonell Dou.
Merck
Mobil Oil
Monsanto Co

Nabisco
Nat Oistilleres
NCR Corp
N l Indust
Northwest Airlines

Occidental Pel
Ohn Corp
Owens llinois

Pacific Gas t. El
Pan Am «Vorld Air
Penn Central
Pepsico lnc
Pfizer Chat
Philip Morris
Philips Pet
Polroid
Procter & Gambl»

RCA
Reynolds Ind
Reynolds Met
Rockwell Intl
Royal Dutch Pet

Safeway Str»
Scott Paper
Sears Roebuck
Shell Oil
Singer Co
Smithkeline Corp
Sperry Rand
Std Oil Callf
Std Oil ind na
Stonw

Teiedyne
Tenneco
Texaco
Texas Instruments
Textron
Trans World Air
Twnt Cnt Fox
Union Cerbid
Uniroyal
Unitd Brands
United Brands
US Steel

West Union Corp
Wcsth Elact
Wootworth

31 1/8
69 5/8
33

92 5/8

38 1/4
28 1/2

34
14 1/8
10
13
37
59
78 7/8
62 3/8
87 7/8

46
25 7/8
36 1/2
21
87 7/8

18 1/4
41 7/8
56 5/8

23 1/8
1/2

52
84 1/4
28 7/8
60 3/4
61 7/8
43 1/2
94 1/8

27
60 1/2
41
29 3/4
48 1/4

43 1/8
18 1/4
69
75
20
78 3/4
49 1/8
37 3/4
54 1 2
53 t/i

Taxas de câmbio
A Gerência de Operações de Cambio do

Banco Central (Gecam) afixou, ontem, a cota-
ção da moeda americana. O dólar foi nego-
ciado a Cr$ 11,300 para compra e CrS 11,370
para venda. Nas operações com bancos sua
cotação foi de CrS 11,317 para repasse « CrJ
11,359 para cobertura. O sistema bancário no
Brasil tem afixado as taxas das demais mot-
cias no momento1 da operação. As taxas mé-
dias tomam por base as cotações de fecha-
mento no mercado de Nova Iorque.

Ontem CrS 5a..feira

Argentina 0,0375 0,0853 0,0075
Áustria 0,0570 0,6481 0,0575
Bélgica 0,026180 0,2977 0,026050
Inglaterra 1,7355 19,7326 1,7475
90 dias futuros 1,6965 19,3119 1,7095
Canadá 1,0260 11,6656 1,0260
Colômbia 0,0300 0,3411 0,0300
Dinamarca 0,1680 1,9102 0,1685
França 0,2050 2,3309 0,2055
Holanda 0,3840 4,3661 0,3840
Hong Konk 0,2050 2,3309 0,2050
Israel 0.I2B0 1,4554 0,1260
Itália 0,001192 0,0136 0,001200
Japão 0,003492 0,0397 0,003500
México 0,0525 0,5969 0,0525
Noruega 0,1855 2,1091 0,1850
Portugal 0,0325 0,3695 0,0325
Espanha 0,0149 0,1694 0,0150
Suécia 0,2312 2,6237 0,2310
Suiça 0,4045 4,5992 0,4055
Venezuela 0,2340 2,6606 0,2340
Alemanha Oc. 0,4035 4,5878 0,4040

Interbancário
O mercado interbancário de cambio pa-

ra contratos prontos registrou grande volume
de negócios ontem, mantendo-se inteiramente
oferecido durante todo o período. As taxas
tiveram acentuedo declinio, em face da maior
oferta, situando-se entre Cr$ 11,330 e CrJ

J 1,320 para telegramas e cheques. Já o ban.
cario futuro apresentou acentuada procura,
mas com um movimento regular de negóc.os,
que foram realizados a taxas em níveis mais
eievados. Para operações com prazos de 30
a 180 dias, elas se oscilaram em torno de
Cr$ 11,370 mais 2,00% até 2,50% ao mês.

Eurodólar
A taxa interbancária de cambio de Lon*

dres, no mercado do eurodólar, fechou, on-
tem, para o período de seis m-eses em
ó 1/8%. Em dólares, francos suíços e marcos

foi o seguinte o seu comportamento;

Dólares

74
34
27

114
29
11
9

61
6
8
8

49

1/4
7/8
7/8
1/4
i/4
1/4

3 4
3/8
3/4
3/8
3/4
1/2

20 1/8
18 1/2
u 3/8

Sete diai —
mes 5 3/8 1/2

meses 5 7/16 9/16
meses 5 1/2 5/8

6 msses 1/8
1 ano 6 7/16 9/16

Francos Suíços

mês 11/8 3/8
müt! 1 1/8 3/8
meses 11/8 3/8

6 meses 2 1/4
1 an0 2 3/8 5/8

Marcos

mes 4 3 16 5/16
meses 4 1/4 3/8
meses 4 5/16 7/16

6 meses 4 13/16 15/16
1 ano 5 5/16 7/1*

JV. Iorque tem
a maior alta
em seis meses

Nova Iorque, Londres,
Francforte, Guatemala e
Washington — A Bolsa de Valo-
res de Nova Iorque registrou on-
tem, a maior alta dos últimos
seis meses e uma das maiores de
toda a sua história, com um vo-
lume operacional de 28,27 mi-
Ihões de ações. A média Dow
Jones subiu 7,15 pontos, ao íe-
char em 995,10. Segundo os ope-
radores, esta elevação é decor-
rência das perspectivas favorá-
veis do mercado interno ameri-
cano.

Já a Bolsa de Londres, mos-
trou certa indecisão, devido às
incertezas em relação à situação
econômico-financeira do pais.
Apenas as minas de ouro tive-
ram uma boa procura, como re-
ílexo da forte alta do lingote, e
recuperaram amplamente a s
perdas iniciais. Por outro lado,
os valores industriais se situa-
ram em torno de seus niveis da
véspera, após um bom começo,
ou cederam alguns pences.

No mercado de divisas de
Francforte, o dólar norte-
americano sofreu a maior baixa
dos últimos quinze meses, sendo
cotado a 2,4792 marcos, contra
2,4907 marcos no fechamento
anterior. A libra esterlina tam-
bém teve a maior queda em sua
cotação na Bolsa local, sendo
negociada a 4,303 marcos, frente
a 4,333 marcos anteontem.

Em Washington, o Banco
Interamericano de Desenvol-
vimento aprovou cinco emprés-
timos no valor de 167,8 milhões
de dólares (CrS 1 bilhão 900 mi-
ihões) a vários paises latino-
americanos, destinados a apoiar
seus planos de industrialização.
A maior parcela, 95 milhões de
dólares (CrSl bilhão 8 0 mi-
Ihões), destina-se à Siderúrgica
Lázaro Cardenas, do México, que
deverá triplicar a capacidade de
produção de sua unidade no Es-
tado de Michcacan.

¦>ív'
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Falecimentos
Rio de Janeiro

Anna Lima Batalha, 94, cm
sua residência, no Rio Compri-
do. AAineira, era viúva de Ovt-
dio Teixeira de Oliveira. Deixa
o filho José e o neto José
Eduardo.

Elsa Werneck Paiva, 76, na
Casa de Saúde São Sebastião.
Fluminense, morava em Petró-
polis. Viúva de João de Lacer-
da Paiva, deixa os filhos Joel
e lone, além de netos e bis-
netos.

Hulda Garcia Assunção, 74,
no Hospital Marcílio Dias. Ca.
tarinense, morava em Copaca«
bane. Era viúva de Osvaldo As-
sunção.

Clodoal-o Martins, 69, em
sua residência, em Madureira.
Mineiro, comerciante aposenta-
do, era solteiro.

Alípio Agueda, 65, no Hospi-
tal São Sebastião. Carioca, mo*

rava em Botafogo. Deixa viúva
Odete Castro e os filhos Dulce,
Gilberto, José, Roberto e Maria
da Penha, além de netos.

Alípio Agueda Filho, 45, no
Hospital de Bonsucesso. Cario-
ca, morava em Botafogo, soltei-
ro ,era filho de Alipio Agueda
e de Odete Castro Agueda.

Regina Célia Venancio da
Sousa, 87, em sua residência,
no Méier. Carioca, era viúva de
Carlos Alberto de Sousa.

Dalva Ezequiel França, 33, no
Hospital Miguel Couto. Mineira,
morava na Praça da Bandeira.
Desquitada .deixa os filhos
Cláudio a Petrônia.

AzelI Valent* Bernacchi, 36,
na Clínica São Judas Tadeu.
Carioca, morava em Botafogo.
Solteira, era filha de Azuil
Bernacchi e de Jésia Valente
Bernacchi.

Estados
Amália Porto Guimarães, em

Salvador. Viúva do Almirante
Mário de Paula Guimarães, dei-
xa a filha Lucília Guimarães
Gordilho, além de netos c bis-
netos.

Joio Silveira Freitas, 81, no
Hospital Ernesto Dornelles, em
Porto Alegre. Gaúcho de Ale-

grete, era funcionário aposen-
tado do Instituto de Previdên-
cia do Estado. Deixa viúva Ma-
ria da Lourdes Freitas a os fi-
lhos Humberto, Lises e Maria
Leite.

Nelson Franca Frizolara, 58,
no Sanatório Belém, em Porto
Alegre. Gaúcho de Pelotas, era
Tenente reformado do Exército.
Deixa viúva Gladis Fistel Fri-
zolara e as filhas Norma • He-
lena.

Fioravanta Chiarello, 61, na

Hospital Petrópolis, em Porto

Alegre. Gaúcho d» Guaporé,

era comerciante. Viúvo de Or-

linda Gasparetto, deixa os fi-

lhos Aldo, Alda, José • Diva.

Prefeito compara caso das
bolsas-de-estudo a engano
em conta de restaurante

Enquanto a presidente do Conselho Estadual
de Educação, Sra Edília Coelho Garcia, é favorável
à apuração, "até às últimas conseqüências", das
fraudes na concessão de bolsas-de-estudo, o Pre-
feito Marcos Tamoyo deu o caso como encerrado.
Contrariando nota ofiical da Secretaria Municipal
de Educação, que diz serem "sérias e graves as ir-
regularidádes praticadas", o Prefeito afirmou que
tudo não passou de "erros de faturas dos colégios".

"É como se, em restaurante, o freguês recebes-
se a conta com um acréscimo indevido. Se o gar-
çom retifica o erro, reconhecendo que tudo não pas-
sou de um pequeno engano, tudo fica acertado. Isso
aconteceu com as bolsas-de-estudo. Os diretores das
escolas já corrigiram as faturas e o município não
teve nenhum prejuízo" — explicou o Prefeito —
afirmando que não houve irregularidades sérias.

AVISOS RELIGIOSOS

IRMÃ MARIA DELFINA
(FALECIMENTO)

+ 

As irmãs da Assunção convidam para o
sepultamento da saudosa irmã DELFINA,
hoje, sábado, dia 18, às 10,30 horas, no
Cemitério de São João Batista. O féretro

sairá da Capela da Assunção, à Rua Almirante Ale-
xandrino n.° 2.023 Santa Tereza.

JOSÉ MANUEL FERNANDES
(MISSA DE 7.o DIA)

+ 

.0 Conselho Diretor, Fiscal e Deliberativo da Fun-

dação Darcy Vargas, cumpre o indeclinável dever de

convidar seus parentes e amigos para assistirem a

missa que mandam celebrar pela boníssima alma de

seu Vice-Presidente JOSÉ MANUEL FERNANDES, às 11

horas de 2a.-feira (20/09) na Igreja do Carmo.

LUIZ GONZAGA DA SILVA
TESCARI

(FALECIMENTO)

+ 

0 Sistema Financeiro Banorte cumpre
o doloroso dever de comunicar o fa-
lecime.nto de seu ex-vice-presidente,

Sr. LUIZ GONZAGA DA SILVA TESCARI ocor-
rido ontem, dia 17 de setembro, em São
Paulo.

(p

GRAVIDADE
A professora Edília Coe-

lho Garcia preferiu comen-
tar o caso das bolsas-de-
estudo como diretor de
colégio particular' — o
Brasileiro de Almeida — e
não como presidenta do
Conselho Estadual de Edu-
cação. Disse que o Sindicato
dos Estabelecimentos Par-
ticulares de Ensino deve ter
um "firme código de ética
e exigir que as irregular!-
dades sejam apuradas, para
que os colégios culpados se-
jam fechados".

O presidente do Sindica-
to, professor Adail Valença,
tem a mesma opinião. Ele
está esperando que a Se-
cretaria Municipal de Edu-
cação divulgue outra nota
oficial, "apontando, desta
vez, os colégios infratores,
para que eles sejam puni-
dos". O professor Adail afir-
mou que, caso sejam com-
provadas as fraudes, os es-
tabelecimentos serão ex-
cluídos do Sindicato.

Afirmando ser esse um
assunto da maior gravidade,"não havendo razão para se
manter segredo", a profes-
sora Edília Coelho Garcia
quer que o Conselho tome
uma posição definida no
caso das bolsas-de-estudo e
colabore na apuração das
irregularidades. Por isso,
pediu esclarecimentos à Se-
cretaria e, tão logo receba
a resposta, tornará públicas
as providências que estão
sendo tomadas para indicar
os responsáveis.

CONTRADIÇÃO
"O 'Sr Júlio d'Assunção

Barros já sabia que sairia
após a conclusão dos traba-
lhos da comissão que che-
fiou. Ele tinha sido avisado
de que sairia agora. E não
saiu brigado com D Tere-
zinha Saraiva, pois cumpriu
sua missão até o fim. Foi
ele que apontou as 30 fa-
turas erradas de colégios".
Essa declaração do Prefeito
Marcos Tamoyo, feita on-
tem, contradiz o Diário Ofi-
ciai, onde a demissão foi
publicada como tendo sido
a pedido.

O Prefeito negou a exis-
tência do "problema das
bolsas-de-estudo. Não se pa-
gou um tostão a mais a nin-
guém" — disse ele. "Das

280 faturas de bolsas, foi
constatado que 30 estavam
cobrando errado. Elas foram
devolvidas para serem cor-
rígidas, o que foi feito. Nós
exercemos o direito de fis-
calizar e o fazemos de uma
maneira nova, mandando
inspetores aos colégios, pa-
ra fazerem a chamada dos
alunos inscritos". ',

O diretor do Colégio João
Lyra Filho, professor Aril-
do Matos Teles, teve seu
processo excluído da rela-
ção dos 30 estabelecimen-
tos acusados, pela Secreta-
ria Municipal de Educação,
de "sérias e graves irregu-
laridades" no caso das boi-
sas de estudo. Favorável ã
punição dos infratores, ele
comprovou não haver co-
metido qualquer fraude.

O professor Arildo Matos
Teles estranhou o fato de
haver sido chamado pela
comissão técnica dalhspeto-
ria Setorial de Finanças,
pois já havia comprovado
que as 13 bolsas canceladas
eram de alunos do curso no-
turno que abandonaram a
escola, "em evasão perfei-
tamente normal"."Os colégios particulares"

disse o professor Arildo
"foram envolvidos por

uma campanha, agora já de
âmbito nacional, em virtu-
de de alguns estabelecimen-
tos estarem cometendo ir-
regularidádes nas relações
de bolsistas de complemen-
tação".

Pára ele, irregularidade
não quer dizer "má fé ou
dolo" e afirmou que a Se-
cretaria cometeu um "erro
gritante de falta de conhe-
cimento da Lei 799/62,
quando apontou como irre-
guiar o fato de haver alu-
nos bolsistas com mais de
40 anos".

Ele disse, ainda, que a
apenação das fraudes "é
elogiável". Mas mão concor-
da com o "sensacionalismo
que estão fazendo com uma
coisa séria como é a Educa-
ção, sem antes terem sepa-
rado as Irregularidades do-
losas das administrativas".
Por isso, o professor Arildo
considerou "incômoda" a
permanência do seu colégio,
na relação das escolas frau-
dulentas, em virtude da
documentação exibida por
ele à Secretária Teresinha
Saraiva.

MANUEL GONÇALVES MEIRA
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

A família de MANUEL GONÇALVES
MEIRA convida para a missa de 7.°
dia que será realizada em intenção de

sua alma, hoje dia 18 às 8,00 hs., na Igreja
de São José, à Rua São José — Castelo — Praça
XV.

ALMIRANTE
RENATO DE ALMEIDA GUILLOBEL

Ex-Ministro da Marinha
(1.° ANIVERSÁRIO)

Seus amigos e auxiliares convidam para a
Missa que farão celebrar, às 11,30 horas do
dia 20 do corrente, na Igreja Santa Cruz dos
Militares, à Rua 1.° de Março. <p

Pioneiro
leva DC-3
para museu

Depois de 33 anos, o Che-
fe do Estado-Maior da Ae-
ronáutica, Tenente-Brlga-
deiro Deoclécio Lima de Si-
queira, voltará a pilotar o
mais antigo avião DC-3
existente no Brasil. Da pri-
meira vez, o então Capitão
Deoclécio trouxe dos Esta-
dos Unidos o modelo que
modernizou o transporte
aéreo do pais. Na próxima
quarta-feira, o Brigadeiro
transportará o mesmo avião
para o Museu Aeroespacial.

Cinco aviões DC-3 deco-
laram em setembro de 1944
da Base Aérea de Lellyfield,
no Texas, com destino ao
Brasil. Os outros quatro fo-
ram pilotados pelo Major
Ney Gomes da Silva e pe-
los Capitães João Eduardo
Magalhães Motta, Fidias
Piá de Assis Távora e Za-
mir de Barros Pinto. A fro-
ta brasileira contava, na
época, com apenas seis mo-
delos Lodestar, um de uso
exclusivo do Presidente da
República.

Os DC-3, que no uso mi-
litar são chamados de C-47,
formaram até pouco tempo
a base da frota do Correio
Aéreo Nacional. Foram
substituídos pelos Avro e
Bandeirante, estes de fa-
bricação brasileira.

Promotor
denuncia
candidatos

O promotor público de
Nova Iguaçu — Município
com 1 milhão de habitan-
tes e quase 300 mil eleito-
res — solicitou à Justiça
Eleitoral, ontem, a impug-
nação de dois candidatos
do MDB à Prefeitura, en-
tre eles o Deputado, esta-
dual Francisco Amaral,
um outro da Arena, e de 12
candidatos a vereador pe-
Io Partido do Governo e 10
pelo Partido de Oposição.

No Rio, as Procuradorias-
Gerais dos dois Partidos
consideraram "vazias" as
alegações do Promotor Al-
tamir Quadros Mercês. O
Deputado Francisco Ama-
ral foi acusado de ter se
envolvido em atos de sub-
versão e o outro candidato
•emedebista à Prefeitura,
Sr João Nascimento, sob a
alegação de que participou
no município de atividades
caracterizadas como sendo
de corrupção.

A ARENA

O candidato da Arena à
Prefeitura, Sr Mar lano
Passos, com impugnação
requerida, foi acusado pe-
Io Promotor de ser um ho-
mem comprometido com os
contraventores do jogo do
bicho na Baixada ílumi-
nense. Entre os 12 candi-
datos arenistas à Câmara
de Vereadores, incluídos
entre os passíveis de veto,
está o próprio presidente
do Legislativo local, Sr El-
cio Chambareli, candidato
à reeleição.

Na relação de cândida-
tos a vereador apresenta-
da pelo Promotor à Justiça
Eleitoral figuram três re-
presentantes da bancada
oposicionista, que se candi-

/ dataram à reeleição: Srs
Armando Dias, José Gui-
lhermlno e José Pinheiro.

Conselho quer que empresas Norma para
só empreguem estatísticos rádio oficial
diplomados por faculdade é aprovada

A fiscalização da obrigatoriedade do exercício
profissional do estatístico, conforme determina a lei

só pode exercer a profissão quem tiver diploma
universitário — será uma das principais preocupa-
ções do Sr Pergi Cafiero, que ontem tomou posse
na presidência do Conselho Regional de Estatística

2a. Região.
Em seu discurso, ele frisou que, a princípio, a

fiscalização não terá sentido punitivo, mas, sim, de
"orientação às empresas". Acrescentou que o seu
maior problema está ligado à área governamental,
pois segundo informações, algumas empresas rela-
cionadas com o Governo se mostram indiferentes à
legislação..
APOIO

..... i

Para exercer a fiscaliza-
ção junto às empresas, no
sentido de que só usem em
trabalhos estatísticos pes-
soas formadas por unlversi-
dades, o presidente do con-
selho disse ser "fundamen-
tal o apoio do Ministério do
Trabalho, ao qual os Con-
selhos Federal e Regionais
estão vinculados, como au-
tarqulas".

O conselho vai, igualmen-
te, exercer fiscalização so-
bre empresas que fazem
pesquisas de mercado, de
opinião e de outras espécies,
uma vez que, mediante co-
letas de Informações mal
feitas, executadas por pro-
fissionais inabilitados, elas
podem fornecer resulta-
dos errados ao público.

O propósito do órgão é in-
tensificar a_ medidas que
vêm sendo adotadas desde o
ano passado e que vêm obri-
gando muitas empresas a
melhorar o nivel do seu pes-
soai.

UNIVERSIDADE

O novo presidente do
Conselho Regional de Esta-

tistica pretende, também,
manter contatos mais es-
treitos com as universida-
des, através do acompanha-
mento da formação profis-
sional, orientação aos for-
mandos e, eventualmente,
co-patrocinio de eventos,
como conferências e semi-
nários sobre Estatística,
conforme recomendado no
II Simpósio de Probabilida-
des Estatísticas, realizado
em julho, em Campinas.

REFLEXOS

O Conselho Regional de
Estatística — 2a. Região
abrange todo o território do
Estado do Rio de Janeiro e
congrega cerca de 2 mil 500
associados, o que eqüivale a
mais ou menos à metade
dos estatísticos registrados
em todo o pais.

Disso resulta a importan-
cia das iniciativas que o
órgão venha a adotar, em
virtude dos reflexos que
elas possam ter sobre os de-
mais conselhos do pais.

O conselho funciona em
um sistema de comissão,
tendo sido escolhidos, on-
tem, o presidente e o vice-
presidente, este o Sr João
Tertuliano dos Santos.

Brasília — As Normas
Técnicas para Emissoras da i
Radiodifusão Sonora Ofi-
ciai em Onda Média, que
entrarão em vigor com a
publicação no Diário Oficial
da União, foram aprovadas .
ontem pelo Ministro das-
Comunicações, Euclides
Quanclt de Oliveira. Os pra-
zos para o enquadramento,
obrigatório das emissoras
serão fixados em calendário
especial.

Com nove capítulos e 160
páginas, as normas discipli-
nam o objetivo e campo de
aplicação, deifnições, crité-
rios técnicos do serviço, de-
terminação da intensidade
de campo do sinal, critérios
de proteção e interferência,
instalação das emissoras,
operação, equipamentos e
roteiros para a elaboração
de documentos técnicos.

PM leva 2
tiros
no peito

O soldado da PM, Donise-
te Tristão Borges, de 43 anos,
levou dois tiros no peito;
ao tentar reagir a dois in-
divíduos que pretendiam
roubar seu carro, um Volr
kswagen placa RJ-AD-2343,
estacionado nas esquinas
das Ruas Barreiros e João
Silva, em Bonsucesso. O ml- ,
litar foi internado em esta-
do grave no Hospital Getú-
lio Vargas. A 21a. DP regis-
trou a ocorrência. %

Procurador do Estado é
eleito ministro da Ordem
Terceira da Penitência

O Procurador do Ministério Público do Estado,
Sr Emerson de Lima, foi eleito ontem Ministro da
Ordem Terceira da Penitência, numa eleição a que
concorreu o Comendador Horácio Pinto Coelho.
Desde o ano passado, a administração da Ordem
estava sob fiscalização continuada do Conselho Na-
cional de Serviço Social do MEC.

A eleição, que sempre se realizou na festa das
Chagas de São Francisco, transcorrida ontem, ha-
via sido cancelada no ano passado, logo que cessou
o mandato do antigo Irmão-Ministro Oswaldo da
Rocha Pacheco, acusado pelo Irmão Celso Pinto da
Conceição de "má aplicação de recursos financei-
ros".

NAIR BAPTISTA PAGLIARELLI
(FALECIMENTO)

+ 

Esposo, irmã, filhos, noras, netos e sobri-
nhos participam o falecimento de sua que-
rida NOCA, ocorrido em 14 de setembro
de 1976, e agradecem o conforto e as ma-

nifestações de pesar recebidas.

JOÃO BASTOS TORRES
(FALECIMENTO)

+ 

Lia Mayrink Torres, Norman e Paulo de Gouvêa Corrêa, Paulo de Gou-
vêa Corrêa Filho, senhora e filho, Mareia _¦ Ricardo de Gouvêa Corrêa,
participam o falecimento de seu querido pai, sogro avô e bisavô JOÃO
e convidam para seu sepultamento que se realizará hoje, dia 18, às

17 horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza N? 1 para o Cemitério de
São João Batista.

STANiSLAW GORIAN
(FALECIMENTO)

+ 

Sua família, pesarosa, comunica o seu
falecimento e convida os amigos para
o sepultamento a realizar-se hoje, dia

18, às 13 horas, saindo o féretro da Capela
Real Grandeza (Sala 2), para o Cemitério de
São João Batista.

GENERAL DE DIVISÃO
SEVERIN0 JOSÉ DA COSTA JÚNIOR

(MISSA DE 30.° DIA)

+ 

A família do General SEVERINO JOSÉ DA COSTA JÚNIOR,
convida parentes e amigos para a missa de 30.° dia de seu
falecimento a realizar-se, segunda-feira, dia 20, às 11 horas,

na Igreja Santa Cruz dos Militares — Rua 1.° de Março.

SINDICÂNCIA

O Comendador Horácio
Pinto Coelho foi empossado
no inicio deste ano como
Irmão-interventor e assim
continuará até o dia 2 de
janeiro do próximo ano,
quando passará o cargo ao
procurador Emerson de Li-
ma.

Segundo o advogado Cel-
so Pinto da Conceição, a
Ordem conta agora com no-
vos estatutos para assegu-
rar eleições democráticas e
a submissão dos eleitos às
Regras da Ordem de São
Francisco. O irmão Celso
lutou para a saida do ex-
irmão-ministro Rocha Pa-
checo e está satisfeito com
a eleição do irmão Emer-
son, embora sua preferên-
cia recaísse no Comendador
Pinto Coelho. A vitória foi
de 30 contra 16 votos.

O advogado que acompa-
nha de perto as atividades
da Ordem revela que é ne-
cessário a apuração de ir-
regularidádes ali criadas
pela administração ante-
terior, que vêm afetando a
Ordem da Penitência. Ele
cita, entre outros proble-
mas, a falta de previsão or-
çamentária para as cons-
truções em andamento, bai-
xa remuneração do corpo
clínico e de enfermagem,
falta de equipamento mo-
derno no hospital, má con-
servação dos prédios e de-
satualização dos contratos
de aluguel dos Imóveis.

Holandês
não prova
inocência

Campo Grande, MT — Um
dia inteiro de interrogatório
não convenceu os ór-
gãos de segurança, que in-,
vestigam o seqüestro e mor-
te do estudante Lúdio Mar-
tins Coelho Pilho, da ino.-.
cência do ladrão holandês
Hans Paul Reese, 27 anos,,
único suspeito até agora
detido e que permanece in-
comunicável.

Mais pessoas ligadas ao
rapaz, seqüestrado dia 1? e
cujo corpo íoi encontrado
num terreno baldio, foram
ouvidas ontem sem que se
chegasse a uma pista. Uma
cópia da carta dos seques-
tradores à família foi dis-
tribuída a todas as delega-
cias de Mato Grosso, na
tentativa de identificar b
tipo de máquina utilizada
para redigi-la.

CONTA ABERTA

A polícia conta com to-
dos os recursos para eluci-
dar o caso. Em oada banco
da cidade existe uma conta
à disposição dos policiais
que trabalham no caso. Au-
tomóveis, aviões, lanchas,
tudo foi mobilizado e uma
central de comunicação por
telex, rádio e telefone foi
montada no prédio da Po-
licia Federal.

Ontem, na Catedral de
São José, 500 pessoas com-
pareceram à missa de séti-
mo dia do estudante.

As eleições de ontem con-
taram com a presença do
comissário da Ordem, Frei
Hugo Baggio. Preocupado
com a situação irregular
dos antigos irmãos direto-
res (nenhum deles fez o
noviciado, ao contrário do
que exige o Direito Canôni-
co), Frei Hugo esteve re-
centemente em Roma e con-
seguiu a solução: todos os
membros da Ordem inseri-
tos até o dia 11 do mês pas-
sado são considerados, de
fato e de direito, irmãos
terceiros, como se tivessem
feito o noviciado e podem
por isso votar e ser votados.
Aquela data é a do rescrito -mm» •
(ou sanatio), através do /ritltlStrO
qual são reconhecidos como
válidos todos os atos postos
ou não pelos irmãos-minis-
tros em função da Ordem a
que servem.

O Frei Hugo frisou que os
inscritos a partir daquela
data não poderão assumir
cargos de direção se não fi-
zerem um ano de novicia-
do e a profissão religiosa. O
noviciado constará essen-
cialmente de um programa
de formação "para que o
candidato aprenda e apre-
enda a vivência segundo o
Evangelho e o espirito de
São Francisco de Assis". Os
outros membros da Ordem
Terceira da Penitência se-
rão considerados apenas"amigos de São Francisco",
com direitos materiais e as
obrigações que lhes estão
anexas.

GINO PASSALACQUA
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 
A Família Sorrentino e a Art Films S/A, consterna-
das com o passamento de seu parente e grande

amigo GINO PASSALACQUA, convidam amigos e parentes
para a missa de 7.° dia que será celebrada hoje, dia 18,
às 11 horas, na Matriz do Cristo Redentor, à Rua das
Laranjeiras, 519.

EMBAIXADOR

PAULO RIO BRANCO NABUCO DE GOUVÊA
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

A família do EMBAIXADOR PAULO RIO BRANCO NA-
BUCO DE GOUVÊA agradece as manifestações de pesar
recebidas por ocasião do seu falecimento e convida pa-

rentes e amigos, para a missa que fará celebrar em intenção
de sua alma segunda-feira, dia 20, às 11:00 horas, na Igreja
de São Francisco de Paula, no Largo de São Francisco.
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DEIA IO DEOUTUBRO
MUSEU DE ARTE MODERNA

INFORMAÇÕES:
TELS4 222-0243 • 242-1077

vaia CPI •••
sem convite

Brasília — Mesmo sem
convite oficial, o Ministro
da Saúde, Almeida Macha-
do, assistirá terça-feira à
reunião da Comissão Parla-
mentar de Inquérito do con-
sumidor, para saber o que
já foi apurado e poder de-
terminar medidas prelimi-
nares contra os erros cons-
tatados. Só no caso de ser
convocado é que participará
dos debates ou deporá.

O relator da CPI, Depu-
tado Gérson Camata (Are-
na-ES), considerava a pre-
sença do Ministro uma de-
monstração de interesse em
sanar os problemas denun-
ciados. Como exemplo des-
sa atitude mencionou o ca-
so do medicamento Wins-
trol: um dia após ser ta-
xado pelo próprio fabrican-
te como nocivo à saúde, .o
Ministro instituiu comissão
de inquérito para apurar o
fato.

Referiu-se ainda ã deci-
são do Ministro de que as
bulas de remédios conte-
nham as contra-indicações
em linguagem cientifica e
popular, em local de desta-
que, medida que diz ter ori-
gem na CPI. Afirmou ainda
que convidará o Ministro
para depor nos últimos dias
de trabalho, o que será va-
lioso para a redação no re-
latório final.
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Falecimentos
Rio do Janeiro

Atina Lima Batalha, 9-1, cm
sua residência, no Rio Coinpri-
do. Mineira, era viúva de O vi-
dio Teixeira de Oliveira. De.ixa
o filho José e o noto José
Eduardo.

Elsa Werneck Paiva, 76, na
Casa de Saúde Sao Sebastião.
Fluminense, morava em Petró-

polis. Viúva de João de Lacer-
da Paiva, deixa os filhos Joel
e lone, além de netos e bis-
netos.

Hulda Garcia Assunção, 74,

no Hospital Marcílio Dias. Ca*

tarinense, morava cm Copoca.
bana. Era viúva de Osvaldo As-
sunção.

Clodoaldo Martins, 69, cm
sua residência, cm Madureira.
Mineiro, comerciante aposenta-
do, era solteiro.

Alípio Agucda, 65, no Hospi-
lal São Sebastião. Carioca, mo-

rava em Botafogo. Deixa viúva
Oclcte Castro e os filhos Dulce,
Gilberto, José, Roberto e Maria
da Penha, além de netos.

Alipio Agucda Filho, 45, no
Hospital de Bonsucesso. Cario-
ca, morava em Botafogo, soltei-
ro ,cra filho de Alípio Agueda
c de Odete Castro Agueda.

Regina Célia Venancio de
Sousa, 87, cm sua residência,
no Méier. Carioca, era viúva de
Carlos Alberto de Sousa.

Dalva Ezequiel Franja, 33, no
Hospital Miguel Couto. Mineira,
morava na Praça da Bandeira.
Dcsquitada ,deixa os filhos
Cláudio e Petrónia.

Aicli Valente Bernacchi, 36,
,ia Clinica São Judas Tadcu.
Carioca, morava em Botafogo.
Solteira, era filha de Azuil
Bernacchi o de Jésia Valente
Bernacchi.

Estados

Amália Porto Guimarães, cm

Salvador. Viúva do Almiranle
Mário de Paula Guimarães, dei-

xa a filha Lucília Guimarães
Gordilho, além de neios e bis-

netos.
João Silveira Freitas, 81, no

Hospital Ernesto Dornelles, em

Porto Alegre. Gaúcho de Ale-

gretc, era funcionário aposen-

tado do Instituto de Previdên-
cia do Estado. Deixa viúva Ma-

ria de Lourdes Freitas c os fi-

lhos Humberto, Uses c Maria

Leite.

Nelson Franca Frizolara, 58,
no Sanatório Belém, em Porto
Alegre. Gaúcho de Pelotas, era
Tenente reformado do Exército.
Deixa viúva Gladis Fistel Fri-

zolara e as filhas Norma t He-
lena.

Fioravanta Chiarelto, 61, no

Hospital Petrópolis, em Porto

Alegre. Gaúcho de Guaporé,

era comerciante. Viúvo de Or-

linda Gasparetto, deixa os fi-

lhos Aldo, Alda, José e Diva.

AVISOS RELIGIOSOS

IRMÃ MARIA DELFINA
(FALECIMENTO)

+ 

As irmãs da Assunção convidam para o
sepultamento da saudosa irmã DELFINA,
hoje, sábado, dia 18, às 10,30 horas, no
Cemitério de São João Batista. O féretro

sairá da Capela da Assunção, à Rua Almirante Ale-
xandrino n.° 2.023 Santa Tereza.

JOSÉ MANUEL FERNANDES
(MISSA DE 7.» DIA)

+ 

0 Conselho Diretor, Fiscal e Deliberativo da Fun.

dação Darcy Vargas, cumpre o indeclinável dever de

convidar seus parentes e amigos para assistirem a

missa que rrandam celebrar pela boníssima alma de

seu Vice-Prosidentc JOSÉ MANUEL FERNANDES, às 11

horas de 2a.-fcira (20/09) na Igreja do Carmo.

LUIZ GONZAGA DA SILVA
TESCARI

(FALECIMENTO)

+ 

0 Sistema Financeiro-Banorte cumpre
o doloroso dever de comunicar o fa-
lecimento de seu ex-vice-presidente,

Sr. LUIZ GONZAGA DA SILVA TESCARI ocor-
rido ontem, dia 17 de setembro, em São
Paulo.

MANUEL GONÇALVES MEIRA
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

A família de MANUEL GONÇALVES
MEIRA convida para a missa de 7.°
dia que será realizada em intenção de

sua alma, hoje dia 18 às 8,00 hs., na Igreja

de São José, à Rua São José - Castelo - Praça
XV.

Prefeito compara caso das
bolsas-de-estudo a engano
em conta de restaurante

Enquanto a presidente do Conselho Estadual
de Educação, Sra Edília Coelho Garcia, é favorável
à apuração, "até as últimas conseqüências", das
fraudes na concessão de bolsas-de-estudo, o Pre-
feito Marcos Tamoyo deu o caso como encerrado.
Contrariando nota oficial da Secretaria Municpal
de Educação, que diz serem "sérias e graves as ir-
regularidádes praticadas", o Prefeito afirmou que
tudo não passou de "erros de faturas dos colégios".

"É como se, em restaurante, o freguês recebes-
se a conta com um acréscimo indevido. Se o gar-
com retifica o erro, reconhecendo que tudo não pas-
sou de um pequeno engano, tudo fica acertado. Isso
aconteceu com as bolsas-de-estudo. Os diretores das
escolas já corrigiram as faturas e o município não
teve nenhum prejuízo" — explicou o Prefeito —
afirmando que não houve irregularidades sérias. .

280 faturas de bolsas, foi

Pioneiro
leva DC-3
para museu

Conselho quer que empresas Desastre
só empreguem estatísticos mata 4 na
diplomados por faculdade Av. Brasil

GRAVIDADE
A professora Edilia Coe-

lho Garcia preferiu comen-
tar o caso das bolsas-de-
estudo como diretor de
colégio particular — o
Brasileiro de Almeida — e
não como presidenta do
Conselho Estadual de Edu-
cação. Disse que o Sindicato
dos Estabelecimentos Par-
ticulares de Ensino deve ter
um "firme código de ética
e exigir que as irregulari-
dades sejam apuradas, para
que os colégios culpados se-
jam fechados".

O presidente do Sindica-
to, professor Adail Valenca,
tem a mesma opinião. Ele
está esperando que a Se-
cretaria Municipal de Edu-
cação divulgue outra nota
oficial, "apontando, desta
vez, os colégios infratores,
para que eles sejam puni-
dos". O professor Adail afir-
mou que, caso sejam com-
provadas as fraudes, os es-
tabelecimentos serão ex-
cluidos do Sindicato.

Afirmando ser esse um
assunto da maior gravidade,"não havendo razão para se
manter segredo", a proíes-
sora Edilia Coelho Garcia
quer que o Conselho tome
uma posição definida no
caso das bolsas-de-estudo e
colabore na apuração das
irregularidades. Por isso,
pediu esclarecimentos à Se-
cretaria e, tão logo receba
a resposta, tornará públicas
as providências que estão
sendo tomadas para indicar
os responsáveis.

CONTRADIÇÃO
"O Sr Júlio d'Assunção

Barros já sabia que sairia
após a conclusão dos traba-
lhos da comissão que che-
fiou. Ele tinha sido avisado
de que sairia agora. E não
saiu brigado com D Tere-
zinha Saraiva, pois cumpriu
sua missão até o fim. Foi
ele que apontou as 30 fa-
turas erradas de colégios".
Essa declaração do Prefeito
Marcos Tamoyo, feita on-
tem, contradiz o Diário Ofi-
ciai, onde a demissão foi
publicada como tendo sido
a pedido.

O Prefeito negou a exis-
tência do "problema das
bolsas-de-estudo. Não se pa-
gou um tostão a mais a nin-
guém" — disse ele. "Das

constatado que 30 estavam
cobrando errado. Elas foram
devolvidas para serem cor-
rigidas, o que foi feito. Nós
exercemos o direito de fis-
calizar e o fazemos de uma
maneira nova, mandando
inspetores aos colégios, pa-
ra fazerem a chamada dos
alunos inscritos".

O diretor do Colégio João
Lyra Filho, professor Aril-
do Matos Teles, teve seu
processo excluído da rela-
ção dos 30 estabelecimen-
tos acusados, pela Secreta-
•ria Municipal de Educação,
de "sérias e graves irregu-
laridades" no caso das boi-
sas-de-estudo. Favorável à
punição dos infratores, ele
comprovou não haver co-
metido qualquer fraude.

O professor Arildo Matos
Teles estranhou o fato de
haver sido chamado pela
comissão técnica da Inspeto-
ria Setorial de Finanças,
pois já havia comprovado
que as 13 bolsas canceladas
eram de alunos do curso no-
turno que abandonaram a
escola, "em evasão perfei-
tamente normal"."Os colégios particulares"

disse o professor Arildo
"foram envolvidos por

uma campanha, agora já de
âmbito nacional, em virtu-
de de alguns estabelecimen-
tos estarem cometendo ir-
regularidádes nas relações
de bolsistas de complemen-
tação".

Para ele, irregularidade
não quer dizer "má fé ou
dolo" e afirmou que a Se-
cretaria cometeu um "erro
gritante de falta de conhe-
cimento da Lei 799/62,
quando apontou como irre-
guiar o fato de haver alu-
nos bolsistas com mais de
40 anos".

Ele disse, ainda, que a
apenação das fraudes "é
elogiável". Mas não concor-
da com o "sensacionalismo
que estão fazendo com uma
coisa séria como é a Educa-
ção, sem antes terem sepa-
rado as irregularidades do-
losas das administrativas".
Por isso, o professor Arildo
considerou "incômoda" a
permanência do seu colégio,
na relação das escolas frau-
dulentas, em virtude da
documentação exibida por
ele à Secretária Teresinha
Saraiva,

ALMIRANTE
RENATO DE ALMEIDA GUILL0BEL

Ex-Ministro da Marinha
(1.° ANIVERSÁRIO)

Seus amigos e auxiliares convidam para a
Missa que farão celebrar, às 11,30 horas do
dia 20 do corrente, na Igreja Santa Cruz dos
Militares, à Rua 1.° de Março. (p

Depois de 33 anos, o Che-
fe do Estado-Maior da Ae-
ronáutica, Tenente-Briga-
deiro Deoclécio Lima de Si-
queira, voltará a pilotar o
mais antigo avião DC-3
existente no Brasil. Da pri-
meira vez, o então Capitão
Deoclécio trouxe dos Esta-
dos Unidos o modelo que
modernizou o transporte
aéreo do pais. Na próxima
quarta-feira, o Brigadeiro
transportará o mesmo avião
para o Museu Aeroespacial.

Cinco aviões DC-3 deco-
laram em setembro de 1944
da Base Aérea de Lellyfield,
no Texas, com destino ao
Brasil. Os outros quatro fo-
ram pilotados pelo Major
Ney Gomes da Silva e pe-
los Capitães João Eduardo
Magalhães Motta, Fidias
Piá de Assis Távora e Za-
mir de Barros Pinto. A fro-
ta brasileira contava, na
época, com apenas seis mo-
delos Lodestai, um de uso
exclusivo do Presidente da
República.

Os DC-3, que no uso mi-
litar são chamados de C-47,
formaram até pouco tempo
a base da frota do Correio
Aéreo Nacional. Foram
substituídos pelos Avro e
Bandeirante, estes de fa-
bricação brasileira.

Promotor
denuncia
candidatos

O promotor público de
Nova Iguaçu — Municipio
com 1 milhão de habitan-
tes e quase 300 mil eleito-
res — solicitou à Justiça
Eleitoral, ontem, a impug-
nação de dois candidatos
do MDB à Prefeitura, en-
tre eles o Deputado esta-
dual Francisco Amaral,
um outro da Arena, e de 12
candidatos a vereador pe-
Io Partido do Governo e 10
pelo Partido de Oposição.

No Rio, as Procuradorias-
Gerais dos dois Partidos
consideraram "vazias" as
alegações do Promotor Al-
tamir Quadros Mercês. O
Deputado Francisco Ama-
ral foi acusado de ter se
envolvido em atos de sub-
versão e o outro candidato
emedebista à Prefeitura,
Sr João Nascimento, sob a
alegação de que participou
no municipio de atividades
caracterizadas como sendo
de corrupção.

A ARENA

O candidato da Arena à
Prefeitura, Sr M a r i a n o
Passos, com impugnação
requerida, foi acusado pe-
Io Promotor de ser um ho-
mem comprometido com os
contraventores do jogo do
bicho na Baixada flumi-
nense. Entre os 12 candi-
datos arenistas ã Câmara
de Vereadores, incluídos
entre os passíveis de veto,
está o próprio presidente
do Legislativo local, Sr El-
cio Chambareli, candidato
à reeleição.

Na relação de cândida-
tos a vereador apresenta-
da pelo Promotor à Justiça
Eleitoral figuram três re-
presentantes da bancada
oposicionista, que se candi-
dataram à reeleição: Srs
Armando Dias, José Gui-
lhermino e José Pinheiro.

A fiscalização da obrigatoriedade do exercício
profissional do estatístico, conforme determina a lei

só pode exercer a profissão quem tiver diploma
universitário — será uma das principais preocupa-
ções do Sr Pergi Cafiero, que ontem tomou posse
na presidência do Conselho Regional de Estatística

2a. Região.
Em seu discurso, ele frisou que, a princípio, a

fiscalização não terá sentido punitivo, mas, sim, de
"orientação às empresas". Acrescentou que o seu
maior problema está ligado à área governamental,
pois segundo informações, algumas empresas rela-
cionadas com o Governo se mostram indiferentes à
legislação.
APOIO

Para exercer a fiscaliza-
cão junto às empresas, no
sentido de que só usem em
trabalhos estatísticos pes-
soas formadas por universi-
dades, o presidente do con-
selho disse ser "fundamen-
tal o apoio do Ministério do
Trabalho, ao qual os Con-
solhos Federal e Regionais
estão vinculados, como au-
tarquias".

O conselho vai, igualmen-
te, exercer fiscalização so-
bre empresas que fazem
pesquisas de mercado, de
opinião e de outras espécies,
uma voz que, mediante co-
letas de informações mal
feitas, executadas por pro-
fissionais inabilitados, elas
podem fornecer resulta-
dos errados ao público.

O propósito do órgão é in-
tensificar as medidas que
vêm sendo adotadas desde o
ano passado e que vêm obri-
gando muitas empresas a
melhorar o nivel do seu pes-
soai.

UNIVERSIDADE

O novo presidente do
Conselho Regional de Esta-

NAIR BAPTISTA PAGLIARELU
(FALECIMENTO)

Esposo, irmã, filhos, noras, netos e sobri-
nhos participam o falecimento de sua que-
rida NOCA, ocorrido em 14 de setembro
de 1976, e agradecem o conforto e as ma-

nifestações de pesar recebidas.

+
JOÃO BASTOS TORRES

(FALECIMENTO)
Lia Mayrink Torres, Norman e Paulo de Gouvêa Corrêa, Paulo de Gou-
vêa Corrêa Filho, senhora e filho, Mareia e Ricardo de Gouvêa Corrêa,
participam o falecimento de seu querido pai, sogro avô e bisavô JOÃO
e convidam para seu sepultamento que se realizará hoje, dia 18, às

17 horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza N? 1 para o Cemitério de
São João Batisla. ,

(P

+
STANISLAW GORIAN

(FALECIMENTO)+ Sua família, pesarosa, comunica o seu
falecimento e convida os amigos para
o sepultamento a realizar-se hoje, dia

18, às 13 horas, saindo o féretro da Capela
Real Grandeza (Sala 2), para o Cemitério de
São João Batista.

GENERAL DE DIVISÃO
SEVERIN0 JOSÉ DA COSTA JÚNIOR

(MISSA DE 30.° DIA)

A família do General SEVERINO JOSÉ DA COSTA JÚNIOR,
convida parentes e amigos para a missa de 30.° dia de seu
falecimento a realizar-se, segunda-feira, dia 20, às 1 1 horas,

na Igreja Santa Cruz dos Militares — Rua 1.° de Março.

+

tistica pretende, também,
manter contatos mais es-
treitos com as universida-
des, através do acompanha-
nvsnto da formação profis-
sional, orientação aos for-
mandos e, eventualmente,
co-patrocinio de eventos,
como conferências e semi-
nários sobre Estatística,
conforme recomendado no
II Simpósio de Probabilida-
des Estatísticas, realizado
em julho, em Campinas.

REFLEXOS

O Conselho Regional de
Estatística — 2a. Região
abrange todo o território do
Estado do Rio de Janeiro e
congrega cerca de 2 mil 500
associados, o que eqüivale a
mais ou menos à metade
dos estatísticos registrados
em todo o pais.

Disso resulta a importan-
cia das iniciativas que o
órgão venha a adotar, em
virtude dos reflexos que
elas possam ter sobre os de-
mais conselhos do pais.

O conselho funciona em
um sistema de comissão,
tendo sido escolhidos, on-
tem, o presidente e o vice-
presidente, este o Sr João
Tertuliano dos Santos.

Procurador do Estado é
eleito ministro da Ordem
Terceira da Penitência

O Procurador do Ministério Público do Estado,
Sr Emerson de Lima, foi eleito ontem Ministro da
Ordem Terceira da Penitência, numa eleição a que
concorreu o Comendador Horácio Pinto Coelho.
Desde o ano passado, a administração da Ordem
estava sob fiscalização continuada do Conselho Na-
cional de Serviço Social do MEC.

A eleição, que sempre se realizou na festa das
Chagas de São Francisco, transcorrida ontem, ha-
via sido cancelada no ano passado, logo que cessou
o mandato do antigo Irmão-Ministro Oswaldo da
Rocha Pacheco, acusado pelo Irmão Celso Pinto da
Conceição de "má aplicação de recursos financei-
ros".

Quatro pessoas mortas c
três gravemente feridas foi
o que resultou do acidente
ocorrido, na madrugada de'
hoje, na pista de subida da
Avenida Brasil, em frente ao
IBGE, em Parada de Lucas,
quando o Aero RJ-FN2464,
de Nilópolis, dirigido por Lu-
ciano das Graças Basilio, de
22 anos, residência ignorada,,
colidiu com a traseira da
carreta Mercedes Benz SC-
BO 8280, de Joinville, Santa
Catarina.

O acidente ocorreu no ins-';'
tante em que a carreta pa- 

r'
rara na pista para que fosse'
realizada a troca de um dos
seus pneus que havia fura-"
do. Desenvolvendo uma ve-
locidade superior aos 100
quilômetros horários, o Aero
tentou cortar um outro
carro pela direita e atro-
pelou o seu motorista, Os-
mar Pruner, de 40 anos, re-
sidente em Joinville, além
do seu ajudante, Antônio
Domingos dos Santos, de 31
anos; e Arlindo Ristolvv,
motorista da carreta SC-BQ
2569, que parará o seu vei-
culo a fim de ajudar os dois
companheiros na troca do •
pneumático.
MORTOS E FERIDOS ,£',

No local do acidente,
morreu o ajudante Antônio1 '
Domingos dos Santos, que
reside à Rua Rio de Janeiro,
126, em Comendador Soa-
res, enquanto que no Hos-....
pitai Getulio Vargas mor-
reram, quando recebiam os
primeiros socorros, o moto-
rista Osmar Pruner; o mo-
torista do Aero e ainda um' "
acompanhante — Vicente
Fritze Ferreira, de 26 anos.

Gravemente feridos foram -¦
atendidos o motorista Ar- «
lindo Ristolvv e duas mu-
lheres que viajavam no
Aero: Maria de Lurdes de**
Oliveira Carvalho, de 36
anos, que teve que ser re-"
movida para o Hospital do
INPS, no Andarai, e Lúcia
Helena Ramos Ferreira, de *
26 anos, esposa do motoris— ¦_
ta do Aero. Os ocupantes do -
carro de passeio retornavam,
de um jantar no Churras-
cão Gaúcho, em Bonsucesso,
e se dirigiam ao Municipio
de Nilópolis.

SINDICÂNCIA

O Comendador Horácio
Pinto Coelho foi empossado
no inicio deste ano oomo
irmão-interventor e assim
continuará até o dia 2 de
janeiro do próximo ano,
quando passará o cargo ao
procurador Emerso- de Li-
ma.

Segundo o advogado Cel-
so Pinto da Conceição, a
Ordem conta agora com no-
vos estatutos para assegu-
rar eleições democráticas e
a submissão dos eleitos às
Regras da Ordem de São
Francisco. O irmão Celso
lutou para a saída do ex-
irmão-ministro Rocha Pa-
checo e está satisfeito com
a eleição do Irmão Emer-
son, embora sua preferên-
cia recaísse no Comendador
Pinto Coelho. A vitória foi
de 30 contra 16 votos.

O advogado que acompa-
nha de perto as atividades
da Ordem revela que é ne-
cessário a apuração de ir-
regularidádes ali criadas
pela administração ante-
terior, que vêm afetando a
Ordem da Penitência. Ele
cita, entre outros proble-
mas, a falta de previsão or-
çamentária para as cons-
trações em andamento, bai-
xa remuneração do corpo
clinico e de enfermagem,
falta de equipamento mo-
demo no hospital, má con-
servação dos prédios e de-
satualização dos contratos
de aluguel dos imóveis.

As eleições de ontem con-
taram com a presença do
comissário da Ordem, Frei
Hugo Baggio. Preocupado
com a situação irregular
dos antigos irmãos direto-
res (nenhum deles fez o
noviciado, ao contrário do
que exige o Direito Canôni-
coi. Frei Hugo esteve re-
centemente em Roma e con-
seguiu a solução: todos os
membros da Ordem inseri-
tos até o dia 11 do mês pas-
sado são corsiderados, de
fato e de direito, irmãos
terceiros, como se tivessem
feito o noviciado e podem
por isso votar e ser votados.
Aquela data é a do rescrito
(ou sanatio), através do
qual são reconhecidos como
válidos todos os atos postos
ou não pelos irmãos-minis-
tros em função da Ordem a
que servem.

O Frei Hugo frisou que os
inscritos a partir daquela
data não poderão assumir
cargos de direção se não fi-
zerem um ano de novicia-
do e a profissão religiosa. O
noviciado constará essen-
cialmente de um programa
de formação "para que o
candidato aprenda e apre-
enda a vivência segundo o
Evangelho e o espirito de
São Francisco de Assis". Os
outros membros da Ordem
Terceira da Penitência se-
rão considerados apenas"amigos de São Francisco",
com direitos materiais e as
obrigações que lhes estão
anexas.

GINO PASSALACQUA .
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 
A Família Sorrentino e a Art Films S/A, consterna-
das com o passamento de seu parente e grande

amigo GINO PASSALACQUA, convidam amigos e parentes
para a missa de 7.° dia que será celebrada hoje, dia 18,
às 11 horas, na Matriz do Cristo Redentor, à Rua das

Laranjeiras, 519.

EMBAIXADOR

PAULO RIO BRANCO NABUC0 DE GOUVÊA
(MISSA DE 7.° DIA)

+ A familia do EMBAIXADOR PAULO RIO BRANCO NA-

BUCO DE GOUVÊA agradece as manifestações de pesar
recebidas por ocasião do seu falecimento e convida pa-

rentes e amigos, para a missa que fará celebrar em intenção

de sua alma segunda-feira, dia 20, às 11:00 horas, na Igreja

de São Francisco de Paula, no Largo de São Francisco.

(— "1
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DE 1 A IO DF. OUTUBRO
MUSEU DF. ARTE MODERNA

INFORMAÇÕES:
TELS: 222-0243.242-1077

Norma para
rádio oficial
é aprovada

Brasília — As Normas
Técnicas para Emissoras de
Radiodifusão Sonora Ofi-
ciai em Onda Média, que, jn
entrarão em vigor com a.
publicação no Diário Oficial . .
da União, foram aprovadas ,.
ontem pelo Ministro das
Comunicações, Euclides
Quandt de Oliveira. Os pra-
zos para o enquadramentoo ol
obrigatório das emissoras ,.
serão fixados em calendário
especial.

Com nove capítulos e 160
páginas, as normas discipli-
nam o objetivo e campo de
aplicação, definições, crité-
rios técnicos do serviço, de-
terminação da intensidade
de campo do sinal, critérios
de proteção e interferência,
instalação das emissoras,
operação, equipamentos e
roteiros para a elaboração
de documentos técnicos.

Holandês
não prova
inocência

Campo Grande, MT — Um
dia inteiro de interrogatório
não convenc.u os ór- •
gãos de segurança, que in-
vestigam o seqüestro e mor-
te do estudante Lúdio Mar-
tins Coelho Filho, da ino-
cência do ladrão holandês
Hans Paul Reese, 27 anos,
único suspeito até agora
detido e que permanece in-
comunicável.

Mais pessoas ligadas ao'
rapaz, seqüestrado dia 1? e
cujo corpo foi encontrado
num terreno baldio, foram
ouvidas ontem sem que se
chegasse a uma pista. Uma
cópia da carta dos seques-
tradores à família foi dis- '
tribuída a todas as delega-
cias de Mato Grosso, na
tentativa de identificar o
tipo de máquina utilizada
para redigi-la.

A policia conta com to-
dos os recursos para eluci-
dar o caso. Em cada banco
da cidade existe uma conta

. à disposição dos policiais
que trabalham no caso. Au-
tomóveis, aviões, lanchas,
tudo foi mobilizado e uma
central de comunicação por
telex, rádio e telefone foi
montada no prédio da Po-
licia Federal.

Ontem, na Catedral de
São José. 500 pessoas com-
pareceram à missa de séti-
mo dia do estudante.
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epizootia obriga Jóquei a cancelar as corridas
Morales considera
difícil inscrição
nos próximos dias

Sílvio Morales, líder dos
treinadores com 68 vitórias,
média de 59,46% em apro-
veitamento, em 523 inseri-
ções, com prêmios no valor
de Cr$ 2 milhões 272 mil
951, acha difícil fazer qual.
quer inscrição na próxima
semana, pois dos seus 46
animais, somente quatro —
Sagital, Higuera, Doravante
e Chapultepec — não con-
traíram a gripe eqüina, In-
fluenza.

Mesmo procurando cola-
borar com a entidade, Sil-
vio Morales diz que vem
seguindo o conselho dos
veterinários, que recomen-
dam para os animais, "mui-
to repouso e vitamina C em
grande quantidade" e não
vê chance de ter animais
competindo tão cedo.

SÓ QUATRO

Para as corridas de hoje,
Silvio Morales tinha em
condições d e competição,
Sagital, Higuera, Doravante
e Chapultepec que em vir-
tude do cancelamento da
reunião, também deverão
ter um rápido período de
repouso.

Lucrina que também es-
tava inscrita não seria
apresentada, pois amanhe-
ceu com febre e seria for-
fait na reunião. A febre que
não chegou a passar dos
38,1 já à tarde tinha decli-
nado, mas vai obrigar ao
treinador a lhe dar uma
inatividadie de 10 dias par*
um completo tratamento.

NAO VAI A RAIA

Para os próximos dias o
lider dos treinadores nâo
pretende fazer qualquer
trabalho físico com seus
animais, limitando, alguns,
a um passeio na Vila Hl-
pica, para manter, pelo
menos, uma atividade com
os que forem melhorando
do surto epidêmico.

— Os veterinários não
aconselham raia para os
animais que estiveram com
gripe. Como na minha co-
cheira só quatro escaparam
é fácil concluir que o meu
trabalho de rala será bas-
tante reduzido nos pró-
ximos dias — concluiu Mo-
rales.

Campos organizou
7 páreos para a
próxima corrida

Ó Jóquei Clube de Cam-
pos formou um programa
com 7 páreos para a pró-
xima terça-feira, dia 21 —
com 50 animais inscritos —
depois de uma paralisação•forçada pelo surto de gripe
eqüina, influenza, que
atacou a maioria dos
animais alojados na Vila
Hípica. , ,,, r

A programação conta
com 5 páreos na distancia
de 1 mil metros e dois em
1 mil 100 metros, distancias
que servem para um rei-
nício de atividade dos
animais que no momento
não atravessam uma boa
fase, face à parada forçada
dos últimos dias. O primeiro
páreo da reunião está
marcado para as 20h.

PÁREO A PAREO
1? Páreo - 20 hora» - 1 000 Mtl. -
CrS 2 mil.

1—1 Embira, F. Carlos 55
2 Indarlhe, E. Rangel .... 55

2—3 Astucia. G, Gomes .... 55
4 Bamballa, A. André .. 55

3-5 Batuta, G. Pessanha ... 55
6 Ambrotllde, J. M. Filho 55

4-7 Salafrária, J. R. Silva .. 55" Satlyana, J. F. Fraga .. 55

2° Páreo - 20h35m - 1 000 Ml». -
Cr$ 2 mil

1-1 Boom, L. Araújo 56
2—2 Agracera, G. Pessanha 55" Fantomas, J. F. Fraga .. 53
3-3 Coureur, J. M. Filho .. 56

4 Hegemonia, F. Carlos ,. 52

Comissário
faz visita
de inspeção

Fernando José Ramos
Lengruber, Comissário d e
Corridas do Jóquei Clube
Brasileiro, que vem subs-
tituindo o vice-presidente
Carlos Velasco Portinho à
frente da Comissão de Cor-
ridas, fará uma inspeção a
todas as cocheiras do Hipó-
dromo da Gávea, pedindo a
cooperação dos treinadores
para as inscrições da pró-
xima semana, mas alertan-
do que só devem inscrever
os animais que tiverem con-
dições satisfatórias de trei-
na mento.

Uruguai pode
parar com
gripe eqüina

Montevidéu — A epide-
mia de gripe que se registra
atualmente nos Hipódromos
do Uruguai poderá suspen-
der as provas hípicas do
fim de semana, por falta,
precisamente de competido-
res. .

Se considera que 40% do
total dos cavalos se encon-
tram afetados pela epizoo-
tia, algo similar a uma gri-
pe que ataca os seres hu-
manos.

4-5 Canet, C Xavier 57
Prince Provoking, O. Fag. 53

3? Páreo - 21hl0m - 1 100 Mtl. -
CrS 2 mil

1-Jl Quirinui, A. André ... 57
2-2 Pireu, J. M. Filho .... 55

Omnium, J. F. Fraga .. 55
3-4 Galactato, E. Rangel ... 55

Traipu, G. Gomes .... 58
4-6 Drin Boy, C Xavier .. 54

Índio Lindo, J. R. Silva. 55

4° Páreo - 21h45m - 1 100 Mti. -'CrS 2 mil

1-1 Olace, O. Fagundei ... 58
2-2 Olavo, G. Gomes 6,55
3-3 Chinolo, J. R. Silva ... 55

Risoleta, P. Rocha 50
4-5 Silver Shadow, C Xavier 55

Justilho, G. Pessanha .. 54

5? Páreo - 22h20m - 1 000 MU. -
CrS 2 mil

1-1 Pormenor, C. Xavier .. 57
2-2 Civil, J. M. Filho .... 56

3 Dancebar, J. Mendes .. 52
3-4 Flash Light, A. André .. 51

Bsn Trovoto, O. Fagundes 53
4-6 Galanga, G. Gomes ... 52

Desfolhada, G. Pessanha. 55

6? Páreo - 22h55m - 1 000 Mtl. -
CrS 1 mil
1-1 Dindinho, G. Pessanh» 56" Bonadio, G. Gomes .. 56
2-2 Rancho, J. M. Filho .. 56

Jorrata, A, André .... 54
3-4 Girador, O. Fagundes 56

Ukê, J. R. Silva 56
4-6 Caran D'Ache, J. F. Fraga 56

7 Eletivo, F. Carlos 56

7? Páreo - 23h30m - 1 000 Mtl. -
CrS 2 mil.
1-1 Derpéa, G. Gome» .... 55
2-2 Iberio, L. Araújo 58" Petardo, J. M. Filho... 5/
3-3 Chetnik, F. Carlos 57

Ouro Branco, A. André. 53
4-5 Pacite, G. Pessanha .... 55

Escolhido, J. R. Silva . 57

Gildásio
estréia no
Serra Verde

Belo Horizonte — Suspen-
so na Gávea, o jóquei cario-
ca Gildásio Alves estreará
hoje no Hipódromo Serra
Verde, nesta capital, onde
i r à permanecer enquanto
perdurar a punição imposta
pelo Jóquei Clube Brasl-
leiro, considerado como um
dos melhores do país pelos
turfistas mineiros, G. Al-
ves irá conduzir o favorito
Pastor, no principal páreo
da reunião de hoje à tarde.

O Hipódromo Serra Verde
continua imune ao foco de
epizootia que se alastra por
vários Estados, e por leso
sua programação tem corri-
do normalmente, embora
tenha sido suspenso o tran-
sito de animais, a reunião
de hoje contará com seis
páreos bem equilibrados e
já na primeira prova se en-
frentarão Lord Apoio, Don
Chicote e Defensor, pare-
lheiros que pagam rateios
bons.

Feiticeira do Vale, uma
égua ligeira, filha do famo-
so milheiro Quartler Latin,
será o destaque do segundo
páreo, retornando de um
longo período de descanso,
lona e Ionui, que ficou um
ano parada, são as outras
favoritas da reunião, deven-
do dominar, respectiva-
mente, a terceira e sexta
carreiras.
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Egoísmo, de Fazendas Mondesir, já deu dois líderes de geração, nos últimos anos

Skiros, traz a linhagem de Swallow Tail, Nuvem, Prosper e Platina, e é filho de Zuido

Preço de uma cobertura pode
oscilar entre 20 e 30 mil

O preço de uma cobertura os-
cila pelo prestigio de um reprodutor,
testado, com campanha no exterior
e no Brasil, filho de outros gara-
nhões de prestígio e nessa categoria
jpodem ser incluídos Waldmeister,' 
um filho de Wild Risk e Santa Isa-
bel, por Dante, que estreou os seus
primeiros produtos em 1971 e já li-
derou as estatísticas de 1972, 74, 75
e ocupa o segundo lugar na atual
temporada.

O pai de Waldmeister, Wild
Risk, 30 anos depois de seu ingres-
so na reprodução, ainda é uma pre-
sença nas estatísticas e em- 1975
seus descendentes lideraram as es-
tatísticas gerais de avós maternos
na Europa. Com produtos ganhado-
res clássicos e de páreos comuns, to-
dos vencedores, a sua cobertura é
avaliada em CrS 30 mil desde que
a égua apresentada tenha atesta-
do veterinário, campanha clássica
e que não tenha tido problemas em
anos anteriores, na reprodução.

O valor de cada ura
O diretor técnico de Fazendas

Mondesir, Léo Pires Pinto, fixou as
coberturas de Waldmeister em CrS
30 mil, idêntica a de Egoísmo, o pai
de Grão Ducado e Grão-de-Bico, que
foram líderes de sua geração, de-
pois de um período de teste no Pa-
raná, o de Zuido em CrS 25 mil e o
de Nalanda em CrS 20 mil. Royal
Orbit, norte-americano, não foi in-
cuido na carta, e também St. Chad,
em período de aclimatação e adap-
tação, que só cobrirá uma égua na
temporada, a tordilha Cabine.

O Sr Léo Pires Pinto acha que
o "mercado atual é o de competição,
incluindo o. interesse dos EUA e do
Japão e para trazer um ganhador
do Derby de Epsom para o Brasil,
só se os criadores se associassem".

Explica que o Banco Nacional
da Argentina, na época de Peron,
cresceu em termos de seletividade,
financiando em 10 anos, sem juros,
a importação de 18 ganhadores do
Derby de Epsom, e excluindo a.s
condições climáticas, terra e matri-

zes, pode-se avaliar a diferença en-
tre.o turfe argentino e brasileiro.

Disse que a aquisição de um
King Salmon, que "custou uma fá-
bula na época, só foi possível por es-
tarmos em período de guerra, assim
como a de Swallow Tail em um pe-
ríodo de recessão econômica". A
importação de um Sayani, no mo-
mento, "seria economicamente im-
possível, oscilando em torno de 3
milhões de dólares, quantia impôs-
sivel de ser despendida por qualquer
criador brasileiro".

Esclarece que as possibilidades
são de trazer um bom cavalo antes
de ser testado, com base em sua
performance, ou a compra de um
Royal Orbit, com mais de 20 anos
de idade, e a possibilidade de se
conseguir produtos em 2 ou 3 tem-
poradas.

Acha que "há melhor técnica,
idéias novas, com o criador se cons-
cientizando do que quer e do que
pode conseguir, embora ainda não
tenha surgido o grande caValo que
compensasse a categoria de outros,
em anos anteriores".

Disse mais que os "criadores
estão procurando a comodidade dos
cavalos e não as suas, como o Haras
São Luis, pioneiro, transferindo-se
para Vacaria e o Sideral, para Ba-
gé no Rio Grande do Sul.

Os grandes cavalos importados
por criadores brasileiros, e na rela-
ção figuram os nomes de Black-
amoor, Felicitation, Orsenigo, Royal
Forest, Swallow Tail, Fort Napoléon
e Coaraze, entre tantos outros, con-
tribuíram para aumentar o prestí-
gio do turfe brasileiro, mas a
maioria veio com idade avançada
ou já testada.

Cita a importância da aquisição
de Royal Orbit, que veio para o
Brasil com 19 anos, deixando nos
paises em que serviu, 182 produtos,
com 152 apresentados, somando 544
vitórias, cerca de 4 milhões de dó-
lares, em prêmios, e a média de
3,48 e média por ganhador de 4,18.

Royal Orbit teve excelente
atuação nos EUA, e nada produziu
na Irlanda, mostrando problema
ecológico, péssima adaptação ao
frio, que determinou, inclusive,

"uma flagrante esterilidade."
Transferido, posteriormente para a
Argentina, lá permaneceu 1 ano,
sem grande destaque, até que foi
comprado pela direção de Fazendas
Mondesir, apresentando, no momen-
to, um índice de fertilidade em tor-
no de 85%, com uma perfeita acli-
matação.

Léo Pires Pinto, um dos técni-
cos mais conhecidos em criação de
cavalos de corridas, jornalista e
pesquisador, sustenta o ponto-de-
vista de que a "idade não altera a
qualidade, diminuindo, obviamente
o ciclo de vida. O cavalo novo co-
bre maior número de éguas mas
o patrimônio hereditário é inalte-
rável".

Acha, por exemplo, que Wald-
melster, ainda não deu o que pode
dar, já que é prepotente, dominan-
te, um grande cavalo, ganhador de
estatísticas, em anos sucessivos, de
prêmios e vitórias.

O Mondesir, com aquisições e
Importações de éguas de melhor ni-
vei, da Inglaterra, França e Argen-
tina, e a transferência de seus cam-
pos de Lorena, São Paulo, para Ba-
gé, no Rio Grande do Sul, prevista
para o-próximo ano, e a construção
de um Centro de Treinamento em
São Pedro do Rio, é um dos cen-
tros que mais crescem no Brasil,
mantendo mais de 80 reprodutoras
e garanhões de excelente linhagem.

Egoísmo, um filho de Alberigo
e Urgência, por Swallow Tail, teve
6 vitórias em campanha, ganhando
o Derby Paulista, segunda prova da
tríplice coroa, o Conde de Herzberg,
Criterium de Potros, o Antenor de
Lara Campos, o Prêmio Outono, em
São Paulo e a terceira colocação no
GP Ipiranga, primeira prova da
tríplice coroa.

Forma com Zuido, Swallow Tail
e Nuvem, por King Salmon. com 4
vitórias, incluindo a do GP Cruzei-
ro do Sul, segunda prova da tripli-
ce coroa do Rio, uma das bases pa-
ra a criação de cavalos de corridas,
com planejamento, estudo e possi-
bilidades de elevar o "conceito de
uma criação".

O presidente do Jóquei
Clube Brasileiro, Sr Fran-
cisco Eduardo de Paula Ma-
chado, em reunião extraor-
dinária com os comissários
de corridas Fernando Len-
gruber, Frank Robert Amo-
ra Levier, Rodolfo Porto
D'Ave, Atila Carvalhaes Pi-
nheiro e Maurício de An-
drade Ramos, resolveu can-
celar a reunião que estava
programada para hoje no
Hipódromo da Gávea, com
base no parecer do Serviço
de Veterinária que cons- ,
tatou a impossibilidade de
72 animais atuarem, ataca-
dos ipela gripe eqüina.

O relatório assinado pela
s u p e r i ntendente-técnica,
Vanessa Vargas Vinha, do
Hospital Otávio Dupont, as-
sinalava a evolução do sur-
to nas três vilas hípicas da
Gávea e a possibilidade de
uma melhoria nas con-
dições físicas dos animais,
a partir do momento em
que a temperatura se ele-
vasse, substituindo o frio, a
chuva e a umidade.

A ÚLTIMA INSPEÇÃO

Os veterinários Humberto
Valim, Evandro de Toledo
Pi2ia e Regina Fernandes
fizeram a última inspeção
na» cocheiras das três vilas
hípicas do Jóquei Clube. Ao
constatarem o elevado
número de animais sem
condições técnicas, concluí-
ram pela impossibilidade de
se manter a corrida progra-
mada para hoje à tarde, no
Hipódromo da Gávea. Com
base na inspeção dos veteri-
nários, Vanessa Vargas pre-
parou o relatório solicitado
pela Comissão de Corridas,
que concluiu pela impossibi-
lidade de manter a progra-
mação.

Depois da reunião com o
presidente Paula Machado,-
os comissários de corridas,
na sede da Avenida Pre-
sidente Antônio Carlos, au-
torizaram a confecção de
um projeto de Inscrições
para a próxima semana,
sábado, domingo e segunda-
feira, com 24 provas, varl-
ando as distancias de 1 mil
a 1 mil 300 metros.

O dia de recebimento das
Inscrições será segunda-
feira, e os treinadores da
Gávea já receberam a tabe-
Ia de distancia para os es-
todos e a possibilidade de
inscrições,

A vila hípica que apresen-
tava o menor percentual do
surto de epizootia aumen-
tou nas últimas 24 horas,
com a maioria dos animais
atacados pela gripe, embora
se observasse uma melhoria
na Vila Lagroa.

O treinador Valter Alia-
no, que possui uma cocheira
na Vila Lagoa, considera o
surto em fase de declínio e
poderá realizar algumas
inscrições para a próxima

semana. Esclarece que "a
possibilidade de os potros
serem apresentados está in-
teiramente fora de cogi-
tações", mas revela que os
de emeo anos e mais idade,
incluindo Pilgrin, reúnem
condições para correr.

Dos 1 mil 600 cavalos alo-
jados nas três vilas hípicas
do Jóquei Clube — Lagoa,
Tattersall e Hípica — 80%
estão atacados pela gripe,
apresentando-se com febre,
lnapetêncla e, alguns, com
corrimento nasal. Estão
sendo tratados com antibió-
ticos e vitaminas C, em
boxes arejados, ventilados,
mas permanecendo em re-
pouso quase absoluto. Os
que reagiram à febre, são
levados a passear na pró-
pria vila. hípica, puxados
por seus cavalarlços.

E' a primeira vez que o
Jóquei Clube deixa de reall-
zar corridas desde que inau.
gurou o seu hipódromo em
1926, há 50 anos. Em 1969,
foi obrigado a transferir a
realização das corridas do
princípio para o final do
mês de agosto, devido à in-
cidência de um surto de grl-
pe, mas não chegou a Inter-
romper as atividades turfls-
ticas, programando alguns
páreos vazios, sem expres-
são técnica.

Em 1961, a entidade earl-
oca limitou suas atividades,
pressionada por decreto do
então Presidente Jânio
Quadros, realizando corri-
das apenas nos finais de
semana e cancelando as in-
termediárias, de quinta-
feira.

A gripe, classificada como
benigna, foi identificada em
São Paulo pelo Instituto de
Pesquisas Adolfo Lutz, como
A/Equi-1, responsável pela
paralisação das corridas du-
rante 39 dias.

Também os hipódromos
do Rio Grande do Sul, Pa-
raná e mais recentemente
o de Campos tiveram que
paralisar suas progra-
mações, com a totalidade
dos animais atacados pela
influenza.

A direção do Jóquei Clube
Brasileiro encomendou 2
mü 400 vacinas ao Labora-
tório Hoechst, de Frank-
furt, Alemanha, e ainda es-
tá à espera da remessa. Oa
técnicos admitiam a sua
utilidade antes da gripe, mas
na situação atual, só os pro-
dutos ou potros para a pró-
xima temporada serão bene-
ficiados. Aconselham a vaci-
nação em massa em todos
os hipódromos no Início de
temporada, nos meses de
janeiro e fevereiro, para
evitar a propagação do sur-
to epidêmico, e um trabalho
de profundidade, nos cam-
pos de criação, quando os
potros chegam ao período
de desmame, aos seis meses
de idade.

CANCELADA A
CORRIDA DE HOJE

Por motivo de força maior, deixaremos de rea-
lizar a reunião de sábado, dia 18 de setembro.

Embora a gripe eqüina que atingiu o Hipó-
dromo da Gávea, seja de caráter benigno, afetou
um grande número de animais inscritos para esta
reunião. O mau tempo reinante esta semana, ou-
trossim, contribuiu para esta situação.

A COMISSÃO DE CORRIDAS comunica que con-
tinuará a fazer as chamadas habituais para as pró-
ximas reuniões e se conseguir número suficiente
para a realização de apenas uma reunião, dará pre-
ferêneia à de sábado.

O público turfista e os funcionários do JOCKEY
CLUB BRASILEIRO serão avisados com a devida an-
tecedència.

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1976

COMISSÃO DE CORRIDAS

São Paulo realiza o
GP Ipiranga com 16
potros em 1600 metros

Grande Prêmio Ipiranga — Ia. Prova da Tríplice
Coroa, em 1 mil 600 metros é a principal carreira da se-
mana em Cidade Jardim e 16 animais inscritos. O potro
de três anos, Rompible, recente vencedor da Taça de Pra-
ta é um dos presentes na competição, direção do jóquei
R. Penachio.

Herbert, segundo colocado para Rompible na Taça de
Prata, estará presente à competição com o jóquei Sérgio
Vera. O campeão Albenzio Barroso conduzirá Resible, ti-
tular do número 12. A dotação para o vencedor da compe-
tição é de Cr$ 180 mil.

GP IPIRANGA - Ia. PROVA DA TRÍPLICE COROA
7.° Páreo — Às 17 horai — 1 mil 600 metros — Areia

- Herbert, S. Vera 3 56
Zabro, A. F. Correia  11 56

— 3 Mauser, J. Amestelly  15 56
4 Agente, J. M. Silva 1 56

— 5 Lord Galesian, L. Cavalheiro  10 56
Dry, L, A. Pereira 56

4-7 Êxito, A. Bolino 56
Doe Holiday, L. Yanez 12 56

5-9 Aiaro, D. V. Lima .- 13 56
" Amigo do Rei, S. A. Santos 56

6-10 Hili, J. G. Silva 56
" Japão, S. Barbosa 14 56

7 — 11 Quito, J. M. Amorim 56
" Vesmalte, J. Fagundes 56

8-12 Resible, A. Barroso 56
" Rompible, R. Penachio 16 56
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GP de Nogaro dá
chance a Alex de
lutar pelo vice

Nogaro, França — Ainda
com possibilidades de con-
quistar o vice-campeonato
europeu de Fórmula-2, o pi-
loto brasileiro Alex Dias Ri-
beiro, da March, participa-
rá amanhã do Grande Prê-
mio de Nogaro. A prova é
a penúltima da temporada
ide 76, liderada pelo francês
René Arnoux, cem 48 pon-
tos.

Alex, atualmente com 28
pontos, ocupa o 4.° lugar e
não tem mais chance de ob-

;ter o titulo, embora ainda
possa terminar em segundo
ilugar, colocação que perten-
ce no momento ao francês
Jean Pierre Jabotiille, com
44 pontos.

Também participará da
prova o brasileiro I n g o
Hoffmann, sem qualquer
condição de pretender as
primeiras colocações na
contagem geral. O circuito
,de Nogaro tem 202,300 km
e o Grande Prêmio será em
65 voltas.

Monza gera protesto
de Wilson Fittipaldi

São Paulo — Wilson Fit-
ttpaldi Júnior irá ao Rio
terça-feira para oficializar
junto ao presidente da Con-
federação Brasileira de Au-
tomobillsmo, Charles Naca-
che o pedido de protesto
daquela entidade junto à
Federação Internacional de
Automobilismo (FIA) con-
tra os organizadores do
Grande Prêmio da Itália,
prova disputada domingo,
no circuito de Monza.

— Por causa do erro de
um dos fiscais de pista, o
Emerson ~í o i prejudicado,
perdendo um tempo que
poderia ter-lhe garantido
até mesmo melhor posição,
explica.

Segundo Wilson, em Mon-

za foi a primeira vez que se
usou a bandeira preta com
um X branco no meio, dada
ao piloto que prejudicou um
dos adversários ou está com
o seu carro sem condições.
Quando recebe a bandeira,
o piloto é obrigado a com-
pletar ,a volta e parar no
boxe. Junto com Emerson
outros dois pilotos respeita-
ram a ordem e foram pre-
judicados.

Wilson, ainda ontem à
noite, foi para a sua fazen-
da, em Araraquara. interior
de São Paulo, onde ficará
até a manhã de segunda-
feira. Neste dia, levará os
novos desenhos do Coper-
sucar para análise na Em-
braer.

Fórmula-Ford faz
o treino oficial

Cascavel, Paraná — Com
ia participação de mais de
20 pilotos será realizado ho-
Je à tarde o treino oficial
para a quarta prova do
Campeonato Brasileiro de
Fórmula-Ford, programada
para amanhã, no Autódro-
ino de Cascavel. O líder do
campeonato é o gaúcho
Walter Soldon, com 15 pon-
tos, seguido de José Pedro
Chateaubriand, da Equipe
Brahma, com 11.

A prova terá duas bate-
nias de 16 voltas cada uma
— a primeira com largada
às 13h30m e, a segunda, às
15 horas. Além da
Fórmula-Ford, o programa
mo Autódromo Cascavel
prevê também provas pelo
Campeonato Paranaense da
Divisão-1 e do Campeonato
Brasileiro da Divisão-3.

SEM CONFIRMAÇÃO

Apôs a quarta etapa do
Brasileiro de Fórmula-Ford
faltarão apenas duas corri-

das para o final da 'tempo-
rada. Elas estão previstas
para os dias 31 de outubro,
em Interlagos, e 21 de
novembro, n o Autódromo
do Rio de Janeiro. Esta pro-
va ainda não tem a reali-
zação confirmada, porque
depende da conclusão das
obras do Autódromo d e
Jacarepaguá, cuja pista já
começou a receber a capa
de asfalto.

A idéia Inicial da Con-
federação Brasileira de Au-
tomobillsmo (CBA) é de que
este ano se dispute no Au-
tódromo do Rio — caso suas
obras fiquem realmente
prontas — apenas uma pro-
va-teste, a da Fórmula
Volkswagen-1 600. Mas o s
dirigentes da Ford estão em
entendimentos com os diri-
gentes da CBA para que a
categoria por ela patrocina-
da — os monopostos da
Fórmula-Ford — também
tenham uma corrida no Au-
tódromo do Rio, dia 21 de
novembro.

Rali começa para
54 duplas no Sul

Porto Alegre — O primei-
ro rali depois das restri-
ções impostas pelo Governo
a provas automobilísticas
terá apenas 250 quilômetros
e começará às 9 horas de
hoje, na Cidade gaúcha de
Garibaldi, entre 54 duplas
cariocas, paulistas, parana-
enses, catarinenses e gaú-
chás.

Para o lider do Campeo-
nato Brasileiro, o gaúcho
Carlos Farina, "a redução
tornará a prova menos sele-
tiva, pois deixa de apurar
a resistência mecânica e
física, fatores considerados
importantes na aferição dos
res ultados". Entrentanto,
¦todos os participantes do
Campeonato Brasileiro fica-
ram satisfeitos com a libe-
ração das demais etapas. O
Rali Volkswagen do Sul, a
ser disputado hoje, corres-

ponde à quarta etapa do
Campeonato Brasileiro, com
um total de sete provas.

A categoria novatos terá
18 concorrentes e de estre-
antes será disputada por
apenas seis carros. Esta
etapa do Campeonato se
desenvolverá pelas Cidades
de Garibaldi, Bento Gonçal-
ves, Farroupilha, Carlos
Barbosa, Nova Prata, Nova
Petrópoiis, terminando em
Caxias do Sul.

A classificação do Campe-
onato Brasileiro, até a ter-
ceira etapa, é a seguinte:
Io — Carlos Farina-Ernesto
Farina, Equipe Gaúcha-Car
(RS), 40 pontos;
2o — Marcelo Aiquel-Sílvio
Klein, Equipe Gaúcha-Car
(RS), 26 pontos;

3o — Mário Almeida-
Arnaldo Almeida, Equipe
Sorana (SP), 24 pontos.

Water-pólo divulga
os convocados para
verificação mensal

O técnico da Seleção Bra-
slleira de Water-Pólo, Vai-
dir Mendes Ramos, divulgou
a lista dos atletas convoca-
dos para Integrar a equipe
que participará da verifica-
ção mensal, a partir dos
próximos dias 25 e 26. A pri-
meira será no Tijuca, e de
São Paulo só virão por en-
quanto os irmãos Gilson e
Gilberto, Alfredo e Paulo
Garibaldi, pois os outros
paulistas serão convocados
pelo assistente Alfredo
Fidelini.

Além dos 11 jogadores
que viajaram aos Estados
Unidos em julho, Valdir
chamou mais 12 de clubes
do Rio. Todos participarão
dos treinamentos aqui, en-
quanto os paulistas farão
parte dos seus preparativos
de São Paulo, alternada-
mente em cada mês. A veri-
f icação visa manter o s
jogadores s e'mp r e moti-
vados para os treinos, pois
os que não se apresentarem
em boas condições físicas e
técnicas serão substituídos
no mês seguinte.

Os atletas que já estão
convocados são os seguln-
tes: de São Paulo — Gilson,
Gilberto, Alfredo e Paulo
Garibaldi, e mais os que se-
rão chamados pelo assk.ten-
te Alfredo Fidelini; do Rio
— Alemander, Alexandre e
Emerson (Gama Filho) ;
Luis Ricardo e Álvaro (Flu-
minense); Marcos íFlamen-
gof; Rochinha, Oarlinhos,
Salim, Barbosa e Mário
(Botafogo); Aírton, Marcos
Vinícios (Canto do Rio);
Michel, Carlos ' Alberto
( G u a nabara); Alexandre
Dantas, Rui, Hélio, Ròmulo
e Ronaldo (Tijuca).

A última rodada do turno
do Torneio de Principiantes

-de Water-Pólo será reali-
zada hoje, com a disputa de
mais quatro jogos. No Gua-
nabara o Botafogo enfren-
tara a Gama Filho, às 16h,
e o Guanabara jogará com
o Flamengo às 17. No Tiju-
ca o Canto do Rio jogará
com o Tijuca B, na preli-
minar, enquanto o Tijuca A
fará a partida p ri n c i p a 1
contra o Fluminense.
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José Pedro Chateaubriand passa a líder se vencer em Cascavel

Iatista juvenil disputa
Classe Finn com veterano

As duas regatas de hoje à tarde pelo
Campeonato Carioca de Finn, na Lagoa
Rodrigo de Freitas, reservam um grande
duelo entre o líder Alberto Barcelos, com
o barco Quique, e o veterano Olaus Cor-
des, com um de seus Boogie. Barcelos,
que ainda é juvenil, tem apenas três
pontos negativos. Cordes, campeão es-
tadual no ano passado, perdeu oito pon-
tòs na prova de abertura da atual tem-
porada, mas venceu a segunda etapa,
domingo passado, sem perder pontos.

O Campeonato Estadual de 470 tam-
bém prossegue hoje em Cabo Frio, com
duas provas na' raia defronte à subsede
do Iate Clube do Rio de Janeiro. Luís Le-
breiro é o líder absoluto, com o barco
Quick, após vencer as três etapas inici-
ais, sendo também o favorito na quarta
e quinta. Arnaldo Caldas, com Alethea,
chegou sempre em segundo lugar nas três
provas anteriores, na última esteve mui-
to tempo na frente, perdendo só no fim.

Gdade do Rio de Janeiro
A Rio-Tur promove esta tarde a I

Regata Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro, em colaboração com o Iate Clu-
be do Rio e em comemoração da Semana-do Turismo. A competição é aberta a
todas as classes, reunirá cerca de 200
barcos, contínua amanhã e terá con-
tagem de pontos por cada categoria. O
Iate Clube, que compete só nas classes
Oceano e Carioca, mesmo assim é o favo-
rito absoluto.

Junto com a regata da Semana do
Turismo será disputado o Campeonato
Brasileiro da classe Tornado, que tem
como favorito o barco Macushla, de Ale-
xandre Levi.

Amanhã serão disputadas as regatas
para as classes Oceano, a partir das 12h,
com início na entrada da Barra. Uma
hora depois, na Praia do Flamengo, será
dada a largada para o Optímist. As
demais provas têm a partida prevista
para esta tarde, desde as 12h30m, nessa
ordem: Tornado, Hobie Cat, Soling, Star,
470, Laser, Guanabara, Carioca, Ligh-
tining, Snipe, Finn e Pingüim.

A classe Guanabara fará amanhã a
sua última regata do Campeonato Es-
tadual, já vencida pelo aspirante Walter,
da Escola Naval. A regata final será a
Volta de Jurubaíba, cem saída defronte
ao Iate Clube Jardim Guanabara, na
Ilha do Governador. O segundo lugar se-
rá decidido entre Karl Boedner, com
Itacibá, e Manuel Augusto Trindade;
com Trabuzana.

Curso em discussão
O Conselho de Representantes da

Federação de Vela do Estado do Rio de
Janeiro, decidiu por unanimidade que o
curso de juizes de regatas só admitirá
candidatos que sejam sócios dos clubes
filiados à entidade.

O presidente Hélio Lopes pretendia
abrir o curso a todos os interessados,
afirmando que voltará a tratar do as-
sunto mais tarde.

Troféu Seival reúne 12 barcos
Porto Alegre — Com 12 barcos de

Oceano e mais de 100 tripulantes, terá
Início às 14h de hoje o Troféu Seival,
promovido pela Associação Brasileira de
Veleiros de Oceano e pela Federação de
Vela e Motor do Rio Grande do Sul.

A competição será desenvolvida num
percurso de 118 milhas, entre o rio Guaí-
ba e a lagoa dos Patos, com duração pre-
vista para 24 horas. O Troféu Seival, cri-
ado pela artista Inge Becker, é uma ré-
plica do barco que transportou as tropas
de Garibaldi durante a Revolução Far-

roupilha. Foi Instituído no ano passado
pela ABVO, para ficar definitivamente
com o comandante cujo barco vencer a
regata duas vezes consecutivas ou três
alternadas.

Somente Frederico Linck, coman-
dante do barco Agua-Viva, que venceu
no ano passado, tem chance agora de
conquistar o troféu em definitivo. O Sei-
vai tem peso 4 para a Taça Eficiência, e
é considerado a principal prova para
barcos de Oceano no Rio Grande do Sul.
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Uma rádio que se chama j'ornal
não podia fazer por menos.
Quer tirar a prova?
É só ligar agora ria JB e marcar
no relógio: dentro de 20 minutos

•no máximo você
vai ouvir uma notícia patrocinada pela
Caixa Econômica Federal.

Sobre a sua cidade.
Sobre o trânsito.
Sobre o Oriente Médio, ou sobre os
acontecimentos importantes que
ocorrem em qualquer lugar.
Dê um giro pelo Mundo,
de 20 em 20 minutos.
A Caixa acompanha você.

RÁDIO JORNAL DO BRASIL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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- João Saldanha-
O Cabeção

j FIRMAMOS que só
/i existem dois sistemas

jT-t básicos de marcação•*¦ em futebol. Isto está
plasmado na experiência inter-
nacional, na teoria do futebol,
que, ãe volta à prática, com-
provou seu acerto.

Os sistemas básicos são: a
marcação por zona e a marca-
ção homem a homem. Com
suas variantes é claro.

A marcação por zona ê a
que foi quase sempre adotada
no Brasil, copiada dos ingleses
— nem sempre bem copiada —
mas que teve muitas variantes:
o 2-3-5, ou o 4-2-4, o 4-3-3, o
4-1.2-3, o 4-4-2 e alguns outros
enfim, mas basicamente, pre-tendendo marcar as diferentes
zonas do campo, por jogadoresali plantados ou, mais flexível-
mente, responsáveis pelos dife-
rentes setores do campo previa-
mente estabelecido. Daí, o no-
me das posições: lateral esquer-
do, direito, etc.

Os ingleses, mestres em
teoria ão futebol e inventores
do futebol moderno, sempre
adotaram a marcação por zona
e muito bem executada. Por ve-
zes lhes faltou homens flexíveis
e mais hábeis para a execução
de seu sistema, muito lógico e
que sè defende perfeitamenteda implacável lei do impedi-
mento.

A marcação homem a ho-
mem é adotada na Europa con-
tinental por quase todos os ti-
mes e países. Claro que foi
abandonada a marcação ãe um
por um; porque a rapidez ãe
deslocamento e a iniciativa do
adversário terminavam por ba-
ter a um ãos marcadores. Ba-
tido um, estavam batidos to-
dos. Daí o libero ou homem de
sobra. Claro que os sistemas
diferentes têm em comum que
sempre deve existir um homem
a mais na defesa. E' o negócio
da posse da bola com o atacan-
te, ãa iniciativa de quem tem a
bola e da habilidade histórica
maior ão atacante ão que ão
defensor. E' aquilo: o cobra vai
para a frente fazer gol e o

grosso fica, só dando chutão,
que é o que ele sabe. O mais
grosso vai para o gol. As exce-
ções são tão exceções que nós
conhecemos de cor e salteado o
nome dos defensores que sa-
bem das coisas.

No momento, adotamos
em todo o Brasil, em todos os
times e escalões, a tal variante
ãe zoneamento com o cabeça
de área para proteger a última
linha ãe defesa. E mesmo que o
inimigo ataque apenas com
dois, lá está o Cabeção, rígido
e imbecil, em sua posição. E'
fogo e isto deve ser combatido.
Se o adversário ataca com qua-tro a defesa necessita cinco.
Mas se ataca com dois, bastam
três. Ou então é porque não se
deseja fazer gols do outro lado
do campo.

Atualmente, vem sendo
considerada pelos críticos co-
mo de muita eficiência a táti-
ca do Real Madri. Defende com
o homem a homem e um libero
(Benito). Mas quando ataca,
livra Benito e mais um dos ãe
meio-campo para ir, ferozmen-
te, tentar vencer o inimigo. A
Iugoslávia fez isto contra nós
em Frankfurt, Katalinski se
despregava e vinha jtmtamen-
te com Oblak se agregar a
Djaik, Suriak, Acimovic, e o
ponta-âireita (?). Isto vem sen-
do empregado por Milan Mila-
nic, treinador ãe ambas as
equipes, que lamentou não po-der fazer melhor na Copa ãe
74, quando teve apenas poucos
dias para treinar o seu time.
Mas no Real Madri vem obten-
do muito êxito e chamando a
atenção dos críticos europeus,
batendo quase sempre o Barce-
lona de Cruyff e ganhando to-
ãos os campeonatos.

Mas por favor, não apro-
vemos nem adotemos o Cabe-
ção rígião. Poâeremos estar
criando um monstro capaz ãe
grandes prejuízos ao futebol
brasileiro, de temperamento
alegre e um pouco cigano. A
tática só é justa quando flexi-
vel e leva em conta o tempera-
mento nacional das equipes.

Brasil enfrenta
Bolívia hoje no
vôlei masculino

La Paz, Bolívia — A Seleção Brasileira de Vo-
leibol masculina enfrentará hoje à noite a equipe
da Bolívia, em partida válida pela sexta rodada do
III Campeonato Sul-Americano Juvenil, que se rea-
liza nesta Capital desde segunda-feira. Além des-
se, faltam apenas dois jogos para os brasileiros:
amanhã, contra a Colômbia, e segunda-feira con-
tra a Venezuela, considerada a mais forte adver-
sária.

A equipe feminina, que hoje terá dia de folga,
joga na segunda-feira, dia do encerramento da
competição, contra as peruanas, também na rodada
mais difícil. Em seu último jogo, os rapazes obti-
veram mais uma vitória fácil, pois derrotaram o
Peru por 3 a 0, com parciais de 15 x 1, 15 x 1 e 15
x 4, e estão cada vez mais perto de conquistar o
terceiro título consecutivo.

Basquetebol da
SUAM vence nos
Jogos JB/Shell

A SUAM reagiu no segundo tempo e venceu a
Celso Lisboa por 60 a 55 (30 a 35) pela segunda
fase do Campeonato Masculino de Basquete dos
Jogos Universitários JORNAL DO BRASIL/Shell,
em partida realizada no Ginásio de Esportes da
Universidade Santa Úrsula.

No primeiro jogo da rodada a Somley não en-
controu dificuldade para vencer a AEVA por 72 a
26 — primeiro de 45 a 13 — dominando completa-
mente a partida.

O jogo que completaria a rodada, entre UERJ
e PUC, foi adiado e a nova data será marcada na
reunião de representantes da FEURJ, terça-feira.
A partida de futebol de campo entre UGF e UFRJ,
marcada para a Vila Olímpica, também foi adiada.

Caratê
Sérgio Teixeira, da UERJ, foi o vencedor do

Campeonato Carioca Universitário de Caratê,
disputado na Piedade, para faixas branca e mar-
rom. No entanto o resultado deverá ser anulado,
pois o diretor de caratê da FEURJ, Paulo Goés, ale-
gou que Sérgio já atuou como faixa-preta em
Campeonatos Universitários, e que isto impediria
sua participação em categorias inferiores.

O Camneonato contou com a presença da Ga-
ma Filho, UERJ, PUC, UFRJ, SUAM. Naval Sousa
Marques e Facha, e teve a participação de 32 atle-
tas. Além deste torneio haverá outro no próximo
dia 30, para a categoria faixa-preta individual e
por equipes. O campeão geral será conhecido com
a soma das três competições.

Programação de hoje
Campeonatos extras: Ciclismo, 15h30m, Quin-

ta da Boa Vista; Arco e Flecha, 8h, Sede Campes-
tre da UFRJ, no Fundão.

Vôlei masculino: a partir das 8h, na Santa.
Úrsula, Bennett x Simonsen. UGF x UCP e PUC x
UERJ.

Futebol de campo: no Fundão, às 13h, Sousa
Marques x UFRJ; na Rural, às 15h, Rural x Ben-
nett.

Futebol de salão: na Santa Úrsula — 13. Pli-
nio Leite x PUC; 14h, UFRJ x SUSE; 15h, UGF x
SUAM: 16h. Naval x Simonsen; 17h, UERJ x Can-
dido Mendes; _ 18h. ISE x Estácio.

Esgrima tem;
jogos pelo
Campeonato ;

O Campeonato Carioca dn
Esgrima será disputado ho- i
.le e amanhã, na Escola de ,
Educação Física do Exér- i
cito, com 20 participantes, i
Dor arma. do Vasco, Fia- i
mengo, Fluminense ei
Ginástico Português. ___•

O programa da competi-
ção é o seguinte: hoje, às
18 horas — final do florete
masculino e às 20 horas,
final do sabre. E amanhã
às 9 horas, haverá a dispu-
ta de florete feminino _ às
llhSOm da espada. i »

Ginástica
Marco Aurélio Sissino, do

Flamengo, Marco Guimaí,
rães, do Clube Ginástico
Desportivo, Mário Tomás,
do Tijuca, Luisa Lima, do
Flamengo, Silvia Prado e
Lilian Carascoza, do Tijuca,"
são os destaques do Campe-'
onato de Ginástica Olím-
pica, para a categoria juve-
nil, que será disputado nes- ..
te fim de semana, no giná- .
sio do Flamengo. ......

O Copa-Leme, Campo
Grande Atlético Clube, Clu- .
be Ginástico Desportivo do
Rio de Janeiro, Tijuca, Vas..
co da Gama, Flamengo ,e...
Fluminense são os clubes
que participarão do torneio,,..,

Natação
A Federação Metropoll-

tana de Natação promoverá
neste final de semana, na
piscina do Vasco, em São
Januário, a competição do
Grupo VII, que reúne nada-
dores com idade máxima de
13 anos e classificados na
categoria de juvenis. A pai*-
tir das 14h 30m de hoje sfe-u
rão realizadas 12 provas, e"
domingo — começando às'
8h30m — mais 12.

Participarão 17 clubes t'\
entre eles está o Bom Pas-'%
tor, representando Juiz de
Fora. Flamengo, Flumineri-' '
se, Botafogo, Tijuca e,.'
Gama Filho são as equipes/
mais fortes, e deverão lutar.,,
pelas primeiras colocações. .
Os demais pa rticipantes'
são: América, Vasco, AABBr.','
Satélite, Olaria, Bangu,._
Grajaú Tênis, Grajaú Coun-..'
try, Jequiá, Canto do Rio e
Entrerriense.

Golfe
A Taça Humberto de Al-''

meida de Golfe será dispu-"-
tada no campo do Gávea,'1
em 36 buracos stroke play— 18 hoje e 18 amanhã. O-
Teresópolis Golfe Clube rea- '
lizará também a Medalha
Mensal de Setembro, em 36 ''
buracos part point, de 0 a
30 de handicap. Até agora,
Vicente Galliez Filho está
liderando a competição
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Motociclismo
em Le Mans tem
dois brasileiros

Le Ma7is — Os pilotosVálter Barchi e Paulo
Savallagio, ex-campeão e
vice-campeão paulista, são
ós únicos brasileiros inseri-
tos, pela primeira vez, na
prova Le Boi DOr (24 Ho-
ias de Le Mans), que terá
inicio às 14 horas de hoje,
lio Circuito de Bugatti.

i Várias marcas tentarão
tirar a primazia de dois
anos da Kawasaki, que ga-nhou com os pilotos fran-
oeses Godier e G e n o u d,
num circuito muito rápido,
cheio de curvas e contra-
curvas. Os brasileiros leva-
ram uma Honda, de 550 ci-
lindradas, mas a marca
deve ser representada por
pilotos franceses ou ingle-
sas, embora os brasileiros
tenham possibilidades d e
com ela competir.

tÍMA PROVA DE
INABILIDADE

, Desde a semana passada
começaram a chegar a Le
Mans centenas de jovens de
vários paises, tornando bas-
tante ruidosos os arredores
do circuito de Bugatti, onde
será disputada hoje a prova
Lie Boi D'Or — 24 Horas de
Le Mans — entre as melho-
res marcas e melhores pilo-tos do munido.

«Le Boi D'Or é uma corri-
da de resistência e põe em
prova a qualidade das
máquinas e a habilidade
des equipes, as quais no
boxe ou ao longo do circui-
to, têm a responsabilidade
de manter as motos em
bbm estado para que elas
resistam as 24 horas de
funcionamento.
i

;As equipes são formadas
por vários mecânicos e dois

pilotos, que se alternam de
três em três horas consecu-
tivas, evitando que um pilo-to corra mais de que o ou-
tro durante a prova. As
máquinas, em linhar gerais,
são as mesmas vendidas no
mercado consumidor,. E m
algumas motos, as equipes
mudam ou adaptam certos
acessórios pa<ra aumentar a
resistência e, até mesmo, a
velocidade.

Idealizada por E u g é n e
Mauve em 1922, a prova Le
Boi D'Or foi disputada pela
primeira vez no Circuito de
Vaujour, em 24 horas distri-
buidas em três dias. Foi um
sucesso e a partir desse
momento os organizadores
da época tiveram a certeza
de que a prova viria a ser
um grande espetáculo e, o
mais importante, um duro
teste de resistência para as
motocicletas.

A partir daquele ano, a
prova variou de cricuito até
1939, quando sofreu uma
paralisação de oito anos,
devido à II Guerra Mun-
diai. Voltou a ser disputada
em 1947, no Circuito de Vil-
le, em Saint Germain, local
em que foi realizada até
1952. Com a crise mundial
da motocicleta, em 1960, a
prova Le Boi D'Or tornou
a ser suspensa e só reapare-
ceu em 1969, quando as
marcas japonesas invadi-
ram os mercados e os cir-
cultos.

A melhor fase da Le Boi
D'Or é a partir de 1970,
quando dela participam os
melhores pilotos e marcas
do mundo. Mas o sucesso
definitivo veio no ano
seguinte, com a passagem
da prova para Bugatti, con-
siderado o grande circuito
de maratona mecânica.

Vencedores da Le Boi D'Or 
Km/h

.970 Circuito de Montlhery (ikm) — Vencedores: Smart
• Dickie (Triumph 750), 469 voltai  123,201

t<1971 Circuito de Bugatti (4mil 462km) - Vencedores:
Taip a Pickrell (Triumph 750), 616 voltas ... 113

1972 Circuito de Bugatti - Vencedores: Debroclc •
Ruii (Honda-Japauto 950), 655 voltas ..... 120,622

, 1973 Circuito de Bugatti — Vencedores: Debrock e
Tchenine (Honda-Japauto 950), 619 voltas  115,197

fco-
. 1974 Circuito de Bugatti — Vencedores: Godier e Ge-

noud (Kawasaki 1000), 650 voltas  119,901

a: 1975 Circuito de Bugatti — Vencedores: Godier e Ge-
noud (Kawasaki 1000), 638 voltas  113,897

Técnico dos EUA
que atletas

recebem dinheiro
dis

Chicago — O técnico da
equipe olímpica dos Estados
Unidos, Bob Newland, de-
clarou que viu, durante a
Olimpíada de Montreal,
contratos de uma fábrica
de artigos esportivos que

c o r r espondiam ao paga-mento de 5 mil dólares ao
atleta que usasse seus sapa-
tos e chegasse à semifinal,
e de 10 mil se ganhasse
uma medalha de ouro, con-
siderando ingênuo quem
julgar que os atletas olím-
picos norte-americanos são
mesmo amadores.

— Um dos nossos melho-
res atletas pode conseguir
de,.,800 a 1 mil dólares

apenas em um festival atlé-
tico de salão num fim de
semana — disse Bob New-
land.

O presidente da Associa-
ção Internacional de Atle-
tlsmo, Michael 0'Hara, por
sua vez, declarou que devi-
do a essa forma de alicia-
mento foi obrigado a cance-
lar os Festivais de Atletis-
mo programados para
depois dos Jogos de Mon-
treal.

— Ao neozelandês John
Walker, recordista mundial
da milha, ofereceram 280
mil dólares por um contrato
de quatro anos, mas ele re-
cusou — afirmou 0'Hara.

Objetivo de Drut
agora é o decatlo

Hamburgo — O francês
Guy Drut — medalha de
ouro nos HOm com barrei-
ras nos Jogos Olímpicos de
Montreal — pretende dedi-
car-se intensamente aos
demais esportes atléticos
com o objetivo de sagrar-se
campeão do decatlo n a
Olimpíada de Moscou, em
1980-, Para tanto, sobra-lhe
tempo. Professor de Educa-
ção Fisica, não precisa se
dedicar à profissão para
viver, pois ganha um alto
ordenado como assessor do
Presidente GiLcard d'Es-
taing para questões espor-
tivas.

No começo deste mês, em
um treinamento realizado
em Talence, na França,
Guy Drut conseguiu 7 mil
514, pontos nas provas do
decatlo, sem a final de 1
mil 500 metros, que foi obri-
gado a abandonar na úl-
tima volta por fortes dores
no tendão-de-aquiles, devi-
do a uma torção sofrida du-
rante o salto com vara.

RESULTADOS

Os resultados de Drut em
Talence foram os seguintes:
lOOm — lüsõ; peso — 11,16

metros; 400m — 50sl; disco
39,64 metros; salto/dis-

tancia — 7,56 metros; sal-
to/altura — 2,01 metros;
HOm/barreiras — 13 s 5 ;
dardo — 55,76 metros. Ele
não completou as provas de
salto com vara e de 1 mil
500 metros.

Para ter êxito em Moscou
nas provas do decatlo, Guy
Drut precisa reforçar os
músculos, com alguns quilosnos ombros, braços e per-nas, pois com a sua autal
compleição de valista purol,89m de altura e 77kg de
peso — não poderá con-
seguir boas marcas nos Ian-
çamentos de peso, disco •
dardo.

Seu treinador Roland Kr-
zentowski acredita na pos-
sibilidade de que possa
superar em Moscou a mar-
ca olímpica estabelecida em
Montreal — 8 mil 618 pon-
tos — pelo norte-americano
Bruce Jenner. Seu e x -
técnico, Pierre Legain, tam-
bém o vê como o futuro re-
cordista do decatlo. Acha
que ele, com um treinamen-
to sério e interessado, che-
gará em pouco tempo aos
8 mil e 800 pontos.
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SÚMULA

O desembaraço de Dé tirou as dúvidas sobre a sua escalação

Bom treino assegura a
volta de Dé no Vasco

Dé garantiu a escalação para en-
frentar o América, após o excelente
treino realizado ontem pela manhã,
como companheiro de Roberto nc
ataque do Vasco. O fato deixou o téc-
nico Paulo Emílio satisfeito, embora
ainda necessite .testar Jair Pereira e
Wilson, para saber qual deles subs-
tiituirá Luis Carlos, na extrema direi-
ta.

Luís Cai-los continua machucado,
a exemplo de Abel. Este sentiu dores
lombares no treino, enquanto o com-
panheiro de zaga — Renê — já está
recuperado do estirámento na coxa,
mas sua forma técnica é deficiente.
Assim, nenhum dos dois atuará ama-
nhã.

Prefere Jair
Para Paulo Emílio, o ideal é jogarJair Pereira, pois formaria o tripé do

meio-de-campo com Zé Mário e Hcii-
nho:

— Jair Pereira foi poupado no
treino de hoje (ontem) porque sente
ainda dores da pancada no ilíaco quesofreu contra o Misto. Além disso, há
algum tempo, ele me pediu para não
ser mais escalado na ponta direita e
tenho primeiro que conversar com o
jogador sobre isso — disse o técnico.

Não fosse por causa de Abei, o
treino de conjunto do Vasco seria on-
tem. O zagueiro, no entanto, logo no
inicio do individual, começou a sentir
as dores lombares. Ele acha que se
trata de uma distensão muscular, mas
os médicos acreditam na existência de
algum problema de coluna e hoje o
mandarão à exame radiográfico.

Já Reno está clinicamente recupe-
rado do estirámento da coxa direita.
Ontem voltou a treinar normalmente,
sem nada sentir. Mas o próprio

zagueiro confessou não estar em boa
forma:

— No inicio da semana f,'z um co-
letivo com os juvenis e me saí muito
mal. O ideal é treinar mais uma
semana, para voltar. bem. Se o time
estivesse em má situação, iria para o
sacrifício, mas o Vasco vem realizando
excelentes atuações e não quero pré-
judear os companheiros.

Luís Carlos, como Zanata, treina
ã parte e só na segunda-feira será li-
berado pelo Departamento Médico.
Assim, a equipe para enfrentar o
América formará com: Mazaropi,
Toninho, Argeu, Gaúcho e Luís Augus-
to; Zé Mário e Helinho; Jair Pereira
eu Wilson, Roberto, Dé e Galdino. Na
reserva ficarão Zé Luís, Marcelo, Zan-
dona.de, Alcides, Paulino e Wilson ou
Jair Pereira.

Após o individual e treino técnico
de ontem, Paulo Emílio conversou
cm Antônio Clemente e pediu que re-
iacionasse Luís Fumanchu para o res-
tante do Campeonato Nacional. O
supervisor explicou que levaria o caso
á consideração da diretoria, pois o
jogador foi quem procurou o presiden-
le Agatirno Gomes para solicitar a sa-
ida do clube, inconformado com a sua
barracão.

— Não guardo mágoas de ne-
nhum jogador e acho que qualquer
pessoa merece nova oportunidade.
Fumanchu pode ser ainda útil ao Vas-
co, principalmente na regra-três dos
poncas-de-lança Dé e Roberto — afir-
mou o treinador.

O Vasco está contratando Ernesto
Santos para coordenador dos esportes
amadores. Caberá também a Ernesto
administrar a Vila Olímpica a ser
cons.ruída no terreno na Estrada Rio-
Petrópolis, doado recentemente ao
ciube pelo Governo do Estado.

Jogos de hoje
CAMPEONATO NACIONAL

Fase preliminar
Série A

Desportiva x Figueirense (Vitória, 21h)
Série B

São Paulo x Uberaba (São Paulo, lóh) — Loteria, jogo 8
Série C

Guarani x Fortaleza (Campinas, lóh)
Série D

América MG x Americano (Belo Horizonte, 21 h)
Série E

Botafogo RJ x CR. Brasil (Rio, 17h) - Loteria, jogo 11

Jogos de amanhã
Série A

Rio Branco x Santos (Vitória, lóh) — Loteria, jogo 2
Palmeiras x Grêmio (São Paulo, lóh) — Loteria, jogo 1
Avaí x Internacional (Florianópolis, lóh) — Loteria, jogo 6

Série B
Londrina x Botafogo SP (Londrina, lóh)
Atlético PR x Portuguesa (Curitiba, lóh) — Loteria, jogo 3
Cruzeiro x Coritiba (Belo Horizonte, lóh) — Loteria, jogo 5

Série C
Paissandu x Corintians (Belém, 17h) — Loteria, jogo 4
Nacional x Remo (Manaus, lóh)
Ponte Preta x Ceará (Campinas, lóh)

Série D
Vasco x América RJ (Rio, 17h) — Loteria, jogo 13
Misto x Goiânia (Cuiabá, lóh)
Goiás x Operário (Goiânia, 17h) — Loteria, jogo 7

Série E
Treze x Fluminense RJ (C. Grande, 15h30m) - Loteria, jogo 12
Fluminense BA x Botafogo PB (Feira de Santana, lóh)
C S. Alagoano x Bahia (Maceió, lóh)

Série F
Náutico x Esporte (Recife, 17h)
ABC x Santa Cruz (Natal, lóh) — Loteria, jogo 10
Flamengo PI x Volta Redonda (Teresina, 16h30m) — Loteria, jogo 9
Sampaio Corrêa x América RN (Alagoas, 17h)

• A volta do meio-campo
Pires em lugar de Didi e a
do atacante Itamar n a
posição de Toninho são as
novidades do Palmeiras pa-
ra o jogo de hoje à tarde
contra o Grêmio, no Parque
Antártica, pelo Grupo A do
Campeonato Nacional. O
ambiente no# Palmeiras não
é muito bom, no entanto,
pois ontem foi enterrado na
cidade de Americana o
juvenil Gilberto, que mor-
reu quinta-feira ao dar
acidentalmente um tiro na
cabeça com o revólver de
seu companheiro Bauer, na
pensão dos jogadores em
Pinheiros. Os times estão
escalados Palmeiras —
Leão, Rosemiro, Samuel,
Arouca e Ricardo; Pires e
Ademir da Guia; Edu, Jorge
Mendonça, Itamar e Nei.
Grêmio — Cejas, Enrico,
Tadeu, Beto Fuscão e Bolí-
var; Vítor Hugo, Iúra e Ale-,
xand.re; Zequinha, Alcino e
Ortiz.

América de Minas e
Americano de Campos joga-
rão uma partida decisiva
hoje à noite no Mineirão,
pois o perdedor estará eli-
minado db grupo de ga-
nhadores na fase seguinte
do Nacional. O América
jogará com a torcida a seu
favor, mas desfalcado do
g oleador Marcão, contun-
dido, o que obrigará o téc-
nico Iustrich a lançar o
juvenil Cacildo. Times
América MG — Jorge, Clé-
ber, Pedro Paulo, Fernando
e Eberval; Maurício, Zé Ro-
naldo e Eder; Natal, Cacil-
do e Aguilar. Americano —
Célio, Danilo, Adilson, Albé-
rico e Capetinha; índio, Ico
e Luis Carlos; Rangel, Zé
Neto e Paulo Roberto.

O São PaulOi que não
vence há cinco jogos, terá
o retorno do atacante Mie-
key na partida de hoje con-
tra o Uberaba, no Morumbi.
São Paulo — Valdir Peres,
Nelson, Paranhos, Arlindo e
Gilberto; Chicão e Pedro
Rocha; Mauro, Mickey, Sér-
ginho e Zé Carlos. Uberaba
— Helinho, Miranda, Edval-
do, Marquinhos e Alfinete;
Fabinho e Laércio; Babá,
Gilberto, Caiba e Vicente.

O meio-campo Brecha
disse que preferia não
jogar hoje, alegando que
ainda sente uma contusão,
mas já foi escalado pelo
técnico do Guarani, Diede
Lameiro, para a partida
com o Fortaleza, às 16h no
Brinco de Ouro. Guarani —
Neneca, Mauro, Amaral, Ed-
son e Deodoro; Flamarion
e Brecha; Flecha, Zenon,
André e Ziza. Fortaleza —
Lulinha, Alexandre, Dida,
Otávio Souto e Grilo; Chi-
nesinho e Lucinho; Geral-
dino, Hamilton Melo, Bran-
dão ,e Artur.

O Tribunal Disciplinar
da Associação de Futebol da
Argentina suspendeu portrês jogos o goleirc Hugo
Orlandi Gatti, da Seleção e
do Boca Juniors, por rein-
cidència no uso de ves-
timenta inadequada. A
atual punição de Gatti —
cujo modelo é copiado por
Ortiz, do Atlético Mineiro —
se refere especificamente à
fita que o jogador usa para
prender seus cabelos. Antes
ele havia sido punido pelo
uso de bermudas durante os
jogos, temdo já então o
apoio dos jornais de Buenos
Aires. Crônica classificou a
decisão do Tribunal de "dis-
parate", e sugeriu em tom
crônico que os juizes da
AFA também deveriam ser
castigados pelo fato de te-
rem permitido que Gatti
usasse a fita durante par-
tidas internacionais, repre-
sentando o pais.

A Seleção do interior d.e
São Paulo voltou a vencer
no torneio em homenagem
ao Presidente da Coréia do
Sul, Park Chung-hee, derro-
tando ontem a Índia por 2
a 0 em Seul, com um gol
aos três minutos do primei-
ro tempo e o outr0 aos 14
do segundo. No jogo ante-
(rior os brasileiros haviam
vencido por 2 a 0 contra a
Malásia, que ontem ganhou
por 7 a 0 de Cingapura. O
quinto e o último time do
Grupo A é a própria Coréia
do Sul, com quem os paulis-
tas jogam amanhã. O Gru-
po B é liderado pela Bir-
mania, seguida pela Nova
Zelândia e por um time
juvenil da Coréia do Sul,
com Tailândia e Indonésia
em último lugar.

Ozagueiro argentino
Roberto Perfumo será con-
tratado pelo Universidade do
Chile, informou o presiden-
te do clube, Rolando Moli-
na. Perfumo atualmente
joga no River Plate de Bue-
nos Aires, e Molina anun-
ciou também a contratação
de um técnico da Alemanha
Ocidental.

A União Européia das
Associações de Futebol
anunciou ontem que a Copa
dos Campeões, iniciada esta
semana, será decidida dia
25 de maio de 77. A final da
Copa dos Ganhadores está
marcada para 11 de maio
em Amsterdã, e a Taça da
•própria EUFA será decidida
em duas partidas, dias 4 e
8 de maio.

Campo Neutro
Marcos de Castro

Interino

Tm j-ADA mais simpático áo que esse ti-
/ \ / me ^° SamPaio Correia. Perâeu ãe

I V oito sem âar uma botinaâa, perâeu-^ * correnáo, joganâo na bola (quan-
ão o riãículo lamaçal áo Maracanã ãeixa-
va), tentanáo o seu golzinho que afinal con-
seguiu nos últimos minutos. E o melhor áo
Flamengo foi que não humilhou ninguém,
não quis passar bola por baixo áas pernasou ãar olé.

Sobretuâo, o Sainpaio Correia mostrou
claramente — até para os que ainãa não
quiseram ver — a necessiãaáe inelutável áe
haver primeira e segunáa ãivisões no Cam-
peonato Nacional. Mostrou a absoluta falta
áe sentião áe um jogo como esse, no Rio,
ainãa mais mima noite ãe chuva.

Bom senso, porém, não é coisa que se
possa peáir à CBD, que começa a tornar
grotesco e riãículo o futebol brasileiro quan-
áo organiza um campeonato como esse.
Quanáo enfia 54 clubes numa ãisputa (?)
alucinaãa áe quatro meses, na verãaãe me-
nos ãe quatro meses. E faz uma tabela que
ãesmoraliza qualquer computaãor: âizem
que a tabela é feita por computaãores, mas
no caso, certamente, um computaàorzinho
bem mambembe, pois faz um time jogar
três vezes numa semana e ãepois ficar 12
áias sem jogar.

De qualquer maneira, acredito. Só mes-
mo um computador faria uma tabela mis-
turando clubes ãe categoria A com clubes
de categoria B, C, D, que sei eu? Muito pior
são as chaves, que vão quase de A a Z. Al-
guém já viu algum campeo7iato em alguma
parte do mundo com tantas chaves e repes-
cagens? Não, não há jeito, um mínimo de
bom senso ainda resta à mente humana
mais impenetrável. Só um computaãor te-
ria tal insensibilidade. E a CBD, por fazer
um campeonato em que precisa recorrer a
um.

D E tal campeonato é lícito esperar
muitos mistérios. Umideles, as ren-
das. Domingo, por exemplo, 31 mil
pagaram ingressos no Maracanã

para ver Flamengo x Esporte — e a renda
não passou de Cr$ 500 e poucos mil. Os mes-
mos, mesmíssimos 31 mil pagaram ingressos
no Morumbi — e a renda passou dos Cr$
900 mil. Você consulta a tabela de preços da
CBD e eles são mais ou menos os mesmos,
equilibrados de Norte a Sul do país. Por
que então essa disparidade?

Bem, ela serve pelo menos para mos-
trar que o público pagante é o único pontoválido de comparação para qualquer tipo de
análise nesse sentido. E então por que o Rio
Grande do Sul nunca informa, jamais infor-
ma quantos pagaram ingressos em seus jo-
gos? E' pegar o jornal numa segunda ou
numa quinta-feira e ver o resumo dos 18 ou
20 jogos, joguinhos e jogões da véspera. De
Santa Catarina para cima, todos informam
o público pagante. No Rio Grande do Sul,
não. E a gente fica sem saber se lá uma
renda de CrS 500 mil representa um públicode 30 mil, de 60 mil ou de 15 mil pessoas. E,
portanto, sem qualquer base para medir em
que níveis está indo aos estádios o gaúcho.

Mais do que aqui, menos do que em São
Paulo? Mais do que na Bahia, menos do queem Pernambuco? Afinal, que importa um
misteriozinho a mais, um a menos, num
campeonato que em si mesmo é um enorme,
um insondável mistério...

a BRIU-SE aqui um crédito ãe con-
/§ fiança ao Conselho Regional de Me-

/~fl dicina quando nomeou, no último¦* dia 3, um conselheiro para emitir
parecer sobre a estranha morte de Geraldo
ao ser operado das amígãalas na Clínica
Rio-Cor. E' preciso renová-lo, agora, quanáose constitui uma comissão para apurar as
eventuais implicações éticas áo caso.

Ficou claro que a comissão não aponta-
rá culpados ou não culpaâos, mas é eviãen-
te também que, se culpados há, se negligên-
cias houve, se houve erros, eles começarão a
aparecer a partir ão trabalho ãessa' comis-
são, áa qual se espera, sobretuâo, que o na-
tural esprit de eorps não ultrapasse os limi-
tes ão racional e áo ético.

Desapaixonaãamente — atitude difícil
em tal assunto, mas que se impõe como ne-
cessiãaáe fundamental — o que se quer,
ainãa uma vez e sempre, é a verdade. F,
quanto mais médicos áesapaixonaâos <e até
cautelosos) a gente ouve, mais se convence
ãe que a verãaãe toda ainda não veio à to-
na. Recente eáição áe um jornal ãe Juiz ãe
Fora volta a mostrar essa eviãência — da
qual todos estão convencidos — áe moão
cristalino.

Os leigos, nós que somos meáicaâos,
precisam saber a veràade, têm direito à ver-
daáe toáa. Aliás, esse ãireito inalienável é
de toda a opinião pública, em toáos os tem-
pos e em todos os setores. Escondê-la é pro-va de fraqueza de qualquer setor.

Nada a estranhar que ela demore, é até
natural. Mas que venha sem retoques. A
única coisa a estranhar é que o Flamengo, à
primeira vista sem nenhuma culpa no caso,
nao seja o primeiro a exigir que se esclareça
totalmente o ocorrido com um profissional
que era patrimônio seu. O Flamengo, quedevia ter exigido autópsia e não exigiu, àeve
ser o maior interessado — e parece que não'je7ii sendo — em esclarecer tudo. Deve ãar
toda a forca a todas as atitudes honestas do
CRM. Ser perfeito como o foi no caso do
jogo de Geraldo: mantê-lo, seja qual for a
atitude da família do jogador.



ícia Militar garante o Flu em Campina Grande
Bráulio vai
lutar para
ser vendido

Bráuilio prometeu ontem
que lutará ao máximo para
que o América faça uma
boa atuação amanhã contra.
o Vasco, pois tem um ob-
jetivo esipecífico para este
Campeonato Nacional. Es-
pera que o América realize
uma boa campanha, o que
valorizaria todos os seus
jogadores, ajudando-o a se
transferir para outro clube.
i,Com um ordenado .de
Cr$ 15 mil mensais mo Amé-
rica, Bráulio gostaria de ser
vendido, o que quase acon-
teceu há alguns dias,
quando o Botafogo manifes-
tou interesse pela compra
de seu passe. Ele quer re-
ceber os 15% sobre o valor
da transferência e sabe que
dificilmente conseguirá
completar sua independên-
cia financeira no América,
porque o clube tem um teto
salarial para seus jogado-
res, mesmo os de nível de
Seleção Brasileira.

Na verdade, Bráulio re-
cebe Cr$ 3 mil acima do
teto, mas ontem ele chegou
a' lembrar, brincando, que
em cada renovação de con-
trato com 0 Internacional
conseguia comprar um novo'
apartamento.

— Apesar de tudo con-
tlnuarei torcendo pelo Amé_
rica, mesmo saindo do clu-
be, como também faço ain-
da hoje em relação ao In-
ternaclonal no Sul — expli-
cou Bráulio. No entanto,
preciso pensar no meu futu-
ro e no de minha família.

JOGO

Dentro deste ponto-de-
vista, a partida com: o Vas-
co se coloca em destaque,
pois é o Jogo mais difícil do
América nesta etapa do
Campeonato Nacional, e um
bom resultado levará o time
às primeiras posições em
sua série, tendo ainda uma
partida a menos que o Vas-
co.

O América deverá Jogar
completo, pois apenas Or-
lando está com problemas
físicos. O tratamento inten-
slvo ai que o Jogador está
sendo submetido vai pro-
vavelmente autorizar sua
presença em campo ama-
nhã, no entanto. Ma tarde
de ontem, os Jogadores do
América fizeram apenas
treinamento individual, de-
pois de 50 mlutos de exer-
ciclos físicos.

O técnico Admildo Chirol
espera contar com a mesma
equipe que vem jogando e
afirma que está confiante
num bom resultado. Do
mesmo modo, os Jogadores
estão certos de que se re-
petirem a atuação da úl-
tlma partida contra o Vas-
co, que terminou empatada
em 1 a 1, poderão obter
uma vitória e até mesmo
ficarem igualados na lide-
rança da série, também
com nove pontos. O Améri-
ca completará 72 anos hoje,
e haverá um banquete em
Campos Sales.

Misto lidera
rendas entre
estreantes

O Misto, de Mato Grosso,
figura em primeiro lugar
nas arrecadações, entre os
12 clubes estreantes do
Campeonato Nacional, com
um total de Cr$ 1 milhão
525 mil 728, iam quatro
jogos, mas a melhor média
pertence ao Londrina, do
Paraná, com Cr$ 1 milhão
262 mil 165, em três par-
ittdas.

Considerados todos os
participantes, o líder de ar-
recadações é o Coríntians,
com Cr$ 1 milhão 954 mil
895 em quatro jogos, segui-
do pelo Bahia, com Cr$ 1
milhão 907 mil 323, em igual
número de participações.

Até a sexta rodada da
Fase Preliminar, após 117
parti d, as,o Campeonato
Nacional arrecadou Cr$ 29
milhões 902 mil 53, com 1
milhão 858 mil 681 pagan-
tes, correspondendo à
média de Or$ 255 mil 573 e
15 mil 886 pagantes, por
partida. A maior renda per-
tence a Corintians x Guará-
ni, com Cr$ 915 mil 675 e,
a menor, a São Paulo x
Atlético (PR), com Cr$ 23
mil 670, ambos disputados
no Estádio do Morumbi.

Zico, do Flamengo, as-
sumiu a liderança dos arti-
lheiros, agora com sete gols,
depois dos três que marcou
contra o Sampaio Correia.
Assim, é o principal can-
didato ao prêmio de Cr$ 10
mil, instituído pela Caixa
Econômica para o maior go-
leador, ao final do Campeo-
nato.

O Vitória, da Bahia, foi
quem mais se aproveitou da
vantagem de três pontos
concedida pelo regulamento
ao clube que vença por dife-
rença superior a um gol.
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Acompanhado de Vilela, Paulo César, na delegacia, ouve as determinações do delegado

Botafogo tenta contra CRB
manter a sua boa colocação

Oito pontos ganhos em quatro
Jogos, ou seja, uma das melhores
médias de aproveitamento em to-
do o Campeonato Nacional e a vi-
ce-liderança isolada em sua série
(atrás apenas do Vitória, que já
jogou seis vezes) é a posição que
o Botafogo tenta manter esta tar-
de, às 17h, no Maracanã, quando
enfrenta o CRB, de Maceió.

Sob a arbitragem do baiano
Manuel Serapião Filho, os times
começarão assim: Botafogo — Ubi-
rajara, Miranda, Osmar, Nilson An-
drade e Luisinho; Carbone, Ademir
e Rubens Nicola; Manfrini, Nilson
Dias e Mazinho. CRB — César, Es-
pinosa, Pires, Fifi e Flávio; Deco,
Gilmar e Alberto; Ditinho (Delem),
Joãozinho Paulista e Silva.

Exemplo do Fia
A entrada de Mazinho, portan-

to, forçada pela ausência obrigató-
ria de Mário Sérgio (três cartões
amarelos), será a única alteração
na equipe do Botafogo. Wendell,
que continuará ausente mas já
conversou com Paulo Amaral e de-

ve voltar num dos próximos jogos— talvez mesmo no próximo —, es-
tara fora até mesmo do banco de
reservas, a seu próprio pedido. O
goleiro reserva será, ainda uma
vez, Zé Carlos. Os outros suplentes
escolhidos pelo técnico são Fred,
Rubens, Ricardo e Cremílson.

Na concentração do Hotel She-
raton, os jogadores viram ontem o
video-tape completo de Botafogo x
Bahia (0 a 0), com Paulo Amaral
a orientá-los quanto às jogadas er-
radas naquela partida. Depois do
jogo de hoje, o time será liberado
até segunda-feira, quando se rea-
preserita e treina para o jogo con-
tra o CSA, em Maceió.

Paulo César Martins, ex-Iate-
ral-direito do Vasco, do América e
do próprio Botafogo, está com pas-
se livre e treinou ontem no clube,
mas só será contratado se houver
recomendação nesse sentido do téc-
nico Paulo Amaral.

O CRB no ataque
Nunca ter Jogado no Maracanã

e o fato de precisar da vitória pa-

ra se classificar — o que o obriga
a jogar de maneira franca, atacan-
do — são os maiores problemas do
CRB para o jogo contra o Botafogo.
O técnico Jorge Vasconcelos só tem
uma dúvida: Delem ou Ditinho na
ponta-direita. Ditinho é o titular,
mas teve de ir a São Paulo ver um
filho que está doente. Dependendo
de suas condições psicológicas, Jo-
gará, senão entra Delem em seu
lugar.

De bom há a volta de Pires,
que não Jogou contra o Vitória
quarta-feira. Joãozinho Paulista,
artilheiro do Campeonato Alagoa-
no com 21 gols é a maior atração
do time, ainda não fez gol neste
campeonato, mas disse que espera
fazer o primeiro hoje. Com 19 anos,
Joãozinho só não foi convocado pa-
ra a Seleção de Amadores que foi
a Cannes ano passado por ter as-
sinado contrato como profissional
dois meses antes. Paulista de Pi-
racicaba, Joãozinho diz que não co-
nhece o Botafogo, mas também não
o teme. O técnico Jorge Vasconce-
los afirma que não apelará para a
retranca.

Flamengo contra Itabaiana
faz experiências na equipe

Mesmo não aprovando amisto-
sos durante o Campeonato Nacio-
nal, o técnico Cláudio Coutinho
acha que o jogo de amanhã contra
o Itabaiana, em Aracaju, será útil
ao Flamengo. Servirá para uma sé-
rie de experiências no time, mas
Coutinho escalará de saída todos os
titulares em condições. No decorrer
da partida testará então o maior
número possível de reservas.

A delegação do Flamengo se
apresenta hoje às 9h30m no Termi-
nal Doméstico do Galeão e segue
às 10h20m para Sergipe. Dos titu-
lares apenas Paulinho não viajará,
em virtude de uma contusão no
joelho direito. Luisinho, também
contundido, segue com o time mas
não tem escalação garantida, po-
dendo ser substituído por Mareia-
no.

4-3-3 pela direita
Com a ausência de Paulinho, o

Flamengo jogará amanhã armado
em um 4-3-3 pela direita, devendo
entrar Adilio ou Dendê. Para a par-
tida contra o América de Natal, no
entanto, o técnico em esperanças
de contar com o titular. Por isso,
Paulinho viajará segunda-feira pa-
ra se incorporar ao time. Caso se-
ja novamente vetado, Júnior Brasi-
lia seguirá em seu lugar.

Viajam hoje: Cantarele, To-
ninho, Rondinelli, Jaime, Júnior,
Merica, Tadeu, Luís Paulo, Luisinho,
Zico, Ubirajara, Dequinha, Adilio,
Júlio César, Marciano, Dendê e
Vanderlei. Osni também viaja com

time, porém seguirá para Salva-
dor, onde vai providenciar sua mu-
dança para o Rio. O ponta-direita
terminou os exames médicos e foi
considerado apto pelo departamen-
to médico do clube.

Os jogadores que não partici-
param da partida contra o Sam-
paio Corrêa fizeram um coletivo on-
tem à tarde na Gávea, contra os
juvenis. Jaime e Dequinha treina-
ram entre os reservas. Os demais ti-
tulares fizeram apenas exames mé-
dicos.

O prêmio pela vitória contra o
Sampaio Corrêa foi fixado em Cr$

mil 500. Ontem foram pagos Cr§
3 mil de gratificações pelas vitórias
sobre o Flamengo do Piauí e Espor-
te. A delegação do Flamengo viaja
na segunda-feira para Natal, de
onde vai para Recife, retornando
ao Rio dia 27, após o jogo contra o
Náutico.

Caso Geraldo
Quatro sociedades e sindicatos

profissionais de médicos do Rio de
Janeiro pronunciaram-se ontem so-
bre o problema da operação de
amígdaias em que morreu o jogador
Geraldo do Flamengo, todos defen-
dendo o cirurgião Wilson Junqueira
de Andrade, depois de analisado e
julgado perfeito em todas as suas
fases o ato operatorio.

E' a seguinte, na íntegra, a nota
oficial:"A Sociedade de Medicina e Ci-
rurgia ao Rio de Janeiro, o Sindica-
to aos Médicos do Rio de Janeiro, a

Sociedade de Otorrinolaringologia
do Rio de Janeiro e a Sociedade de
Anestesiologia do Rio de Janeiro,
tendo analisado a intervenção ci-
rúrgica, a que foi submetido o atle-
ta profissional do Clube de Regatas
do Flamengo, Senhor Geraldo Cleo-
fas Dias Alves, chegaram à conclu-
são de que o ato operatorio, em to-
das as suas fases, foi perfeito e rea-
lizado de acordo com as técnicas
preconizadas para a cirurgia em
pauta, sob o ponto-de-vista opera-
tório, terapêutico e cuidados pós-
operatórios.

O Dr Wilson Junqueira Andra-
de, profissional competente e de
grande valor técnico, titular de um
passado repleto de grandes suces-
sos-cirúrgicos, não deve ficar à mer-
cê de dúvidas e comentários quan-
to a sua competência, nome respei-
tado e acatado da Otorrinolaringo-
logia, merece toda a solidariedade,
apreço e consideração, pelo seu ele-
vado valor técnico, das Sociedades
que subscrevem esta nota oficial.

Rio de Janeiro, 17 de setembro
de 1976.

Dr Celso Ferreira Ramos (pre-
sidente da Sociedade de Medicina e
Cirurgia do Rio de Janeiro);

Dr Charles Naman Damian
(presidente do Sindicato dos Medi-
cos do Rio de Janeiro);

Dr Manoel Felipe da Costa Bel-
Io (presidente da Sociedade de
Otorrinolaringologia do Rio de Ja-
neiro);

Dr João Regis Dias Guimarães
(presidente da Sociedade de Anes-
tesiologia do Rio de Janeiro)."

Zico acha que fase má está superada
Artilheiro do Campeonato

Nacional, até o momento, com sete
gols, nenhum deles de falta ou de
pênalti, Zxo acha que finalmente
superou a mà fase iniciada com a
perda do pênalti que daria ao Fia-
mengo o titulo da Taça Guanabara
e a conseqüente classificação às
finais do Campeonato Carioca.

A morte de Geraldo, por para-doxal que pareça, foi para Zico,
um dos motivos que serviu para '
despertar não só a si próprio, mas
a todo o time do Flamengo.

— Infelizmente perdemos um
grande amigo. Mas embora tenha-
mos ficado muito abalados, isso
acabou nos fazendo pensar e nos

dar mais consciência. Agora es-
tamos mais unidos do que nunca,
o que beneficia o próprio Flamen-
go. '

O esquema ofensivo adotado
por Ciáudio Coutinho, e pelo pró-
prio Froner em suas últimas par-tidas, é outro aspecto positivosegundo Zico.

— No Campeonato Carioca,
muitas vezes, os atacantes ficavam
isolados e por isso eram obrigados a
recuar para fazer a ligação com o
meio-campo. No esquema atual,
somos sempre apoiados pelos late-
rais, e com os pontas avançados,
temos mais opções. Com isso possoestar mais presente na área, e os

gols surgem naturalmente. Não há
porque jogarmos na defesa. Nosso
time pode não ser melhor do que
os outros, mas também não é infe-
rior ao de ninguém.

A má fase, a desclassificação
das finais do Campeonato Carioca
e a morte de Geraldo marcaram
muito a Zico e ao Flamengo este
ano. Mas eie acha, que agora tudo
acabou.

— Já sofremos demais este
ano. Contudo foram boas lições pa-
ra o íucuro. Pena que tenham sido
i.ções tão duras. Acho porém que
o titulo do Campeonato Nacional
marcará o final feliz de uma fase
muito triste — concluiu Zico.

Campina Grande — A posição toma-
da pelo comandante do II Batalhão de
Polícia Militar desta cidade, recebendo
toda a delegação do Fluminense no
quartel, assistindo ao treino lá realizado
e se desculpando pelo tratamento dado
a Paulo César na Delegacia de Polícia,
marcou o fim do incidente entre o joga-
dor e um grupo de torcedores, quando
saiu ferido na boca, conseqüência de uma
queda, um menino de 12 anos.

O incidente só tomou maiores pro-
porções porque um grupo de pessoas re-
solveu apresentar queixa-crime e passou
a hostilizar o jogador, fazendo verdadei-
ros comícios para jogar a população con-
tra Paulo César e de certa forma intl-
mando as autoridades a prendê-lo sem
que ele tivesse chance de defesa. Autua-
do nos Artigos 327 e 328 do Código Penal,
ele não pode sair do pais ou mudar de
casa sem comunicação prévia ao Juiz de
Direito da Vara Criminal de Campina
Grande.

Mas tudo está contornado: o meni-
no, Marco Antônio, foi com a mãe ao
Hotel Majestic, onde está o Fluminense,
e ouviu todas as desculpas do supervisor
Domingo Bosco. Ficou combinado que vai
amanhã ao campo com a camisa do Flu-
minense e entra no gramado de mãos
dadas com Paulo César.

Uma trama

Os fatos que antecederam à prisão
. de Paulo César foram tão estranhos, que
pareciam uma trama. Logo após o inci-
dente, o menino foi levado à casa do
Juiz de Menores, acompanhado de um
advogado, que exigiu uma ordem de pri-
são. Como o Juiz se encontrava numa
reunião na casa de amigos, o grupo le-
vou o menino até lá, exigindo providên-
cias. Ao ver o menor com a boca ensan-
guentada, a ordem de prisão foi imedia-
tamente assinada.

Por volta das 23 horas, um carro da
Delegacia desta cidade parou em frente
ao Hotel Majestic e Paulo César foi con-
duzido preso até o distrito, acompanhado
por José Carlos Vilela e Domingo Bos-
co. Chegando lá, depois de passar por
centenas de pessoas, que a esta altura
só faltavam atirar pedras nas janelas do
hotel, o jogador ficou numa sala, aguar-
dando o delegado Costa Filho. O chefe
da delegação, José Carlos Vilela, disse
que a acusação de agressão era afiança-
vel e Paulo César poderia ser liberado,
mediante pagamento de fiança. Entre-
tanto, o escrivão também não estava e
o jogador não tinha a quem prestar de-
poimento. i

A busca '
Foi então que um detetive ordenou

que fossem buscar o escrivão em sua
casa, asim como as testemunhas de
acusação que haviam desaparecido. Meia
hora depois, todos estavam na delegacia.
Mas, antes disso, Paulo César quase foi
colocado à força numa cela, até que pu-
desse prestar depoimento. A agressão só
não se consumou, porque José Carlos Vi-
leia mostrou sua identidade — Procura-
dor do Governo do Estado do Rio de Ja-
neiro — o que de certa forma intimidou
os policiais. Enquanto isso, dentro e fo-
ra da delegacia, havia dezenas de pes-
soas, todas revoltadas com Paulo César.
Pouco depois chegou o delegado Costa
Filho, que, de maneira grosseira, ordenou
que Paulo César fosse colocado no xa-
drez novamente. Vilela e Bosco ponde-
raram junto ao delegado, que acabou por
concordar que Paulo César aguardasse
o momento de depor no Batalhão de Po-
lícia Militar, ao lado do distrito, em re-
gime de prisão especial.

O delegado prometeu, segundo Vile-
Ia, dispensar Paulo César logo após o
depoimento. Mas tal não aconteceu e o
jogador acabou passando toda a noite no
quartel, onde disse ter sido bem tratado.

Os depoimentos
Duas das três testemunhas da acusa-

ção demonstravam estado de embria-
guês, fazendo rir os muitos curiosos que
se encontravam na delegacia. Um deles,
Antônio Alfredo Câmara, disse, após o
depoimento, que Paulo César derrubara
o menor Marco Antônio e depois o chu-
tou na cabeça. Comentou-se, no entan-
to, que no depoimento que prestou dis-
se apenas ter sido informado dos inci-
dentes.

Outra testemunha, Ricardo Antônio
Teixeira Maciel, passou quase todo o tem-
po a incitar os curiosos contra Paulo Cé-
sar, numa atitude pouco recomendável,
principalmente por estar dentro de uma
delegacia. A todo momento, dizia que o
menino havia sido agredido covardemen-
te e precisava ser hospitalizado.

Paulo César disse em seu depoimen-
to que estava passeando com Gil, Carlos
Alberto Pintinho e Tiquinho — ex-joga-
dor do Botafogo, atualmente no Treze.
Logo observou que eram seguidos por um
grupo de uns 25 garotos, que os hostili-
zavam com piadas pejorativas e pala-
vrões. Quando o cerco em torno deles

Antônio Maria Filho
Enviado especial

aumentou, saíram correndo em busca de
um táxi. Paulo César explicou que, nes-
te momento, talvez tenha realmente es-
barrado em algum dos garotos que os
perseguiam.

O menino Marco Antônio, de 12 anos
(aparentava menos de 10), ficou senta-
do numa das salas da delegacia, até
quase meia-noite. Sua mãe chorava mui-
to e seu pai quase não falava. O meni-
no chegou até a passar mal, tal o asse-
dio das pessoas que o obrigavam a re-
petir diversas vezes como foi a agressão.

— Vendia jornais perto do Futura-
ma quando o jogador passou, perseguido
por vários outros meninos, que o cha-
mavam de perna de pau. Aí, a confusão
se formou e quando começou a correria,
ele. bateu com o pé na minha perna e
eu cai com a boca no chão.

Em determinado momento, pareceu
que o menino ia desmaiar, pois estava
desde cedo sem comer, segundo contou
sua mãe. Só então foi conduzido ao
Hospital Pedro I, situado em frente &
delegacia, com a obrigação de depor no
dia seguinte.

A liberdade
Mesmo depois de prestar depoimen-

tos, Paulo César permaneceu preso. Foi
então que José Carlos Vilela resolveu
procurar pessoas ligadas à Prefeitura e
ao Governo do Estado, ameaçando In-
clusive regressar ao Rio sem jogar
contra o Treze. Dai em diante, todos se
movimentaram, mas só por volta das 1
horas.

José Carlos Vilela disse que o laudo
do médico legista indicava que o menor
sofrerá apenas pequeno corte no lábio
inferior, já constatado pelo médico Luis
Gallo.

Além da prisão de Paulo César, os
dirigentes mostravam-se preocupados
com o restante dos jogadores que fica-
ram até de manhã sem dormir devido à
tensão e à preocupação pelo companhei-
ro detido. Vilela e Bosco reclamaram
também da falta de apoio do presidente
do Treze, Almiro Cavalcanti, que ficou
do lado de fora da prisão e foi dos pri-
meiros a correr quando o delegado pe-
diu aos policiais que prendessem os
curiosos que se encontravam na delega-
cia.

José Carlos Vilela não soube expll-
car por que um caso simples ganhou tan-
ta repercussão. Entretanto, foi informa-
do de que o grupo que pediu a prisão de
Paulo César estava tentando apenas se
promover visando às próximas eleições.

— Nunca vi uma coisa dessas. -O
pobre do menino foi usado de uma ma-
neira sórdida. Mas, graças a Deus', já es-
tá tudo em paz e poderemos jogar com
tranqüilidade, pois o Comandante do 2?
Batalhão nos deu toda garantia e foi
sempre muito cordial.

Paulo César joga
Por mais curioso que pareça, o Quar-

tel do II Batalhão da Polícia Militar, on-
de Paulo César ficou preso durante toda
a noite, foi visitado ontem pela delega-
ção do Fluminense, sendo utilizado para
os treinamentos.

O Comandante do Batalhão, Tenente-
Coronel Raimundo Cordeiro de Moraes,
preparou pequena recepção e cada joga-
dor recebeu um brinde. Em seguida, a
equipe visitou todas as dependências, ao
som de uma banda de música.

A escalação de Paulo César para o
jogo contra o Treze está praticamente
certa. O jogador, apesar de sentir a coxa,
ao dar um pique no início dos exercícios,
participou dos treinos táticos e o médico
Luis Gallo acredita na sua recuperação.

Gil, Dirceu e Edinho foram poupados
mas também devem jogar. O campo da
Polícia Militar recebeu um público de
quase 1 mil 500 pessoas que assistiram
ao treino e dedicaram atenção toda
especial a Rivelino — sempre que chu-
tava a bola escutava-se um murmúrio,
seguido de aplausos.

Em qualquer parte do quartel podia-
se escutar alguém lamentando a ausên-
cia de Rivelino no jogo de amanhã, pois
cumpre a suspensão automática por ter
sido expulso na partida contra o Flumi-
nense, em Feira de Santana.

Ambiente calmo
Com a recepção no Quartel da Polícia

Militar, os jogadores se mostram ago-
ra bem mais tranqüilos em relação ao
jogo de amanhã. A tranqüilidade voltou
ao Hotel Majestic, onde a equipe está
concentrada e ninguém procura mais co-
mentar o incidente. Apenas os jogadores
estão proibidos de sair e o hotel continua
quase sempre cheio de curiosos ou caça-
dores de autógrafos.

O técnico Mário Travaglinl acredita,
que a equipe não sentirá nenhum proble-
ma psicológico com a prisão de Paulo Cé-
sar, cuja escalação depende apenas de
revisão médica, esta tarde. Hoje, os joga-
dores treinarão no campo do Treze ou
no Estádio Ernani Sátiro, o local do jo-
go de amanhã.

Campina Gnnde/PB

Ferido na boca, o menino Marco Antônio, com a mãe, no hospital
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"Acho 
que os últimos homens do mundo vivem
no Brasil e é aqui que está a última

parte da humanidade que ainda é humanidade"

JEAN ZIEGLER E SUA
SUÍÇA ACIMA DE

QUALQUER SUSPEITA
Político, sociólogo, professor
e escritor, Jean Ziegler é
um suíço que não usa
relógio (chegou uma hora
e meia atrasado à
entrevista), não gosta de
chocolate e odeia banqueiros
— mas ama o povo suíço.

Esta é a oitava vez que
vem ao Brasil, e chegou há
três semanas com dois
objetivos: dar palestras nos
cursos de pós-graduação de
Sociologia no Norte,
Nordeste e na Faculdade
Cândido Mendes, no Rio, e
também tratar do próximo

Susana Schild

lançamento de dois livros:
Os Vivos e a Morte,
sobre a diáspora africana
no Brasil, e Uma Suíça
Acima de Qualquer
Suspeita, no qual
dismistifica a Suíça dos
lagos tranqüilos divulgada
pelos cartões-postais.

O 

sucesso — inesperado para Jean Ziegler —
que seu livro Uma Suiça Acima de Qualquer
Suspeita, lançado em abril, atingiu na Suíça

e depois no resto da Europa e Estados Unidos, va-
leu ao escritor ameaças de morte em seu país, pos-
sibilidades de retirarem sua imunidade parlamentar
e um forte esquema de segurança. Ziegler fala —
em português, com forte sotaque — que tem duas
vidas: a de político e a de sociólogo. Esta última a
que lhe parece realmente importante.

O livro é o resultado da minha impotência,
tomo político, na luta contra o capital hegemônico,
contra a falsa democracia e a pseudoneutraliâade
suíça. Os deputados não podem fazer nada contra
uma imensa oligarquia bancária que governa real-
mente o pais. A Suiça é um laboratório extraordi-
nário para observar o capitalismo hegemônico, que
atualmente sofre mudanças profundas.

Para esclarecer sua posição, Ziegler apresenta
alguns dados estatísticos ãe seu pais:

A Suíça é menor do que a Paraíba, tem 6
milhões de habitantes e é o segundo investidor es-
trangeiro no Brasil. E' o primeiro mercado mundial
ãe ouro, o primeiro mercado monetário, a terceira
potência financeira. Por que isso é possível? Por-
que existe na Suiça o segredo bancário, o anônima-
to total, que atrai capitais de todos os paises. Com
esse dinheiro, os banqueiros financiam as multina-
cionais suíças. Das mil maiores multinacionais do
mundo, 631 têm seu quartel-general na Suíça, por-
que lá quase não pagam impostos, o meu livro ê
uma obra de combate antiimperialista, áesmistifi-
cadoxa da Suiça ão chocolate, da neutralidade, da
democracia e da Cruz Vermelha.

Deputado pelo Partido Socialista há 11 anos,
eleito três vezes com o maior número ãe votos em
Genebra, Ziegler não se sente ameaçado com a re-
percussão do livro em seu país:

Set que vou ser eleito de novo. Genebra é
uma cidade internacional, muito ligada a Paris, e
meus eleitores concordam com a solução que pro-
ponho: o socialismo democrata, que deverá se ins-
talar brevemente na França, Itália, Espanha, e tam-
bém na Suíça, será o sistema político da Europa no
futuro. E' importante que quando essa solução che-
gar se desmantelem as multinacionais. As oonse-
quências da dominação de tais empresas são terrí-
veis. Elas empobrecem as nações, não só econômica,
irias também culturalmente, pois levam consigo uma
ideologia falsa do subdesenvolvimento.

Como professor de Sociologia Africana da Vní-
versidade de Genebra, Jean Ziegler entrou para a
política depois de viver três anos no Congo, de 1961
a 1963.

No Congo, atualmente Zaire, vi de perto a
ação das multinacionais, o tráfico de armas, a fo-
me, a miséria. Somente um esquizofrênico poderia
não reagir a essa situação. Por que nós, os suíços,
somos poupados? Por que tantos outros milhões e
milhões de pessoas, exatamente como nós, talvez
um pouco mais morenos, ou um pouco mais ama-
relos, são co?idcnados, desde o nascimento, a uma
existência subumana? Devido a uma prática poli-

tica ãe algumas pessoas, ãe um sistema econômico
mundial.

O interesse pela sociologia africana e a liga-
ção com Roger Bastide, de quem foi discípulo, apro-
ximaram Ziegler do Brasil. Através de Bastide, que
morou 16 anos aqui e foi presidente da missão uni-
versítária francesa em São Paulo, sucedendo Lévy-
Strauss, Ziegler veio pela primeira vez ao Brasil em
1968. Começou a trabalhar na Bahia, e depois es-
teve no Maranhão para estudar a evolução da socie-
dade africana no Brasil. Com cinco livros publica-
dos — dois tratam exclusivamente do Brasil: O Po-
der Africano (traduzido) e Os Vivos e a Morte, so-
bre a diáspora africana, que será lançado breve.

. — Gosto do Brasil. Porque é uma sociedaâe
muito complexa, única no munão, com quatro uni-
versos culturais que se chocam: o africano, o cabo-
cio, o português colonial e vários universos euro-
peus. E toda essa convivência conflituada é fasci-
nante para um sociólogo. O brasileiro não é um
subdesenvolvido: o negro da Bahia sabe muito mais
do que o áiretor-geral da Nestlé na Suíça.

Para Ziegler, escrever um livro sobre a Suiça
não foi uma forma áe compensar suas freqüentes
ausências do país, para realizar pesquisas socioló-
gicas aqui e na África Central.

Não é um livro sobre a Suiça, mas sobre o
que as multinacionais lá instaladas fazem no Ter-
ceiro Mundo. O inimigo é o mesmo, comum à Suiça,
à África e ao Brasil: as multinacionais. No meu
país, sou um privilegiado entre os privilegiados. Pro-
fessor universitário, deputado, escritor, vivendo num
país maravilhoso onde as liberdades de pensamento
e de expressão de um modo geral são respeitadas.
Mas me revolto sempre que vejo meu filho beber
leite e penso nas crianças famintas que vi em vá-
rias partes do mundo.

O sociólogo ressalta, entre tantas críticas, o seu
amor pela Suiça, onde pretende continuar vivendo.

Admiro na Suíça a coabitação difícil atin-
gida por quatro povos, de quatro culturas, de qua-
tro línguas. Amo também o Estado Confederalista,
mas detesto a oligarquia que domina esse povo e
perverte seu projeto social. O leite da Nestlé que
bebo na minha casa foi produzido aqui; as multi-
nacionais não produzem mais na Suiça, instalam-se
em outros países, nos quais a mão-de-obra é mais
barata, nos quais há o desemprego que lhes propor-
dona um exército de trabalho de reserva. Não en-
tendo por que o Brasil, um pais tão grande e tão
forte, não impõe condições às multinacionais.

Como você consegue conciliar tantas ativi-
dades?

Está tudo muito ligado, e viver é o mais im-
portante. Gosto principalmente do Brasil porque
aqui me sinto entre pessoas totalmente vivas. Sem-
pre que venho aqui, pesquisar, fico feliz com a gen-
tileza ãos brasileiros. Sei o que o Brasil poderia
dar ao mundo, se se libertasse das multinacionais,
uma lição em termos de coexistência de culturas
diversas, de riqueza criativa, de gentileza e calor
humano. Acho que os últimos homens do mundo
vivem no Brasil e é aqui que está a última parte
da humanidade que ainda é humanidade.

CADERNO

O "JAZZ" 
(E A BOSSA)

DE STAN GETZ NO RIO
Tárik de Souza

APESAR 

de relativa-
mente jovem (ele
nasceu na Filadél-

fia. Pensilvanla, dia 2 de
fevereiro de 1927) é quase
lendário para os meios
musicais brasileiros o jaz-
zista Stan(ley) Getz, que
chegou ao Brasil dia 16.
Apelidado o Sapo, por
sua imflável habilidade de
bebedor, Stan foi homena-
geado pelo amigo brasileiro
João Donato, na música
The .Frog, magistral-
mente gravada por João
Gilberto, figurando conver-
sas entre sapos e rãs: o co-
rongondon, o cosainguê, o
quiringuindin e o queren-
guendê. Sua ligação com a
música brasileira começou
numa data que se tornaria
histórica: 13 de fevereiro
de 1962. Com o guitarrista
Charlie Byrd nesse dia,
Stan, empunhando seu
sax-tenor, fez o célebre re-
gistro cool de Desafina-
do, que surpreenderia o
mercado americano, alçan-
do a bossa nova — e o pró-
prio jazzista, então atra-
vessando uma fase obscura
— ao hit parade. Numa en-
trevista ao correspondente
internacional de uma tele-
visão brasileira, em 7 3,
Getz revelava o bem guar-
dado segredo: "Um amigo
me trouxe o disco de João
Gilberto do Brasil. Ouvi,
gostei e tentei substituir
com o sax, a voz do can-
tor".

Sem dúvida, um singular
cover. Em geral, são os
cantores que substituem,
ou imitam, ou seguem os
timbres dos instrumentis-
tas. O fato é que após o
êxito do desafinado Bird-
Getz, no LP Jazz/Samba,
explodiu a bossa nova nos
EUA. Definhava o rock em
insossas baladinhas, o pró-
prio Elvis Presley já não ti-
nha o que gravar e saiu-se
com uma rumba sacudida:
Bossa Nova Baby. Eddie
Gourmé e seu inseparável
Trio Los Panchos vieram de
Blame it on the Bossa
Nova, que acabou fazendo
sucesso também no Brasil.
Ruby and the Romantics
aproveitou a mesma batida
de tempo alterado na bossa
nova Our Day Will Come,
e por ai afora. Getz, mui-

tas vezes acusado de apro-
veitador, (o guitarrista
Laurindo de Almeida teria
sido o verdadeiro pioneiro
da bossa nos EUA) fez jus-
tiça a suas fontes. Dia 18
de março de 63, reuniu
Tom Jobim (piano), João
Gilberto (violão e vocal) e
a mulher deste na época,
Astrud (vocal) gravando o
antológico Getz / Gilberto,
que tomou Garota de
Ipanema outro símbolo e
fonte de rendas para o
mercado americano. Getz
voltaria a gravar um
segundo LP com a mesma
turma (Getz Au Go Go),
um ano depois, enquanto
Astrud seguia uma efême-
ra carreira própria, e João
G i 1 be rto embrenhava-se
em seu intimismo, num
trajeto solo de LPs tão ra-
ros quanto esplêndidos.
Getz, João e a nova mulher
deste, Miucha, voltaram a
reunir-se em disco este
ano, nos EUA, mas a gra-
vação ainda não chegou ao
Brasil.

Contada assim, a histó-
ria de um dos mais 'signifi-
cativos sax-tenores da his-
tória do jazz, parece
apenas a de um hábil
aproveitador. Mas há um
enredo maior. Pilho de Imi-
grantes russos judeus, mo-
rando em Nova Iorque des-
de os seis anos, músico da
orquestra da escola aos 13,
contratado do trombonista
Jack Teagarden aos 15
anos, Getz abandonou a
faculdade de Medicina e
aos 18 anos já ostentava
diplomas mais numerosos:
passagens por orquestras
importantes, como Stan
Kenton, Jimmy Dorsey,
Benny Goodman e P h i 1
Harris.

Dos 18 aos 22 anos, ele
participou dos Four Bro-
thers, legendário grupo de
saxofones, formado por
Getz, Zoot Sims, Serge
Challof e Herb Stuart. Já
havia formado um trio e
cocara (de 47 a 49i na ban-
da consagradora de Woody
Hemian. Em 49. aliás, o
saxofonista ganhou sua
primeira eleição como o
maior sax do ano, pela re-
vista Down Beat. Até hoje
é o instrumentista que
mais prêmios acumulou em
sua especialidade: sfcnceu

16 vezes a Playboy Jazz
and Pop Poli, e 17 vezes es-
teve no topo da lista da es-
•pecializada em jazz, Down
Beat.

Seu primeiro trabalho
importante como líder foi
uma coleção de discos 78
rotações intitulada The
Long Island Sound. Stan
Getz, participou, ao lado de
seu grande mestre Lee
Konitz, de Miles Davis e
Dave Brubeck, do cisma
que separou o cool jazz do
bebop, cada vez mais fer-
vente e extrovertido. O in-
timismo, que por sinal in-
fluenciou o casamento com
o samba bossa nova, con-
tkiua um traço caracterís-
tico do sopro de Getz. Um
deslizar de frases macias,
ora maliciosas, ora acalen-
tadoras que mais parecem
comentários que discursos
na primeira pessoa, colno
quase todos os solos instru-
mentais. Por isso, o reper-
tório do saxofonista é de
muitas baladas (ultima-
mente, copiosas seleções de
Burt Bacharach) e poucos
jazz themes habitualmente
swingados.

Getz sempre excursionou
em profusão. A começar
pelo fim da década de 50,
quando consagrou-se defi-
nitivamente numa série de
apresentações na Suécia.
Ao voltar desta viagem, ele
formaria sua melhor ban-
da: Lee Konitz, Zoot Sims,
Al Cohn e Gerry Mulligan
(saxes), J. J. Johnson, Kai
Winding e Johnny Mandei
(trombones), Al Porcino e
Joe Newman (trumpetes».
Através de trios, quartetos,
quintetos e longas e varia-
das tournées, Getz ainda
revelaria Korace S i 1 v e r ,
Bob Brookmeyer, Jimmy
Rainey e outros. Radica-
do na Dinamarca, de 58
a 61, Getz voitaria de novo
em triunfo, com o lan-
çamento de Focus, com
Eddie Sauter, escrito ori-
ginalmente para o quar-
teto de cordas Beaux Arts,
com liberdade para o sax
introduzir o elemento jaz-
zistico à peça. Com a nova
crise do jazz, nos meados
da década de 60, Getz imi-
grou de novo para a Euro-
pa, fixando-se na Costa do
Sol, em Malaga, Espanha.
até 1972, quando voltou a
residir em Shadowbrook,

Estado de Nova Iorque, on-
ide está até hoje.

O saxofonista que O pú-
blico brasileiro começou a
ver e ouvir desde ontem,
no Salão de Atos da Reito-
ria da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul,
faz-se acompanhar de um.
trio composto por Joanne
Brackeen (piano), Cl int
Nouston (baixo) e Billy
Hart (bateria). Segundo o
relcase da empresa que o
traz, a Aulus, o novo grupo
de Getz teria- recebido os
mais efusivos elogios do
crítico John S. Wilson, do
The New York Times ("seu
conjunto é um dos mais
fascinantes que se pode ou-
vir hoje em qualquer parte
do mundo") e de Benny
Green, do Observer, de
Londres: "Duvido que Getz
tenha tocado melhor do
que agora". Será ouvir pa-
ra crer, porque a excursão
prossegue por São Paulo
(dias 18 e 19, no Muni*'
cipal), Recife (dia 20), Belo
Horizonte (22) e Rio (dia
23. às 21 horas, no Teatro
João Caetano). E, ao lado
de seu repertório de sem»
pre, haverá um alentado (•
certa mente agradecida^
pot-pourri de bossa nova, ;

DUELO DE
MUTANTES .

Logo depois de ter-se trans-
formado no líder do mais po-
deroso Estado da Terra e de
contar com uma avançadíssím»
tecnologia extraterrestre, Per-
ry Rhodan formara o Exército
de Mutantes, uma força com-
posta de indivíduos com acen-
tuadas capacidades parapstcc*
lógicas. Com este Exército ven-
cera batalhas em vários pontos
do universo, o que o tornara
invencível. Mas, na Terra, ai-
guém formara também o seu
exército de mutantes, e com
ele tencionava submeter a hu-
man idade. Seu primeiro desa-
fio foi lançado contra Perry
Rhodan...

Volume 26 de Perry Rhodan
já na bancas. (p
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motorista de caminhão
está diante da moça
que encontrou ao aca-
so, sem rumo certo num

bar de beira de estrada. Eles es-
tão sozinhos na sala, e se olham
sem nada dizer. Ela, tímida, aju-
dada pela irmã do chofer, mu-
dou de vestido, ajeitou os cabe-
los, pintou o rosto. Ele, seguro,
continua com os óculos escuros.

A tela é quase toda tomada
pelos rostos dos personagens,
que se abraçam de leve e se pre-
param para um beijo. Mas na.
hora do beijo o motorista pára
e começa a assobiar baixinho,
sem desviar os olhos da mulher,
sem se mover quase. O beijo só
vem algum tempo depois.

Todas as cenas de Perdida
são feitas assim: há uma passa-
gem inesperada de uma atmos-
fera natural para um outro es-
tilo de encenação, de linhas mais
fortes e nem um pouco realistas.
Algo talvez comparável ao de-
senho simples deste estilo de
gravura em madeira _ue se con-
vencionou chamar de primitivo
às vezes, popular outras.

Nem sempre é fácil perceber
o momento exato deste salto de
uma linha naturalista, quase um
registro direto, para a encena-
ção estilizada e poética. Mas é
sempre fácil para o espectador
perceber as mudanças de tom
nesta história de uma moça de
Minas, filha de lavradores, que
foge de uma casa de família, on-
de trabalhava como cozinheira,
para um prostíbulo, de lá para
uma fábrica, e da fábrica para
Belo Horizonte.

Há momentos em que nln-
guém sente a presença da cama-
ra, as ações passam como coisas
de verdade. Há momentos em
que existe só a presença da ca-
mara, em que existe só uma
Imagem que altera o contorno

. natural das coisas para torna-
Ias mais expressivas. £ estes dois
comportamentos existem ao mes-
mo tempo dentro de uma mes-
ma cena, num só plano, e a mu-
dança de tom quase não é sen-
tida.

Às vezes é o gesto do ator.
Na hora do beijo, o personagem
pára e começa a assobiar. Até
então, naquele mesmo plano eles
se comportavam com naturalida-
de, e todos esperavam o beijo.
Eram um homem e uma mulher
sozinhos na sala de uma casa
modesta, enfeitada com poucos
móveis e alguns quadros nà pa-
rede. Paisagens, flores. Eram
um motorista de caminhão e
uma mulher encontrada ao aca-
so num bar de beira de estrada,
fugindo sem destino da agressão
dos patrões, da pobreza dos pais
na roça.

Ãs vezes é o diálogo, como
por exemplo na cena em qüé 'Ze-
ca de Oliva propõe ei Janete
abandonar o prostíbulo, casar-se
com ele, voltar para junto doa
pais e trabalhar na roça. Irrita-
da com a idéia de voltar à mlsé-
dai do campo ela pergunta se
ele está doido, e Zeca responde
com uma poesia, dita em ritmo
pausado: "Doida é ficar/ num
lupanar/ permanecer/ até mor-
rer/ e não sair/ para sentir/ em
vez de dor/ um grande amor". A
conversa, até então agitada' e
num ritmo natural, se transi or-
ma numa dicção Intervalada,
grave, com© se as palavras fos-
sem cuspidas da boca.

VONTADE
DE DIZER
PALAVRÃO
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Maria Sílvia, Álvaro Freire: Perdida, de Carlos Alberto
Prates Correia. Realizado de janeiro a agosto de 75, enviado

para a censura em setembro, retido para exame até janeiro de
76, liberado só com muitos cortes na imagem e no som

Naituralidade e poesia con-
vivem em cada imagem, através
do contraponto entre a tonali-
dade da fotografia, feita com luz
natural e cores quentes, e um
diálogo dito em ritmo mais frio,
no personagem de Júlio César,
ou em ritmo extremamente ace-
lerado, no personagem de Zeca
de Oliva. Naturalidade e poesia
convivem no próprio diálogo, f ei-
to eó de conversas triviais, de

.um linguajar simples, mas reci-
tado num ritmo especial pelos
atores.

E através deste contraponto
o filme consegue tirar de qua-
dros de aparência externa mui-
to simples uma significação que
ultrapassa a compreensão ime-
diata das pessoas, dos cenários,
dos objetos, das coisas que os
personagens fazem. Assim, por
exemplo, quando Zeca de Oliva,
sentado num banquinho na por-
ta da farmácia, estica as pernas,
cruza os braços sobre a cabeça e
exclama "êêêê vontade de dizer
palavrão!" este é um grito que
pertence a todo o filme, e não só
ao personagem.

Vontade de dizer palavrão,
vontade de desabafar, este é bem
o clima que comanda este filme,
este é bem o clima que se impõe
desde a sua primeira Imagem:
Esteia sentada dentro de um ga-
linhedro, encostada ao cercado de
arame, com um olhar desanima-
do, jogando milho às galinhas. O
que existe de mais nesta ima-
gem? Nada, a rigor. A câmara
está baixa, a personagem não se
move, e age sobre nós apenas
com o olhar triste, perdido num

ponto qualquer. Mas a composi-
ção da imagem, que coloca a mu-
lher dentro do galinheiro, e a
duração do plano na tela, pas-
sam alguma coisa além da infor-
mação direita da ação. 'E mais do
que o retrato de uma mulher que
joga milho às galinhas.

Votade de jogar pra fora, po-
eticamente, algumas coisas en-
gulidas em seco, um certo bolo
na garganta. Dizer palavrão.
Cantar asneiras sobre a empre-
gadinha levada pelo seu salvador
para a zona, sobne seu Viriato,
sozinho e pobre na roça. Cantar
asneiras sobre a doldice de ser
poeta. Alterair as coisas natu-
rais como um poeta: na cena de
amor com Esteia, Júlio continua
com os óculos escuros. A cena
de amor se faz dte imagens em
que eles dançam, dé imagens dos
dois no sofá, de detalhes dos
quadros na parede.

Vontade de dizer palavrão,
mas palavrão, de .fato, o espec-

-" tiaorlmão ouve. "Foram ttodos
grosseiramente 

"retirados" 
do fil-

me pela Censura. È como as ce-
nas de Perdidas não foram fil-"¦¦madás como acontece nas pomo-
ohanchadas, ninguém consegue
ler o palavrão nos lábios dos ato-
res. Eles não falam de frente
para a câmara, não mexem cui-
dadosamente com a boca, assim
como quem está ensinando ai-
guém a falar, para que o pala-
vrão seja compreendido depois
de tirado o som. O palavrão,
aqui, era algo Incorporado natu-
ralmente à linguagem dos per-
-sonagens, e não algo para fazer
rir pela inclusão inesperada. Era

coisa falada com ar frio, indiíe-
rente. Nem um xingamento, nem
um deboche, quase poesia.

Vontade de cantar asneiras,
mas asneiras na imagem o es-
pectador não vê. A Censura cor-
tou duas longas seqüências.
Aquela em que a prostituta ex-
periente, Fernanda, ensina à no-
vata Janete, recém-chegada à
casa de dona Emília, como se
portar na cama com os fregue-
ses. E uma outra em que Marl-
zona, colega de quarto da opera-
ria Esteia, descreve seu encon-
tro com um homem encontrado
ao acaso na rua, ao mesmo tem-
po em que se lava numa bacia.

Os cortes são de uma estu-
pidez evidente, e prejudicam o
filme. A imagem acaba sendo
atingida nos trechos em que a
faixa de som é raspada. (Só a
pornochanchada conseguiu criar
uma perfeita tecnologia para ti-
rar o som sem prejudicar o foto-
grama). E as seqüências do
aprendizado e da narração de
Marizona são informações im-
portantes para a perfeita com-
preensão da história.

Mas, apesar dos cortes, Per-
dida continua um espetáculo que
se impõe pela originalidade de
seu estilo narrativo, montagem
às vezes natural às vezes poéti-
ca e imagens e sons cotidianos.
Fragmentos de Noel Rosa e^ dos
Novos Baianos, mais a música
feita especialmente para o fil-
me. Detalhes de pinturas de fio-
res e paisagens, da enxada no
campo, um caminhão, uma esta-
ção rodoviária, uma mulher no
galinheiro, depois na zona, de-
pois na estrada.

E' de um certo modo absurdo,
sem sentido, a intervenção estú-
pida da censura ao mesmo tem-
po em que prejudica a visão per-
feita do filme ajuda o espectador
que entra avisado das mutila-
ções a compreender melhor as
intenções do filme. Explica-se a
razão e a força desta vontade de
gritar palavrões. Olhar as coisas
do lado de fora do cinema, é ine-
gável, já dá uma certa vontade
de dizer palavrão. Quando den-
tro do cinema a censura Impe-
de uma conversa capaz de aju-
dar as pessoas a compreender
melhor o que se passa do lado
de fora, a vontade de dizer pa-
lavrão aumenta. Aumenta, in-
clusive porque a gente pode per-
ceber aqui como as pessoas que
atuam em qualquer área de pro-
dução cultural são obrigadas a
um esforço sobre-humano para
sobreviver e criar num deserto
total: sem água, e também sem
terra, sem areia, sem sol, sem
ohão, sem céu, sem.

Perdida. Direção • roteiro d* Car-
loi Alberto Pule» Correia. Fotogre-
fia do José Antônio Ventura. Monta-
gem do Carlos Brajsblat. Música d«
Tavinho Moura, Murilo Antunes •
Zeiinho da Viola. Som de Onelio
Mota, Gereldo José o Vitor Raposei-
ro. Cenografia e roupas de Carlos
Wilson. Intérpretes: Maria Silvia (Este-
Ia/Janete). Helbert Rangel (Zeca de
Oliva). Álvaro Freire (Júlio César).
Silvia Cadaval (Neusa). Maria Alves
(Marizona). Thais Portinho (Farnan-
da). Thelme Reston (Done Emilia).
Maria Ribeiro (mão do Esteia). Wil-
son Grey (Viriato, pai do Esteia).
Jorgo Botelho (amigo sico). Produ-
_io do Prates Correia, Zelito Viana
• K. M. Eckstein para ¦ Map» Fil-
mes. Distribuição Embrafilmet. Bnsil
1976.

VERMELHO,
PRETO E BRANCO

O 

Festival de Cannes deste ano
exibiu, em programa especial,
fora de competição, um do-
cumentário sobre as atividades

do National Socialist White People's Par-
ty, dos Estados Unidos: The Califórnia.
Reich. São cerca de 2 mil pessoas que se
propõem a seguir os ideais de Adolf Hi-
tler, exterminar judeus e negros, e se
organizaram num Partido com a suásti-
ca como símbolo, e os mesmos uniformes,
bandeiras e cores do nazismo alemão, e
um grito especial para substituir o Hell
Hitler em manifestações públicas: White
is Right.

O líder do Partido, um ex-fuzileiro
de 30 anos com mulher e dois filhos, des-
creve emocionado a perfeição da anato-
mia do rosto de Hitler. Um garoto de
quatro ou cinco anos pratica caratê na
sala de jantar de um apartamento e
grita seu ódio contra negros e judeus.
Um Papal Noel enfeitado com a suásti-
ca distribui às crianças um livro contan-
do que os negros mão são homens, são
meio-macacos. E, armados com cassete-
tes, com uniformes, braçadeiras e ca-
pacetes, uma tropa do Partido se colo-
ca diante de uma universidade para im-
pedir a entrada de estudantes negros."O que nós pretendemos" — afirma-
ram os realizadores, Walter Parkes e
Keith Critchlow — "foi mostrar que os
nazistas deste Reich da Califórnia são
um fato real na sociedade americana de
hoje. Não são monstros criados em Hol-
lywood, para um desenho animado ou um
filme de horror, mas homens, mulheres
e crianças que podem estar morando ao
nosso lado".

Implacáveis até no Inferno, em exi-
blção entre nós, é uma ficção que parece
Inspirada na existência de qualquer coi-
sa como o National Socialist White Peo-
ple's Party, documentado no filme de
Parkes e Critchlow. E' a história de uma
organização clandestina — com uma
bandeira idêntica à dos nazistas mas
com um SS no lugar da suástica — em-
penhada em purificar a raça americana
com a eliminação de todos os negros e
mulatos. Os objetivos deste filme, no en-
tanto, são outros.

O que esta ficção pretende é dizer
exatamente o contrário daquilo que Par-
kes e Critchlow demonstram em seu do-
cumentário. Aqui a sobrevivência de
idéias nazistas e o ódio mortal contra os
negros são tomados como coisas inventa-
das por Hollywood, para fazer filmes de
horror, para fazer desenhos animados
com personagens de gestos ridículos.
Uma invenção do cinema, que pode por-
tanto ser facilmente destruída com um
mocinho de cinema.

Basta alterar o colorido, pintar o he-
rói de preto. E aí então desfilar as ha-
bituais explosões, choques de automóveis,
lutas de karatê, assassinatos, tiroteios,
perseguições, gritos de horror, um pou-
co de vermelho-sangue e grandes áreas
de sombra na imagem. Brigas e tiroteios
filmadas à luz frágil da lua ajudam a
aumentar a tensão da platéia, que não
vê direito de onde pode surgir o bandi-
do traidor.

Os bandidos são os líderes da orga-
nização para a purificação da raça ame-
ricana e um cientista louco, inventor de
um veneno mortal que só faz efeito so-
bre negros. Durante longo tempo a orga-
nização seqüestrou negros para testar o
veneno, e agora, com a certeza da efi-
ciência, prepara-se para envenenar os
reservatórios de água de Detroit, Los An-

geles e Washington. Os brancos nada
sofrerão, mas todos os negros serão eli-
minados em 72 horas.

Os bandidos, a ideologia capaz de
provocar este ódio exterminador, não
interessa. O filme se satisfaz em mos-
trar os mocinhos coloridos fazendo to-
das aquelas coisas incríveis que os mo-
cinhos sem cor já fizeram um dia: não
perdem um tiro, derrubam o inimigo com
um soco ou, mais modernos, com um gol-
pe de caratê, são mais inteligentes e co-
rajosos.

Ridículo, tudo muito ridículo. A his-
tória não se limita a um nível de fie-
ção capaz de se fazer passar por coisa
verossímil, nem se solta para um nível
de absurdo capaz de funcionar como uma
alegoria irreverente e bem humorada.
Trata-se de uma espalhafatosa imitação
dos filmes policiais recentes, em que os
mocinhos estão sempre enfrentando ura
perigo misterioso e indefinido, a organi-
zação. Uma só diferença: o perigo aqui
tem cores definidas, branco com boina
vermelha.

Não é muito fácil compreender à dis-
tancia porque os negros americanos 11-
mitam os filmes que eles mesmos fa-
zem sobre o racismo a uma simples in-
versão dos papéis. Os pretos são coloca-
dos nos personagens até então reserva-
dos para os brancos, e só. E' possível que
eles pretendam atender a uma necessi-
dade meio ingênua: permitir que os pre-
tos usem por algumas horas a fantasia
de mocinho, que se sintam gente im-
portante, gente de verdade.

Ruim esta brincadeira de vestir o
modelo de sucesso de uma sociedade que
afinal nunca lhes foi favorável. Ruim,
porque em lugar de discutir o problema
os filmes se transformam numa compen-
sação, numa fuga. E fuga perigosa, por-
que julga legítimo assimilar todos os
meios disponíveis para levar o mocinho
à vitória, até mesmo métodos nazistas,
como as três torturadoras profissionais
contratadas para interrogar um prisio-
neiro.

Üm filme ruim, um espetáculo mal
realizado. Mas o problema principal não
é a má qualldade.artesanal. Esta histo-
rieta seria ruim mesmo se realizada com
um pouco de talento, mesmo se os cho-
quês de automóveis, as perseguições, lu-
tas e tiroteios fossem encenados de ma-
neira mais convincente. Continuaria um
filme ruim porque reduz ura problema
real a uma fantasia tola. Não é simples-
mente uma questão de melhor ou pior
artesanato. A idéia original é uma bo-
bagem.

Uma bobagem. Mas no desorgani-
zado mercado brasileiro, as bobagens são
bom negócio. Um bom negócio, mas não
porque o público seja bobo; é que ele
não espera mais boas coisas. Depois de
uma tão prolongada e violenta ação da
Censura contra os filmes, as pessoas já
se acostumaram a encontrar no cinema,
apenas meias verdades, ou então a es-
tupidez completa. Já se acostumaram ao
vermelho, preto e branco.

Implacáveis Até no Inferno (Three the Hard
Way). Direção de Gordon Parks Jr. Fotografia
de lucien Ballard. Música de Richard Tufo.
Intérpretes: Jim Brown (Jim lait). Jim Kelly
(J. Keys). Fred Williamson (Jagger Daniels).
Jay Robinson (Monroo Feather). Sheila Fraier

(Wendy). Produção de Harry ftetsen. Oiitri-
buição da Paris Filmes EUÀ, 197S.

Herman Kahn
Boas novas do ex-profeta cio Apocalipse.

As noites bravas de Monte Cario
U dinheiro continua rolando no pano verde.

A patrulha do silêncio
Dois meses depois

A opção às carnes
Uma boa oportunidade para mudar.
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Imprevisão
ou Ioiirii ra

Quando a Feira da Providência interrompe,
instalada onde está, uma das principais vias de
acesso a Ipanema e Lebion, o minimo que se es-
pera da administração, diante dessa evidência
inevitável, é que tome todas as precauções para
que os demais itinerários alternativos fiquem
livres de qualquer obstáculo, facilitando o má-
ximo possível o escoamento já complicado do
transito.

Mas como nesta cidade nem sempre o bom
senso e a ótica oficial caminham juntos, as obras
de alinhamento do meio-f io na altura da antiga
favela do Cantagalo somadas à descarga dos ca-
minhões de uma obra particular ali existente
reduziam ontem, durante o dia, a uma, as pis-
tas que levam do Corte ao Rebouças. Em vez de
levar ao Rebouças, a pista levava os motoristas
a um estado de exasperação próximo da lou-
cura.

No caso, há dois aspectos a considerar. Ou
esqueceu-se de providenciar a liberação total das
pistas próximas da Feira, hipótese em que esta-
remos diante de mais um sólido exemplo de im-
previsão, ou as obras estavam sendo realizadas
com a aquiescência de alguma autoridade, caso
em que deve ser recomendada o quanto antes a
sua internação.

Zózimo
O CASAMENTO DO ANO
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GRACINDO JR. E NEWTON RIQUE
apresentam OSWALDO LOUREIRO
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O Rio oficial, elegante, político,
social, financeiro, e empresarial leva-
rá muito tempo até assistir a um ou-
tro casamento com o brilho, beleza e
imponência do que uniu anteontem
Bebei Catão e Daniel Klabin.

A partir do instante em que os
noivos entraram no templo da Asso-
ciação Religiosa Israelita, um belo e
grandioso exemplo do talento do sau-
doso arquit&to Henrique Mindlln, até
o final da grande recepção que levou
os convidados, depois da cerimônia,
aos salões do Itanhangá Golf Club,
tudo foi categoria e distinção. Desses
acontecimentos a que quetm assiste
jamais esquece.

Quanto às várias etapas em que se
sucedeu o acontecimento, o melhor é
ir por partes. Comecemos pela noiva,
Bebei, deslumbrante com um modelo
de musselina, obviamente branco, a
que Gui Guimarães, seu autor, deu
o nome de Bai de Muguet. Os mu-
guets, aliás, eram vistos na blusa e
desciam pela saia toda plissada, com
miolo de brilhantes. A cabeça tam-
bém exibia muguets, presentes na
trança grossa, misturados a brilhan-
tes. Um véu caía até o chão, cobrin-
do todo o vestido. Daniel, o noivo, ves-
tla-se todo de branco, tendo de dife-
rfente apenas o chapéu, preto.

De branco estava também o Sr
Israel Klabin, irmão de Daniel. Ar-
mando, o outro irmão, vestia-se de
preto.

A cerimônia, oficiada pelo rabino
Henrique Lemle, evoluiu para a recep-
ção, que reuniu no Itanhangá, todo
ornamentado com margaridas e folha-
gens, cerca de 1 mil 500 convidados, o
que torna inútil qualquer tentativa de
se enumerar uma lista de presenças.

O convidados jantaram — caviar,
salmão e champã, como peças de re-
sistência — em mesas de toalhas ver-
melhas e brancas e ao som de músl-
ca de fita, que permitiu que se dan-
casse numa das salas contíguas,
transformada pelo clube em boite.

Como viagem de lua-de-mel, uma
temporada em San Francisco.

A recepção foi uma oportunidade,
também, para que melhor se pudesse
apreciar a elegância das mulheres
presentes, como, por exemplo, a mãe
da noiva, Sra Lourdes Gobin-Daudé,
que vestia um tailleur comprido, íúc-
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BEBEI CATÃO, A NOIVA, E SUA MÃE, 10URDES G06IN-DAUDÉ

sla, de crepe biancbinl, aberto na
frente, ou a tia de 'Bebei, Sra Helena
Gondim, uma beleza icom um tailleur
comprido amarelo e sapatos e turban-
tes no mesmo tom.
• A destacar, ainda, alguns itens:
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de ODULVAL00 VIANA FILHO
Oínrçio: GRACINDO JR.- Cínárlo: JOSÉ DE ANCHIETA 

'

comDENIS CARVALHO Participação especial: MARIA CLAUDIA
Isabel Tereza. Pedto Paulo Rangel. Helena Velasco. Sônia de Paula,

Fernando José, Hugo Sandes. José Luis Rodi, Bentho Gomes, Jorge Botelho a
Arthu, Cosia Filho. 

Àrljsta especianlente ^jy,, [py daQajta
TEATRO GLÓRIA - R. do Russell 632 - Tel. 245-5527

NORMA BLUM. MILTON CARNEIRO
BERTA LORAN. FELIPE WAGNER

ARY LFITE E GRANDE ELENCO

JOÃO B_ tH.NCOURT

4.0 MÊS DE SUCESSO!

TEATRO GINÁSTICO
OESFnVAS 2P1-4484

HOJE ÀS 20 e 22,30 Hs
AMANHÃ ÀS 18 e 21 Hs
NAVESP.OE4.*reiRAAS17HS„

PREÇO ÚNICO 20,00

NUNCA SE VIU UMA CIN0ERELA
TA0 IMPRÓPRIA PARA 18 ANOS

A Artenova tem o orgulho de
relançar no Brasil

A COMEDIA HUMANA
HONORE DE BALZAC

O maior monumento literário
do mundo ocidental.

Em primorosa edição planejada
e coordenada pelo Prof. Paulo Ronai.

com ilustrações originais.

. -.HÔNOKÉ DE BALZAO
feEÜGÉNim
PPGiRANDET-:

^^^mWÊÊrnW^s4A l • Jf^ v J^mm Ws
20 30 j^^^^LW ^^¦p^ V ^mm^^^mmmmr^mmmmT^^^mm\mm\ m mWZ ^fc. 1 ^mW ^mm\ mm^^r' y_wç^_r\jjr\^ty

——— __y\T^\_)^

1 1ERNANII
|| LEILOEIRO I

|||18» 19 dat 10 às 23h|

||J20, 21, 22 li 20:30h

DANIEL KLABIN

Fernanda Colagrossi foi consi-
derada por todos a mulher mais ele-
gante da noite. Usava também um
modelo de duilfaenme, de crepe moiré,
cor de castanha, com um manteau
por cima, chapéu combinando com o
vestido e Jóias lindíssimas.

O Sr Gustavo Magalhães usou
irrepreensivelmente um gelot, não
faltando, enquanto esteve no templo,
nem mesmo o indispensável guarda-
chuva. Um Briggs, como convém.

—De chapéu, esbanjando categoria,
estava também o Procurador Álvaro
Americano.

A relação de imulheres elegan-
tísslmas pode incluir também as Sras
Josefina Jordain, de preto, com uma
coiffure de flores, Adelaide de Castro,
toute en beige, Guiomar Magalhães,
com um tailleur de veludo preto, re-
nard e chapéu, Léa Klabin, de cinza-
azulado em jérsei, Helô Wlllemsens,
manteau de crepe creponé e turban-
te bege, Rosa Klabin, de longo de jér-
sei cinza, e Jô Bastian Pinto, de bege
e chapéu no mesmo tom.

Entre os homens, sòbrassaía-se
pela silhueta elegante e roupa impe-
ca/velmente bem talhada, o pai da
noiva, Sr Álvaro Catão, figura perfei-
ta de gentleman.

Maré contrária
A Suiça está enfrentando pro-

blemas: seu dinheiro é forte de-
mais, seus bancos oferecem uma
confiança excessiva, sua democracia
encontra-se "teimosamente entrin-
cheirada" em meio a uma Europa
politicamente confusa.

A ilha de estabilidade em um
mundo convulsionado descobriu
que as vantagens que oferecia,
principalmente de ordem econômi-
co-financeira, acabaram voltando-
se contra os interesses do pais.

O franco suíço, inflado pslo di-
nheiro dos estrangeiros depositan-
tes, afetou não só as exportações
principais da Suiça como tam-
bém a indústria turística, ao tor-
mar os produtos e serviços do país
mais caros para os estrangeiros, e,
consequentemente, mais difíceis.

PRIMEIRA FILA
No desfile recente, em R07na,

da coleção outono do costureiro Va-
lentino, mna brasileira pontificava
na primeira fila*— Noelza Braga.

A ela se áeve o maior volume
de compras ãe modelos da coleção
no dia áo âesfile.

Roda-viva
No Rio, chegando ontem espe-

cialmente para o jantar em home-
nagem aos Giglioli, Graziella e Bu-
by Leonettl.

O folclore carioca acaba de
ganhar um novo personagem: o
sebu audacioso.

As antigas alunas do Jacobina
mandam celebrar missa hoje, às 11
horas, na capela do próprio cole-
gio, pelo centenário de nascimento
de Monsenhor Rezende.

Kiki e João Carlos de Almeida
Braga receberam ontem para jan-
tar e7U homenagem <to presidente
ãa Allianz (maior seguradora ãa
Alemanha) e Sra Wolfgang Schier-
ren.

O Sr Orlando de Almeida, che-
fe de gabinete da Secretaria de Fa-
zenda, Municipal, foi eleito presi-
dente do conselho fiscal do Clube
Municipal.

O Ministro do STF Antônio Ne-
der e o Sr João Neder estão pas-
sa7ido o fim de semana em sua
terra natal, no interior áe Minas,
onde será celebraáa hoje a missa
de 7.° âia de seu irmão mais velho,
José Neder, vítima de um áesastre
automobilístico.

Zózimo Barrozo do Amaral

A 2 minutos a pé da prata. A3 min/do Carrefour
Primoroso acabamento. O espaço' çjújB vocô

e sua família procuram: 4 amplos q'<õs.', (&"'
suites), varanda para praia e lagoa, 4 ban.

soe, 2 excelentes Salões, grande copa-coz„
ampla área c/2 qtos, de emp. Reserva 'de água

capac 12.000 l.i Esiac. para;3ou4 .Porsches.
-Piscina Acquazul c/ equip. completo. Agua/gas,

fuz e telefone Sistema Boiler.
Venha Ver ainda hoje.

SIGA' PELA AV. SERNAMBETIBA, ENTRE PELO
POSTO SHELL, NO KM. 5,5, LOTES 13 E14.

INFORMAÇÕES E VENDAS:
Castro & Menchise -'Òreci 1601 - Tel.: 226-4685
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REMARCAÇÃO OE INVERNO
ÇfjCfflJn, » a.partir de hoje, vende com des-
r— J contos de até 60% todo seu estoque

"""""* de meia estação e inverno: calças,
•camisas, blusas, conjuntos, vestidos, casacos,
saias, collants e terninhos, a preços incríveis.
Somente esta semana.
VALE A PENA VER.

pua Visconde de Pirafá, 82 - si. 213
Tel.: 267-4970

connonoa
PORTAS ENTALHADAS

COLONIAIS E CONTEMPORÂNEAS
MÓVEIS ESPECIAIS

MIGUEL IEMOS N° 41 • LOJA C
3u. e 5m. M 22: OOh. / 257-2423

COPACABANA-RIO

LEILÃO DA |
MINI GALLERY I
HHOTEL MÉRIDIEN

AV. ATLÂNTICA, 1020-
PICASSO - BENJAMIN SILVA - RENOIR - GUIGNARD - MIRO - CARIBE -
DUFY - SAMI MATTAR - DALI. - PANCETTI - VLAMINCK - REGO MON-
TEIRO - CHAGALL - PORTINARI - UTRILLO - SEGALL - VASARELY - BO-
NADEI - MABE - Dl CAVALCANTI - BIANCO

¦ FINANCIAMENTO' (&UNIWVNCO

Telefone para
264-6807

e faça uma assinatura
do JORNAL DO BRASIL

TERMAS LEBLON
SAUNA - VAPOR - MASSAGEM - DUCHA
ESCOCESA - MANICURE - PEDICURE - CALISTA -
CABELEIREIRO - LIMPEZA DE PELE. Diariamente dai
9 hi. da manhã às 6 hs. da manhã do dia aeguinle

•j( Aceitamos cartões de crédito.

R. CARLOS CÓIS, 71 - lEBLON. TELS.: 287-7416 / 247-5211

"k MULHER
DEfe30ÁJSK3S

Nas livrarias òs primeiros volumes
Peça peió Reembõis^Postal ;.

editora ártênova s.a.
Rua Cap. Abdálla Chama, 254, Benfití^í

Rio de Janeiro — RJ /

O QUE E'QUEOS FRE5UESES DO CARREFOUR
PENSAM DO SEU BOULEVARD DE COMPRAS
PREFERIDO?

"Não fossem os pei-
xes frescos do Carre-
four, a minha fama
de grande pescador'
já tinha ido por águas
abaixo". Osvaldo Va- /

§| lente, banca- \
rio e amante ,i do anzoi. < |> carrefour

KM 6 DA RIO-SANTOS-BARRA.

Ef BARRATISSIMO.
Aberto de segunda a sábado,de 8:30 às 22 horas.

¦BBkSi

ÍQ\^- -<b-

Sarava. Tia Bonifácio,
1? Tabuleiro

m «-« | Ipanema recebeu de
ftft Hillhirt braços abertos aUi4 UHUIULA. m.nha dQ mtapâ

e do acarajé, Tia Bonifácio,
que deixou seu tabuleiro em Salvador e veio

ao Rio dar sua bênção à primeira casa de
comidinhas baianas.
Autenticidade em iguarias baianas: acarajé,

vatapá, caruru, moqueca de
peixe e siri, xinxim de gali-'"^-., nha, e as famosas cocadas,

jjjl ¦ pés de moleque, cuscus,
bolinho de estudante e
doce de tamarindo, tudo
regado à especialíssima
Batida da Menininha.
Você come na hora em

cuias de barro des-
cartâveis, ou leva para

casa. E quanto à fideli-
dade às raízes culturais
baianas, Tia Bonifácio

garante e assina embaixo.

¦''¦___] __*:-¦-'jmW mm. ' 'it-
.¦mW m\\.'--.:'.. f;\-b:;-:Mb\ - jjfl ^^L •':¦:•-

m M_i_e_ü_WÉmmW m ¦
'' II pr^ m'¦ 

Wm* mWmvSmnwm^Jb.jSÊ mmmmb^F&Ê.

* QqS mW tWmr Èmr^
I ^"^m B^^SiSftp^NÉÉBBlll.-JS m w
ai j_M _WmmWÊ3È ^CTB^KaiÉ»

ti tti^^^^HB^BlIfMBBlImiffMTTtW -V Sr W ^___^^v^^^^^________m\\ft2\0M ^&m% ¦'?*SWT!âPw'' \

à '
L^ QUITUTES

DA

ífbutiiunhmV
Rua Visconde de Pirajá 484-A - Ipanema
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Carlos Drummond de Andrade

EETEÃTODE
I
Tem nome de rio esta cidade
onde brincam os rios de esconder.
Cidade feita de montanha l
em casamento indissolúvel
com o mar.
Aqui
amanhece como em qualquer parte do mundo
mas vibra o sentimento
de que as coisas se amaram durante a noite.
As coisas se amaram. E despertam
mais jovens, com apetite de viver
os jogos de luz na espuma,
o topázio do sol na folhagem,
a irisação da hora
na areia desdobrada até o limite do olhar.
Formas adolescentes ou maduras
recortam-se em escultura de água borrifada.
Um riso claro, que vem de antes da Grécia
(vem do instinto)
coroa a sarabandá a beira-mar.
Repara, repara neste corpo
que é flor no ato de florir
entre barraca e prancha de surf,
luxuosamente flor. gratuitamente flor
ofertada à vista de quem passa
no ato de ver e não colher.n
Eis que um frenesi ganha este povo,
risca o asfalto da avenida, fere o ar.
0 Rio toma forma de sambista.
È puro carnaval, loucura mansa
a reboar no canto de mil bocas,
de dez mil, de trinta mil, de cem mil bocas,
no ritual de entrega a um deus antigo,
deus veloz, que passa e deixa
rastro de música no espaço
para o resto do ano.
E não se esgota o impulso da cidade
na festa colorida. Outra festa se estende
por todo o corpo ardente dos subúrbios
até o mármore e o ray-ban
de sofisticados, burgueses edifícios:
uma paixão:

a bola
o drible

o chute
o aoi

no estádio-templo onde se celebram
os nervosos ofícios anuais
do Campeonato.
Cristo, uma estátua? Uma presença,
do alto, não dos astros

Dez fotógrafos se reuniram
para oferecer ao mundo

uma visão do Rio de Janeiro,
como natureza e gente:
o modo carioca de ser,

na moldura da paisagem,
ante o desafio dos novos
tempos. Para esses olhos

que sabem ver, a grande obra
viária e a folha que

cai da amendoeira tem o
mesmo interesse plástico.

Cerca de 70 fotos compõem
esse retrato de uma

cidade, que o livreiro
Walter Geyerhahn,

da Kosmos,
fez publicar pela Helmut

Kruger Verlag, de
Dusseldorf,

em três edições,
acompanhadas,

respectivamente, de textos
elucidativos nas línguas

alemã, inglesa e portuguesa.
São desse álbum

os versos que se seguem.
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mas do Corcovado, bem mais perto
da humana contingência,
preside ao viver geral, sem muito esforço,
pois é lei carioca
(ou destino carioca, tanto faz)
misturar tristeza, amor e som,
trabalho, piada, loteria
na mesma concha do momento
que é preciso lamber até a última
gota de mel e nervos, plenamente.
A sensualidade esvoaçante
em caminhos de sombra e ao dia claro
de colinas e angras,
no ar tropical infunde a essência
de redondas volúpias repartidas.
Em torno de mulher
o sistema de gestos e de vozes
vai-se tecendo. E vai-se definindo
a alma do Rio: vê mulher em tudo.
Na curva dos jardins, no talhe esbelto
do coqueiro, na torre circular,
no perfil do morro e no fluir da água,
mulher mulher mulher mulher mulher.m
Cada cidade tem sua linguagem
nas dobras da linguagem universal.
Pula
do cofre da gíria uma riqueza,
do Rio apenas, de mais nenhum Brasil.
Diamantes-minuto, palavras
cintilam por toda parte, num relâmpago,
e se apagam. Morre na rua a ondulação
do signo irônico.
Já outros vêm saltando em profusão.
Este Rio...
Este fingir que nada é sério, nada, nada,
e no fundo guardar o religioso
terror, sacro fervor
que vai de Ogum e lemanjá ao Menino Jesus de Pragü,
e no altar barroco ou no terreiro
consagra a mesma vela acesa,
a mesma rosa branca, a mesma palma
à Divindade longe.
Este Rio peraltal
Rio dengoso, erótico, fraterno,
aberto ao mundo como uma laranja
de cinqüenta sabores diferentes
(alguns amargos, por que não?),
laranja toda em chama, sumarenta
de amor.
Repara, repara nas nuvens: vão desatando
bandeiras de púrpura e violeta
sobre os montes e o mar.
Anoitece no Rio. A noite é luz sonhando.
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Serviço ____________ fí1' ___¦ r

Flávio Rangel, que dirige uma montagem de
O Santo Inquérito, de Dias Gomes, a estrear em outubro J}

no Teatro Teresa Raquel, estará realizando testes para
escolha do elenco coadjuvante, hoje e amanhã, às 19h, no .4

Copaleme Clube, Ladeira Ari Barroso, 66-C1. Os candidatos
devem ter alguma experiência de canto e dança.

TODAS AS INFORMARES DO SERVIÇO $AO FORNECIDAS PELOS PROGRAMADORES DAS GALERIAS, EM.IsORAS, CNEMAS, TEATROS 1 DEMAIS SALAS DE ESPETÁCULOS. SAO DE SUA RESPONSAB.UDADE, PORTANTO, QUA.SQUER ALTERAIS INTRODUZ.DAS NOSJ-RQMAM^

CINEMA
ESTRÉIAS CONTINUAÇÕES

PERDIDA (Brasileiro), de Carlos Alberto Prates
Correia. Com Maria Sílvia, Helber Rangel, Ál-
varo Freire, Sílvia Cadaval e Maria Alves. Art-
Copacabana (Av. Copacabana, 759 - 235-4895),
Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 406 —

254-0195), Art-Míier (R. S. Rabelo, 20 —

249-4544), Art-Madureira (Shopping Center de
Madureira), Studio-Paissandu (Rua Senador Ver-

guelro, 35 - 265-4653): Uh, 15h40m, 17h20m,
19h, 20h40m, 22h20m. (18 anos).

-fí-lC^-lí A fotografia de José Antônio Ventura
e as interpretações de Maria Sílvia, Rangel e
Freire são os destaques deste filme que conta,
numa linguagem irônica e agressiva, a histó-

ria de uma doméstica que depois de agredida

pelos patrões foge de casa e passa a traba-
lhar como prostituta, ajudada por um chofer de
caminhão. (J.C.A.)

PARANÓIA (Brasileiro), d* Antônio Calmon. Com

Norma Bengell, Anselmo Duarte, Paulo Vila-

ca, Ana Maria Magalhães • lucélia Santos. Pa-

lécio (Rua do Passeio, 38 - 222-0838): 14h10m,
16h, 17h50m, 19h40m, 21h30m. leblot.2 (Av.
Ataulfo de Paiva, 391 - 227-7805), Caruso (Av.
Copacabana, 1 362 - 227-3544): 14h30m, 16h

20m, 18hl0m, 20h, 21h50m. Carioca (Rua Con-

de de Bonfim, 338 - 228-8178): lóh, 17h50m,

19h40m, 21h30m. Veneia (Av. Pasteur, 184 -

226-5843): 16h20m, 18h10m, 20h, 21h50m. Ma-

dureira-2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54): 15h30m,

17h20m, 19hl0m, 21h. (18 anos). Quatro mar-

ginais Invadem a noite a casa de um industrial

paulista e, não encontrando muito dinheiro, per-
manecem até o horário de abertura dos bancos,
estabelecendo um clima do crescente violência.
-J(-lC A direção explora com certa habilidade
uma antiga fórmula, exagerando no cultivo da

violência física e negligenciando ai oportunlda-
des de aprofundar a violência psicológica e mo-
ral. Norma Bengell não encontra uma persona-
gem a altura de seu talento. Produção bem cul-
dada, com algumas boas Interpretações. (E.A.)

RITMO AlUCINANTI (Brasileiro), de Marcelo
França. Com Rita Lee & Tutti Frutll, Vlmana, Pe-
so, Cely Campello, Erasmo C^rloi • Raul Sei-

xas. Cinema-2 (Rua Raul Pompéia, 102 —

247-8900), Cinema-3 (Rua Condo de Bonfim, 229),
lido-2 (Praia do Flamengo, 72 - 245-8904): 14h,
15h40m, 17h20m, 19h, 20h40m, 22h20m. (Livre).
Documentário.

.í-fC As recentes reportagens sobre os festi-

vais de músice pop americanos é a principal
inspiração desta filmagem de uma série de con-

certos de rock realizados no verão de 75 no

Rio. O esquema de produção é mais modesto
. (menor o número de câmaras em torno do pai-

co) mas os defeitos são os mesmos: uma exces-
siva movimentação da imagem, uma troca mui-
to freqüente de pontos-de-vista, para tentar
acompanhar o ritmo da música e da iluminação
sobre o palco. (J.C.A.)

O VINGADOR ANÔNIMO (II Citadino si Ribella),
de Enzo G. Castellari. Com Franco Nero, Bar-
bara Bach, Gioncarlo Prete e Renzo Palmer.
Ópera (Praia de Botafogo, 340 - 246-7705),
Roma-Brun! (Rua Visconde de Pirajá, 371 —

287-9994), Tijuea-Palace (Rua Conde de Bonfim,
214 - 228-4610): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.

Astor: 15h, 17h, 19h, 21h. (18 anos). Aventura

policial. Um engenheiro! industrial resolve fazer

justiça com suas próprias mãos diante da ine-

ficlência da polícia. Depois de tomado como

refém durante um assalto começa a Investigar

por conta própria.
•jfc- Policial italiano de motivação distorcida e

tendenciosa, com elenco inconvincente, e einda

por cima dublado em inglês. Passem ao largo.
(H.O.)

IMPLACÁVEIS ATÉ NO INFERNO - De Gordon
Parks Jr. Com Jim Brown, Jim Kelly, Fred Wil-

liamson e Sheila Frazier. Vitória (Rua Senador

Dantas, 45 - 242-9020): 14hl0m, lóh, 17h50m,
19h40m, 21h30m. Imperator (Rua Dias da Cruz,

170 - 249-7982): 15h30m, 17h20m, 19hl0m,

21h. (18 anos). Aventura policial.
¦fc Muito bem sucedida tentativa de bater o

recorde mundial de estupidez cinematográfica.
Explosões, desastres automobilísticos, tiroteios

,e lutas de karatê montadas em torno da história

de uma organização nazista americana, que

planeja matar todos os negros com um veneno

(adicionado aos reservatórios de água das ei-

dades) que só faz efeito em flente de cor.

(JCA.)
KUN6 Fü NO VIOLENTO MUNDO DO KARATE

(Dragon Dan), de Ei Han Shang. Com Wan Ping

e Teng lii. Programa complementar: Oa Seio

Homens Forte» do Tebas. Rex (Rua Álvaro Al-

vim, 33 - 222-6327): 14h30m, 17h30m, 20h30m.

(18 anos). Aventura na linha dos filmes de lutas

marciais de Hong-Kong.

REAPRESENTAÇÕES

TRAMA MACABRA (Family Plot), de
Alfred Hitchcock. Com Karen Black,
Bruce Dern, Barbara Harris e Wil-
liam Devane. Metro-Copacabana (Av.
Copacabana, 749 — 237-7997), Pax
(Rua Visconde de Pirajá, 351 —
287-1935): de 2a. a 6a. e dom., às
15h, 17h20m, 19h40m, 22h. Sáb.
às 14h40m, 17h, 19h20m, 21h40m,
24h. Metro-Tijuct (Rua Conde de
Bonfim, 366 — 248-8840), Metro-
Boavista (Rua do Passeio, 62 —
222-6490): 14h30m, 16h50m, 19h
lOm, 21h30m. (14 anos). Milionária
encarrega uma charlatã (falsa mé-
dium) de localizar seu único herdei-
ro, desaparecido desde criança. Es-
te se tornou ladrão, traficante de
diamantes e prefere passar por
morto. Prod. americana.
•K-KHK^ Um Hitchcock extrema-
mente divertido, manipulando com
sua mestria habitual um mecanismo
de surpresas fora-de-série. (E.A.)

VIOLÊNCIA E PAIXÃO (Gruppo di
Famiglia in un Interno), de Luchino
Visconti. Com Burt Lancaster, Hei-
mut Berger, Silvana Mangano e
Claudia Marsani. Condor-Copacaba-
na (R. Figueiredo Magalhães, 286

255-2610): 15h, 17h20m, 19h
40m, 22h. Condor-Largo do Macha-
do (Largo do Machado, 29 — . . .
245-7374): 14h30m, 16h50m, 19h
lOm, 21h30m. Rio (R. Conde de
Bonfim, 302 - 254-3270), Rio-Sul
(Rua Marquês de São Vicente, 52

274-4532): 14h30m, 17h, 19h30m.
22h. (18 anos). O penúltimo filme
de Visconti. Um velho professor,
colecionador de arte, que vive dis-
tanciado da realidade, recebe em
sua casa alguns hóspedes, com
cujos problemas (inclusive um cri-
me) aos poucos ss envolve.
¦fc-fc-fC-fc-fc Não exatamente uma
autobiografia, ("Nunca fui tão iso-
lado e egoísta quanto meu perso-
nagem", afirmou Visconti) mas um
exame das responsabilidades, fra-
cassos e sucessos de um intelec-

i tual da geração do diretor, "a 
pa-

rebola de uma cultura que se
ocupou mais das obras criadas pe-
los homens do que dos homens pro-
priamente. ditos". (J.C.A.)

SONHOS DE UM SEDUTOR (Play li
Again, Sant), de Herbert Ross. Com
Woody Allen • Diana Keaton. li»
do-1 (Praia do Flamengo, 72 —
245-8904): 14h40m, 16h30m, 18h
20m, 20hl0m, 22h. (18 «nos),
¦fc-fr-fc Comédia com o excelento
Woody Allen em papel ¦ «ombr»
do mito Bogart. (EA).
OPERAÇÃO FRANÇA (Th* Fren.li
Connectien), d» William Friedkln.
Com Gene Hackman, Fernando
Rey, Roy Schelder • Tony'Io Bien-
co. Coral (Praia d« Botafogo, 320
- 246-7218): 14h, lóh, 18h, 20h,
22h. (18 anos).
-K-fc-K A encenação deste policial
procura imitar a espontantldad» d*
um documentário: o tom da foto-
grafia, que procura acentuar a di-
reção natural da luz, • «interpre-

tação, que caracteriza os persona-
gens com pequeno» ligues. (J.C.A.)

O DESTINO DO POSEIDON (Th* Po-
«eidon Adventur»), d* Ronald Nta-
me. Com Gene Hackman, Ernest,
Borgnlne e Red Buttons. C_y (Rui
Alcindo Guanabara, 21): de 2a. a
6a„ às llh, 13h, 15h, 17h, 19h,
21h. Sáb. • dom., a partir .da» .5b.
Bruni-Méier: 14h lóh, 18b, 22h, 22h.
(14 anos). Um naufrágio • o drama
d»-um punhado de personagen»
em busca de salvação. Produção
americana.
¦^t Um bom canário (o salão de
festas do navio que vira de cabeça

para baixo), mas uma história mo-
nótona e truques fracos todas as
vezes em que é necessário filmar
o navio por inteiro. (J.C.A.)

O CRIADO (The Servarrt), de Jo-
seph Losey. Com Dlrk Bogarde, Sa-
rah Miles t James Fox. Alas.» (Av.
Copacabana — Posto Seis): 14h,
lóh, 18h, 20h, 22h. (T8 anos).
¦*HÍC-K-K 'Um li™. sobre °* P°"
lidos códigos sociais que mantêm
as distancias entre os nobre» e
seus criados. (J.CA¦)
FESTIVAL — Um filme por dia:
BACALHAU (Brasileiro) de Adriano
Stuart. Com Hélio Souto, Dionísio
Azevedo, Maurício do Valle, Adrla-
no Stuart e Marlene França. Plait
(Rua- do Passeio, 38 - 222-1097):' 
lOh, 11h45m, 13h30m, 15hl5m,
17h, 18h45m, 20h30m, 22hlSm.
(18 anos). 

jt Desajeitada tentativa de se co-
locar à sombra do sucesso econô-
mico das grandes produções ame-
ricanas. A história de Tubarão re-

petida em tom de farsa t com ai-
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Woody Allen e o
mito Bogart:

Sonhos de um Sedutor,
no Lião-1

guns intervalo» para a inclusão de

anedotas à maneira de uma pomo-
chanchada, com o costureiro ho-

mossexual ou as grosserias apaga-

das da faixa sonora. (J.C.A.)

AS MULHERES SEMPRE QUEREM
MAIS (Brasileiro), de Roberto Mau-

ro. Com Maria Isabel de Llsandra,

Oásis Minniti, Leda Machado e Ivo

da Mata. Studio-Tijuca (Rua Desem-
bargador Isidro, 10): 15h, 17h, 19h,

21 h. (18 anos). Até amanhã.

... E O VENTO LEVOU (Gon* With

th» Wind), de Victor Fleming. Com
Clark Gable, Vivien Leigh, Olivia
de Havilland e Lesiie Howard. Ri-
camar (Av. Copacabana, 360 —

237-9932): 12h, 16h, 20h. (14 anos).
Drama passional baseado no ro-

mance d» Margaret Mitchell, tendo

como pano d» fundo a Guerra Ci-

vil americana. Produção americana.

Até quarta.
jt+t-k A mais caudalosa torrente

romântica do cinema, produzida
com excepcional perícia profissional
e uma galeria de monstro» «agrado»

bem comportados. A contribuição

do designar William Cameron Men-

zies • de outros cineastas que nío

aparecem nos letreiro» garanto o

permanente interesse espetacular.

(E.A.) ;

O VENTO I O IEÃO (The Wind

and th» lion), de John Milius. Com

Sean Connery, Candice Bergen,

Brlan Keith e John Huston. Bruni-

Craiaú (Rua José Vicente, 56 —

268-9352): 15h, 17h, 19h, 21h.

(14 anos).
¦^C+C Sofisticados efeitos especiais

,. para as cenas de ação violenta, um

pouco de aventura entre dois ini-

migos que »e respeitam mutua-

mente e um respeitoso romance

platônico. Novo aproveitamento da

popularidade de Sean Connery de-

pois de 007 (J.CA.

DRIVE-IN

INFERNO NO ASFALTO (White li-

ne Fever), de Jonathan Kaplan. Com

Jan-Michael Vlncent, Kay Lenz,

Slim Pickens e Leigh French. Ilha

Auto.ine (Praia de São Bento —

Ilha do Governador): 20h30m, 22h

30m. (18 anos). Último dia.
¦fc Um motorista.de caminhão en-

frente uma grande companhia que
usa a violência para forçar o trans-

porte de mercadorias Ilegais. Pro-

dução descuidada e pouco inferes-

sante, escolhida para testar a re-

ceptividade dos filmes dublados em

português. (J.C.A.)

MATINÊS

XICA DA SILVA (Brasileiro), de Ca-
cá Diegues. Com Zezé Motta, Wal-
mor Chagas, Altair Lima, Elke Ma-
ravilha e Stepan Nercessian. Odeon
(Praça Mahatma Gandhi, 2 — . . .
222-1508): 13h, 15hl5m, 17h30m,
19h45m, 22h. Roxi (Av. Copacaba-
na, 945 - 236-6245), Tijuca (Rua
Conde de Bonfim, 422 
288-4999): a partir das 15h
I5m. Maduraira-1 (Rua Dagmar
da Fonseca 54), Olaria: 14h45m,
17b, 19hl5m, 21h30m. (18 anos).

..Ume. .çlas produções mais caras do
cinema nacional e o segundo filme
negro do cineasta que estreou na
longa-metragem com Ganga Zumba,
o Rei dos Palmara». Baseado em
dados históricos sobre a exploração
colonial do Ciclo Diamantino, do
século 18, tem como protagonista
a escrava que despertou paixão no
Contratador João Fernandes de Oli-
veira, tornando-se uma rainha não
oficial da região.
-fc-fc-fc-K A interpretação de Zezé
Motta, a fotografia de José Medei-
ros e a música de Jorge Ben são
os destaques neste filme todo o
tempo Irreverente e alegre, que pro-
cura ser a "história da maravilhosa
doidice brasileira, dessa capacida-
de de estar sempre dando a volta

por cima", segundo seu diretor.
(J-CAJ

A TERRA QUE O MUNDO ESQUE-
CEU (The Land That Time Forgot),
de Kevin Connor. Com Doug Mc-
Clure, John McEnery e Susan Pe-
nhaligon. Pathé (Praça Floriano, 45
— 224-6720): de 2a. a 6a. às 12h,
13h40m, 15h20m, 17h, 18h40m,
20h20m, 22h. Sáb. o dom;, a par-
tir das 13h40m. Paratodos (R. Ar-

qulas Cordeiro, 350 - 281-3628):
15h, 16h40m, 18h20m," 20h, 21 h
40m. Bruni-Tijuca (R. Conde de Bon-
fim, 379 - 268-2325), Scala (Praia
de Botafogo, 320 - 246-7218):
14h, 15h40m, 17h20m, 19h, 20h
40m, 22h20m. (10 anos). Produ-
ção americana baseada em
uma história de Edgar Rice
Burroughs. Aventuras de náufragos
numa ilha povoada por homens e
enimals pré-históricos.
•^C Edgar Rice Borroughs reformado
como pretexto para um desinteres-

sante desfile de trucagens — lutas
contra monstros pré-histórico» e
muitas explosões de navios e de
vulcões. (J.C.A.) 
PATETA, O SUPER ATLETA (Supers-
lar Goofy), desenhos animados de
Walt Disney. Complemento. O Ur-
sinho Puff e o Tigre Pulador. São
Luiz (R. Machado de Assis, 74 —

225-7459), Copacabana (Aveni-
da Copacabana, 801 - 255-0953),
América (Rua • Conde de Bon-
fim, 334 - 248-4519): 14h, lóh
18h, 20h, 22h. Santa Alice (Rua
Barão do Bom Retiro, 1 095 — . . .
201-1299): de 2a. a 6a., às 17h,
19h, 21 h. Sáb. e dom., a partir
das 15h. (Livre). Coletânea de de-
senhos animados incluindo Donald
e outros personagens disneyanos.
-fc-fc O simpático Pateta (Goofy)
é sempre uma opção amena para
quem curte desenho enimado. Es-
te painel esportivo — sem ser do»
mais representativos do persona-
gem — pode ser programado, fran-
quilamente, para as criança». (E.A)

O MUNDO EM QUE GETÚLIO VI.
VEU (Brasileiro), de Jorge llell. Do-
cumentário de montagem escrito
em colaboração com Orlando Ca-
ramuru. Montagem (baseada em
material nacional e estrangeiro) de
Maria Guadalupe. Narradores: Ar-
mando Bogus e Roberto Faissat.
Complemento: Carman Miranda, de
Jorge lleli. Cinema-1 (Av. Prado
Júnior, 286 — 275-4546), Jóia (Av.

Copacabana, 680 - 237-4714): 14h
40m, Í6h30m, 18h20m, 20h10m,
22h. (Livre).
-IC-fr-^C-fc-K Filme de grande lm-

pacto documentário-dramático. A
ascensão e queda de Vargas em

paralelo elucidativo com os prin-
cipais acontecimento» políticos do
século. Sua reconstituição histórica
é, pelo enfoque jornalístico e pe-
Ia extraordinária qualidade da mon-
tagem, e melhor realização brasi-
leira no gênero. (E.A.)
UM ESTRANHO NO NINHO (One
Flew Over the Cuckoo _ Nest), de
Milos Forman. Com Jack Nicholson,
Louise Fletcher, William Redfield,
Michael Barryrr.an, Peter Brocco, Sid-
ney Lassick, Christopher Lloyd, Will
Sampson e Brad Dourif. Comodoro
Rua Haddock Lobo 145): 14h, 16h
35m_ 19hlOm, 21h45m. Império

(Praça Floriano, 19 - 224-7982),

leblon-1 (Avenida Ataulfo de Pai-

va, 391 — 287-4524), Caprl (Ru»

Voluntário» da Pátria, 88): 14h, lóh

30m, 19h, 21h30m. (16 anos). No

Comodoro até amanhã.
-)C-A<-tC-)C-K O filme pode ter vis-

to como comédia dramática em for-

no de um estranho (um dellnquen-

te com características de são) que

transtorna a grotesca e tediosa dis-

ciplina de um hospital para doente»

mentais. Mas ê, sobretudo, meti-

fora do medo e da busca da liber-

dade. (E.A.)

O HOMEM QUE QUERIA SER REI

(The Man Who Woutd Be King), de

John Huston. Com Sean Connery,

Michael Caine, Christopher Plummer

e Shakira Caine. Brunl-Copa-

cabana (Rua Barata Ribeiro,

502 - 255-2908): 14h30m, 17h, 19h

30m, 22h. (10 anos). Dois ex-sar-

gentos do Exército Inglês na 'ndia

do séc. XIX abandonam um» vide

de vigarices e pequenos delitos e

decidem ser reis no longínquo Ca-

firistão (território hoje integrante

do Afeganistão), de onde "desde

Alexandre, o Grande, nenhum es-

trangeiro voltara vivo". Dravot

(Connery) realiza seu sonho, mas

continua arriscando a sorte, contra

os conselhos do amigo. Produção

americana baseada na história de

Rudyerd Kipling.
-fc-fc-fr-K Huston continua colecio-

nando sucessos com heróis fascin»-

dos por objetivos difíceis ou ina-

cessíveis. O relato de Kipling lhe

proporcionou a base para uma de

suas realizações mais atraente» dos

últimos anos. Uma indicação para
todos os públicos. (E.A.)

O NEGRINHO DO PASTOREIO -

De 5a a domingo, às 18h30m, no

lagoa Drive-ln. (Livre).

AS AVENTURAS DE ALICE NO

MUNDO DAS MARAVILHAS - Ca-

rioca:. 14h. (Livre).

GRANDE RIO
NITERÓI DUQUE DE CAXIAS

EXTRA
RETROSPECTIVA WAJDA (Repeti-
ção) — Exibição de Canal (Kanal),
de Andrzei Wajda. Com Teresa
Izewska, Tadeusz Janczar e Teresa
Terezowska. Hoje, às 16h30m, na
Cinemateca do MAM. Legendas em
espanhol.
->C-K-fc->C Durante a Invasão na-
zista um grupo da Resistência po-
lonesa em Varsóvia é obrigado a
fugir pelos esgotos da cidade.
(J.CA.)
RETROSPECTIVA WAJDA (VIII) -

Exibição de Bosque de Bétulas
(Brzeiina), de Andrzei Wajda. Com
Olgierd lukasiewicz e Daniel OI-
brychski. Hoje, às 18h30m e 20h

30m, na Cinemateca do MAM. Le-
gendas em eS[j_nhol. Patrocínio da
Embaixada da Polônia.

RESTROSPECTIVA WAJDA (IX -

Exibição de Cinzas e Diamantes
(Popiol i Diament), de Andrzei
Wajda. Com Zbgniew Cibulsyi e
Eka Krzyzcwska. Hoje, às 21h, no
Cineclube Macunaima, Rua Araújo
Porto Alegre, 71 — 9." andar. Le-

gendas em espanhol. Patrocínio da
Embaixada da Polônia. (18 anos).
-*•**-* Em 1944, na Polônia
recém-liberada do domínio nazis-
ta, um guerrilheiro (Cibulski) é en-
carregado de assassinar um líder

político japonês em meio às come-
morações da vitória contra os ale-
mães. (J.C.A.) _
OS CONDENADOS (Brasileiro), de
Zelito Viana. Com Isabel Ribeiro,
Cláudio Marzo e Nildo Parente.
Hoje e «manhã, às 19h, no Cine-
clube Santa Teresa, na XIII Região
Administrativa (Largo do Guima-
rães).
+t+C-k A fotografia de Dib Lut-
fi, a interpretação de Isabel Ribel-
ro e Nildo Parente e a música de
Neschling são os destaques que,
por si só, garantem esta adapla-
ção do romance de Oswald de
Andrade. (J.C.A.).
CARAMBOLA (Carambola, de Fer-
dinando Baldi. Com Paul Smith e
Michael Coby. Hoje e amanhã, às
Uh, lóh, 18h, 20h, no Roma-Ti-

jucá, Rua Mariz e Barros, 354.
(Livre). Western cômico italiano
procurando imitar a série Trinity.
Um profissional de jogos de azar
e um brutamontes que só bebe
leite se aliam para descobrir como
armas de tipos usados pelo Exér-
cito americano estão surgindo no
México agitado pela Revolução.
->C Chanchada-western procurando
imitar a série Trinity a ponto de
colocar nos papéis protagonistas
dois sósias de Terence Hill e Bud
Spencer. (E.A.)
ATIRE A PRIMEIRA PEDRA (Destry
Rides Again), de George Marshall.
Com Marlene Dietrich e James Ste-
wart. Hoje, à meia-noite, no Cine-
ma-1. Western humorístico.
-^C-fc-^f A presença estimulante
de Marlene (principalmente) garan-
te a simpatia do espetáculo. (E.A.)
O LOBISOMEM (The Wolfman), de
George Waggner. Com Lon Cha-
ney Jr., Ralph Bellamy e Warren
William. Hoje, à meia-noite, no
Studio-Paissandu. Terror emericano.

CINEMA-1 — American Graffiti /
Loucura de Verão, com Richard
Dreyfuss. Às 14h, lóh, 18h, 20h,
22h. (14 anos). Até amanhã. Hoje,
à meia-noite, sessão especial: Cin-
za» e Diamantes, de Andrzei Wajda.

SÃO BENTO — O Vingador Anôni-
mo, com Franco Nero. Às 15h, 17h,
19h, 21h. (18 anos). Até amanhã.

ALAMEDA — Operação Dragão, com
Bruce Lee. Às 17h, 19h, 21h._Sáb.,
a partir das 15h. (18 anos). Último
dia.
CENTRAL - Capone, o Gangster,
com Ben Gazzara. Às 14h, lóh,
18h, 20h, 22h. (18 anos). Último
dia.

CENTER — Paranóia, com Norma
Bengell. Às 14hl0m, lóh, 17h50m,
19h40m, 21h30m. (18 anos). Até
amanhã.

ÉDEN — Kung Fu no Violento Mun-
do do Karatê. Às 14hl0m, lóh, 17h
50m, 19h40m, 21h30m. (18 anos).
Último dia.

ICARAÍ — Xica da Silva, com Zezé
Motta. Às 15hl5m, 17h30m, 19h
45m, 22h. (18 anos). Até amanhã.

NITERÓI — Implacáveis Até no
Inferno, com Jim Brown. As 14h
05m, lóh, 17h55m, 19h50, 2!h40m.
(18 anos). Até amanhã.

RECOMENDAÇÕES

FILMES NA TV ARTES PLÁSTICAS
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As opções são muitas e variadas para
este íim de semana no Rio. No MAM há
uma concentração em torno de jovens ar-
tistas brasileiros, desde as esculturas e relê-
vos de Ascanio MMM até as propostas ex-
perimentais de Regina Vater, Yolanda Frey-
re e Fernando Cocchiarale. No Museu Na-
cional de Belas-Artes, desenhos de Carlos
Leão e pinturas tradicionais dos templos de
Rajasthan, na índia. Entre as galerias, des-
tacam-se as individuais de Benjamin Silva
(Mini Gallery), Siron Franco (Petite Gale-
rie), Abelardo Zaluar (Aliança Francesa de
Ipanema), Newton Cavalcanti (IBEU), Di
Cavalcanti (Galeria Agora) e Carmen Bar-
dy (Galeria Bonino), além da coletiva Um
Século de Pintura no Brasil (Galeria Luiz
Buarque de Hollanda & Paulo Bittencourt).

Roberto Pontual

CINEMA

Munshin, Miller, Sinatra, Garrett, Kelly:
Um Dia em Nova York (canal 4, lh20m)

Apresentado recentemente sem
o seu principal número musical
(New York, New York), volta hoje
— intacto — o extraordinário Um
Dia em Nova York, que materializa
como poucos filmes uma concepção
poética das "coisas simples da vi-
da", num clima de exaltação fisica
e espiritual que infelizmente só en-
contra muchochos hoje nas salas de
cinema. O Bosque das Ilusões Per-
dldas (inédito, também hoje) vale
apenas pelo esplendor fotográfico.
E entre as reprises merecem aten-
ção a comédia satíria Quando nem
um Amante Resolve (hoje), a pi-
cardia de Cukor/Judy Holliday em
Demônio de Mulher e o desencanto
seco do alemão Volker Schlondorff
em Grau de Assassinato (ambos
amanhã).

O mais divertido e surpreendente entre
os lançamentos recentes é Family Plot
(Trama Macabra), celebração da eterna ju-
ventude de Hitchcock — a caminho da 3a.
semana. O mais importante: o trágico pai-
nel de Visconti, Violência e Paixão, que con-
tinuará (3a. semana). Outros programas a
recomendar sem restrições: Um Estranho
no Ninho, que vai para a 18a. semasa; O
Mundo em Que Getúlio Viveu (Cinema-I),
que alcança um êxito sem precedentes en-
tre os filmes em preto e branco brasileiros,
nesta década, já tendo garantido circuito
paira 5a. semana; O Homem Que Queria Ser
Rei, levando tanto o público mais jovem
quanto cinéfilos maduros e exigentes; e
Operação França (o primeiro, dirigido por
Friedkln), quase Impecável no gênero. O
lúcido cineasta polonês Andrzej Wajda as-
sina os dois melhores extras: Cinzas e Dia-
mantes e Kanal.

Ely Azeredo

Clóvis Marques

TEATRO
Dramaturgia nacional em pia-

no de destaque com A Longa Noite
de Cristal, O último Carro (que
completará segunda-feira seis me-
ses de merecido sucesso), Muro de
Arrimo (que se despede neste fim
de semana), Trivial Simples (em
penúltima semana) e Gota Dágua
Há também dois bons textos es-
trangeiros, em montagens de alto
nivel: Os Filhos de Kennedy e
Equus. No setor não empresarial, o
sempre fascinante texto de Espe-
randb Godot e a vitalidade anár-
quica de Secos e Canudos, por um
grupo de Duque de Caxias, agora
na Aliança Francesa de Botafogo.
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Violência • Paixão, d* Visconti: uma
boa recomendação para hoje

São muitos os bons filmes deste fim de
semana: Xica da Silva, de Carlos Diegues;
Violência e Paixão, de Luchino Visconti;
Perdida, de Carlos Alberto Prates Correia;
Vm Estranho no Ninho, de Milos Forman;
O Criado, de Joseph Losey, e O Mundo em
Que Getúlio Viveu, de Jorge lleli, são os
destaques ao lado de três programas extras:
Os Condenados, de Zelito Viana (no cine-
clube Santa Teresa só às 19h) e dois fil-
mes de Andrzej Wajda na Cinemateca: Ca-
nal (às 16h30m) e Cinzas e Diamantes (às
21h).

Yan Miclialski José Carlos Avellar

ARTES PLÁSTICAS

PAZ — Amadas • Violentadas, com
David Cardoso. Programa comple-
mentar: Punhos da A50 Contra e
Karatê. Às 14h, 17h30m, 19h30m.
(18 anos). Até amanhã.

PETRÓPOLIS
DOM PEDRO — Paranóia, com Nor-
ma Bengell. Às 15h50m, 17h40m,
T9h30m, 21h20m. Dom., a partir
das 14h. (18 anos). Até amanha.

PETRÓPOLIS — Xica da Silva, com
Zezé Morta. Às 14h45m, 17h, l.h
15m, 21h30m. (18 anos). Último
dia. 

ART-PETRÓPOUS - Perdida, com
Maria Sílvia. Às 15h, 17h, l.h, 21h.

(18 anos). Até amanhã.

TERESÓPOLIS
ALVORADA — li.áo de Amor, com
Lilian Lemmertz. Às 2a. 4a. e 6a.,
às 21h. 3a. e 5a., às 15h e 21h.
Sáb., às 15h, 20h, 22h. Dom., às
15h. 17h, 19h, 21 h. (16 anos). Alé
terça.

CINE ARTE — lucíolo, o Anjo Pe-
cador, com Rosana Gucssa. As 15h
e 21 h. (18 anos). Até amanhã. ¦

Cotações: Ruim. _fcr Regular, ick Bom. *** Muito Bom. .Anl*:^* Excelente. *****

ABELARDO ZALUAR - Pinturas.
Alian.a Francesa de Ipanema, Rua
Vise. de Pirajá, 82/12°. De 2_» a
6a., das 9h às 22h. Até dia 4 de
outubro.

RESTOS DA PAISSAGEM — Propôs-
ta de Regina Vater. Museu de Arte
Moderna, Av. Beira-Mar. De 3a. a
6a., das 12h às 19h, sáb., das 12h
às 22h e dom., das 15h às 18h. Até
dia 17 de outubro.
VITÓRIA SANTANA - Pinturas.
Centro de Pesquisa de Arte, Rua
Paul Redfern, 48. De 2a. a sáb.,
das llh às 22h.
ROBERTO MORVAN — Pinturas.
Galeria Rembrandt, Rua Hilário de
Gouveia, 57. De 2a. a sáb., das
lOh às 18h.

NEWTON CAVALCANTI - Pinturas.
Galeria do IBEU, Av. Copacabana,
690. De 2a. a 6a., das 16h às 22h.

CARMEN BARDY - Serigrafias e es-
culturas. Galeria Bonino, Rua Bara-
ta Ribeiro, 578. De 2a. a sáb., das
lOh às 12h e das 16h às 22h. Até
dia 2 de outubro. 
PICHAWAYI — Pinturas ornamen-
tais dos Templos de Rajasthan, na
(ndia. Museu Nacional de Belas-
Artes, Av. Rio Branco, 199. De 3a.
a 6a., das 12h30m às 18h30m e
sáb. e dom., das 15h às 18h. Até
dia 26.

NEY TECÍDIO — Pinturas. Galeria
Europa, Av. Atlântica, 3056, Diária-
mente, das 17h às 23h. Até dia 30.

COLETIVA — Obras de Sinhá
D'Amora, Ethel Lowndes, Solon Bo-
telho, Edmond Rostan e Roberto
Alves. Atelier Roberto Alves, Av.
Princesa Isabel, 186. De 3a. a dom.,
das 15h às 22h. Até dia 30.

ACERVO — Obras de Di Ca-
valcanti, Portinari e Dacosta. Galeria
Ipanema, Rua Anibal de Mendon-
ça, 27. 2a., das 14h às 23h, de
3a, a 6a., das llh às 23h, sáb.,
dai lOh ai 13h e das lóh ài 21h
• dom., das lóh às 21h. Até tma-
nhi.

COLETIVA — Obras de Elise,
Elisa, Alba, Galileu e Célia. Museu
Histórico da Cidade, Estrada de
Santa Marinha, s/n°. De 3a. a 6a.,
das 13h às 171. e sáb. e dom., das
11 h às 17h. Até dia 29.

Dl CAVALCANTI - Pinturas. Ga-
leria Agora, Rua Barão da Torre,
185. De 2a. a sáb., das 13h às

21 h.
FERNANDO COCCHIALE - Propôs-
ta. Museu de Arte Moderna, Av.
Beira-Mar. De 3a. a 6a., das 12h
às 19h, sáb., das 12h às 22h e
dom., das 15h às 18h. Até dia 10
de outubro.

CONTEMPORÂNEOS BRASILEIROS -

Coletiva com obras de Adilson San-
tos, Bianco, Géza Heller, Guima,
Inácio Rodrigues, Manoel Santiago
e mais cinco artistas. Galeria Signo,
Rua Vise. de Pirajá, 580, ss. 114.
De 2a. a sáb., das 14h às 22h. Até
dia 25.

FEDER1CO VON DESSAUER - Pintu-
ras. Blu Bay Arte, Rua Prudente de
Morais, 1286. De 2a. a sáb., das
9h às 21h. Até dia 24.

CARLOS LEÃO — Aquarelas e de-
senhos. Museu Nacional de Belas-
Artes, Av. Rio Branco. 199. De
3a. a 6a., das 12h30m às 18h30m
e sáb. e dom., das 15h às 18h. Até
dia 26.

SIRON FRANCO - Pinturas. Petite
Galerie, Rua Barão da Torre, 220.
De 2a. a 6a., das 15h às 22h, sáb.,
das 18h às 21h. Até dia 24.

LÚCIA BASÍLIO — Pinturas. Euca-
texpo, Av. Princesa Isabel, 350. De
2a. a 6a., das 13h às 21 h. Até
dia 27.
ISABEL' BRAGA — Pinturas. Galeria
Irlandini, Rua Teixeira de Melo, 31.
De 2a. a 6a., das 14h às 23h e
sáb., das 14h às 19h. Até amanhã.

AS MULHERES DE MITHILA - Pin-
turas das mulheres de uma das re-
giões da (ndla. 1BAM, Rua Vise.
Silva, 157. De 2a. a sáb., das 14h
àt 20h. Até segunda-feira.

TANCREDO DE ARAÚJO — Dese-
nhos da série Da Oxalá • Ganga
Zumba. Sala Cecília Meireles, Lgo.
da Lapa, 47. Diariamente, dai 17h"
às 21 h. Até dia 30. '"

BENJAMIN - Pinturas. Mini Gal-n
lery, R. Garcia D'Ávlla, 58. De Za.
a sáb., das 9h às 22h. Último dia.

YOLANDA FREIRE — Ambien-.--
tes. — Museu d» Art» Modar-
na. Av. Beira-Mar. De 3a. a 6a.,. .
das 12h às 19h, sáb., das 12tuA»i_n
22h e dom., das 15h às 18h. Per-
formances nos dias 19 • 26, às
17h. De 3a. a sáb.. às 17h, pro|eçãO
de Super 8. Até 3 de outubro.-- ¦¦

SINHA7 D'AMORA — Pinturas. Can- '

tinho da Arte, Everest Rio Hotel,
Rua Prudente de Morais, 1117. Dia-'
riamente, das lOh às 22h. 'Até¦' '

terça-feira.

KAZUO IHA - Pinturas. Gíl»>ia__
Samarte, Av. Copacabana, 500. £•¦_,
2a. a 6a., das lOh às 22h • séb., :
das 10h às 19h. Até dia 30.

ASCÃNIO MMM — Escultura» •
relevos. Museu da Arte Moderna,
Av. Beira-Mar. De 3a. a 6a., das
12h, às 19h, sáb., das 12h às 22h
e dom., das \5js 18h. Até dia 26. -

UM SÉCULO DE PINTURA NO BRA-
SIL — 66 obras de artistas brasi-
leiros e estrangeiros radicados no

• Brasil, dentre eles Louis Moreaux,
Vitor Meireles, Decio Villares, Ani- -

ta Malfatti, Guignard e Djari.r_'.""
Galeria Luis Buarque d» Holanda •
Paulo -Bittencourt, Rua das Palmek'
ras, 19. De 2a. a 6a., das 13h ài -•

21h, sáb. e dom., das I5h às 19h.
Até dia 26. ajmi-.

ARTES GRÁFICAS ROMENAS - Co-
letiva de gravuras de Ala Jalea,
Vasile Kazar, Dan Aroeanu, Lede. "•*

George, Mlcolae Softoiu, Ana lliut,
lo-.n Gheorghe Ivancenco e Wandé
Mihuleac. Museu Antônio Parreiras,
Rua Tiradentes, 47 — Ingá — Ni- .
terói. De 3a. a 6a., das 13h às l/j^,,
e séb. e dom., das 14h às 17h.
Alé amanhã.
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Os Seminários de Música Pró-Arte promovem segunda-feira,
às 20h30m, conferência da pianista Fanny Solter,

catedrática de Piano da Escola Superior de Música de Karlsruhe,
Alemanha, sobre o tema O Pianismo: Escolas da

Atualidade e Relações com os Diversos Estilos.
Rua Alice, 462, com entrada francaW^SSmm HHHUlluJH^Ii
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No Teatro ão BNH, Equus comemora hoje
200 representações

A IjDNGA NOITE DE CRISTAt -
Comedia dramática de Oduvaldo
Viartii Filho. Dir. de Gracindo Ju-
nior^ Com Osvaldo Loureiro, Denis
Carvalho, Maria Cláudia, Isabel
Teresa, Pedro Paulo Rangel, He-
lena' Velasco, Sônia de Paula e
outros. Cenários de José An-
chiei*. Teatro Gléria, Rua do
Russel, 632 (245-5527). De 3a.
a 5i„ is 21hl5m, 6a., it 22b, íáb.
às ^Oh e 22h30m, dom., às IBh
e 2LM5m. Ingressos de 3a. a 6a.
• dom., a Cr$ 60,00 e Cr$ 30,00,
estudantes « sáb., a Cr$ 60,00, (18
anos). Ascensão e queda de um
grande locutor, tendo o ambienta
de Ama emissora de televisão co-
mo pano de fundo.

TRIVIAL SIMPLES - Drama de Nel-
son Xavier. Direção de Rui Guerra.
Com.Camila Amado e Paulo César
Pereio. Teatro Gláucio Gill, Praça
Cardeal Arcoverde (237-7003). De 3a.
a 6a. e dom., às 21h30m. Sáb., às
20h30m e 22h30m. Vesp. de 5a. às
17h é de dom. às 18h. Ingressos de
3a. e 5a. e dom. a Cr$ 40,00 e Cr$
20,0Q (estudantes). Sáb., preço único
Cr$ 50,00 e vesp. de 5a. a CrS . .
30,00. Radiografia do atormentado
relacionamento de um casal da pe-
quena classe média. Atá dia 26.

DOSJ DUPLA - Comédia policial
de Robert Thomas. Dir. de Leo
Jusi.j, Com Patrícia Bueno, Suely
Franco, Rubens de Falco, André Vil-
lon • Paulo Pinheiro. Teatro da Ga-
leria," Rua Senador Vergueiro, 93
(225*846). De 3a. a 6a. e dom,, às
21h36m. Sáb., às 20h e 22h30m,
vesp,' dom., às 181.. Ingressos a
Cr$ 50,00 e Cr$ 30,00 (estudantes).
Sáb.; preço único, Cr$ 50,00. Um
bar59 arruinado, o- seu s6sla e a sua
mulher explorada, numa competição
de armadilhas e tapeações-

MURO DE ARRIMO - Texto de
Carieis Queiras Teles; Dir. de An-
tôr.iò Abuiamra. Com Antônio Fa-
gundes. Teatro Ipanema, Rua Pru*
dente de Morais, 824 (247-9794).
De 3b. a dom., às 21h30m, vesperal
dom„ às IBh. Ingressos de 3a. a 6a,
e dom. a Cr$' 40,00 e Cr$ 20,00.
SábJ' à Cr$ 50,00. Um opera-
rio de construção executa o seu
trabalho enquanto ouve, no seu
rádio de pilha, a transmissão de
um |ogo decisivo do Brasil na Co-
pi cio mundo. Até amanhã.

BANCS PUBLICS - Duas peças em
um áto, representadas em francês:
Les iumeaux Eticoelants, de René de
Obaklia, e Coeur à Deux, de Guy
Foissy. Dir. de Etienne le Meur. Mús.
de Rpnaldo Miranda, letras de Orlan-
do Coda. Com Ana Lúcia Bruce, Ri.
chard Roux, Jean-François Du Payrat.
Aliança Francesa de Copacabana,
Rua Duvivier, 43. De sexta a do-
mingo, às 21 h. Ingressos a CrS
20,00 e Cr$ 10,00 (membros da Ali-
anca! Francesa). Duas histórias de
amos tendo como cenário uma praça
pública. Até amanhã.  .

O RENDEZ-VOUS - Comedi* de
Robárt Thomas. Dii. de Antônio Pe-
dro. Com Eva Tudor, Luís Arman-
do Queirós, Lutero Luís, Roberto
Azevedo, Zezé Mota, Renato Pedro-
sa, Mário Roberto. Tiatro Maison
d» France, Av. Pres. Antônio Car-
los, 58 (252-3456). De 4a. a 6a.,
e dom., às 21h30m, sáb. às 20h «.
22h30m, vesp. 5a„ às 17h • dom",
às IBh. Ingressos a Cr$ 50,00 e
Cr$ ^«0,00 estudantes. (18 anos).
Seis pequenas histórias reunidas
no cenário comum do Hotel Boa
Transa, no centro do Rio.

GOTA DÁGUA - Texto dt Paulo
Ponter-a" Chico Buarque, com mú-
sicaj'"\Se" Chico Buarque. Dir. de
GiarmT'Ratto. Com Bibi Ferreira,
Nelson Caruso, Lafayete Galvão,
Francisco Milani, Cidinha Milan,
Carlos Leite, Sônia Oltlcica, Isalda
Cresta, Norma Sueli e outros, Tea.
•ro Carlos Gomes, Pça. Tiradentes, 19
(222-7581); De 3a. a dom., às 21h)
vesperal 5a. e domingo, às 17h.
ingressos a CrS 60,00 a Cr$
30,00,. estudantes (da letra A a
0),..»ACr$ 40,00 e Cr$ 20,00, estu-
dantes (da letra P a X), a CrS
60,00, camarote por pessoa, a Cr$
30,00, balcão nobre, a CrS 15,00,
balcão simples e a Cr$ 30,00, veso.
de' 51.' Aos sábados não há re-
duçjio para estudantes. Preços es-

peciais paru sindicatos a associações
de classe. (18 anos). O enredo de
Medéia, de Eurípedes, livremente
transposto para o Brasil de hoie.
Recomendação Especial d.t Associa.
ção Carioca de Críticos Teatrais.

TRANSE NO 18 - Comédia de Ge-
ne Stone e Ron Cooney. Dir. de
Cecil Thiré. Com Milton Morais, Lu-
célia Santos e Pedro Veras. Teatro
de Bolso, Av. Ataulfo de Paiva,
269' (287-0871). De 3a. a 6a. e
dom., às 21h30m. Sáb., às 20h e
22h30m. Vesperal dom. às 18h
30m. Ingressos de 3a. a 5a. a CrS
60,00 e CrS 30,00, estudante, de
6a. a dom. a Cr$ 60,00 e vesp.
de dom. a Cr$ 40,00. (18 anos).
Num sata-e-quarto londrino, uma
adolescente hippi* a um quarentão
careta encontram terreno para um
convívio harmonioso.

EQUUS — Drama de Peter Shaffer.
Direção de Celso Nunes. Com
Rogério Fróes, Ricardo Blat,
Antônio Patino, Betina Viany,
Monah Delacy, Ana Lúcia Torre,
Marcus Toledo, Blbl Viany, Davi PI-
nheiro a outros. Teatro do BNH,
Av. Chile, 230 (224-9015). Da 3a. a
6a. a dom., às 21h, sáb., às 19b
e 22h, vesp. dom., às 18h. Ingressos
e CrS 60,00 a Cr$ 30,00, estudantes.
Sábado, na segunda sessão, CrS
60,00 (18 anos). Ingressos também
à venda no Mercadinho Azul. Um

psiquiatra desvenda, perplexo, os
conflitos emocionais de um pacien-
te de 17 anos, culpado de um ato
aparentemente gratuito de violên-
cia.

CINDERELA 00 PETRÓLEO - Come-
dia da João Bethencourt. Dir. do
autor. Com Norma Blum, Felipe
Wagner, Milton Carneiro, Berta Lo-
ran, Ari Leite, Silvia Martins, Ivan
Sena, César Montenegro. Teatro
Ginástico, Av. Graça Aranha, 137

(221-4484). De 3a. a 6a„ às 21h
15m, sáb., às 20h a 22h30m, dom.,
21 h vesp. 4a., às 17h a dom., às
18h. Ingressos de 3a. a 6a. a
dom., a Cr$ 50,00 e Cr$ 25,00,
estudantes, sábado, a CrS 50,00
vesp. quarta CrS 20,00 (18 anos).
A França resolve sua crisa de pe-
tróleo através do sacrifício — não
muito doloroso — de uma das suas
jovens cidadãs.

DANAÇÂO DAS FÊMEAS - Texto
de Leslie Stevens. Tradução de He-
d/ Maia. Direção de Dercy Gonçal-
ves. Com Dercy Gonçalves, Edson
Guimarães, Ribeiro Fortes, Lidia Vani
e outros. Teatro Dulcina, Rua Alcindo
Guanabara, 17 (232-5817). De quarta
a domingo, às 21hl5m. Ingres-
sos de 4a. a 6a. a domingo a . .
CrS 50,00 e CrS 25,00. Sáb., e CrS
50,00. (18 anos).

O DONZELO - Texto da Costinha
a Emanoel Rodrigues. Com Anto-
nio Duarte, Mario Ernesto, Costinha,
Mara di Cario e Iara Silva. Teatro
Serrador, Rua Senador Dantas, 13
(232-8531). De 3a. a 6a., às 21h
15m, sáb. às 20hl5m e 22h30m e
dom., às 18hl5m e 21hl5m. In-
gressos a CrS 40,00. (18 anos).

OS FILHOS DE KENNEDY - Tex-
to da Robert Patrick. Trad. Millor
Fernandes. Dir. da Sérgio Brito.
Com Susana Vieira, José Wilker,
Vanda Lacerda, Otávio Augusto,
Marie Helena Páder, Lionel Linha-
ras. Teatro Sanac, Rua Pompeu
Loureiro, 45 (256-2746). De 3a.
a 6a., às 21h30m, sábado às

EXPOSIÇÕES

20h e 22h30m, domingo, às 18h
e 21 h. Ingressos de 3a. a 5a. e do
mingo a CrS 60,00 a CrS 30,00,
estudantes, sexta e sábado a CrS
60,00. (18 anos). Cinco repre-
sentantes típicos da jovem gera-
ção dos anos 60 fazem desfilar, num
bar nova-iorquino, as desilusões qua

a evolução da sociedade noríe-ame-
rlcana lhes tem trazido.

TUDO NO ESCURO - Comédia da
Peter Shaffer. Direção da Ji Soa-
res. Com Jô Soares, Jaime Barcelos,
Elizangela, Henrlqueta Brleba, Tony
Ferreira, Antônio Carlos, Cláudio
Fontes e participação especial da
Tereza Austregésilo. Cenários da
Federico Padllla. Teatro Princesa
Isabel, Avenida Princesa Isabel, 184
(275-3346). De 3a. a 6a. • dom.,
às 21h30m, sáb., às 20h30m a 22h
30m, vesp. dom., às 18h. Ingressos
3a., 4a. e vesp. de dom., a Cr$
60,00 e CrS 30,00, 5a., 6a., sáb.

e dom. preço único. CrS 60,00. (16
anos). As complexas consequêncies
de uma pane de luz.

O ÚLTIMO CARRO - Antitragédia
de João das Neves. Dir. do autor.
Com Uva Nino, Ivan Cândido, Iví
Seta, Ivan de Almeida, João
das Neves, Margot Baird, Sebastião
Lemos, Vinícius Salvatori, Pas-
choal Villaboim a outros. Teatro
Opinião. Rua Siqueira Cam-
pos, 143 (235-2119). De 3a. a 6a.
e dom., às 21h30m, sáb., às 20h30m
e é2h30m, vesp. dom., às 18h. In-
gressos Ja., 5a,, e 6a., a CrS 40,00 a
CrS 20,00, estudantes, 4a. a CrS
30,00 e CrS 15,00, estudantes, táb.a
dom., a CrS 50,00 a Cr$ 30,00, as-
tudantes. (18 anos). At cotidianas •
anônimas tragédias dos usuários do*
trens suburbanos cariocas. Reco.
mendação Espacial da Associação
Carioca de Criticai Teatrais.

SACOS E CANUDOS - Texto da
Dedires Demrós. Direção de José
Carlos de Souza a David de Me-
deiros. Produção de Deley Gazi-
nelli. Apresentação do grupo TAL,
formado por Jane Thomé, Paulo Re-
nato, Gilmar Giro e outros. Aliança
Francesa de Botafogo, Rua Muniz
Barreto, 45. De 6a. a dom., às 21 h.
Ingressos a CrS 20,00 e CrS 15,00,
estudantes. Até 3 de outubro.

ESQUEÇA O MUNDO E ATIRE AS
CHAVES PELA JANELA - De Oto-
ni de Cario, Direção de Ornar Rosa.
Com Renato Brasiliano e Otoni de
Cario. Casa do Estudante, Pça. Ana
Amélia, 9. De 5a. a dom., às 21 h.
Ingressos a CrS 20,00 a CrS 10,00,
estudantes. Até 3 de outubro.

O BERÇO DE OURO - Texto de
E. C. Caldas. Dir. de Almédio Belém.
Participação do grupo de teatro ex-
perimental. Os Atores. Teatro Expe-
rimental Cacilda Becker, Rua do Ca-
tete, 338 (265-9933). De 3a. a dom.,
às 21 h. Ingressos a CrS 20,00 a
10,00 (estudantes). Até dia 30. Fa-
mília de alta classe média ganha
um filho de mil bocas.

ESPERANDO GODOT - Texto de
Samuel Beckett. Dir. de Marcot
Fayad. Com Henry Pegnoncelli,
Eliane de Mattos, Fernando Porte-
Ia, Ney Heleu e Guilherme. Sala
Cerpe/Som B do Museu da Arte
Moderna, Av. Beira-Mar s/n° 
(231-1871). De 6a. a dom., àt 21h.
Ingressos a CrS 40,00 a 20,00 (es-
tudante). A tragédia da espera: dois
vagabundos têm encontro marcado
com um misterioso Sr Godot, que
nunca aparece.

RIO ANTIGO - Painéis fotográfi-
cos. Museu da Imagem e do Som,
Pça.: Rui Barbosa, 1. De 2a. a 6a.,
das llh às 17h. Até dia 30.

DOCUMENTOS HISTÓRICOS - Mos-
tras„ permanentes o periódicos. Ar-
quúrOn.Nacional, Pça. da República,
26,.iérreo. De 2a. a 6a., das 12h
às lóh.

EDUCAÇÃO HOJE - Mostra de cer-
ca de 500 livros sobre educação
em geral, com a participação de 64
editoras norte-americanos. Bibliote-
ca Nacional, Av. Rio Branco, 179
DejjjjV a óa., das lOh às 21h e sáb.,
das..9h às 12h. Até segunda-feira.

O MUNDO ENCANTADO DE AN-
TONIO DE OLIVEIRA - Peças e ce-
nários mecanizados esculpidos ern

madeira. Pão de Açúcar, Av. Pas-
teur, 520 (226-2767). Diariamente,
das 9h às 22h. Exposição perma-
nente. ,

ARTISTAS E ESCRITORES FAZENDA-
RIOS - Mostra de trabalhos de 31
funcionários e ex-funcionários que
se dedicam às áreas de literatura,
pintura, artes gráficas,, artesanato,
música e teatro. Museu do Minis-
tério da Fazenda, Av. Antônio Car-
los (242-3449). De 2a. a 6a. das
llh às 17h. Até novembro.
ARTESANATO POPULAR BRASILEI-
RO — Mostra de 200 peças doadas
ao museu. Museu de Artes e Tradi-
ções Populares, Rua Pres. Pedreira,
78 (722-2024). Palácio do Ingá,
Niterói. De 3a. a dom., das llh
às 17h.

LUIS CORRÊA ARAÚJO - Compo-
sições vegetais e microjardins, Ga-
leria Oficina D'Arte, Rua Jardim
Botânico, 130, casa 2. De 3a. a
6a., das lóh às 22h, sáb. e dom,
das llh às 18h. Até dia 24.

LEILÃO
MINI GALLERY - Quinto leilão
com acervo, pinturas, esculturas,
tapeçarias e imagens. Exposição
hoje e amanhã, das lOh às 23h, no
Hotel Méridien (Av. Atlântica,
1 020). O leilão será realizado se-
gunda, terça e quarta, às 20h30m,
também no Salão de Convenções
do Hotel.

OS FILMES DE HOJE
17?» programa indiscutível, hoje, é

a reprise áe Um Dia em Nova Iorque.
O Bosque das Ilusões Perdidas, Quan-
do nem um Amante Resolve e O La-
drão que Veio Jantar poáem preencher
sem compromisso as horas de lazer.

OS DOIS LADRÕES

TV Globo - 14h

Produção brasileira de 1960, dirigida por Car-
los Manga. No elenco: Oscarito, Cyll Farney,
Eva Todor, Jaime Costa, Ema d'Ávila, Jaime Fi-
lho. Irmã Alvarez. Preto a branco.

Oscarito a Cyll Farney são es dois ladrões
— um rico a caridoso aua leva vida dupla, o
outro pobre a "filósofo" — que resolvem um
dia devolver aos donos ot frutet da teu labor.
Exemplar famoso do crepúsculo da chanchada.
Exemplar famoso do crepúsculo da chanchada.
Curiosidade.

O BOSQUE DAS ILUSÕES PERDIDAS

TV Globo - 21 h 20m

(La Grand Meaulnes). Produção francesa origi-
nalmenta em Techniscope de 1967, dirigida por
Jean Gabriel Albicocco. No elenco: Jean Blaise,
Brigitte Fossey, Alain Libolt. Colorido.

Na Franca do fim da século, Augustin Meaul-
nei (Blaise) é um jovem de temperamento ro-
mantico a voluntarioso qua um dia consegue
afinal reencontrar a mulher (Fostey) com qua

' sonhava datda qua a vira numa feita. O di-
rator Albicocco — com a aiuda de teu pai, o

prodigioto operador Quinto Albicocco — reali-
zava aqui mait uma da tuat fantasias visuais
artificialmente infladas: pouca substancia para
um excesso da piruetat de câmara a distorções
ótica», num alucinado bate da formas qua às
vazat ceniagua criar um clima da encantamento.

COLUMBO: RESGATE
PARA A MORTE

TV Tupi - 22h 40m

(Ransom for a Deád Man). Produção americana
de 1974, raelizada diretamente para a TV pòr
Richard Irvino. No elenco: Peter Falk. Lee Grant,
John Fink, Harold Gould, Patrícia Mattick, Paul
Carr. Jed Allan. Charles Macaulay, Henry Brandt,
Jeane Bvron. Colorido.

O detetive Columbo (Falk) investiga um as-
sastinato encoberto como seqüestro na alta socie-
dada «aliforniana: leslie Williams (Grant), advo-
gada bem sucedida a arrogante, mata o marido
a sócio a pense que poda iludir a polícia. Mal
sabia ala: Columbo poda ter o anticharme em
pessoa (o qua já fax todo e charme de qua
precisa numa térie de televisão) mat não é bo-

bo, não. Produção caprichada, clichêt para todo
lado. O de sempre.

O LADRÃO QUE VEIO JANTAR
TV Globo - 23h 20m

(The Thief who Carne to Dinnerl. Produção am».
ricana de 1973, dirigida por Bud Yorkin. No
elenco: Ryan 0'Neal, Jaccjeline Bisset, Warren
Oates, Jill Clayburgh, Charles Cioffi. Colorido,

0'Neal « um analista de computador que
resolve mudar de profissão: passa a roubar jóias
com a cumplicidade de um socialite falida (Bis-
set), deixando nos cofres roubados uma peça de
xadrez como marca registrada. O investigador
Reilly (Oates) convence o colunista de xadrez
de um jornal a desafiar publicamente o ladrão-
jogador, mas este apela para os computadores

"e não erra uma. Misto de comédia sofisticada
e aventura criminal inspirada em modelos de
décadas passadas e acrescentando um amoralis*
mo ligeiro que não incomoda ninguém e dá pa-
ra divertir.

QUANDO NEM UM AMANTE
RESOLVE

TV Tupi - Oh 40m

(Diary of a Mad Housewife). Produção america-
na de 1970, dirigida Dor Frank Perry. No elenco:
Carrie Snodgress, Richard Benjamin, Frank Lan-
gella, Lorralne Cullen, Frannie Michel. Colorido.

Snodgress é uma nova-iorquina casada com
um arrivista insuportável a ainda por cima ma-
chão (Benjamin). O amante de ocasião a qua sa
liga (Langella) á um escritor narcisista em que
ela só consegue ver latèncias homossexuais. A
tragicomédia prossegue com o realizador Perry
— às vezes óbvio, às vezes inspirado, principal-
mente na direção de Richard Benjamin — sa-
tirizando a ética do sucesso a todo custo a de-
tendo-se sobretudo na falta de alternativas da
heroína.

UM DIA EM NOVA IORQUE
TV Globo - Ih 20m

(On the Town). Produção americana de 1949, di-
rigida por Stanley Donen e Gene Kelly. No elen-
co: Kelly, Frank Sinatra, Jules Munshin, Betty
Garre., Ann Miller, Vera Ellen. Colorido.

Três marinheiros de folga na metrópole,
uma companheira para cada um. O ponto de
partida não podia ser mais simples a linear,
exatamente, aliás, como o de Sinfonia de Paris
(exibido semana passada). Mas se este último i
o musical apoteótico. Um Dia em Nova Iorque
nos traz de volta à féerie realista: cenários na-
turais, personagens comuns, nenhum produetion
number de arregalar os olhos. Em compensa-
ção as danças (inovando na época) tão iéias de
técnica e caracterização. Uma "alegria de ser"
que faz todo o charme do gênero por exce-
lência do escapisnjo cinematográfico,

CANAL 2
17h30m — João da Silva — Telenovela didá-

tica.
19h — TVE Responda — Ia. parte: Escalada

do Homem. 2a. parte: Cartas dos Te-
lespectadores.

21h — Colagem — Colorido.
22h — Futebol Total — VT do jogo Bota-

fogo x Clube de Regatas Brasil, de
Maceió. Narração: José Cunha, co-
mentários: Luiz Mendes e Geraldo
Borges. Colorido.

23h30m — A Música, os Músicos. Colorido.

CANAL 4
9h45m — Padrão a Cores.

lOh —Desenho: Corrida Maluca a O Urso
do Cabelo Duro. Colorido.

llh — Amaral Neto Repórter — Reprise.
12h — Globo Repórter — Reprise de A

Ameaça do Espaço. Colorido,
13b — Hoje Sábado — Noticiário com Sônia

Braga e Lígia Maria. Colorido.

14h — Comédia Nacional — Filme: Os Dois
Ladrões. Preto e branco.

16h — Os Waltons — Seriado. Episódio: A
Canção. Colorido.

17h — A Familia Robinson — Seriado com
Martin Milher e Cameron Mitchell.
Episódio: O Fosso. Colorido.

18h15m — O Feijão e o Sonho — Novela de Be-
nedito Rui Barbosa, adaptada do ori-
ginal de Orígenes Lessa. Direção de
Walter Campos. Com Nívea Maria,
Roberto de Cleto e Cláudio Cavai-
cante. Colorido.

19h — Tom a Jerry — Desenho de Hanna
e Barbera. Colorido.

19hl5m — Estúpido Cupido — Novela de Ma-
rio Prata. Direção de Regis Cardoso.
Com Ney Latorraca, Maria Delia Cos-
ta, Leonardo Villar, Mauro Men-
donça.

20h — Jornal Nacional — Noticiário com
Sérgio Chapelin e Cid Moreira. Co-
lorido.

20h20m — O Casarão — Novela de Lauro Cezar
Muniz. Direção de Daniel Filho. Com
Paulo Gracindo, Oswaldo Loureiro e
Miriam Pires. Colorido.

21h20m — Primeira Exibição — Filme: O Bos-
que das Ilusões Perdidas. Colorido.

23h — Tóquio Urgente — Noticiário. Colo-
rido.

23h05m — Jornalismo Eletrônico — Noticiário.
Colorido.

23h20m — Sessão de Gala — Filme: O ladrão
Que Veio Jantar. Colorido.

Ih20m — Coruja Especial — Filme: Um Dia
em Nova Iorque. Colorido.

lístico apresentado por Fernando Cal-
rriori.

12h30m — Aérton Perlingeiro Show — Progra-
ma de variedades apresentado por
Aérton Perlingeiro.

16h30m — Sendat do Saber — Apresentação de
Carlos Henrique.

17h30m — Programa Maura Montalvão. Colo-
rido.

19h — Espaço 1999 — Seriado com Martin
Landau e Barbara Bain. Colorido.

19h20m — Os Apóstolos de Judat — Novela
com Jonas Melo, laura Cardoso, Ber-
ta Zemmel, Kate Hansen e Mareia
Maria. Colorido.

20hl0m — Xequa Mate — Novela de Chico de
Assis e Walter Negrão. Com Enio
Gonçalves, Maria Isabel de Lizandra,
Cláudio Correia e Castro, Laerte Mor-
rone. Colorido.

21h — Buzina do Chacrinha — Colorido.
22h40m — Os Detetives — Columbo: Resgata

para a Morte. Colorido.
0h40m — Sessão Proibida — Filme: Quando

Nem um Amante Resolve. Colorido.

CANAL 11
17h — Programa Educativo.
18h — Caso de Família — Seriado com

Brian Keith e Sebastian Cabot. Epi-
sódio: Titio, Você Foi Herói. Quatro
Sessões. Colorido.

20h — Império — Seriado com Richard Egan
e Ryan 0'Neal. Episódio: O Rapto
Consentido. Três sessões. Colorido.

21 h — Brigada 8 — Seriado com Lang Jef-
fríes e Jim Davis. Episódio: A Mente
em Trevas. Três sessões. Colorido.

22h30m — Além da Imaginação — Seriado. Epi-
sódio: Outro Lugar. Três sessões. Co-
lorido.

24h — Encerramento.

Nos intervalos entre as sessões, sete
edições de Fatosefotos da Semana —

Noticiário apresentado por Roberto
Figueiredo.

CANAL 13

CANAL 6
llh
llh45m
I2h

TVE — Circuito Nacional.
Reencontro.
Grand Prix — Programa automobi-

llh45m — Abertura.
Ilh50m — Igreja E' Notícia — VT — Programa

Ecumênico. Colorido.

12h — Agricultura e Pecuária — Apresenta-
ção de Saramago Pinheiro. Colorido.

13h — Panorama Italiano — Documentários.
Colorido.

13h30m — Sábado em Revista — Apresentação
de Henrique Laufer.

15h — Relatório Científico — Filme. Colo-
rido.

15h30m — Rio Dá Samba — Apresentação de
João Roberto Kelly. Colorido.

17h30m — Espelho da Alemanha — Documen-
tários. Colorido.

18h — Martinho Duarte em TV — Progra-
ma de variedade. Colorido.

20h — Cinerama 13 — Longa Metragem.
22h — Cinema de Milhões — Longa Metra-

gem.

ZYD-66

AM-940 KHz OT-4875 KHz
Diariamente das 6h às 2h30m

HOJE

15h — MÚSICA CONTEMPORÂNEA — Progra-
ma: J. Geüs Ba7id e Rolling st07ies em Concerto.' Produção de Alberto Carlos de Carvalho. Apresen-
tação de Orlando de Souza.

23h — NOTURNO — Sucessos e lançamentos
nacionais e internacionais. Hoje: Seals & Crobs,
Novos Baianos e Tina Charles. Produção de Carlos
Towsend. Apresentação de Fernando Mansur.

JORNAL DO BRASIL INFORMA — 7h30m,
12h30m, 18h30m, 0h30m, sábado e domingo 8h30m,
12h30m, 18h30m, 0h30m. Apresentação Eliakim
Araújo e Fernando Mansur.

INFORMATIVOS INTERMEDIÁRIOS — Flashes
nos intervalos musicais e informativos de um mi-
nuto, às meias horas de segunda a sexta-feira.

FM-ESTÉREO - 99.7 MHz

El ¦ia.

Diariamente das 7h à lh

HOJE

20h — Genoveva — Abertura Op. 81, de Schu-
mann (Bernstein — 8:10); Les Tendres Plaintes, La
Dauphine e Les Niais de Sologne, de Rameau (Vey-
ron-Lacroix — 11:35); Concerto em Si Menor, para
Violino e Orq. Op. 61, de Eigar (Menuhin e Boult —
47:40); Dois Coros — Gerusalém! e O Síg7iore da
ópera I Lombarái, de Verdi (Abbado, Coro e Orq.
de Scala — 9:05); Vallée á'Obermann, de Liszt (Ar-
rau — 14:56); Poema áo Êxtase, de Scriabin (Sve-
tlanov — 22:15); Concerto para Pia7io e Orq. ji° 22,
em Mi Bemol Maior, K 482, de Mozart (Casadesus-- 30:05; Quarteto n° 2, de Borodin (Quarteto Bo-
rodin — 27:20).

AMANHÃ

lOh — Till Eulenspiegel, de Richard Strauss
(Bernstein — 15:05); Trio n° 18, em Lá Maior, de
Haydn (Beaux Arts — 16:00); Apoteose áe Lully,
de Couperin (Leppard — 28:05); Fa7itasia para
Pia7io e Orquestra, de Debussy (Kars e Gibson —
23:10); Serenata em Dó Maior, Op. 48, de Tchai-
kowsky (Zinman — 29:36); Sonata em Ré Menor,
de Corelll (Zabaleia — 8:40); Suíte para Orques-
tra n.° 3, em Ré Maior, de Bach (Casais — 21:43);
Concerto para Violino e Orq. n.° 1, em Sol Me7ior,
ie Max Bruch (Masuko Ushioda e Ozowa — 23:00).

20h — No Reino áa Natureza — Abertura Op.
92, de Dvorak (Kertesz — 13:2Q); Impressões Seres-
teiras, Farrapòix.eJLenâa do Caboclo, de Villa-Lobos
(Magda TagliaréríB"— 13:00)\-Concerto n.° 1, em

Ré Maior, Op. ff,*aè Páganini (Orumiaux — 30:00);
Rapsódia para Çoritralto, Op. 53, de Brahms (Lucre-
tia Wset e Knappertsbuch — 13:55); Concerto de
Trompetes para as Festas no Canal de Versalhes,
de Michel-Richard de Lalande (Froment — 21:20);
Missa Assumpta est Maria, de Palestrina (George
Guest — 30:00); Sonata em Ré Maior, K 576, de
Mozart (Ashkenazy — 14:30); Concerto para Vio-
Uno, em Ré Maior, Op. 61, de Beethoven (Grumiaux
e Colin Davis — 41:42).

INFORMATIVO DE UM MINUTO - Dt 2a. a iíb., ti 9h, 12h, I5h,
18h, 20h, 23b e 24h; dom., li 10b, 13h, I5h, IBh, 20h, 23h 

'• 
24h.

Correspondência para a RÁDIO- JORNAL DO BRASIL, Av. Brasil, SOO- 29 andar - Telefone 244-4422.

Para rtcaber mtnulment» o Boletim da programaçío da Clínicos am
FM, basta anviar UMA VEZ a teu nom. • endereço i RADIO JB/FM,
Av. Brasil, 500. Oferecimento Rádio JB/Carlton.

MÚSICA
As atenções do tim de semana musical concentram-se

na estréia de In Memorian, de Marlos Nobre,
hoje à tarde, com a Orquestra Si7ifônica

Brasileira sob a direção de David Machado, regente que já
proporcionou à atual temporada carioca excelentes

concertos. No mesmo programa, Magáa
Taglíaferro será solista áo 5° Concerto, áe Saint-Saens.

Há aináa o Quarteto áe Corâas áa ünB com o
soprano Sônia Bom (hoje à noite, na

Casa áe Rui Barbosa) e a Si7ifônica Nacional com Ronalâo
Bologna e Nathan Schwartzman (amanhã, na Sala),

executa7iáo Estigmas, de Almeida Prado (pri7neira
audição no Rio) e o Concerto para Violino

e Orquestra, de Max Bruch

OSB — Concerto sob a regência do
maestro David Machado. Solista:
Magda Tagliaferro ao piano. Pro-
grama: In Memoriam, de Marlos
Nobre (em primeira audição mun-
diai); Concerto n.° 5, para Piano
e Orquestra, de Saint-Saens e Qua-
dros de uma Exposição, de Mus-
sorgsky. Hoje, às 16h30m, na
Sala Cecília Meireles. Ingressos a
Cr$ 60,00, platéia, Cr$ 50,00, pia-
teia superior e CrS 30,00, estudan-

_tes.
QUARTETO DE CORDAS DA UNI.
VERSIDADE DE BRASÍLIA - Forma-
do por Moysés Mandei, Valeska
Ferreira (violinos), Johann Scheuer-
mann (viola) e Guerra Vicente (vio*
loncelo). Participação especial do
soprano Sônia Bom. Programa: Se-
dimentos, 1973, de Lindembergue
Cardoso; Oito Canções, com poe-
mas de Cecília Meireles, de Heitor
Alimonda; Quero s*r Alegre, 1923,
de Villa-Lobos; Queixa da Moça
Arrependida, de Osvaldo Lacerda e
Quarteto n.° 2, de Guerra Peixe.
Hoje, às 21 h, na Casa de Rui
Barbosa, Rua S. Clemente, 134. In-
gressos a CrS 15,00.
ORQUESTRA DE CÂMARA HEBRAI-
CA-RIO — Concerto sob a regên-
cia do maestro Nelson Niremberg.
Solista: Noel Devos (fagote). No pro
grama, peças de Nepomuceno,
Haydn, Telemann, Vivaldi e Bach.
Domingo, às 20h30m, na Hebraica,
Rua das Laranjeiras, 346.

Ronaldo Miranda

ORQUBSTRA SINFÔNICA NACO-
NAL DA RÁDIO MEC - Concerto
sob a regência do maestro Ronaldo
Bologna. Programa: Concerto par*
Violino, de Max Bruch (solista:
Natan Schwartzman), Sinfonia n°. 4
em Ré Menor, de Schumann e Et*
tigma, de Almeida Prado. Amanhe,
às 21 h, na Sala Cecília Meireles.
Entrada franca.

ANTÔNIO DEL CLARO - Recital do
violoncelista acompanhado ao pia*
no de Maria de Lourdes Imenes.
Programa: Sonata em Mi Maior, de
Francoeur, Suite n°. 6, em Ré
Maior, para Violoncelo Solo, de
Bach, Sonata em Lá Maior Opus.
69, de Beethoven, Cantilena, de Ca-
margo Guarnieri e Variações da Bra-
vura para uma só Corda, sobre um
Tema de Rossíni, de Páganini. Dia
20, segunda-feira, às 21h, no IBAM,
Rua Vise. Silva, 157. Entrada franca.

LUIS SENI3E — Recital do pianista.
Dia 20, segunda-feira, às 20h,' no
Conservatório Brasileiro de Música,
Av. Graça Aranha, 58/12°.

MARIA LÚCIA GODOY - Recital
do soprano interpretando peças de
Cláudio Santoro, Schubert e obras
da Renascença Espanhola. Participa*
ção da pianista Maria Lúcia Pinho
e do clarinetista Jo=é Botelho. Dia
20, 2a.-feira, às 21h, na Sala Ce.
cília Meireles. Ingressos a Cr$ 40,00,
platéia, CrS 30,00, platéia superior
e CrS 15,00. estudantes.
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Serviço

TEATRO
TRÍS ATOS — Show do conjunto
At Duas Facei da Moeda, formado
por Álvaro Fernandes (violão, gui-
tarra e vocal), Evandro Coutinho
(contrabaixo, violão e vocal), Ri-
cardo França (percussão, flauta e
vocal). Paralelamente, exibição de

lides e filmes Super-8. Auditório
do Colégio S. Vicente de Paula,
Kua Cosme Velho, 241. Hoie •
amanhã, às 20h30m. Ingressos a
Cr$ 15,00.
SAMBA, PRONTIDÃO E OUTRAS
BOSSAS — Espetáculo sobre a vida

as composições de Noel Rosa,
apresentado pelo conjunto Coisas
Nossas. Teatro da Aliança Francesa
da Tijuca, Rua Andrade Neves, 315
(268-5798). Hoje, amanhã e do-
mingo, às 21 h. Ingressos a Cr$
30,00 e Cr$ 20,00, estudantes.
MACALÉ & MOREIRA DA SILVA -
Show com acompanhamento de re-
cjional. Hoie, às 21 h, no Ginásio da
PUC (Rua Marquês de São Vicente).
Ingressos a Cr$ 20,00.
HERMETO PASCOAL - Show do
pianista e flautista acompanhado
de seu conjunto, formado por Aleu-
da (voz e percussão). Leio (piano e

percussão), Mauro Senise (sax e
flauta), Márcio Montarroyos, (trom-
pete), Oberdan e Zé Carlos (sax e
flauta), Paulinho Braga (percussão),
Zcca (baixo) c Zé Eduardo (bateria
e percussão). Teatro Teres* Raquel,
R. Siqueira Campos, 143. (235-1113).
De 4a. a dom., às 21 h. Ingressos a
Cr$ 50,00 e Cr$ 30,00, esudantes,
à venda também na Livraria Muro,
Rua Vise. de Pirajá, 82, subsolo.
Até amanhã.
CAIA NA ESTRADA E PERIGAS
VER — Show de música popular
brasileira com o conjunto Os No-

vos Baianos, formado por Galvão,
Baby, Paulinho e Pepeu. Sala Cor-

po/Som, Museu de Arte Moderna,
Av. Beira-Mar. De 2a. a 6a., às
21 h. Ingressos a Cr$ 40,00 e Cr$
20, estudantes. Até amanhã.

EXTRA
CIRCO VOSTOK — Espetáculo com
números variados d» equilibrismo

malabarismo além de animais
amestrados, palhaços e maciços.
Praia de Olaria (aterro do Coco-
tá) — Ilha do Governador.
(224-2396). De 3a. a 6a„ às 20h
30m. Sábados e domingos, às 14h
30m, 17h30m, 20h30m. Ingressos:
Cr$ 20,00 e Cr$ 15,00, crianças
(geral), Cr$ 30,00 e Cr$ 20,00 (ar-
quibancada), Cr$ 40,00 e Cr$ 25,00
(cadeira lateral), Cr$ 50,00 e Cr$
30,00 (cadeira central) e Cr$ 200,00
(camarotes com 4 lugares). 
CIRCO DE MUNICH - Espetáculo
circense com mágicos, equilibristas,
aramistas, palhaços e o Globo da
Morte. Rua Maxwell — Vila Isabel.
(224-2396): Quinta e 6a„ às 20h30m,
séb. e dom., às lOh, 14h, 16h, 19h.
Ingressos a Cr$ 30,00 e Cr$ 20,00,
crianças — arquibancada, Cr$ 40,00
• Cr$ 25,00, crianças — cadeira la-
teral, Cr$ 50,00 e CrS 30,00, crian-

ças — cadeira central, Cr$ 200,00,
camarote (quatro I1.gares).
CIRCO TIHANY — Águas dançantes,
animais amestrados, acrobatas, d-
distas, palhaços, e mágicos, entre
várias outras atrações. Av. Presiden-
te Vargas (224-5884). De 3a. a 6a.,
às 21h, vesp. 5a., às lóh, sáb., às
15h, 18h, e 21h, dom. e feriados,
às lOh, 15h, 18h e 21 h. Ingressos:
cadeiras preferenciais — Cr$ 70,00,
cadeiras centrais — Cr$ 50,00,
crianças — Cr$ 40,00, cadeiras late-
rais — Cr$ 40,00, crianças — Cr$
30,00, cadeira simples — CrS 30,00
e Cr$ 20,00, para menores até 12
anos. Venda no local e no Merca-
dinho Azul.

CASAS NOTURNAS
DOCES BÁRBAROS - Show com
Caetano Veloso, Maria Betania, Gil-
berto Gil e Gal Costa. Acompanha-
mento de Djalma Corrêa (percussão),
Arnaldo Brandão (baixo), Chiquinho
Azevedo (bateria), Mauro Senise
(flauta e sax), Perinho Santana (gui-
tarra), Tomaz Improta (piano) e Tuzé
Abreu (flauta e sax). Direção musi-
cal de Gilberto Gil. Canecão, Av.
Venceslau Brás, 215 (246-0617 e
246-7188). 4a. e 5a., às 22, horas.
6.a e sáb., às 23h30m. Dom., às
20h. Ingressos a CrS 80,00, sem
consumação. Até amanhã.

BANANAS E PAETÊS - Show de
Sandra Bréa e Luís Carlos Miele,
acompanhados pelo bale de Juan
Canos Berardi e orquestra sob a
regência de Edson Frederico. Dire-
ção de Augusto César Vannucci.
Vivará, Av. Afranio de Melo Fran-
3a. a 5a. e dom., às 23h, 6a. e
sáb., às 24h. Ingressos a CrS
100,00, sem consumação obrigató-
ria. Até amanhã.
ALTA ROTATIVIDADE - Show da
Carlos Machado. Texto de Max
Nunes e Haroldo Barbosa. Direção
de Agildo Ribeiro. Coi.i Agildo Ri-
beiro, Rogéria, Solange Radialovich e
Ary Fontoura, acompanhados do
conjunto Brazorra. Sucata. Av. Bor-
ges de Medeiros, 1 426 (274-7999 e
274-7748). De 3a. a 5a. e dom.,
às 23h30m, 6a. e sáb., 24h. Couvert
de CrS 100,00 e consumação de
Cr$ 50,00,

SARAVA' — Show e música ao vivo
para dançar de 2a. a sáb., a partir
das 21 h, com o grupo Cravo • Ca-
nela, formado por Téo (percussão),
Reinaldo (teclados), Da Fé (contra-
baixo), Rocha (guitarra • violão) e
as cantoras Fabiola e Vera Lú-
cia e a orquestra de Neste
Schiavone. Rio-Sheraton Hotel, Av.
Niemeyer, 121 (274-1122). Couverl
de Cr$ 50,00.

SAMBÂO E SINHA - No térreo,
restaurante de cozinha brasileira
funcionando de 3a. a dom., dat
19h às 3h, com a participação doi
Cantores Negros e o piano de Lu-
eas. No 19 andar o show Volta

ao Brasil «m 80 Minutos, de 3a, a
dom., ai 24h. Com Ivon Curi, Judy

Millcr e Canarinho. Aberto a partir
das 22h, com música para dançar
Couvert de CrS 100,00, sem consu-
mação mínima. Rua Constante Ra-
mos, 140 (237-5368 e 256-1871)-
NEW BRASA SAMBA SHOW-2 -
De 2a. a sáb., às 22h, com a parti-
cipação de Gasolina, a cantora Biga,
passistas e ritmistas. Aos domingos,
às 22h, apresentação dos cantores
Sidney Magal e Sapoti ,da Manguei-
ra. Las Brasas, Rua Humaitá, 110
(246-7858 e 246-9991).
FOSSA — De 2a. a sáb., canções
românticas a partir das 22h t-om
os cantores Mano Rodrigues, Ivani
de Morais e Ribamar ao piano. Mú-
sica para dançar com Ribamar Trio
e Mojica Trio. Rua Ronald de Car-
valho, 55 (235-7727). Couverl d.
Cr$ 50,00.
A GRANDE NOITE - Musical com
a cantora mexicana Milagros Lan-
ti, os cantores Cy Manifold, H.
M. Richardson, Carlos Maia e ai
bailarinas Mado Echer e Sandra
Matera. Dir. musical Eduardo La*
ges. Criação de Expedito Faggionl-
Rincão Gaúcho, Rua Marquês de
Valença, 83 (264-6659 e 264-3545)
De 3a. a 5a. e dom. às 22h30m,
6a. às 23h e sáb. às 23h30m.
Couvert, de 3a. a 5a. e dom. a
Cr$ 40,00, 6a. e sáb. a CrS 60,00,
SEM TELECOTECO E* XAVECO -
Show com Osvaldo Sargen-
tel li e os cantores Mara Rubia,
Moacir, Ismael, Iracema, o violonista
Nanai e as Mulatas que não Estão
no Mapa. Oba Oba, R. Vise. de Pi-
rajá, 499 (287-6899 e 227-1289). Da
3a. a 5a. • dom. às 23h30m, óa. e
sáb., às 23h e lh. Couverl de Cr$
120,00.

LISBOA À NOITE - De 2a. a sáb.
a partir das 22h30m, apresentação
dos cantores Paula Ribas e Lult

M'Gambi e os fadistas Maria Tere-
sa Quintas e Antônio Campos. Ru»
Francisco Otaviano, 21 (267-6629).
NEW YORK CITY DISCOTHEQUE -
Diariamente, a partir das 21h, mú-
sica para dançar com o sistema de ar
vfdeo-disco. Rua Vise. de Pirajá, 22
(287-3579 e 287-0302). Consuma
ção de 2a. a 5a. e , den., a Cr$
50,00 e 6a., sáb. e véspera de fe-
rlado a Cr$ 80,00.

DANCIN' DAYS - Diariamente a
partir das 22h, música para dançai
e show das Frenéticas Roquetes.
Shopping Center da Gávea,
R. Marquês de São Vicente, 52 —
2.° andar. Ingressos de 2a. a 5a. e
dom., à Cr$ 50,00 e Cr$ 30,00,
estudantes, Sexta e sáb. Preço
único, Cr$ 50,00.
HELENA DE LIMA - Show de 5a. a
sábado, a partir das 22h30m, com
a cantora acompanhada de seu «.on-
junto. De 3a. a dom., a partir das
21 h, música para dançar com o con-
junto Renovasom. Tijucana, Rua Mar-
quês de Valença, 71 (228-8870).
Couvert de Cr$ 25,00. 

SAUDADES DO BRASIL EM PORTU-
GAL — Show de nostalgia e carna-
vai com Ivan ei Jaick e Maria da

Graça. Acompanhamento de guitar-
ras portuguesas, piano, órgão e ba-
teria. Música ao vivo para dançar.
Adega de Évora, Rua Santa Clara.
292 (237-4210). De 2a. a sábado, a
partir das 22h. Couverl de Cr$ . .
40,00.

BIERKLAUSE — Show diariamente às
22h, com o conjunto de Araripê e
os cantores Neg e Wander Silva.
Participação dos cantores Everardo
e Mareei Link. Aberto a partir das
19h com música {-«ara dançar. Rua
Ronald de Carvalho, 55 (Praça do
Lido - 235-7727). Couvert Cr$
40,00.

CASA DO TANGO - De dom. a
5a., às 22h, Samba • Carnaval, com
o cantor Sidney Silva, passistas e
ritmistas. As 24h, Tangos • Boleros,
com Perez Moreno. As 6as. • sáb.,
ainda um terceiro show à lh30m.
com José Fernandes, Célio Reis,
Pepe Moreno e Luis César, Aos
sáb. a partir das 14h, apresenta-
ção das Mulatas de Ouro em show
de passistas a ritmistas. Rua Vo-
luntários da Pátria, 24 (226-2904).
Couverl de Cr$ 30,00 sem consuma-
ção mínima.

BARES
MIKONOS — No segundo andar,
diariamente, a partir das 22h mú-
sica ào vivo para dançar com o
conjunto do saxofonista Meireles.
Formado oor Maurício (baixo), He-
Unho (guitarra/ e Tião (bateria), a
a cantora Valéria. No primeiro an-
dar, discoteca e galeria da arte.
Avenida Bartolomeu Mitre, 366.
(294-2298). Consumação dt Cr$
100,00.

FRANK'S BAR — Aberto diariamen-
te das 17h às 4h. A partir das
22h, múska ao vivo com os pianls-
tas Luis Carlos e Mary e o cantor
Paulo Leandro. Av. Princesa Isabel,
185 (275-9398 • 275-9249). Sem
couverl e consumação mínima.

LE CASSEROIE — Aberto diariamen-
te a partir das 20h, com pista d*
dança e os conjuntos do organista
Anselmo Mazzoni e da pianista
Nilda Aparecida. Serviço d» rei-
taurante. Nó Everest Hotel, Rua
Prudente Morais, 1 117 (287-8282).
Couverl de CrS 35,00.

BOTEQUIM-19 — Aberto diariamen-
te das 19h em diante, também com
serviço de restaurante. A partir das
21 h, música ao vivo com o pianista
Chiquinho e a cantora Cláudia Ver-
siani. R. Maria Quitéria, 19...
(267-2231). Às sextas a sábados,
couvert de Cr$ 10,00 e consumação
de Cr$ 30,00.

FACE'S — Show de ja» todas as
3as., às 21h30m, com o trompe-
tista Mareio Montarroyos acompa-
nhado de seu conjunto, formado
por Cristóvão Bastos (piano), Ri-
cardo Silveira (guitarra), Luis Car-
los (bateria e vocal), Jamil Jones
(contrabaixo) e David Sion (per-
cussão). Anexo ao Meia-Trava, Auto-
Estr. Lagoa-Barra, 480 — 399-3033).
Ingressos a Cr$ 50,00.

O BERÇO DE OURO

Ü REFLEXÃO DE UMÂ *
SOCIEDADE EM EXTINÇÃO

Segunâa-feira, às 21 horas, no
Teatro Cacilda Becker, o grupo- Os
Atores fará a apresentação da peça
O Berço de Ouro especialmente para
a classe teatral e a critica. Em car-
taz desde o dia 3, com apresentações
diárias, O Berço de Ouro, de E. C.
Caldas, tem direção de Almério Belém,
responsável pelo grupo, que já ence-
nou As Beterrabas do Sr Duque, Os
Mansos da Terra, e O Jogo da Caça
ao Pássaro.

A escolha da montagem de O Ber-
ço de Ouro surgiu depois de o grupo
ter enfrentado problemas de censura
ao tentar encenar os textos Porta
Pantográfica — Mantenha-se Afasta-
do e Parabéns Pra Voxe, ambas de
Raimundo Alberto e proibidas.

"Se não tivéssemos optado por
um trabalho não empresarial" — diz
Almério Belém — "teríamos que par-
tir para uma solução fácil e imedia-
tista. Com esta filosofia continuamos
a procurar um autor, de preferência
nacional, que tivesse algo a acresceu-
tar e que, ao mesmo tempo,-não esti-
vesse preocupado com o sucesso de
bilheteria. A escolha recaiu em Caldas,
autor de outras peças como Corgo do
Vau e Profecias de Nostradamus.

Na medida em que trabalhavam
no texto de O Berço de Ouro desço-
briram dois movimentos bem distin-
tos: a sociedade em extinção, repre-
sentada pelos Marcondes, com a che-
gada do seu filho áe mil bocas e o
surgimento de uma nova sociedade,
representada por uma parcela da
criadagem.

. "Outro dado importante que o
texto nos coloca é a interferência da
platéia, em níveis diversos, represen-
taâa pelos atores dentro da visão do
comportamento que eles têm dessa
platéia. Essa interferência gera uma
situação dramática bastante insólita
com o surgimento do próprio diretor
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Os Atores encontraram em Berço de Ouro
a solução fora do fácil e imediatista

da peça ameaçando suspender o es-
peiáculo.

Com os atores desenvolvendo um
trabalho que convencionaram chamar
de "miolo" e "platéia", aboliram o fi-
gurino tradicional, ficando cada ator
com a roupa ão seu dia-a-dia. Esse
dado é importante na medida em que
os problemas abordados no trabalho
não fiquem restritos apenas a uma
sala de espetáculos, mas reflitam a
problemática do homem".

"A dificuldade maior no levanta-
mento do espetáculo residiu" — diz
Almério Belém — "principalmente em
encontrar pessoas dispostas a desen-
volver um trabalho não empresarial
e sem tempo pré-determinado para a
estréia. A saida de alguns e a chega-
da de outros elementos foi um desa-
fio enorme para nós, que começamos

juntos e conseguimos colocar o tra-
balho em pé. A direção foi a mais
aberta possível e a troca de experiên-
cias muito positiva, pois a nós se jun-
taram elementos dos grupos Areia e
Casulos. E' um trabalho sem "tru-
quês", onde ator e espectador estarão
juntos o tempo todo, cara a cara, do
inicio ao fim da ação".

O elenco áe O Berço de Ouro in-
clui os nomes de Salomon Turkienicz,
Elisabete de Paula, Carmem de Cas-
tro, Lucrécio Iacovino, Marcos Roma
Santa, Zulmira Miranda, Maria das
Mercedes, Sandra Miranda, Paulo Ro-
cha e Helena Cláudio. O espetáculo
ficará no Teatro Cacilda Becker até o
mês ãe outubro. O Berço de Ouro ob-
teve Menção Honrosa no concurso
Prêmio Serviço Nacional de Teatro de
1968.

AONDE LEVAR AS CRIANÇAS
Embora sem grandes novidades, o pano-

rama teatral para as crianças apresenta um
leque de opções bastante amplo. No Tablado,
O Patinho Feio é uma peça comovente, bela
e profunda, que toda criança merece ver. Ou-
tra recomendação obrigatória é A Lenda do
Vale da Lua, uma montagem marcantemen-
te brasileira que recria um bumba-meu-boi
no palco, com muita categoria teatral. Eu
Chovo, Tu Choves, Ele Chove parte do texto
que tirou o primeiro lugar no concurso do
Teatro Guaíra e constitui, em um espetáculo
bonito e bem-humorado. Duas peças de Ma-
ria Clara Machado são também seleções se-
guras: Maria Minhoca, uma das cinco melho-
res produções infantis ão ano passado, e A
Verdadeira História da Gata Borralheira, na
divertida versão teatral concebida por Wolf
Maia. Também podem ser interessantes as
montagens de Ambrósio, o Boneco, A Meni-
na Que Sonhava e o Palhaço Iniaginador.

Ana Maria Machado
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Gê Orthof (o Pingo) e Abelardo Jacobina
(o Chuveiro) apresentam

Eu Chovo, Tu Choves, Ele Chove
no Museu de Arte Moderna

TEATRO
A LENDA OO VALE DA LUA -
Texto João das Neves. Dir. Ma-
noel Kobachuk. Músicas de Espirito
Santo, Apresentação do Grupo Car-
reta com Conceição Corrêa, Jorge
Crespo, Júlia Guedes, Manoel Ko-
bachuk • Tunico. Teatro Gluacie Gill,
Pça. Cardeal Arcoverde. Sáb. a
dom., 15h30m. Ingressos a Cr$
15. Até dia 10 de outubro.

AMBRÓSIO, O BONECO - Texto,
José luis Rodi, dir., José Roberto
Mendes. Com Betty Erthal, Laís
Dória, Aline Molinari e outros.
Teatro Cacilda Becker, Rua do Ca-
tete, 338. Sáb., 17h e dom., lóh.
Ingressos a CrS 15.
A MENINA QUE SONHAVA - Tex-
to e dir. de Simone Hoffmam. Com
Luci Gondá, Lia Sol, Fernando Cé-
sar e Anthenor Ribeiro. Músicas de
Paulo Guimarães. Teatro Opinião,
R. Siqueira Campos, 143. Sáb. e
dom., às lóh. Ingressos Cr$ 15,00.
O PATINHO FEIO - Musical texto
c dir. de Maria Clara Machado. Mú-
sica, John Neschling, coreografia
Nelly Laport. Com Sura e Fernando
Berdltchevsky, Maria Cristina Gatti,
Thait Balloni, Ana Lúcia Paula Soa-

res e outros. Tablado, Av. Lineu de
Paula Machado, 795. Sáb. e dom.,
às lóh e 17h30m. Ingressos a Cr$
20,00.
FAÇA DO COELHO REI - Texto
Pedro Porfírio. Dir. Luiz Mendonça.
Com Alice Viveiros, Bren Boni •
De Bonis. Teatro Nacional da Co-
média. Av. Rio Branco, 179. Sáb.:
15h e 17h, dom. 10h30m e 15h
30m. Ingressos a Cr$ 15,00.
EU CHOVO, TU CHOVES, ELE CHO-
VE — Texto e dir. de Sílvia Orthof.
Com o Grupo Casa de Ensaio. Mu-
seu de Arte Moderna, Av. Beira-
Mar. Sáb. e dom. lóh. Ingressos a
Cr$ 25,00 e Cr$ 20,00, sócios do
museu e crianças. Espetáculo reco-
mendado pela crítica.

A VERDADEIRA HISTÓRIA DA GA-
TA BORRALHEIRA - Texto Maria
Clara Machado. Direção de Wolf
Maia. Com Angela Leal e Sandra
Pera. Teatro Casa-Grande, Av. Afra-
nio de Melo Franco, 290. Sáb.' e
domingo, 15h30m. Ingressos a Cr$
25,00.
PERERICES DO SACI - Texto M.
Cena. Direção de Marcondes Mes-
queu. Apresentação do Grupo As-
falto Ponto de Partida, com Beth

Corrêa, Paulo Custódio, Luiz Loio-
Ia e Joel dâ Silva, Teatro Armando
Gonzaga, Mal. Hermes. Sáb. e dom.
10h30m. Ingressos a Cr$ 10,00. Até
amanhã.
PALHAÇO IMAGINADOR 

~MusT-

cal de Ronaldo Ciambroni. Direção
de Rainer Viana. Com Adriana de
Figueiredo, João Gomes do Rego,
Silvia Betina e Maria Stela de Oli-
veira. Coreografia, Juliana Cunha.
Cenografia, Vera Figueiredo. Teatro
Luiz Peixoto, Rua 20 de Abril, 14.
Sáb. e dom., 17h. Ingressos a Cr$
10,00. Até dia 26.
O SAPO DOURADO - Texto, dire-
Ção e músicas de Dtlu Melo. Com
Roberto Argolo, Claudiomar Carva-
lha!, Sérgio Machado, Aline Veiga
e Iracema Borges. Teatro da Gale-
ria, Rua Senador Vergueiro, 93. Sáb.
e dom., 17h. Ingressos a Cr$ 15,00.
Até dia 26.
LIBEL, A SAPATEIRINHA - Dir. Jor-
ge Lúcio. Prod. Ruth Machado. Com
Ruth Machado, Jorge Lúcio, Beto
Pinheiro, Pery Ramos e Guilherme
Santarém. Teatro Arcádia, Trav. AU
berto Cocozza, 38, Nova Iguaçu.
Sáb. e dom., 15h e 17h. Ingressos
a CrS 10,00 e Cr$ 5,00, crianças.
Até dia 26,

O CASAMENTO DE DONA BARA-
TINHA — Musical de Regis Rodrigo
e Eliete Regina. Dir. Regis Rodrigo.
Com Mário Trinkaus, Walmir Jr.,
Lais Tadeucchi. Auditório do Gra-
jaú Tênis Clube, Av. Engenheiro
Richard, 83. Sáb lóh e dom., lOh
e lóh. Ingressos a Cr$ 10,00. Até
amanhã.
CHAPEUZINHO VERMELHO - Dir.
Elizeu Miranda. Apresentação do
grupo Arco da Velha, com Jane
Vieira, Edgar Martorelli, Irene Ma-
ria e Elizeu Miranda, Colégio Franco
Brasileiro, Rua das Laranjeiras, 13.
Dom, lóh. Ingressos a Cr$ 15,00.
DOROTÉIA, A BRUXINHA REBELdI

Texto de Elizeu Miranda. Dir. Ri-
cardo Lavalhos. Com Wanda Gue-
des, Teresa Cristina, Edson Mourão
e Solange. Aliança Francesa da Ti-
jucá. Rua Andrade Neves, 315. Dom.
IQh e lóh. Ingressos a Cr$ 15,00.
DONA TELEVISÃO E' UMA FADA-
BRUXA - Texto Caú. Dir, Fayzel.
Teatro Porão-Opinião, Rua Siqueira
Campos, 143. Sáb, e dom. lóh e
17h30m. Ingressos a Cr$ 15,00.
CHAPEUZINHO VERMELHO - Dir.
Sueli Poggio. Prod. Paulo Barcelos.
Participação do grupo Fantasia, com
Fátima Barcelos, Dino Romano, Ama-
lia Augusta e Eliana Rocha. Teatro
Teresa Raquel, Rua Siqueira Cam-
pos, 143. Sáb. 17h. Ingressos a CrS
15,00.
PERNALONGA, UM COELHO EM
APUROS — Texto e dir. Dino Ro-
mano. Prod. Paulo Barcelos. Apre-
sentação do grupo Fantasia, com
Dino Romano, Amália Augusta e
Eliana 'Rocha. Teatro Teresa Raquel,
Rua Siqueira Campos, 143. Dom.,
17h. Ingressos a Cr$ 15,00.

TEATRO MÁGICO DE BONECOS DE
BIG JONES — Fantoches e mario-
netes. Pça, Seca, Jacarepaguá. Sáb.
lOh. Entrada franca. Promoção da
Diretoria de Parques • Jardins.

CHAPEUZINHO VERMELHO - Pro-
dução de Roberto de Castro. Parti-
cipação do grupo Carrossel. Teatro
Leopoldo Fróes, Pça. da República,
Niterói. Dom. lóh. Ingressos a CrS
15,00.

O SOLDADO, O PALHAÇO E A
MENINA — Participação do grupo
Era Uma Vez. Com Paulo Matozinho
e Eliza Simões. Aliança Francesa da
Tijuca, Rua Andrade Neves, 315.
Sáb. lóh. Ingressos a Cr$ 15,00.

PINÓQUIO, O BONECO DE PAU -
Texto e dir. Jair Pinheiro. Com Léa
Patro, Elisio Moreira e Olegário de
'Holanda. Teatro de Bolso, Av. Ataul-
fo de Paiva, 286. Sáb. e dom., lóh.
Ingressos a Cr$ 25,00.

AVENTURA DE JUJUBA E TETECA
Texto e dir. Bosco Scaffs. Apres.

grupo Sétimo Ato, com Liza Torres,

Carlos Gomes, Odair Viana, Carlos ;
Faria e Paulo Queiroz. Teatro, da ,
Amizade, Rua Retiro dos Artistas, .
571. Pechincha, Jacarepaguá. Sáb.
e dom. 16h30m. Ingressos a ' Cri
12,00 e CrS 8,00, crianças. *
MARIA MINHOCA - Texto e"dir. '

Maria Clara Machado. Com ver*
mano Filho e Cristina do Rego
Monteiro. Museu de Arto Moderna. -
Av. Beira-Mar. Sáb. e dom. l*7h. *

OS TRÊS PORQUINHOS E GASPAR. 
*

ZINHO, O FANTASMINHA LEGAL •
— Texto e dir. de Roberto de "Cas- '
tro. Apresentação do Grupo .Car* „
rossel. Teatro da Praia, Rua fran- _
cisco Sá, 88, Sáb. lóh. Ingressos *
Cr$ 15,00. Meia-hora antes do espu-
taculo, recreação infantil com utitio É
Heraldo.

BRANCA DE NEVE E OS SETE «
ANÕES - Prod. Roberto de Castro. .
Apres. grupo Carrossel, com Josc.li-
to, Abílio Campos, Claudia Wagner
e Isabel Cristina Teatro da Praia, R. m
Fco. Sá, ' 88. Dom. 15h. Ingresso*
CrS 15,00. Meia hora antes do es--
petáculo, recreação infantil com*"tT*
tio Heraldo.
DONA RAPOSA, O MACACO TA' *

CERTO — Texto e dir. de Jjir Pi- -
nheiro. Com Lea Patrô, clico Mo-»
reira e outros. Teatro de Bulsu, Av. •
Ataulfo de Paiva, 269. Sáb. e dom. ;
17h. Ingr. Cr$ 25,00. :__ .
QUEM QUER CASAR COM A DONA;
BARATINHA — Produção de Rftber-,
to de Castro. Participação do ,g,ru- >
po Carrossel. Teatro da Praia,-Rua -
Francisco Sá, 88. Dom.; lóhVln-"
gressos a Cr$ J15,00. Meia hora an- J
tes do espetáculo, recreação infan-
til com titio Heraldo, ltJI *

O GRANDE MISTÉRIO DA ÍÍÕ \
RESTA — Adaptação livre de" um"
conto popular pelo grupo Carfeta. *
Com Jorge Crespo, Toinho Berliar-*
des, Júlia Guedes e Manoel* Ko-«
bachuk. Teatro de Bonecos • Fan-•
toches do Parque do Flamengp. ;
Sáb. e dom. 10h30m. Entrada j[.aj)- ,
ca. .
AS INCRÍVEIS INVENÇÕES DO„ DR
AQUOSO — Apresentação do-Cru-,
po Fantoche, com Amália Nochi, -
Maria Eduarda e Marco Mirelli. O
Gran Circo Batatinha Apresenta — [
Apresentação do Grupo Queb/a,-Q?-,
becas, direção de Murilo Lima, com "
Cylemar Curty, Jorge Correia, Gil-*
van Tavarini e Silvio Curty. Recanto'
Feliz, Teatro de Marionetes. Progra-*
mação conjunta de peças no Parque •
do Pão de Açúcar, Morro da Urca."
De 2a. a sáb., das lOh às 18h30m,,
dom., das 9h às 19h. Ingresso io-.
cluído nos preços das passagens ao
alto do Pão de Açúcar: criança até"
três anos, grátis, de três a 12 a/ios, „
CrS 13,00, mais de 12 anos.CrS*
26,00 (ida e volta). ¦ •

CAPITÃO BERIGUNDI - De Wash-'
ington Guilherme. Com América'
Maria, ítalo Freitas, Conrado Gon-'
çalves e Lina Costa. Teatro Brígife'
Blair. Rua Miguel lemos, 51 •
(236-6343). Sáb. e dom. 17h> In-"
gressos a Cr$ 15,00. -; ;
O CARROSSEL MARAVILHOSO - <
Texto de Washington Guilherme, di-'
reção de Brigite Blair. Com André .
Prevot, Luci Costa, Marco Silvados, i
Teatro Brigite Blair, R. Miguel Le- -
mos, 51 (236-6346). Sáb. e dom.,*
às lóh. Ingressos a CrS 15,00^ ,
O COELHO PITOMBA - Taatro-Bri-;
gito Blair. Rua Miguel lemos",." 51 

'

(236-6343). Dom. 18h. Ingressos a!
Cr$ 15,00.
CINEMA ^_ ;

RITMQ ALUCINANTE - Ver EsfréiTi :
em Cinema. (Livre). "• ¦
A TERRA QUE O MUNDO ESQUE- '.
CEU — Ver Continuações em Cihe- .
ma. (10 anos).  ».- i
PATETA, O SUPER ATLETA - Ver I
Continuações em Cinema. (Livre).- i
O MUNDO EM QUE~*GETÚLIÓ~*VÍ. '
VEU — Ver Continuações em Clne. •
ma. (Livre). $ ,
O HOMEM QUE QUERIA SER RE) - !
Ver Continuações em Cinema.. (10»
anos). v

Minister & Canecão
apresentam

* *MariaBethânia
Cal Costa

Caetano Veloso
Gilberto Gü

Devido ao grande sucesso,
os Doces Bárbaros continuam

a.o Canecão até 19 de setembro.
Horários: í canecão

4a. • 5a.-foira: 22:00h
6a. a sábado: 23:30h

Domingo: 20:00h

QQCD
Patrocínio de cigarros

Informações tel.
24<>-0(>17-a4«-7188
2(i(>-Í<i21-286-9293
28G-9UÍ3

MS___ü____M
* « * * ORIENTO

O mais luxuoso restaurante chinês da América do Sul e corru
preços módicos. Rua Bolívar, 64 — em frente ao Roxy — esq. Av.-*
Copacabana, 940 — Tel. 257-8765 — Estacionamento próprio -

RESTAURANTE

A MELHOR COZINHA - O MENOR PREÇO
Camarão Empanado .Frango Xadres .Carne Desfiada

Ar Condicionado — Ambiento Familiar
R. B. da Torre .450-Prox. N. S Paz- Ipanema

\ÈW>_*
O» DEMONÍACA

..MENTE DE
AlFRED HITCHCOCK
O DIABOLICAMENTE
DIVERTIDO
FILME

um filme cie
ALFRED HITCHCOCK URIF 3,00-5.20 -7.40 -10,00

2.4J3-5.00-7.Z0
MÜ-Meia Noite1&r

mm\ IIAR«S;WILLIAM IBS\NE:^''«KÍ& í"
]" 2jO;4;5Õj10430 J

«ÍDOFLME DELUCHINO VISCONTI

íHi I WM* __í
VIOLÊNCIA

K PAIXÃO
(GRUPPO Dl FRMIGLIR IN UN INTERNO )

BURT LANCASTER • HBJV1UT BERGER
SILVANA MAGAND uc»hicol<» h »»

BOJE ©MLwmm
°' . —- -;J.50-4.Çu-7,tO-9,;o| HM-7.4M0.

________>

RESTAURANTE CHINÊS.
COZINHA CHINESA

Fácil estacionamento c/manobraíro;,
Diariamente dat 12:00 às ?4:00ht

Sibldos dai 12:00 às 05:00hs
-¦_ .mr.*i—?l AV.ATLÂNTICA,3880 pfc. 

*Vp

P /M"í£- 1212 p/2 Vi~** 
* "PRAIA DE COPACABANA•ttí.287.3955,
 Aceita-se todos cartões de crédito

J* j? n>tUuj)W ^____Zmi
¦"'_Ú t_\_T__\'

_J| M_u ¦

GENUÍNA COZINHA CHINESA

Diariamente das 12 as 14 e 18 a% 2*3 hs _&_?
Rua Carlos Góis, 344 em frente ao C<ne Leblon V

Ar condicionado Tel 294 4947

RESTAURANTE I
COZINHA CHINESA

RUA ALMT GUILHeV '4 LEBLON TEL 267 6280 '*"*

(lim Perigosa Avntura... esuv tMifruwe¥k*»mlm- - hnEmai IcliilCil»

OPomsmOue
OueriaSerRei

ItiMiMWriKItefflliEâ

-••iSsa!ife/ntrrai'.-'-'!Írí

t£Faf|tt)ctòhU>rir^J|

HI
2JO-5-7JO-IOIK

HOJE Do novela de ¦jSí^_.-

BPTlS M i^-^-X^^MMs*. EOGftRRICfBURROUGHS /______,
ÍTTTVTÍTÍ3 ¦# 

'~Jc8a '^^^ 
m\ jí * V'*1^Íb^ ooirrordeTARZAN /AjÍÊ _\íâ____Z f ^^i^l 111 I i n_m DOUG McCLURE -ÍÍÊ__\w>-^

ms___—_ ÜBJEi. *'flav>.«L \ \\ ¦%vVvt\^\v-\\\^^Mk.r'USAN':'E>iMAl"::'(:"1 ^ á£rT_WÊ__ic\.

%___^_^B& t ^^K?^x^V\ y.VX rV-^L ^S 'V^^L kevínconnor. ^^^S^^^B

I VTa»-»?- - y-^_&~^_^_^_^_^_^_^_~F^ -h~:0 ATÉ IO ANOS r.^Lr.-.~. JBBB

mm

SandraBrea ScMiele
SO HOJE E no vivará
AMANHA Av. Atranío de Mello Franco, 296

Tali. 247-7877* 267-2313

^fcpaã^sa
Restaurante

Show
ALMOCE BEM COM COZINHA CATEGORIZADA.

• À3 22 HS.i NEW BRASA SHOW N.° 2
AOS SÁBADOS NO ALMOÇO, FEIJOADA COMPLETA COM

SAMBA
RUA HUMAITÁ, 110 - RESERVAS: 2^6-7858 E 246-9991
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LUIZ CARLOS BRAVO [CAULOS-

PROBLEMA N.° 471

T 0 E

?P
H S C|

L
....Encontradas 155 palavras: 37 de 4 letras;

60 de 5; 37 de 6; 15 de 7; 3 da 8;
2 d» 9; • I da 10.

INSTRUÇÕES

O objetivo deste jogo é formar o maior número possível de palavras
de quatro letras ou mais, usando apenas as letras que aqui aparecem mis-
turadas • que formam uma palavra-chave (a palavra-chavt é sempre apre-
sentada na edição do dia seguinte, em letras maiúsculas, juntamente com
as palavras encontradas no problema anterior). A letra maior deverá apare-
cer obrigatoriamente em todas as palavras, «m qualquer posição. Uma letra
não poderé aparecer em cada palavra maior número da vezes do que a pa-
lavra-chave. O. autor não usa dicionário • só apresenta palavras de uso cor-
rente, por isso o leitor muitas vezes encontrará mais palavras do que as publi-
cadas no dia seguinte. Não valem verbos, nomes próprios, plurais nem gíria.

PALAVRAS DO N.° 470:

acinte, acn», ante, bacinett, bani», bem», carente, carn», cana, cínica,
carn», CIBERNÉTICA, ciência, ciant», cinética, cínica, cinta, cintaira, cranl»,
cretina, crina, encarte, «ntt, «ntre, tlnii, étnica, inca, Incerta, inércia,
inert». Inteira, irl-ntt, néctar, iwta, nétar, r»n», ranta, reticência, retine,
técnica, ténia, tenra, terna, tina, tr»na, trinca.

HOBéscapo JEAN PERRIER

FINANÇAS AMOR SAÚDE PESSOAL
CARNEIRO - 21 de março a 20 de abril

¦jtff-ijSV
Cuidado com os empreen-
dimentos que serão con-
cluidos rapidamente de-
mais. As transações finan-
ceiras serão boas.

Voe» s» sentirá seguro do
amor da passo» amada.
Não procur» complicações
sentimentais. Harmonia fa-
miliar.

Risco de insônia • de
enxaquecas; evite to-
dos os estimulantes.

Não adi* um problema
familiar qua voei da-

v» resolver.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio
Não tenha medo d» exe-
cutar os seus projetos •
as suas Idéias, pois voei
encontrará pessoas que po-
derão ajudé-lo.

O dia vai lh» traier uma
agradável aurprai», princi-
palmem» do plano amiga-
vel ou familiar.

Circulação tangufnea
defeituosa qu» dev»
ser vigiada:

Não contradiga
próximos pai»
precisa deles.

•»ui
voei

__________ — 21 de maio a 20 de junho
Cuidado com ai pessoas
inseguras. Perda possível
de documentos. Mas o pia-
no financeiro seré excelen-
te. Você pode fazer espe-
culações.

Um projeto feito «m ce-
mum cem • pessoa amada
• deixará apaixonado. Dê
atenção aos s»u> filhos.
Falta d» harmonia familiar.

Coma alimentos ricos
em vitaminas • tudo
irá muito bem.

Voei encontrará um
obstáculo inesptrado
qu» voct d»v» sobra-
pujar.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho
A sort» vai ajudá-lo. Apro-
veit» as oportunidades •
não chegue atrasado no
trabalho c saiba mostrar
sua capacidade.

Resista ia aventuras para
não prejudicar um amor
sério. No plano familiar,
tom» cuidado com um pa-
ren.» próximo qu» procura
prejudicá-lo.

Não beba demais e,
sobretudo, nada d» ál-
cool, se quiser qua tu-
do corra bem.

Revela sua força sendo
modesto • bom.

IEÃO - 22 de julho a 22 de agosto
E' numa associação que ob-
terá o melhor resultado.
As transações financeiras
serão muito bem influen-
ciadas. Trabalho fácil.

Organii» sua vida • faça
um projeto na companhia
da pessoa amada. Uma car-
ta qu» voe» esperava há
muito tampo podará che-
gar hoj». '

Riscos de dores arti-
culares e musculares.
Não faça esforços.

Aceit» as pequenas ale-
grias da vida • procur»
s» distrair.

VjjgEM - 23 de agosto a 22 de setembro
Explore uma Informação
que lhe for confiada. Óti-
mo dia para começar um
processo • para todas as
assinaturas.

Voe» tara muito pouco
tempo a dedicar • pessoa
amada, hoj*. Voei sara in-
tairament» tomado por sau
trabalho. E' muito melhor
assim.

Nervosismo,. Irritabili-
dade e cansaço: leitura
benéfica.

Siga • tenha confiança
_ na sua intuição, «Ia vai
i lh» dar sort*.

BALANÇA — 22 de setembro a 22 de outubro
Prossiga seu «Ivo com ar-
dor • sem pensar «m ou-
trás coisas. Oi empreendi-
mentos novos serão favo-
recidos.

tncontre feliz qu» você
•spariv» »m a»gr»do. El*
vai lh» dar grandes »sp*-
rança» para • nu futuro.
Resolva seus problemas fa-
miliaras «m tuspanso.

Coma alimentoi
em cálcio.

Nio «xagar» auat difl-
cuidadas • s*j» tanax.

ESCORPIÃO — 22 de outubro a 21 de novembro
_£______. ^oc* aea'5sr* eom um ma'* I S*tt humor não »stá d»

,/ft25§^ik entendido • porá em dia I acordo com o da pessoa Cuidado com seus in- Acab* cem toda •
R-______}¦£_ Um p'°íe<0- NSo *e com" I ""¦d»' '»•• l,,r» P'»vav*l- testinos, inflamação. Se- qualquer idéia pracon-'»VfKJiSpNr prometa com coisas insig- ment* discussões verdadai- rá melhor consultar um cebidt.'njffir nificontes. Não assine do- I rament» inúteis. Prudência, médico.

>v —«*__• cUmentos. I

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro
Bom clima profissional no
qual um projeto atrairá to-
da * tua atenção: seja
mais conciliador com os
seus colegas • nio esqueça
um encontro d» negócios.

Nio poup» seus «sforçes
para raalizar uma pisquiia.
Voe» »stá «rrado pois ¦
passo» amada só pensa »m
voei • »m mais ninguém.

Tom» alguma coisa pa-
ra que seus rins pos-
sam funcionar.

Organiz» melhor mu
tampo. Isto vai lh» «vi-
tar muitos aborracimen-
tos.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro
Você terá muitos projetos
e muitas idéias mas pense

, bem antes, pois ninguém o
ajudará. Estudos • contratos
favorecidos.

Um sentimento novo po- I
dera ser prejudicado por
seus laços atuais. Voei t*-
rá qu» «acolher mas tom»
cuidado com as aventuras.

Você estará em plena
forma física e fará
grandes esforços.

Examine suas dificulda-
des • procur» resolvi-
Ias.

, AQUÁRIO — 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Você poderá empreender,
solicitar • assinar um con-
trato. Dia benéfico para
procurar dinheiro ou um
novo emprego.

Mudança d» ar • encontro
d* novos rostos. Assim,
voei fará a oportunidad*
d* encontrar uma pessoa
•xcapcional.

Fiqu» mais calmo: cui-
dado com seus nervoi
qu» podem traí-lo.

Circunstancias favorá-
vais para assumir com-
promissos.

PEIXES — 20 de fevereiro a 20 de março
""_$»___!_
m aa^55_T*?ç\

jhCS^_ Áshl

Os astros vão lha permitir
resolver um certo negócio.
Mas o domínio financeiro
é sempre pernicioso. Cui-
dado.

Antes d» criticar, «xamin»
bem a situaçie.

Saúde boa mas os exer-
cícios físicos serão sa-
lutares. Evite os exci-
tantes.

Não seja independente
demais mas consolida
suas relações.

CRUZADAS CARL0S DA SILVA

. ™._( HORIZONTAIS — 1 nome dado, em geral, aos tumores 25 — consagras a, transmites gratuitamente. 26 — cama-
ih. sangüíneos, *, «m particular, às hemorragiai enquistadas das de quaisquer coisas. 28. — usurário, que tem por". 

. nos órgãos genitais. 11 — aqueles que interpretam os so- hábito ou costume fazer alguma coisa.' """~ nhos de outrem. 12 — peixes de rios. 13 — parto pre-""* 
maturo, abortamento. 15 — (Horário), conhecido por ,„,..,.„ ,, .,,.,...,' -— O.ntil.schi, pintor Italiano da escola florentina <1563- VERT 

CAIS ~ ' ~ c°nfi"™d° por autoridade |udlcial, ad-
I *- 1646). No quadro R.pous. da Santa Familia, a sua arte T'n,s,ra _ . °U .5P?r,lva' 2 ~. «"'«ado, extasiado. 3 -

!-. faz lembrar a dos pintores lombardos. 16 - símbolo do desequihbno psíquico caracterizado por tendência para
. ZT. ilfnio, nome dado a um elemento supostamente descober- a 

men,,ra'. '. fa_u'»S«°:« «. simulação. 4 - na Amazônia,
, mm to em 1926 «m resíduos monazíticos. 17 - então, nessa nome 9eneric° do! Penquitos com cauda longa que apre-

— ocasião. 18 - uma das três divisões administrativa, d. I,".' P/eponderanc.a d» cor verde sobre o amarelo. 5 -' ~" 
Argélia do Norte, chamada também Orania. 19 - revés .ado ,ndeP_fnden»« da Af"C8< 

,'"uad° 
no golfo da Gui-

, £ da fortuna, desastre. 21 - malta, súcia, quadrilha. 22 ne-' j 
'?„«Rep;od,_ Gana e " do D/ome' Foi,col6nia ale"

planta doi lugares úmidos do Walabar, de propriedades ma . ,1885 
a l914' da,»em <>"• f°' «uPada P"1" ?«»¦

medicinais, pertencente á família das Asteráceas, empr» _!as 
mg'is" * francesas. 6 - lugares sombrios, sombras

; __* gada no tratamento das eólicas • hemorróidas. 23 -. di- den"'- 
7 ~ parte da ,emen»« O"» «>d«'» « embrião d.

' 
— ferindo, protelando. 24 — planta da familia das Liliáceas. um ve9e,a'. lóbulo placental veioso dos ruminantes. 8 —

antropônimo feminino. 9 — telas raras e finas, lo-esculano.
1 *"*' * 5 ' 5 6 ^ » 9 IO 14 — vasto parque dos antigos persas, céu, bem-aventu-
¦ - ____ rança, lugar onde se acham es almas dos justos • dos
' 
_" anjos. 17 — aleitar, amamentar. 20 — galho. 27 — antigo

_____ ___ instrumento musical chinês. Colaboração da ODRAUDE —
'* "io- Léxicos utilizados: Morais, Fernando, Aurélio, Melho-
_____ _____ ____ _______ _____ ___^ ^^^ ______ ramenfos, Séguitr « Casanovas.

! ^B SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
is _______i5 ___B___f^^

^H ^ÊU HORIZONTAIS 
— gaveta, oca, amacacar, zagaletos, exa-

jjjjHig 20^ 'aCÍ0' "Z' ,aramelils' odoram, uso, daco, ato, «ferir,
xi, anilada, alagamares.WWn

VERTICAIS — gozete, vagaroso, emalado, talamo, aceder,

j5 z—B i^—-I 0C0' cssas' ar' a,olariel». axa, amarar, gorai, útil,

^^H" cide, axa, ana, fim, ag.

WM^ __P

H_Hf Wmm^^' Correspondência, colaborações • remessa de livros •
' "" ____________________ ____________ revistas para: Rua das Palmeiras, 57 ap. 4 — Bota-

 fogo - ZC-02.
——^

n_.___Q^o q

c
<=rs4c/£C?S?. vr^W^
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•V.

Rua Barros da Alarcão, 352 — Pedra de Guíratiba
S Tel.: 395-2007

A MESA
como convém

Apicius

CANDIDO'S

• *••

COMEÇANDO, 

pretensiosamente, por on-
áe Brás Cubas acabou, vamos às nega-
tivas. Não gosto áe restaurantes na mo-
ãa. Não gosto ãe lugares cheios. O áo-

mingo não conviãava a excursões. Chovia, ven-
tava, baixava um frio fino. Naãa mais sensato
áo que ficar na cama, abrigar-se na poltrona
ãa biblioteca ou enrolar-se em licores, à espera
áe áias melhores. Mas quem ãisse que a alma
humana é sensata? Entre tantas opções, inclu-
sive ãe visitas a restaurantes mais acessíveis, a
nossa foi de fazer um passeio à beira-mar.

Já era taráe, quanáo o âeciáimos. Foi, pois,
com a tarde já pelo meio que começamos nossa
viagem para Guaratiba, à procura áo Canáiáo's,
que só conhecíamos de colunas sociais e não
sabíamos como encontrar. Nossa viagem mere-
ceu o nome. Acabou a gasolina; sobrou chuva
e lama; caiu a noite, transformanáo o que era
para ser vista marítima em viíão de charneca,
onde só faltavam as ativas feiticeiras de Mac-
beth. Para cúmulo ão horror, erramos áe ca-
minho, ináo para a barra áe Guaratiba, em vez
áe ir para a pedra, onáe, âepois áe rápiáo in-
quérito, conseguimos localizar o restaurante.

Lá chegamos, tremenâo ãe frio, molhados
e cheios áe áesanimo. Era horrivelmente taráe
para almoço e improvável que houvesse jantar.
Entranáo, tivemos uma surpresa. Esperávamos
uma casa arrumaáa com pretensões. Encontra-
mos um honesto restaurante áe beira ãe praia,como os que ainãa sobrevivem em Olinãa. Só
que as toalhas eram limpas e, graças ao vento,
à chuva e à hora, a freguesia reáuzia-se a nós,
o que afastou os barulhos e aproximou os gar-
çons. Depois áe nos limpar nas precarüssimasinstalações existentes, (melhorem-nas, mas, por
favor, não o façam com laãrilhos "colonial por-tuguês"), começamos a atenáer às ânsias áe
nossas entranhas. Para esquentá-las, há uma
sopa áe siri, creme que eu nunca havia provaàoe que vem em generosa tigela, capaz áe aplacar
jornes que não tivessem passaão por tantas
provações. Melhor que isso: é saborosíssima, ne-
Ia, o creme não faz esquecer o gosto áo crus-
táceo que, rariáaáe em nossos restaurantes, é
pescado no mar em frente. Provando que o ocea-
no é generoso e que basta não complicá-lo para
que delicie nosso palaàar, os frutos áo mar ao
vinaigrette, chegam salgaáos, ainãa, pela na-
tureza.São, é verãaãe, pouco variaàos: lulas,
mexilhões, camarões e uma eventual ostra, sem
falar do polvo. (Que, como as lulas e os cama-
rões não pode ser considerado "fruto do mar",
e além áo mais é importaáo, o que não impeãe
que seja excelente.) Para abrir o apetite, ofe-
recem-nos, também, uma lagosta dorée cortaáa
em postas, única bobagem. Não só ela é tão bor-
rachuáa.quanto as que comemos nos restauran-
tes ãa ciáaáe ão Rio (já que é aqui que a com-
pram), como naãa ganha em terem substituído
sua casca natural pela áe uma vaga áouração
milanesa.

Passando aos pratos substanciais, há as
muquecas, que chegam em panelas áe barro,
o que as mantêm quentes e são feitas com coi-
sas que acabam áe sair áo mar, o que as man-
tém frescas. Tanto a áe peixe quanto a ãe fru-tos ão mar são muito bonitas ãe se comer. Tão
belo quanto, é o arroz ãe lulas que, também
em panela áe barro, vem molhaão (embora com.
um pouco áe coentro áemais) com os animai-
zinhos tão agraãáveis quanto se tivessem pula-áo áo mar para nossas mesas. (Quanto ao co-
entro, basta afastá-lo com o garfo — pois vem
honestamente exposto — para evitar seus ex-
cessos.) Cheio áe sabor também é o polvo e me-lhor seria se não viesse doré, como a lagosta.
Diga-se, áe passagem, que ele (bom) e ela (bo-ba) são os únicos animais marítimos que não
são capturaáos na vizinhança áo restaurante.
Um vem ãe Espanha, a outra ãe não sei de
onde.

O Cândido's existe há 45 anos. Há seis está
em mãos áo mesmo áono. Há poucos meses fezsucesso gastronômico e munáano. Graças à nos-
sa insensatez áe lá ir em áomingo inóspito, ti-vemos a recompensa ãe passear nossas línguas
por seus pratos, com vagar e sem atropelos.Não sei como poderá ser em âia ãe granãe aflu-
ência. E confesso que tenho medo.

Quando íamos para lá, como já ãisse, fai-tou gasolina no velho Volkswagen que nos car-
regava. Mas não ãisse que foi preciso buscar
o combustível em um posto próximo. Ao ladodo lugar onáe tínhamos enguiçaáo, havia uma
poça áe lama. Enquanto o dono do carro, soba chuva, enchia o tanque, eu, improvisanáo-me
em mímico, apontava para a poça e peáia aosraros carros que passavam que a evitassem.Muitos compreenâeram. Outros áivertiram-seem 7ios molhar. O meâo que tenho é dessa gen-te Talvez alguns ãos iáiotas que nos molharamestejam lendo esta coluna e, famintos, no do-mingo que vem, sentem-se à mesa do Canãido's.ja que têm carro, vão querer ter status gastro-nomico. E tremo ao imaginar o desastre queisso poderia representar.

Aberto todos os dias das 9h às 22h. Para almoço, principal-mente aos fins de semana, aconselha-se reservar mesas com alguma
antecedência. Preços: peixes - de CrS 10,00 a CrS 76,00; carnes o
aves - de Cr$ 40,00 a Cr$ 59,00; sopas - de CrS 27,00 a
CrS 29,00,- sobremesas — de Cr$ 12,00 a CrS 22,00.

COTAÇÕES:
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Ambiente: • simples; •• confortável; •»• muito confortável;
•••• luxo; ••••• grande luxo.
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A FASCINANTE
TRAGÉDIA DE
UM BARBEIRO

DENTRO 

de alguns dias, de 25
a 27 de setembro, o públi-
co carioca terá a oportuni-
dade de uma retomada de

contato com um admirável homem
de teatro estrangeiro, o espanhol
José Luís Gomez. Ele nos visitará
pela terceira ve2i, agora como res-
ponsável pela encenação da fasci-
nante tragédia Woyseck, de Georg
Buchner, que fará curta têmpora-
da no Teatro João Caetano, numa
produção do Teatro de Ia Plaza, de
Madri.

Yan Michalski

Na sua primeira visita, em 1973,
Gomez veio como diretor e protago-nista de Informe para uma Acaãe-
mia, de Kafka, O Pupilo Quer Ser
Tutor e Kaspar, de Peter Handke;
na segunda, em 1975, dirigiu parao Teatro de Arena de Porto Alegre,
a exemplar montagem de Mockin-
pott, de Peter Weiss, que há mais
de um ano vem percorrendo o Bra-
sil, com grande sucesso. Desde en-
tão, Gomez não ficou parado na Eu-
ropa: consagrou-se internacional-
mente, ganhando o Prêmio de Inter-

pretação do último Festival de Can-
nes, pela sua atuação no filme Pas-
cual Duarte; e co-dirigiu com Cami-
Io José Cela, no Teatro Lara de Ma-
drid, uma versão de Arturo Vi, de
Brecht, que lhe trouxe o Prêmio da
Crítica de Madri, não só pela sua
participação na direção, como tam-
bém pelo seu desempenho no papeltítulo.

A peça de Buchner já teve duas
encenações cariocas — a primeira,dirigida, em 1948, por Ziembinski,
para a Companhia de Sandro Polo-
ni e Maria Delia Costa; a segunda,
há cerca de cinco anos, dirigida porAntônio Pedro para uma produçãoencabeçada por Maísa — mas per-manece praticamente desconhecida
do público, que não se interessou
por nenhuma das duas montagens.
E, no entanto, trata-se de um tex-
to repleto de motivos de atração, a
começar pela fascinante figura do
próprio Buchner, uma das persona-lidades mais complexas do pré-ro-mantismo alemão, morto em 1837,
aos 24 anos de idade, depois de pre-coces mas profundas aventuras es-
pirituais nos campos da Literatura,

da Ciência (ao morrer, lecionava
Anatomia Comparada na Universi-
dade de Zurique) e da política (en-
gajado desde cedo na luta pelos di-
reitos humanos, foi perseguido pe-Ia polícia e teve de fugir da Alemã-
nha, exilando-se na Suíça).

Buchner não chegou a termi-
nar Woyzeck, deixando porém uma
série de fragmentos que permitemtratar a peça como obra completa.
A ausência de uma narrativa mais
acabada contribui até para a im-
pressão de livre vôo poético que otrabalho transmite, além de desafiar
cada diretor a um processo de sele-
ção e organização das cenas condi-zente com a sua visão do espetáculo.
A versão de Gomez incorpora ao tex-to, além de cenas procedentes dosmanuscritos de Woyzeck, trechos dadissertação médica Sobre os Nervos
áo Cérebro e do panfleto político- OCorreio áe Hessen, ambos do próprioBuchner.

O texto trata da trajetória dobarbeiro Johann Christian Woyzeck,
que em 1821 matou a sua amante e!após rumoroso julgamento, foi deca-
pitado, três anos mais tarde. Duran-
te o julgamento surgiu intensa po-lemica sobre a responsabilidade de
Woyzeck pelos seus atos. Com efei-
to, obrigado a servir como soldado
mercenário em vários Exércitos, elese viu impedido de constituir uma¦existência normal, decorrendo disso
um comportamento psíquico insta-
vel, incluindo alucinacões e amné-
sia. Os cientistas da época, entretan-
to, concluíram pela inexistência deuma enfermidade mental. Buchner
abordou o caso sob um prisma ao
mesmo tempo científico e poético,apresentando o crime de Woyzeck
como produto da violência que havia
sido exercida contra ele por um sis-tema social opressivo, provocandouma reação de revolta essencialmen-
te autodestrutiva: ao matar Maria,
ele destrói a si mesmo.

O Teatro de Ia Plaza, que visi-
ta o Brasil sob os auspícios do Ins-
tituto Cultural Brasil-Alemanha, éuma cooperativa que se formou em
1975 para a montagem de A Resis-
tível Ascensão áe Arturo Vi, pro-
pondo-se a reunir atores espanhóis
procedentes de grupos experimen-
tais mais atuantes e comprometidos
com a renovação do teatro, para um
sistemático trabalho de transforma-
ção das estruturas da produção e
aperfeiçoamento nos campos d'a in-
terpretação <e direção. Do elenco de
Woyzeck participam os atores En-
rique Arredondo, Antônio Llopis,
Eusebio Lázaro, José Hervas, Mi-
guel Angel Garrido, Luis Olmos,
Paca Ojea, Jeannine Mestre, Juan
Pastor, José Maria Lacoma e Fran-
cisco Casares. A música é do com-
positor espanhol Luis de Pablo. A
cenografia e os figurinos são da ar-
tista alemã Dietlind Konold.

A tournée brasileira foi inicia-
da esta semana, com uma apresen-
tação em Fortaleza, de onde o grupoestá descendo na direção do Rio,
com apresentações em várias cida-
des do Nordeste. Depois das três ses-
soes no João Caetano, o Teatro de lá
Plaza seguirá para São Paulo e paraas Capitais do Sul.

Televisão

OS PROFISSIONAIS
DO TESTEMUNHO
E A INFORMAÇÃO

PREGUIÇOSA

EM 

casa, no trabalho, na rua
ou no bar, é quase impossível
escapar, hoje, de participar
de conversas sobre a tele-

visão. O vídeo-tape do futebol, a
última peripécia da novela, uma
eventual piada dos humoristas,
uma cena marcante de filme ou
seriado merecem invariavelmen-
te alguma observação, comentário
ou espinafração. A exceção está por
conta dos musicais, nunca mencio-
nados, discutidos ou mesmo referi-
dos. E' evidente que ainda se canta
muita coisa aprendida na televisão,
só que o repertório agora é consti-
tuído apenas de jingles ou de tre-
chos de trilhas sonoras de novelas.

Essa indiferença para com a
música não incidental apresentada
na TV é a lógica conseqüência do
esquema duplo de mentira e pregui-
ça mental através do qual o produto
é mostrado ao público. A primeira
parte dessa dose dupla de inconipe-
tència é apresentada pelos constan-
tes e infalíveis programas que afir-
mam exibir os grandes sucessos atu-
ais do mercado musical. E se esten-
de pelos outros que meramente des-

Maria Helena Dutra

filaram atrações musicais, como o
Clube dos Artistas, Sílvio Santos,
Fantástico, Chacrinha e muitos ou-
tros. Neles apenas aparecem canto-
res e esparsos instrumentistas que
acabaram justamente de gravar seus
últimos disquinhos e, graças ao es-
forçados divulgadores de suas fá-
bricas, são colocados ali para ven-
derem seu peixe, aceitos gratuita-
mente pela maioria mas não tão can-
didamente assim por alguns — qual-
quer que seja o cheiro de sua mer-
cadoria. Para se saber com antece-
dência os números musicais destes
programas, basta procurar ler os ca-
tálogos dos últimos suplementos das
gravadoras. Não há como errar, des-
de que retiremos os nomes muito con-
sagrados e de cachês bastante altos.
Depois é só verificar e ver Belchior
cinco vezes por semana, Luís Ayrão
quatro, Fábio Jr. três e Jane e He-
rendy duas. Todos com o mesmo mi-
crofone na mão, à frente de iguais
cenários coloridos e em cima de re-
duzidos palcos.

Fora disso tudo continua mal.
Cessa o embuste, mas se instala as-
fixiante preguiça mental. Ao se des-

cobrir a edição, definitivamente aqui
implantada há cerca de quatroanos, surgiram os especiais sobre
música popular brasileira, parasubstituir os imóveis recitais ou as
entrevistas com cantores — e se ar-
rastam iguais até agora. Pega-se
um tema qualquer, de preferência
um compositor, morto ou vivo, ou
um intérprete, e divide-se o progra-ma em vida e obra. Para a primeira
parte, de acordo com os recursos da
estação, mostra-se sua cidade natal
em gravações externas. Isso é um
quase privilégio da Rede Globo, pois
as outras duas que se dedicam even-
tualmente a esses especiais, Educa-
tiva e Tupi, ficam restritas a estú-
dios. A elas são chamados os amigos
do homenageado, para depor de
qualquer forma e com histórias re-
levantes ou não, dependendo de sua
sensibilidade. Como a música popu-
lar brasileira já enterrou muita
gente e dá muito trabalho procurar
pessoas afastadas, aposentadas ou
difíceis, criaram-se os profissionais
do testemunho. Nesta categoria os
melhores são evidentemente Fer-
nando Lobo, Mário Lago e Aracy de
Almeida, que entretanto já devem
estar cansados de tanto revolver a
memória. Entre uma fala e outra,
vem a obra em números musicais
com cantores veteranos ou jovens,
quase sempre mal servidos por ar-
ranjos modernizantes de velhas mú-
sicas.

Esse detalhe invalida a infor-
mação musical correta a que o tipo
de programa se propõe. Igualmen-
te, a timidez de opinar e de selecio-
nar com rigor prejudica de maneira
inapelável o lado jornalístico de re-
portar a vida do autor. Até mesmo
Fernando Faro. outrora ousado pro-
dutor, sucumbiu à rigidez da fórmu-
Ia, na realização de seu MPB Espe-

I ciai, que a Rede Tupi vem exibindo
às 22h dc quinta-feira. Fazendo a
narrativa fluir através de depoimen-
tos desencontrados e não policiados,

esse programa, tornou, aos leigos,
quase incompreensíveis as etapas de
desenvolvimento da música popu-lar no Brasil. Isso ficou muito evi-
dente no mais recente dos capítulos
exibidos, que abrangia dos preçur-sores da bossa nova a Edu Lobo. Do-
rival Caymmi, em lugar de falar de
sua música discorria sobre Carmen
Miranda. Aí entrava J. Ramos Ti-
nhorão, comentando o massacre co-
mercial que a cantora sofreu nos
Estados Unidos, que parece nada ter
a ver com a história, pois na sequên-
cia seguinte passava-se para a im-
portancia de Valzinho, sem nenhu-
ma ligação visível com o que fora di-
to antes. Sobre João Gilberto,
contou-se pela enésima vez a histó-
ria do gato, mas não se ousou ava-
liar sua importância de intérprete.

Enfim, mais um programa de
informações gratuitas e dispersas
preguiçosamente, frustrando mais
uma vez a curiosidade, o raciocínio e
a inteligência do público, que está
cansado de apenas ouvir e gostaria
também de entender sua música.
Uma lamentável repetição de erros
num programa que teve cuidada
parte musical, com intérpretes da
categoria dc Paulinho da Viola, Alai-
de Costa, do excelente conjunto de
choro, de São Paulo, chamado Atlan-
tico e muitos mais, sempre primo-
rosamente focalizados por câmaras
tranqüilas que não atrapalhavam
em nenhum momento, com estrepo-
lias visuais, o límpido som das mú-
sicas.

E elas — apenas elas — deverão
ser comentadas pelo público do pro-
grama, porque as informações jor-
nalísticas ou pretensamente histó-
ricas não podem merecer comenta-
rios, dada a perene e esquemátic*
forma preguiçosa de apresentação.
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Corretor Responsável: -Maurício Gotdbach
CRECI600 -Associados à ASA

•COPACABANA: R. Figueiredo Magalhães, 285-A
Tels,: 257-4729 - 255-6795 - 237-4308 - 237-8773
FLAMENGO: Rua Marquês de Abrantes, 11
Tels.: 225-8664 - 225-0579 - 265-9823 - 265-7466
IPANEMA: R. Montenegro;71-B
Tels: 287-8946 - 287-9096 - 287-5999 - 287-4805
TIJUCA: Esquina de Satamini com Professor.Gabizo
Tels: 264-5858 284-434» 284-3647 284-424/

TIJUCA

JUNTO A MAJOR ÁVILA - Edif. de luxo, base 550
mil, novo, ótimo apto. c/ sala e circulação acarpetados,
2 bons dormts. c/ arms. banh. e coz, em cor, ampla
área de serv. deps. empr., garagem. Pagto. a comb.

FRENTE — Excte. localização, junto a Rua Homem de
Melo, Ia. loc. 6.° and. descortinando linda vista, c/sala
em L, 2 bons qts. (1 suite) banh. em cor, boa coz., c/
arms. área de serv. deps. empr. e garagem, sinal 215
mil, parte facilitada, saldo em 5 anos. Infs. telefones
264-5858 - 284-4247 - 284-3647 - MG 500.

EM RUA ESTRITAMENTE RESIDENCIAL - Com living e
sala atapetados, varanda envidraçada, 2 dormts. c/arms
e ar refrigerado, banh. em cor, deps. empr. garagem
(cond.). Base 420 mil.

14.° ANDAR DESCORTINANDO LINDA VISTA - Excte.
apto. em edif. c/playground e piscina, c/ ampla sala,
2 qts. banh., ótima coz., deps. empr., área de serv
Base 430 mil pagto. a comb. Infs. Tels.: 284-4747 -
284-4349 - 284-4247 - MG 500.

FLAMENGO/LARANJEIRAS

INDEVASSÁVEL - Andar alto, edif. de classe, ótimo
apto. c/sala, 2 qts., banh., ótima coz., área de serv.,
deps. compls. empr., excte. estado de habitabilidade.

CONDE DE BAEPENDI, 112 - Edif. de classe c/ótimo
playground, salão, 2 qts. (1 suite), varanda, 2 banhs.,
copa e coz., área de serv., deps. empr., garagem, sina
71 mil, prest. de 9.000,00. Infs. Tels.: 265-7466 -
287-9447 e 237-4308 - MG 500.

COM EXCELENTE ACABAMENTO - Base 450 mi! am-
pio apto. c/living atapetado, 2 qts. banh. coz. área de
serv. c/azulejos em cor piso vitrifiçado, garagem.

FRENTE P/OS JARDINS DO PALÁCIO - Prox. a praia
e ao aterro, apto. c/living, 2 qts. (1 suite), banh. am-
pia coz., área de serv. deps. empr., garagem, aoabto.
esmerado. Base 760 mil a comb. Entrega em feverei-
ro/77.

BASE 600 MIL — Em excte. localização, junto a Gal.
Glicério,.frente c/boa sala, 2 qts. banh. em cor copa,
coz., área de serv. deps. empr., pagto. facilit.

INDEVASSÁVEL - Rua tranqüila, apenas 2p/and. fren-
te c/boa sala, 2 qts., banh., deps. empr. Base 525 mil,
vazio pronta entrega.

IPANEMA/LEBLON
EDIF. SUNTUOSO - Com piscina e playground, Almte^

Guilhem, entrega em 60 dias, c/living, varanda, 2 qts.
(1 suite) banh. copa coz. área de serv. deps. empr. ga-
ragem, sinal 224 mil, parte facilit. Saldo em 45 meses.

DE FRENTE - Em rua tranqüila, junto a Rainha Eliza-
beth, c/hall, living, 2 qts. c/arms., coz. banh., deps.
compls. empr., área de serv., garagem.

COM VISTA P/O MAR - Frente 7.° and. edif. c/play-
ground e salão de festas c/boa sala, 2 qts. c/arm. banh.
copa coz. c/arms., área de serv., deps. empr., garagem.
Base 750 mil, c/parte facilit. Saldo em prest. de
5.575,00/mês. Pronta entrega.

BOTAFOGO/J, BOTÂNICO

NOVO - Junto a Prof. Saldanha, c/excte. planta de
distribuição, sala (2 amb.) 2 dormts. (1 suite) banh. co-
pa coz., área de serv. deps. empr., garagem. Base 720
mil parte facilit. Saldo financiado.

COMPRAMOS P/CLIENTES
CLIENTE ESPECIAL

PROCURAMOS apartamentos com no mínimo 300 m2
em ORLA MARÍTIMA. Preferência apt.° de muita cate
goria pois trata-se de cliente especial cuja exigência
menor é o "ótimo". Preço em aberto.

CASAS

COMPRAMOS Casas em Ipanema, Leblon, Gávea ou Ur
ca. Pagamos até 3.500.000,00 à vista ou em prazo curto.

APART. COM 200M2
PAGAMOS à vista ou em prazo bem curto: base até

3.000.000,00, na compra de apart. de luxo em Ipanema
ou Posto 6. Preferência por imóvel até 10 anos no má-
ximo.

TERRENOS
PERMUTAMOS apartamentos ou Lojas prontas por terre-

nos que se prestem para incorporação de grande porte,
preferência Ipanema, Leblon ou Flamengo. As unidades
que dispomos são em pontos nobres da Zona Sul e to-
das em Ia. locação. Ofertas para 227-0799 / 287-8996
— 2a.-feira.

3 QUARTOS
PAGAMOS 900 mil por um bom apart. que tenha uma
sala, 3 qts. coz. banh. deps. empregada, garagem, de
preferência entre os Postos 3 e 5. Admite-se ofertas em
prédios mais antigos.

FLAMENGO / LARANJEIRAS

APENAS 550 MIL — Espaçoso e confortável apt.°, jun-
tinho ao Largo do Machado, sala, living, si. jantar, 2
qts. c/arms. e atapetados, coz. banh. demais deps.
área de serv. excte. estado de habitabilidade. Para de-
cisão rápida.

FINAMENTE DECORADO - 7.° andar, de frente, Pais-
sandu, c/elevador privativo, ótima sala, 3 exctes. dormts.
c/ arms. banh. de luxo, ótima área de serv. deps. empr.
acabt.° de raro bom gosto. Apenas 700 mil financia-
dos a comb.

DESCORTINANDO LINDA VISTA P/A BAIA DE GUANA-
BARA — Andar alto, elev. privativo p/ 2 aptos, sala,
living, 3 ótimos qts. (1 suite), 2 banhs., copa coz. deps.
empr. garagem, peças claras, edif. c/ playground, 2 pis-
cinas, em centro de amplo terreno. Acabt.0 Servenco.
Base 895 mil, pagt.° bem financiado.

COM LINDA VISTA - 7.° and. Pinheiro Machado. Base
630 mil, apenas 2 p/and., c/ sala 3 qts., ampla coz.
deps. empr. Aceita-se Agente Financeiro.

8.° ANDAR — Prox. ao Largo do Machado, apenas 620
mil, com boa sala, 3 dormts. banh. lavabo em cor coz.
área de serv. deps. empr. garagem, excte. aeração e
iluminação. Entrega imediata.

IPANEMA/LEBLON

LUXO INIGUALÁVEL - Edif. de rara felicidade em ar-
quitetura e bom gosto, à lOOm. da praia, 1 apt9 p/and.
com salão, 3 ótimos qts. (1 suite) 2 banhs. em mármo-
re coz. Kitchen, 2 deps. empr. 2 vagas na garagem. Re-
quintes no acabt. Visitas à Rua Gal. Artiga, 114. Infs.
e Vendas MG 500.

ANÍBAL DE MENDONÇA - Andar alto, com vista p/to-
da Lagoa, em prédio novo, living, sala, 3 dormts. (1
suite) 2 banh. deps. compls. garagem, sinal 790 mil
saldo a comb.

BULHÕES DE CARVALHO - No trecho mais nobre, edif.
de alta classe, c/ linda portaria, fachada em mármore,
esquadrias de alumínio, pavt9 exclusivo, c/peças am-
pias, amplo salão, living (64m2) em tábuas, 3 espaçosos
dormts. c/arms. (1 suite) 2 ótimos banhs. de luxo, copa
coz. compls. empr. 2 vagas de garagem, benfeitorias em

todas as peças de bom gosto e alto valor. Sinal 1.100
mil saldo a comb.

AV. RAINHA ELIZABETH - 2 unid./pavt9, frente, andar
alto, excte. apt9 c/salão, 3 amplos dormts. c/arms. sala
de almoço, copa coz. 2 banhs. boa área de serv., deps.
empr. garagem. Base 1.400 mil. Aceita-se Agente Fi-
nanceiro.

JUNTO A PRAÇA DA PAZ — Prox. a praia em edif. de
5 pavt9s estilo colonial, c/ linda portaria, apt9 de alta
classe de frente, 4 pavt9 c/ 2 salas independentes em
tábuas corridas, ótimos quartos (1 suite) lavabo, e banh.
de luxo e fino gosto copa coz. deps. empr. garagem, ar
refrigerado central, excte. arms. embts. benfeitorias de
muito valor em todas as peças. Apenas 1.300 mil.

AV. VIEIRA SOUTO - 6? and. Base 1.700 mil, vista p/o
mar, em edif. sofisticado, salão de festa, sauna, piscina,
varanda em lajotão colonial amplo living, sala de jan-
tar em tábuas, 3 dormts. (1 suite) 2 banhs. sociais de
luxo em mármore, copa coz. área de serv. deps. empr.
janelas c/toldos, vidro fume, 2 vagas na garagem.
AMPLO, JUNTINHO a JOANA ANGÉLICA - Prudente
de Morais, 160 m2, c/amplo living, si. de jantar sepa-
rados, 3 exctes. qts. c/arms. (1 suite) atapetado, 2 banhs.
sociais de luxo, ampla coz. e copa deps. compls. empr.
garagem. Base 1.800 mil.

TIJUCA*
BASE 750 MIL — Rua tranqüila, apt.° selecionado para
você com tudo como você gosta, peças amplas, areja-
das, divisão impecável, 2 unidades p/and. acabt.0 de
luxo, entrega em 45 dias, living, 3 qts., 2 banhs., sinal
250 mil facilit. saldo presta, de 8.600,00 por mês sem
prest. intermediárias. Infs. Tels., 264-5858 / 284-4349 /
284-4247 - MG 500.

EM Ia. LOCAÇÃO - Excte. apt.0 c/ amplo living em
tábuas corridas, 3 bons dormts. (1 suite c/ arms.), 2
banhs. decorados, piso em mármore, cozinha c/ arms.
piso em cerâmica italiana, deps. empr., garagem. Base
950 mil, pagt.0 a comb. Infs. Tels. 264-5858 / 284-4349
/ 284-3647 - MG 500.

AMPLO APART. - Prox. a Rua Homem de Melo, c/
elev. privativo, p/ 2 aptos, sala e living atapetados, 3
qts. c/ arms. banh. coz. deps. empr. e terraço desço-
berto, garagem demarcada. Pagt.0 a comb.

COPACABANA

COM 250M2 - Apenas 1.400 mil, em rua tranqüila,
edif. de alta classe c/ elevador privativo, planta impe-
cável, frente c/ amplo living, salão em 2 níveis, parte
em mármore, parte atapetada (50m2) si. intima, circula-
ção, 3 amplos qts. c/ arms. 2 banhs. de luxo, excte.
coz. copa, ampla área de serv. deps. compls. empr. ga-
ragem. Excte. oferta.

ANDAR ALTO — Gustavo Sampaio, em belíssimo edifí-
cio, novo, belíssima vista, c/ salão, varanda, si. de ai-
moço, 3 ótimos dormts. c/ arms. (1 suite) banh. copa
coz. ampla área de serv. 2 deps. empr. garagem. Sinal
625 mil, saldo a comb.

FUU-SERVICE
255-7895 - 237.Ú685 ~ 287-9447

m
500

IPANEMA/LEBLON
GAL. URQUIZA — Edif. em centro de terreno ajardina-

do c/ mais de 1 000m2 de ambiente sócio recreativo,
c/ 2 piscinas, salão de festa, vista p/ o mar, 9 and. de
frente, c/ salão (3 amb.) living, sala de jantar, 4 am-
pios dormts. (1 suite) 2 banhs. lavabo, coz. copa área
de serv. 2 deps. empr. — Base 3 800 mil a comb.

AMPLO — 330m2 de requinte e conforto, Gal Urquiza,
c/ varandão com 20m2, living, sala, 4 exctes. dormts.
(1 suite com quarto de vestir), si. intima, 3 banhs. de
luxo copa coz. 2 deps. de empr. ampla área de serv.
planta fora de convencional, prédio sofisticado em
acabamento moderníssimo — Base 3 100 000,00
pagt9. em 50 meses.

COM LINDA VISTA P/ LAGOA - No mais sofisticado
edif. em centro de terreno ajardinado, amplo e sun-
tuoso apart., living, e sala de jantar, 4 dormts. (1 suite)
atapetados, 2 banhs. toillete, copa coz. dupla deps.
empr. 2 vagas na garagem, acabt9. de classe e requin-
te, sinal 761 493,00 saldo facilit.

LUXO EM TODO O 9? PAVT° - Delfim Moreira, Ia. loc.
edif. sofisticado c/ linda portaria, apart. c/ amplo li-
ving, si. de jantar, 4 dormts. (1 suite), 2 banhs. copa
coz. deps. empr. 2 vagas na garagem, sinal de 1450 mil,
saldo financiado em 4 anos.

AV. DELFIM MOREIRA - Vista total p/ o mar, 99 and.
de frente c/ amplo living, si. de jantar, galeria em tá-
buas corridas, 4 amplos dormts. c/ arms. (2 suite), 3
banhs. em mármore, ampla copa coz. sala de almoço,
deps. empr. área de serv. 2 vagas na garagem — Base
4 milhões.

FLAMENGO/ LARANJEIRAS

AV. RUI BARBOSA 250M2 - Fora de série no gênero,
c/amplo salão, living, si. jantar em mármore, si. ínti-
ma, galeria, 2 amplos dormts., todos atapetados c/ ex-
celentes arms., 2 banhs. de luxo em mármore espa-
cosa copa coz., c/ arms. ampla área de serv. 2 deps.
empr., garagem. Base 2.200 mil.

CRUZ LIMA — Edif. de classe, c/playground, frente am-
pio apart. c/salão (2 amb.) 4 amplos dormts. c/arms. (1
suíte), lavabo, banh. copa coz., área de serv., 2 deps.
empr., garagem, acabto. de luxo. Base 1.600 mil a
comb.

NO MELHOR TRECHO DA PRAIA DO FLAMENGO - Am-
pio e sofisticado edif. em estilo e conforto, com 2 pis-
oinas, lindos jardins, etc..., frente c/linda vista, and. ai-
to c/salão, varanda, 4 dormts. (1 suíte), lavabo, banh.
coz., 2 deps. empr., 2 vagas de garagem. Base Cr$
2 500.000,00 pagto. em 70 meses c/parte facilitada.

NOVO — Planta tmpecável, junto a Senador Euzébio,
c/amplo living (2 amb.) 4 dormts. (1 suíte), 2 banhs.,
copa coz., 2 deps. empr., garagem, acabto. decorativo
c/ arms. tapetes, etc, Base 1.600 mil a comb.

COPACABANA

AIRES SALDANHA - Com vista p/ o mar, frente 10.°
and. c/salão e si. de jantar atapetados, 4 amplos dormts.
c/arms„ 2 banhs. em cor, copa e coz. c/arms., área de
serv. deps. empr., garagem. Base 1.800 mil.

UNIDADES COMERCIAI
CENTRO

CONJUNTO P/ESCRITORIOS - Av. Graça Aranha, jun-
to à Almte. Barroso, 10.° and. negócio excepcional para
investimento, sinal 175 mil, saldo em prest. de
8.238,00/mês fixos. Infs. Tels. 265-9823 / 255-6795 /
287-9447 - MG 500.

AV. RIO BRANCO - Sobreloja com 100m2, de frente,
esquina de Almte. Barroso, própria p/ renda, investi-
mento de alta valorização. Apenas 900 mil.

TIJUCA
SALA

CONDE BONFIM - Em edif. comercial, Pça. Saens Pena,
c/70m2, clara e arejada. Base 400 mil. Infs. Telefones:
284-4349 / 264-5858 / 284-4247 - MG 500.

CASA P/SEDE
MANSÃO — Ampla em rua tranqüila, servindo p/curso,
clínica, sede de empresa, etc. demais deps. estaciona-
mento p/7 carros. Base 2.500 mil.

CASA P/ ESCRITÓRIO NEGÓCIO DE RARA OPORTUNI-
DADE — Duas residências próprias p/ estúdio, labora-
tório firmas etc..., em terreno de 10x30m, Rua Álvaro
Ramos — Apenas 1 200 mil, pronta entrega.

ESQUINA DE JOSÉ LINHARES - Ataulfo de Paiva, 566,
lojas de frente de rua ou galeria, ar refrigerado, músi-
ca funcional, escadas rolante, pagt9. facilit. Investimen-
to de alta rentabilidade. Entrega em 6 meses.
LOJA NOVA - Com porta e vitrine em blindex, Viscon-
de de Pirajá, 207, próx. a Montenegro, entrega imedia-
ta, sinal 270 mil, saldo facilitado.

LOJA VAZIA - Montenegro, frente de rua, excte. pon-
to comercial de Ipanema, em local próspero de co-
mércio fino e sofisticado com 50m2 c/ jirau porta de
blindex, entrega imediata — Apenas 2 800 mil.

J
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JACAREPAGUÁ

RESIDÊNCIA FREGUESIA - Em região aristocrática, cen-
tro de terreno ajardinado c/árvores frutíferas, ótima pis-
cina, bar, amplo living, si. jantar, varanda, si. intima,
ótimos qts. c/arms. banh. de luxo copa e coz. espaço-
sas deps. p/ criados, área de serv. ampla garagem -
Base 1 800 mil c/ parte financiada (8 000,00/mês).
RESIDÊNCIA ALTO LUXO - Em local nobre c/ linda vis-
ta, terreno de 600m2, c/ jardins, piscina, varanda, es-
critório, salão, sala de jantar, 3 qts. c/ arms. (1 suite),
2 banhs. em mármore, lavanderia, deps. empr. gara-
gem, acabt0 c/ finíssimo material e apurado bom gosto.
Base 1 600 mil a comb.
RESIDÊNCIA COM BELOS JARDINS - Em local nobre
da Freguesia, estilo colonial. Base 800 mil c/ sala, 3

qts. (1 suite), 2 banhs. ótima coz. copa deps. empr. ga-
ragem, pagt9. em 24 meses sem juros.

RESIDÊNCIA
BARRA DE GUARATIBA - De frente p/ o mar, zona
turística, em terreno de 1 800 m2, linda e confortável
residência, c/ amplo salão, living, 6 exctes. qts. (me-
tragem méria 20m2), 2 banhs. toillete, coz. copa lavan-
deria, casa p/ hospedes, casa de caseiro, c/ sala, 2

qts. banh. e coz. servindo também p/ restaurante ou
Hotel.
RESIDÊNCIA PROX. A PRAIA - Localização privilegiada,
em centro de terreno (aprox. 600m2) esquina, c/ jar-
dins, piscina 

"mesmo", salão, varanda, 4 dormts. (2
suite), 3 banhs. coz. e copa, lavanderia, deps. p/ cria-
dos, parqueamento p/ autos — Apenas 3 700 mil.

GRAJAÚ
RESIDÊNCIA EM RUA TRANQÜILA E ARBORIZADA -

Excte. negócio, Rua Campinas, 3 residências c/ jardim,
quintal e garagem, duas casas de sala, 3 qts. banh. copa,
coz., lavanderia e deps. empr. e uma de 2 qts. e demais
deps. Base 1.100 mil ou pagto. em 24 meses, c/ parte
facilit. Infs. Tels. 284-4747 / 264-5858 / 284-4349 -

MG 500.
RESIDÊNCIA BELÍSSIMA MANSÃO - Com jardins, pis-
cina e salão de festa, em região aristocrática e tranqüila
c/vista panorâmica, amplo living, sala de jantar, copa,
coz. lavabo, 2 banhs. de luxo em mármore, c/ ducha
etc..., 5 qts. c/ arms. (1 suite) 2 amplas varandas, si.
intima, escritório, apto. c/ salão e 2 qts. p/ empr. la-
vanderia, terraço de serv. garagem. Aceita-se imóvel 4
qts. na Zona Sul em parte pagto.

J. BOTÂNICO/GÁVEA
RESIDÊNCIA - GÁVEA - Em região aristocrática - Jun-
to a Floresta, dentro do silêncio e natureza, em centro
de terreno ajardinado com lindo estilo, ampla residèn-
cia c/ excepcional parte social, c/ salão em tábuas, sala
de jantar, jardim de inverno, salão de recreação, ateilier,
sala.de som, 4 dormts. 2 banhs. toillete, coz. e copa,
lavanderia, compartimento p/criados, ampla garagem
p/ vários carros, excte. estado de habitabilidade. Ape-
nas 4.300 mil, pagto. a comb.

)
ANTÔNIO BASILIO - Negócio inédito, edif. c/ fachada
em mármore, amplo salão atapetado, c/ j. inverno em
mármore (40m2) terraço descoberto (60m2) c/ jardins
suspensos, 3 exctes. qts. acarpetados c/ arms. (1 suite
c/20m2) toillete e banh. de luxo, espaçosa deps. empr.
c/arm. e garagem. Base 1 750 mil. Estuda-se permuta
p/casa menor valor. Decida-se hoje mesmo.
SEMIDECORADA — Com requinte e fino gosto, ampla
c/lindo terraço, salão, living (80m2) 4 dormts. (1 suite)
2 banhs. em mármore, coz. e copa ampla área de serv.
deps. empr. garagem, excte. arms. em todas as peças,
cortinas, tapetes, papel importado e outras benfeitorias,
ótimas condições de pagto. Aceita-se permuta por imó-
veis menores. Infs. Tels. 284-3647 / 284-4247 /
264-5858 - MG 500.
COBERTURA COM PEÇAS AMPLAS - Terraço descor-
tinando linda vista. Base 1.200 mil, com living, si. de
jantar, 4 exctes. dormts. (1 suüe) 2 banhs. sociais, copa,
coz., deps. empr. garagem, pagto. a comb.
APENAS 650 MIL — Com vista p/o verde das monta-
nhas, em local privilegiado, terraço de 60m2, amplo li-
ving, 2 qts., coz., banh., deps. empr., área de serv. ga-
ragem, ótimo estado.
SUNTUOSA COBERTURA - Com terraço em edif. de
classe, Rua Otaviano Hudson, salão de estar, amplo li-
ving decorado (2 amb.) si. de almoço, 3 dormts. (1 suite)
2 banhs. de alto luxo, copa coz. c/ arms. área de serv.
2 deps. empr. garagem, vários arms. embutidos e ar
cond. Base 2.500 mil. MG 500.
ESPETACULAR DUPLEX COBERTURA - 500m2, vista des-
lumbrante p/ Lagoa e montanha, c/ galeria, salão de
jantar, salão de estar circundada de terraço, si. intima,
amplo living e terraço c/ piscina, 4 dormts. c/ varanda
e finos arms. embts., 3 banhs. de alto luxo, espaçosa
coz., ampla copa exctes. deps. de serv. Acabto. finissi-
mo. Base 4 milhões. Estuda-se permuta p/ imóveis me-
nores.
EM EDIF. DE 5 ANDARES - Cobertura duplex, novissi-
ma, pavto. exclusivo, Nascimento Silva, c/ salão, 3
dormts. (1 suite) toillete, banh. ampla coz. equipada, óti-
ma área de serv. deps. empr. 2 vagas na garagem, finis-
simos arms. e estantes em todas as peças, sinal 1.600
mil, saldo em 24 meses.
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ZONA CENTRO

CENTRO
A RUA DO RESENDE, 21 ótimo

frenle, sala, 2 qtos. coz. e
banh. d*p. compl. Ver 9 às 17
hs. Tratar 221 -55-16. ADLER
CRECI 4887.

APTO. VENDE-SE residencial e
comercial com 3 quartos sala
banheiro cozinha ótimo ponto
Rua Francisco Muratorí 2 apto.
401 Esquina com Rua do Ria-
chuelo deixo telefone choves
com porteiro Tel. do proprietã-

, rio 392-9860 Sr. Pedro preço
280 000,-0 à vista — Centro.

ALFREDO CAVALCANTI VENDE:
Apenas Cr$180, R. Regente
Feli6, fie., vazio, 3 p/ and.,
2 dermils., si., coz., ban.
236-3898/ 236-4C09 CRECI J-460
(AC. 502).

B. FÁTIMA - Vendo ót. apto.
frente próprio p/ renda. Rua
Guilherme Marconi 76. Preço
è viste. Urgente.

CONJUNTO - Excel. coni. sala,
frente, c/ vaga, área real 100
m2. Ed. luxo ar cond. central
música func. Preço 1.177 mil.
Sinal 717 mil. Saldo 66 meses.
Inf. MARVIL Prud. Moraes,
1788 até 22 hs. Tels. 267-6447
- 287-8496 - 287-8597. J-321,
IM-1805.

CENTRO - Vendo: ap. c/ si.
!6m coz. banh. frt. R. Carlos
de Carvalho, 34/819. Tel.:
226-2515.

CENTRO - CSC 0001. k. do
Resende - Praça. 125 mil c/
75 mil de sinal, prédio comer-
ciai,' novo, sal» c/ 28m2 c/
banheiro. Maiores detalhes Av.
Epitácio Pessoa, 874, lagoa,
estacionamento na porta. Tel.:
247-6055. CRECI 2075. CON-
SULTAN. _(Ç

EVARISTO DA VEIGA - 41 ap-
to. 401, vdo., fio., saleta, si.,
qto., sp. coz. banh. Ac. Cx.
BB, CRECI 582,

FRACA DA REPUBLICA 93/1104
quarto/sala sep. banh./coz.
Sinel 140 mil. Inf. 275-8834 -
275-4383. CRECt 1589.

RARO — Sala, ampla e qto. sep.
banh. azuj. dec. coz. área,
serv. deps. compls. Preço 233
mil. Sinal 135 mil. Saldo fi-
nane. Prest. 1.500 mil. Inf.
MARVIL. Barão Bom Retiro,
2579 até 20 hs. Tel. 268-6927
268-5978. 258-7497. J- 3 2 I .
IM-106.

VENDO. Sala na Rua do Acre
55/1104. à vista 100.000 a pra-
zo. 140.000.

LOJAS,
ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS
NA ZONA CENTRO

ALUGUEIS 12,« MILHÕES -
Vendo por 24 x 400.000. 1.300
m2 escritórios na Lapa, com
a renda acima de aluguéis. Pra-
zo 6 anos contrato base salário
mínimo e garantia bancária,
Inf. tel. 274-8364. Horário 7/9
e 19/21 hs.

AV TREZE MAIO 23 - Vendo
coni 2 sis c/ banh no Ed Darke
de frente vazias 40 m2 Inf
257-8861 BATUIRA CRECI 190.

CENTRO - CIEMA (MOVEIS
vende magnífica sala -/ vaçra
gar. Ed. independência. R. 7
de Setembro, 55. Nova, tape-
tes, música ambiental, prédio
novo. Tr, Ouvidor, 130 - 2a.
s/loia 217 tel. 283-2748 <
232-7271 CRECI J-496.

CENTRO CIEMA IMÓVEIS VEN-
DE - Sala 607 Rua. Buenos Ai-
res, 2f Ed. Investimento. Ia.
locação, vazia, saleta, salão,
banh. tapete, vidro fume.,
frente 19 de Março. Chaves e
tratar Ouvidor 130 • 2a. 1/loia
217 tels. 233-2748 e 232-7271
CRECI J-496.

SALA C/ GARAGEM - Ia. loc,
R. Uruguaiana 39 s/ 608, 6t.
mo preço motivo viagem. Ver
c/ port. Tratar tel. 274-7216. -
CRECI 1012.

ZONA. SUL

CATETE
R. Sto. Amaro, 172

PRONTOS
Sala, 1 ou 2 quartos,
com sinteko, cozi-
nha, banh., área de
serviço, quarto eWC
de empregada. CA-
RAGEM.
Prédio sobre pilotis,
apenas 6 aptos, por
andar, 2'elevadores,
hall social com aca-
bamento em mãr-
¦moreelambrísdeja-
carandá. Entrega
imediata.

SINAL ..........10.000,
ESCRIT. (íacili-
tado)..:.... 30.000,
(Saldo financiado em
até 20 anos)
Mensais 3.144,
Renda
Familiar-10.900,
Planejamento e Vendas

EQUIPE
Tels.; 227-9863 é
267-3569
CORRETORES NO
LOCALDE9ÀS.9HS.
CRECI-J. 377

COBERTURA - S. dupla qt? coi
ban., irt- • grande terraço,
toda «tapetado. 450 mil - vista

R. Estado Coimbra, 10, C02
esq. S. Clemente — Chave

e/ porteiro.

Varanda, quintal jardim, espaço.
2 salões, 4 quartos (2 suites), bar

adega e piscina.
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BOLÍVAR 173 - Um p/ and.
linda portaria vista rua e P.a-
Eug. J.irdÍm, pe^ai amplas to-
da» luz direta, ialão, 4 qtos.,
arms., 2 banh. copa-coi. ampla
área, 2 qtos. emp. gar. Desde
1.600. Vor aptoi. 201 - 901 e/
Waldir. 2S7-B861 BATUIRA -

CRECI HO, ,
COPA - Vd. apl? frente, salão,

tia. jantar, 3 qlos., arm. emb
2 banha. soe. dep. emp. garag.
Trat. "FRANCISCO SABOIA".
.75-6151 -75-4717. CRECI 4051.

C1RAI vende Leopoldo Miguez
apto. alio luxo 1 p/ andar
420m2 4 qlos. c/ arm). (2 sui-
tes) 2 sis. 2 vgs. garagem. Inf.
256-8440/ 236 .303, J-600.

COBERTURA - 
"indev. 

vista es-
pelacular, mar, montanha q/
praia, 3 qtos. 2 sis. var. copa,
coz. e dep. emp. 255-5687.

COPACABANA - CA. 1009. Rua
Sá Ferreira. Saleta, quarlo sepa-
rado c/armário, banh., cozinha,
área c/tanque: 300 mil. Maiores
detalhes: Av. Epitácio Pessoa,
874. Lagoa. Estacionamento na
porta. Tel.: 247-6055. CRECI
2075. CONSULTAN. (Ç

CONJUGADO CDE. - (Bot.).
Vdo. urg. fte. Chave c/ pon.
R. Real Grandeza, 372. Facilito.
2a. à 6a. ligar: 233-3577 ou R.
Vol. Pátria, 1/617, 19 is 21hs.

CÂNDIDO MENDES - Apto. 3
qtos. sala dep. comp. garagem
T. 205-5063 e 222-3833 prof.
Atalaio CRECI 0970-

COBERTURAS - Vdo. Ia loc.
1 c/ sal qto. sep. banh. coz.
ter 36m2 e gare. Outra c/ si.
3 qts. banh. coz. teir. e S're.
R Marquês Abrantes 172 Trat
275-7229 (ch. c/ port). CRECI
59

GLÓRIA t
SANTA TERESA

APART. Sen. Vergueiro, 3 quar
tos, sala, dep. emp. cozinha
banheiros, telefone. Tr.
222-5244.

quar- I
inha, \

Tel. |

GLORIA — Rua Hermenegildo
de Barros 35 apto. 105. Vendo
sala c quarto separados ba-
nhelrô suite, cozinha. Tem tele-
fone. A vista ou financiado
Chaves port. Severino, 8 às 17
horas.

GLORIA - PAULO BIRMAN
vde. sala quarto sep. banh.
coz. somente ¦ vista 160 mil.
CRECI 7097 - 242-0812 «
252-2899.

CASAS E TERRENOS

APTO Luxo Ia.- loc. salão, 3
qtos. 2 banh. 1 suite, 2 v. gar.
1.200,00, facilito. R. Paissandu,
180 - 903. Chav. com port.
CRECI 4260. Tel. 265.347.

AV. RUI BARBOSA - Vdo. apto.
3 qtos., 2 slas., 2 banh. deps.
comp. piscina. Tratar. Tel
225-8299

AQUII J/ PRAIA FRENTE DECOR.
garage varanda 3 sis. 3 qts.
erms. 2 ban. luxo 6t. dep.
copa-coz. azulei, até teto 1.200
mil 2 anos est. of. Ac. BB. Ver
R. Alm. Tamandaré 33/402 -
9/12, 14/19hs. Inf. 236-3810.
DELFIM - CRECI.2932.

ALFREDO CAVALCANTI VENDE
Alm. Alexandrino, mag. ter.

reno, 800 m2, vista etesl. CrJ
900 financ. 236-400.9/ 236-3898.

• CRECI J-460 (AC-323).
ALFREDO CAVALCANTI VENDE

J. Otonl espet. terreno 2 mtl
m2 vista desl., apenas Cri 700
(Ac. troca apto.) 236-3898 /
236-4009 CRECI J 460 (AC.
322). _____

SANTA TERESA - Rua Júlio
Otoni. Terreno 2.000 m, nas-
.ente própria - Vista maravi-
lhos» CrJ 600.000,00 a vista
Inf. Dr. Silvio Putziger T.
226-1944 CRECI 3226. .

SANTA TEREZA - Vendo casa

grande em terreno plano 1.000
"m2 

c/ 8 salas, garagem boa
¦ p/ resid. ou escritório de gran-
de empresa Ver R. Progresso
10 1.1. 232-3856 CRECI 3892.

APTO. salão 2 qtos. c/ irm.
embut. ban. az. decor. » box.
«lum. depend. completas, garg.
oscrit. Motivo transferência. Ver
trai. c/ proprlet. Sen. Verguei-
ro, 35/705, após TOha,

CATETE - Novo, de fente. Rua
arborizada, 2 p/ andar. Entrega
imediata. Salão, 6 qtos. (suite),
c/ arm., copa-coz., % banh.,
garagem. Ver diariamente das
9 is 18 hs. c/ Sr, Palma i Rua
Artur Bernardes, 40 apt° 401.
Inf. Carmen Cabral - 231-1011.

CRUZ LIMA 33/203 - Vendo
apto. luxuoso, 3 qtos., salão,
2 banhs., coz., deps. gar. c/
200 mil ent. salda . longo pra-
xo. Var c/ prop. no tocai ou
tel.: 265-3089.

DUPLEX PRÉDIO NOVO. R. Mar-
quês de Olinda 64, salão, sala
iantar, toilete, 3 qtos. (1 sul-
te) 2 banhs. sociais, área de
serv. ampla coz. depds.
compis. garage/escrit. Vista
magnífica. Ver local Corretor
Vieira (CRECI 28)3).

FLAMENGO,
BOTAFOGO
E URCA

À"V6_UNTARIÕS DA PÁTRIA,
201, salão, 3 qtos. arm. emb.
deps. compl. Ver 9 às 17hs.
Tratar 221-5546. ADLER. CRECI
4837.

A SILVEIRA MARTINS, 1.0 —

Sala, qto. sep. banh. coz. 220
é vista. No local de 10 a 18.
Inf. HM 221-6345. CRECI 7339.

A VOLUNTÁRIOS, J70 - Sala,
2 qtos. banh. copa-coz. gara-
oem. Ver hoie de 10 a 18. Ac.
Cx. Inf. HM 221-6345: CRECI
7339. v_

Ã7ÍAIA DE BOTAFOGO, 422.
Ap. alto gabarito, 200m2, 2 sa-
Ias. 3 quartos, 20m2 cada 2 b.
s. dep. ele. 500 de entr. Ver
10 às 17 h. Heitor. Tel.
235-1969. CRECI 4959.

APENAS 2 P/ANDAR na quadra
praia do flamengo. So 200 mil
•ntrada • saldo 1.080 mil rin.
Caixa. Salão (42m2), 3 qto»-
c/arms. 2 banhs. deeor. co».
c/arms. deps. • sarage. Tod»
«tapetado. R. Jardim 247.4194.
CUtCI J-Q59. RJ-48.

A SILVEIRA MARTINS - lindo
c/ salão, 3 qtos. banh. copa-
coz. decorado, dep. área. Ac.
Cx. Inf. HM. 221-6345. CRECI
7339,

ESCON vende Av. Oswaldo
Cruz, 115. Linda vista. Ótimo
sala 2 qtos. c/ arm. dep.
compl. dep. emp. garagem na
escritura. Sa ver compra. Teh
256-3499 256-8655. CRECI "741.

FLAMENGO - Amplo, 2 salões,
3 quartos c/ arms. 2 banhs.
cor. copa coz. deps. emp. 220
mts. área útil. Inf. 275-4383 -
275-8834. CRECI 1589.

1
jjfax-z —

Estrada do Guanumbi, 105,
exatamente no ponto mais nobre
e disputado de toda Jacarepaguá.
Sua casa com até 600 m2, num ter-
reno de atél.00Om2.Uma casa co-
mo muito pouca gente tem: hall de

entrada,
sala de
jantar,
living,
lavabo,
4 am-

pios
quartos (sendo 2 suítes
com closets), 3 banheiros

Sofisticado em Jacarepaguá
para apenas 4 famílias que se amarrem

num arzinho puro.

~<55gCQJ Virrrmrrrf

\brãsÍnco'm

sociais, bar, vestiário e ducha.
E ainda copa/cozinha, adega, 2
quartos e banheiro de
empregada, garagem
para 3 carros, piscina e
muito espaço. Nas ca-
sas de 3 pavimentos,
o terceiro andar é com-
posto de um estúdio
com closet e banheiro.

Entrega em 18 me-
ses e 15 anos para pagar.

Ainda há tempo pa-
ra viver entre jardins,
varandas e quintais.

Procure hoje mesmo os corretores
no local. Venha, aqui é seu lugar.

COPACABANA 
'- Cl. 9001

- R. Paula Freitas, 200 m2,
ótima paro qualquer comércio
nobre. Financiadas em 24 meses
fixo. Maicres detalhes. Av.
Epitácio Pessoa, B74 lagoa. Es-
lacionamento na porta. Tel.:
247-6055 - CRECI 2075. CON-
SUITAN.

COPACABANA - Ca. 1010. R.
Décio Vilares, conjugado todo
decorado, prédio 3 andares, 6
p/ andar. 300 mil a combinar,
maiores detalhes: Av. Epitácio
Pessoa, 874, Lagoa. Estaciona-
mento na porta. Tel.: 247-6055.
CRECI 2075. CONSULTAN. (C

FIG. MAGALHÃES - Olima co-
bertuiM salão 2 qtot. (original
3) c/ arm. 2 bôn. cop.i coz.
c-.ps. terraço garõtiem' WASTER
235-7008 J-543.

LINDO APTO."- Barata Ribeiro
681, 2 qtos. sala dup. garage.
630.000 nc. Cx. Chave porteiro.

LEME-— Vendo vaga garagem
1501 - Meridien. 238-1992.

LEME - Gustavo Sampaio, 710
op. 701 novo vista p/ m*r.
Var, grde. living, 3 qtos. (sull»l
2 bflnh. copa-coz. 2 qtos. emp.
gar. fácil. 2 anos. Negócio di-
reto c/ Sr. Wolmar.

LEME - 3 qtos. salão, em edifl-
cio de alto luxo pronto p/ mo-
rar. Fachada em mármore, «s-
quadrías de alumínio, hall *m
mármor,) e mogno. Vidros
fume, interfone, a 2 quadras
da praia, 2 banh. sociais aeco-
rados ate o teto, cepa cozinha
c/ armário em fórmica, ban-
cada em grani to ouro velho,
água q:ente/fna t garage. Cr$
1.120.000. Posse Imediata, facl-
lítado e financiado em 30
meses sem ccf. monetária.
Aceita-se. Cx. Econômica/ B.
Brasil. Ver local Rua Roberto
Dias Lopes, 84 - (Começa Av.
Copacabana, 12) ou n_ Aom.
PAR. Rua Ouvidor. 130/9°..
232-3596 e 252-1477. CRECI
456.

FINANCIAM!.!*

Indústria,
Comércio e Engenharia

CRKFIStTI. RIO S.A.
UPC ¦ J.° trimestre dt 1976: CrS 15 .,60

Empreendimentos Imobiliários S.A.

pranga¦ Av. Pm Branco. *. T lei 221 33'.'? W^mW
M Av. Sernambet.bo. 1976 ¦ lei. 399- 1088 ^__i^

I. Corlo. Moriolrtães • CRECI 1700 Assuciaiiosi ADEMI

COPACABANA - Cl. 9007
Av. Copacabana. Todo movi-
mento da praça mais movimen*
rida de Copacabana. A sua
frente excelente ponto. Lo|a e
sobrelola 17m de vitrines, na
esquina, ar refrigerado central.
Maiores detalhes:' Av. Epitácio
Pessoa, 874 Lagoa. Esloçio-
namento na porta. Tel.:
2476055 - CRECI 2075 -
CONSULTAN.  (Ç

MONTENEGRO - Ponto nobre.
Sala, 2 dorm. dep. compl. 750
_ vista. Detalhes Dr. Silvio Put-
ziger. Tel. .226-1944 à noite
246-4445. CRECI 3226.

CONJUGADO GRAN-
DE — R. Júlio de Casti-
lho, atap. ar cond.
banh. azul teto, c/ vis-
ta p/ mar. Tel.
257-9504 - 236-5097
CRECI 4664. (C

POSTO 6 urg. mot. viagem, v.
op. luxo, 2 quartos, salão dep.
arm. garagem, etc. 4 por and.
todo decorado. R. Sá Ferreira,
159. Alsdim, CREÇL___L  '

PRADO JÚNIOR, 281/ 1003 -"
Vdo. apto. sl.-living, qto. dep.
banh. coz. 280m2. Tel.
255-0540. CRECI j:34j.  

"

PRONTA ENTREGA - Frente -

sala 3 qlos. 2 banhs. copa/coz. .
área serv. deps. comps. vaga.
Preço 850 mil. Sinal 350 mil.
Saldo mens. 8.100. Inf. MAR-
VIL. - Prud. Morais 1788 até
22hs. Tels. 267-6447 287-8597

_M7-8496J_321JM:1318:
PROPRIETÁRIO VENDE - Exce-

lente aplo. coni-gado, na Av.
N. S. Copacabana, 1085. Cha-
ves na portaria. Base 250.000.
Tratar. Tel. 247-304!. Não acci-
Io intermediários._

Corretores no local diariamente até às 21 horas.

FLAMENGO - Vende-se apto.
ds alto luxo à Rua Senador
Vergueiro, 92 apto. 504, com
2 salões, varanda, 4 qtos. 2
ban. sociais e demais dep.
176m2 de área útil. Vaga na
garagem. Edifício em centro
de terreno ajardinado com
playground. Garagem ampla
sob pilolis. Ver com o portei-
ro, -tratar diretamente <om os
proprietários. Tels. 231-9113 ou
224-5333.

FLAMENGO - Ia. lo-
cação — Vende-se para
entrega imediata e m
prédio já com "habite-

se", com play-ground
e salão de festas, exce-
lentes aptos, de sala e
quarto amplos e se-
parados, quarto de em-
pregada reversível,
banh. social, copa-cozi-
nha, área de serv.
banh. de emp. e gara-
gem. — Entrada 
150.000,00 a combinar
saldo sem compro-
vação de renda e m
m en s a I i d ades de
6.456,19 sem interme-
diárias. Ver Praça José
de Alencar, 8 ou tels.
287-0405 - 287-1329
- CRECI 4357.

LARANJEIRAS E
COSME VELHO

ATENÇÃO O MELHOR - 2 qtos.
si. dep. compl. Edif. mwo lu-
xo. R. das Laranieiras. 480 mil.
Ac. Cx. Inf. ORTECON.
223-2970 t 223-1412. CRECI
4679.

AO DE 3 QTOS. C/ varanda na
Ortit Monteiro per 700 mil.
Living, b_nh. decor. cot. c/
arms. área serv. d/ empr. gara-
ge. Ac. Caixa. R. JARDIM
247-6194. CRECI J-65». IU-31-

A CONDE DE BAEPENDI. Exce-
lentt, amplo, nsvo, salão, 3
qtos. 2 bhi. depi. gar. 800 mil
- Aceita Caixa - 5G. CON-
SULTORIA IMOBILIÁRIA -
2S6-7934 - SG.320. (Ç

IARANJ 577/205 - Ed. novo,
pílot ap. vazio, fundo indevas.
si. 3 qlos. 2 banh. copa-coz.
dep emp. gar. 700 c/ 350 en-
trada. Chav. port. 257,8861.
CRECI 190.

LARANJEIRAS - Decorado, 2
salas, 3 quartos c/ -arms. 2
banhs. cor :oz. deps. 2 vagas
gar. Ver R. Belizárlo Távorò,
535/202. • Inf. 275-8834 -
275-4383 - CRECI 1589.

FLAMENGO - 2 qtos. c/ arm
sala, banh. coi. área. "AÇÃO"
. S6 350 mil fifianc. Vol. Pá-
trle, 452 - Tel. 266-0880 .
2860097 • CRECI 1847 alé 22
hs.

A GABRIEL A MISTRAl N? 2 -

Corretor n» lecal Sr. Euclide»
115m2 portaria de luxo, lalao,
3 qto». um tom 22m. bh. cot.
deps. 700 mil. Ac. Caixa.
257-3022. 257-3087. CRECI 577
N? 156. _j

A MARQUES DE ABRANTES -

Frente amplo, salão, 3 qto»;
arm. bh. cot. depi. gar., 700
mil Ver • tratar 2574022 -

257-3087 CRECI. 577 n? 199.

AO K 3 OTOS. «/ arm». «entro
terreno n» recanto mali apra-
tival de Botafogo. Com living,
J banht. decer. copa-eot. área
serv. d/ empr. garage «tritura.
i.ooo mil. A«;_Ç"íí,__íi f*f:
DIM - 247-6194 CRECI J-65»
RJ 30.

VWTO. SAIA, QUARTO Dí
FRENTE - Coz. banh. área c/
tanque |. Inv. qto. e banh. em-

ALTO LUXO na quadra da praia
Frente, talio, 3 qtos. arma.

2 bhs. topa-coi. deps. gar. esc.
(achada em concreto aparente

200 mil de ent. saldo bem
financiado - «W-SM-L ~

257-3037 - CRECI 577-18*.

FLAMENGO - Pronta entrega
sala. 2 quartos. Vendemos^ óti-
mo apto. c/ varanda, armários
embutidos, dep. de empregada.
CMI - 287-2422 • 222-2688.
CRECI 7. (C

MORRO DA VIUVA - Praia de
Botafogo, 96, vcstlbulo, sala
dupla, jardim inv., 2 qtos. c/
arms. aía-pet. ale., banh. soe.,
copa-coz. decor. deps. compl.
e aar. No local c/ JACKSON
ou MENDONÇA Tel. 236-6169
CRECI 2459.

A CONDE DE BAEPENDI, I2S -
Alto, fte. Ia. locação, ampla
sala, 3 qtos., 2 bhs. coz. deps.
gar. esc. luxo - 800 mil -
Aceita Caixa - Ver no local
- Sr. Nonato - 257-3022 -
2574087 - CRECI 577 -
n? 175.

COSME VELHO - Vende-se ap-
to. de fte. c/ sl„ 3 qtos., deps.
gar. Preço 780 mil è vista cei-
ta-se CEF. Ver Smith Vasconce-
los, 55/306. Chvs. port. Tel.
236-4151 S/ interm.

OSWALDO CRUZ 115/1212 -
Sala c/ vista, 2 qtos. dep.
compl. gar. andar elto tr.
225-6615.

PAULINÕ FERNANDES 35/1001
- le. habit. frente edlf. 2 p/
end. recuado si. 2 qts. arm, 2
banh./ (suite) copa-coz. dep.
emp. gar. 770 c/ 285 fin. Chav,
port, 257-8861. BATUIRA -
CRECI 190;

FLAMENGO - Vd. apt? qto. ala.
sep. dep. emp. arm. emb. Trat.
"FRANCISCO SABOIA".
275-6151 275-4717. CRECI 4051.

pre_. _da. praia Fiam. Apen. gjyr___j60
320:000 c/ 120.000 entr. saldo BOTAFOGO

A PRAIA DO H-AMENGO -

Frente, 1 por andar, 230 m2,
3 salões, 3 qtos. arms. 2 bhs.
coDeveot. dapt. com 2 qtos.
1-200 mil - 257-3087 -

257-3022 - CRECI 577. -

n? 183.
APARTAMENTO 2 salas, 2 quar-

tos Rua General S^ri«no, T«_
lef. 265-5799. CrS 540,00 *

ftartolomeu

FLAMENGO - Otlma oferta.
Vendo ap. frente luxo c/ 2 sa-
Ias, 3 qtos. arm. ampla área
e coz. dep. p/ 2 emp. Tapetes,
cortinas, tel. ar cond. Ver R.
Palssandú, 73. Portaria c/ Neto.
CRECI 1714.

FLAMENGO QUADRA DA
PRAIA, andar alto muito fran-
quilo c/ boa sala, 2 ótimos
qtos. varanda fechada, banh.
cot. o área aiul. até o teto,
dep. comp. emp. Marcar vis.
Aceito permuta apto. sala o
quarto zona Sul ou terreno
Jacarepaguá — Freguesia. NIE>
MEYER HARGREAVES. Fones
252-0076 e 252-0078. (C

PAISSANDU 19» - Ed. pilot
centro, terr. 2 p/ end. 2 salões,
3 amplos qtos. erms. 2 banh.
copa-coz. dep. emp. gar. 1050
comb. 257-8B6I BATUIRA. CRE-
Cl 190.

mfim

T\

GoeSme
Velho

PRAIA BOTAFOGO - Luxo 229
and. Exc. vista, si., 2 qtos. ai
cond. 'tapei. erms. coz. dep.
comp. 2 vg. gar. Ac. Çx. prop,
Ivo. 255-1746/ 237-5549.

cxs. Ac: oferta a dinheiro. Tr.
Machado de Assis 31/402, de
9 às 14 hs. CRECI 1827.

A PRAIA DO FLAMENGO -

Zona nobre, apto. luxo, todo
reform. 2 p/ andar, salão, 3
ótimos qlos. c/ arms. ímo.
gd«. copa-coz. banh. em cor.
decor. c/ penteadeira, área
&*rv. deps. compl. Só 700 mil,

. c/ 200 entr. saldo. Cx. BB. Tel.
245-7505. - Dir. prop. CRECI

. 3808.
ÃTFREDO CAVALCANTI VENDEi

Machado Assis, fte., and. elto,
3 dormts./ arms., si/ 2 amb.,
todo acarp.,/ coz./ luxo, 2
banhs./ luxo, depeds.- Só CrS
650 (ac. Cx./ trocai 236-4009/
236-3898 CRECI J-460 (AC 321).

A VOLUNTÁRIOS 305 - Lindo
atapetado c/ tel. Sala, 2 qtos.
dep. No local de 10 as 16. Inf.
HM 221-6345. CRECI 7339.

Portela, 14, 1 p/ «ndar, 2 salas.
2 banhs. cor. 3 quartos c/
arms. coz. g»r. escrt. coz.
Srada. Inf. 275-88.4 -

275-4383 - CRECI 1569.

BOTAFOGO - Coni. R. Passa-
oem 70.000 sinal financ. dir.
SAVANA IMOB. 246-8679 CRE-
Cl 0732. SI. 196^

FLAMENGO - CA. 2008. Av.
Oswaldo Cruz. A 6 mil o m2.
não existe. Sala 2 qtos. c/arms.
banh. cozinha área depends.
empregadas 1 vaga no condo-
minio. Maiores detalhes: Av.
Epitácio Pessoa, 874. lagoa.
Estacionamento na porta. Tel.:
247-6055. CRECI 2075. CON-
SULTAN. (Ç

SAIA, 2 qtos. arm. emb. dep.
comp. multo areiado — 500
mil. Aceito financiamento. Rua
São João Batista, 21/305. Bo-
tafogo.

SENADOR VERGUEIRO. 106 -
Vd? sala e qto. con|., banh.,
coz. Entrega em 30 dias. Ver
local os apt°s. 313 e 314. Pre-
ço à vista 190 mil. Maiores de-
talhes Jayme Farbiarz e João
Breves, 231-0342 e 231-0881-

irD
Gi

si H

PINHEIRO MACHADO,
69 - LARANJEIRAS.

Em prédio de alto luxo
recuado 20m da rua,
temos as últimas
unidades à vendo p/
entrega em 9 meses.
Planta espetacular.
3 ou 4 qtos., varanda,
3 vgs. na gar.,
play-ground, salão a*
festas, piscina e sauna.
FINANCIAMENTO pela
Construtora SOCICO,
s/neces. de eomprov.
de renda. Informações
d corretores no local,

i diariamente, dos 8 às
22 hs., ou em nossa
sede.

¦ C?.ÍC< 2075

CONSULTAN
IMÓVEIS

Av. Epit.Pessoa, 874
Fácil estacionamento

Tel.: 247-6055
Uma nova visão

dô mercado imobiliário

A SALA 2 OTOS e/arms. nj
Constante Ramos. Apenas 2
p/and, Com banh. soe. ampla
co». orca serviço. d/empr.4 ga*
rage escritura. R. Jardim.
247-4194. CRECI -J659. RJ-117.

ATENÇÃO - Magnífico aplo.
t\ R. 5 de Julho. Todo atape-
tcKÍo e decor., si., 3 qlos.,
deps. e gar. Marcar hora ç/
propriet. tel. 235-5286. Preço
950 ml. Não aceito in:_rmec__

APTO. - Sala, qto. sep. luxo,
arms. emb. azulei, cor ate teto,
área tanque. Ver diária. Av.
Copacabana,J017/708_s/interm.

A JOAQUIM -N A B U C O -
140m2, (le, alto, amplo, salão
2 amb. 3 qtos., erms. 2 bahs.
decorados, copa-cez. 2 deps.
«ar. ase. portari» com inlerfona
1.250 mil. SG. CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA - 256-7934. -

J^Gjm. IÇ
A CONSTANTE RAMOS 131 ap-

to. 201 - Excelente, amplo,
¦alio para 2 amb. 3 quartos,
arms. copa-coi. bh. luxo, deps.
1.000.000 .in. - SB CON-
SULTORIA IMOBILIÁRIA -
256-7934 - SG-315. (C

ÀPRAÇA ARCOVERDE - Alto,
ótimo, decorado, sala, 2 qtos.,
arms. bh. coz. deps. gar. 45»
mil saldo em 22 meses — SG.
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA -
156-7934 -_SG-212J

A MIGUEL LEMOS - Melhor
trecho, amplo, !50m2. salão
para dois amb. 3 qtos., arms.
2 bhs. luxo, copa-coz. gar.
1.400 mil a comb. SG CON-
SULTORIA IMOBILIÁRIA -
256-7934 - SG-319. (C

ALTOIUXO - Ia. lo-
cação — Vende-se ^13-
nificos aptos, de living,

! sala de jantar (táoja
corrida), 4 quartos {3
suites), t oillete social,
copa-cozinha, 2 quartos
de empregada e gora-
gem em prédio de alto
luxo com fachada em
alumínio e vidro fume,

play-ground e salão de
festas. E s c r itura
300.000,00 em 30.11.
76 e 28-02.77 - Cr$
200.000,00 fixos. Sal.
do e mensalidades
deCr$ 14.347,09. Ver
Rua Sá Ferreira n° 172
ou tels. 287-0405 -

287-1329 - CRECI
4357.

COPACABANA - Du-
plex. Todo em mármo-
re 1 Foyer, 2 salões, 4
quartos c / armários
(300m2) banheiro em
mármore, terraço em
toda volta (250m2) ga-
ragem, prédio aristo-
crata, ocasião. S I S A L
EMP PEENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S / A .
Rua Montenegro, 107-
A - Tels.: 287-4202 -
267-7814 - Dias úteis
221-0707 CRECI J-436.
COPACABANA - Vende se ap-

•o. 801 da Rua Figueiredo Ma-

galhães, 581 sala dupla atape-
lada 2 quartos 1 c/ armário
embutido banheiro em cor a
cozinha azuleiadoi ali teto.
Frente. Dep. comp!. empregada.

_Ga__ge escritura, Tel. 236-3962.

COPACABANA - Vendo
Otav;.no Hudson 16/206 Lindo
qto. e si. separado c/ arm
emb., banh. social completo

t coz. Corretor no local Ir
275-58.18 CARiAQ CRECI 2903.

quarto e Tala separados.
- Cozinha cabe geladeira, ba-
nheiro completo, vendo: Rua
Raul Pompéia, 180 ap. 706; -..

Vor hoie das 9 as 18. Prédio
sobre pilotls. .

R. FIGUEIREDO MAGALHÃES —

Vendo apto. p/ res. ou renda,
ótimo, írente, 79 and., c/ li-
ving, 3 quartos, 2 barlh./sociois,
deps. Tel.: 237-2686 - CRECI..
2135- ________

SANTA CLARA - luxo fte.
salão sala 4 qtos. (2 closet) ç/-
arm. 2 ban. copa coz. ampla
dep. emp. garagem MA.I.K
236-1097. 1-542.^

COPACABANA - Vendo R
Francisco Sá 35/1.002 si., e
qto. separado c/ deps. compíe«
tas de empregada, armários
embs. Alto luxo. Corretor r
local Inf.. 275-5848 CARTÃO
CRECI 2903.

COPACABANA. Vendo kitche-
nete. mobillada. Cr$
280.000,00. Tratar tel. 268-3221
das 19 às 21 horas.

SOil-A LIMA - 7? end todo
fronte e atapet. um p/ «nd.
salão si. iant. copneoz. Kilchens,.
3 amplos qtos. c/ arms. 2
banhs. (I suite) dep. emp: gar.-
1.400 mil 257-8861 BATUIRA.
CRECI 190.

SA' FERREÍRA -" Amplo apto.
sala, quarto, coz. banh. e/ 4
apto*, p/ andar. Todo* a«
frente. Preço CrS 200.000 aceita
Caixas. NIEMEYER HARGREA-
VES. Fones: 252-007» e
25J_0076. j, (C

SÁ' FERREIRA - Ótimos iptos.'
sala/ qto. «eparados, varanda,
coi. banh. c/ 4 aptos, p/ an-
dar. Todos de frente. Preço CrS
220.000 aceita Caixas. NIE-
MEYER HARGREAVES. fones:
252-0076 e 252-0078. (C

SALÁO 3 qtos. grandes c/ or-
mários, banh., dep. serv. sara,,
gem. Av. Cop. 1039. Inf.
256-1481 - 950 mil à viste.

SANTA CLARA - Vendo ap. em
prédio d. i p/ andar, c/ 2 sa-
Ias, 3 grandes quartos c/ arma-
rios, sen-do i suite, banh. coz.,
área, dep. emp. e garsgem.
Preço: 1.300 c/ parte financ
pelo Caixa. Ver combinando-
hora exclusivímente c/ Milton"
andrade 227-3930. CRECI 521.-

TONELEROS - Vdo. sala, 3
qlos. decor. c/ gar. 800 mil.
Toneleros, 107/602. Tr. cor.
retor Pinheiro. Tel. 257-0045
sáb. e a partir 2a^-feira.

A SANTA CLARA - Frente, em-

pio, salão, 3 qtos. arms. bh
íoz deps. exc. «lado. 730 mil.
257-3022. 257-3087. CRECI 577
N. 158.

APT. B. Ribeiro 668/1006. Sala,
quarto, separado com armário,
kit. banh. 350 mil á vist-. Ver
no local sem interm.

AV. PRADO JÚNIOR, 186/301.
Apto. fie. c/ vista, ampla sala,
3 qtos. varanda, dep. compls.
etc, Ac. órgão financ. Ap, 650
mil. Chaves c/ porteiro. CEN-
TRO IMOBILIÁRIO - CRECI
J-403. Rua Maior Ávila, 242 -
234-6937, 264-1820. Cl/1180.

PINHEIRO MACHADO 147/ 402.
Frente si. 2 qlos. deps. compls.
todo reformôdo. 450 mil. Chav.
port. 257-8861. CR_E_Cj______ ._

VENDO - Apto. jóia, erm-rio
iacarandá, fte. R. Marquesa
Santos, 5/502 - laranielras.
Visita 12 às 14 hs. 20 às 21,30.

CASAS E TERRENOS

APTOS. NOVOS - Ia.
locação. Vende-se as
últimas unidades de
sala dupla, 2 quartos,
copa-cozinha, dep.
emp. e garagem em
um prédio sob pilotis
com play-ground e
salão de festas pronto
para morar. Já com
'' habite-se". Escritura
150.000,00 em
30.11.76 e 28.02.77
Cr$ 75.000,00 (fixo)
saldo em mensalidades
de 5.738,83 sem com-

provação de renda. Ver
Rua Corrêa Dutra 152
ou tels. 287-0405 -

287-1329. CRECI 4357.

BOTAFOGO - Apart-numtos
novos prontos para morar, oti-
mo acabamento, 6 pavimento!
e/ duas ynidade» por «noar,
todos de frente c/ grande sal»
2 quartos e/ lecal para arm.
embutidos, banheiro, cozinha,
área de serviço, quarto • de-

pond. completas de empregada.
Vaga de garagem ne escritu-
ra. Entrada em mármore com
com elevadores o hall, privst.
vos. Preço fixo a irreaiustavel
(declarado na escritura de com-
pra) em 36 meses. Ver «tratar
à Rua Sorocaba, 146, diária-
manta d» » is IBhs. Oropo
Imobiliário Canavarro - Av.
Almirante Barroso, 81 - 4?
and. - Tal. 231-9530 - CRECI
J-431.

FLAMENGO - CA. 4010. R.
Marques de Abrantcs.
M-gnifico apto. c/ 245 m2.
Hall, piso em mármore, living,
c/ 30m2, varanda, sala c/ 20
m2, 4 dormits. (2 suites), 3
banhs. copa-coz. e depends.
completas. Maiores detalhes:
Av. Epitácio Pessoa, 874. la-
qoa Estacionamento na porta.
Tel. 247-6055. CRECI 2075.
CONSULTAN. (Ç

SALA QTO. SEP. 250
mil c/ 40 ent. s/3.400
p/ Cx. CRECI 4957, -
257-2020. .

BOTAFOGO - CA. 3014. R. Hu-
maná, 200m2 oportunidade.
Salão, 3 qtos. c/ armários,
banh., copa-coz., are» de servi-
ço, demais dependências.
Maiores detalhes: Av.Epitacio
Pessoa, 874, Lagoa. Estaciona-
mento na porta. Tel.: 247-6055.
CRECI 2075. CONSULTAN. (Ç

FLAMENGO - Frente, c/ salão,
3 qtos, arms. embut. banh. e
toilete, coz. moderna, dep. em-
preg. Entr. 220.000,00 e o rest.
pela CE. ou B.B. Ver c/ Geral-
do h Rua 2 Dezembro, 110. Tel.
221-0600 (CRECI 5).

URCA — Apto. frente para o
mar, 3 quartos, sala grande,
dep. compl. garage. Av. Pas-
teur - Tel. 226-91S4. Direto
com proprietário,

V0O. APTO. largo do Humaitá
- Exc, da frente, c/ deslunv
brante, vista p/ a floresta e
lagoa, 3 qtos., 2 ban. sociais,
salão, 1 vg. do garagem. Preço
980 mil à vista c/ SOO sinal.
Aceito Caixa. Marcar visita c/
o corretor. T. 256-3684

FLAMENGO - Vende-se exce-
lente ap. c/3 q. sal. dupla,
cop, coz. dep. comp. living,
arm. emb. c/ !20m2 iunto à
praia 2 p. end. ac. CE/BB. o:
prop. p/ ap- menor. R. Macha-
do Assis 30/302 inf. loe. ver
14 às 18h.

VENDO APTO. » Rua S. Ver-
gueiro, 93/802. C/ hall, s. 2

3. 
armário, banh. coz. área

ep. emp. e garage. 650. Tra-
tar local. Tel.: 265-4476.

VENDO apto. todo frente, salão
3 qtos. 2 banhs. dep. compl.
R. Sen. Vergueiro, 80/1201 Fia.
mengo.

APARTAMENTO DE COBERTURA
dependências e garagem, vista
duplex, 2 quartos. 2 salões,
para o mar. Vendo à Rua M.r-
quês de Abrantes, 173 apto.
1101. Tratar com Paulo Freire
tel. 232-9702 (CRECI 3895).

BOTAFOGO - CD. 0001. R. Do-
na Mariana. Cobertura duplex
c/ 200m2, piso, salão, sala, 2
Cftos. banh. cozinha, dependen-
cias de empregada, cobertura
terraço 35m2., sala 1 qto. c/
20m2 c/ varanda, banh. e outro
qto. c/ 12 m2. Maiores deta-
lhes: Av. Epitácio Pessoa, 874,
Lagoa. Estacionamento na por*
ta Tel.: 247-6055. CRECI 2075.
CONSULTAN. (C

BOTAFOGO (rua nobre). Dona
Mariana, 72 ap. 701. Novo,
frente, 3 qto!. salão, 2 banh.
copa coz. d=p. emp. gar. 900
mii. Ac. Caixa c/ 60p entr
Chav. port. 256-4612. CRECI
745.

BOTAFOGO - Vendo na Av.
Pasteur, amp!o apto. de salão,
lavab. 4 qtos, c/ arms. emb.
2 banh. soe. copa-coz. 2 qtos.
empreg. e 33-- _crit. Inf.
275-5848 "CARTÃO". CRECI
2903.

FLAMENGO - CA. 3016. Prai»
do Flamengo. Raridade estado
de novo «tapetado e pintado,
hall, living, sala 3 qtos. c/
arms. banh. copa-coz. érea de
serviço, lavanderia, depends.
de empreg. c/ arm. vaga, con-
domínio, isto tudo por 800 mil
financiados. Maiores detalhes:
Av. Epitácio Pessoa, 874, la-
goa. Estacionamento na porta.
Tel.: 247-6055. CRECI 2075.
CONSULTAN. (C

VENDO quarto e sala de 70 m2
Rua Corrêa Dutra 24 chaves
com porteiro de 2a. e sábado.

ZONA NOBRE DO FLAMENGO
- Av. Oswaldo Cruz, 106/119
andar. Sala, 3 qtos. c/ armi.
9 sendo uma suite. 2 banhs.
soe, coz.# área e dep. compl.
No local c/ JACKON ou MEN-
DONÇA das 14 às 18 h. Tel.
236-6169 CRECI 2459.

2 O. SAI. e dep. Ver Marques
Olinda, 45 ap. 606. Tratar Fran.
klin Roosevelt, 39 s/ 420 -
CrS 480.000,00 à vista.

FLAMENGO - De frente c/ ga-
ragem — Sla. 2 qtos. banh.
dep. comp. tel - 221-4146 e
221-4155 (dias úteis).

FLAMENGO - Vendo à R. Mar.
ouès de Abrantes. 189/ 701,
frente, c/ 3 qtos., gar., etc.
Chaves ooftaria. Tr. 242-9441.
CRECI 429.

CASAS E TERRENOS

LARGO DOS LEÕES - Botafogo.
CIEMA IMÓVEIS vendt es-
petacufor apto. 705, São Cie-
mente 81. Ia. locação, prédio
novo, 2 qtos., t suít», salão,
área, deps. Frente. Var,, gar.
Todas deps. de frenle. Vista
m3rav:lhosa. Chaves e tratar
R. Ouvidor, 130. 2a. sobre1-.-
217, tel. 2B3-2748, 232-7271.
CRECI J-496.

AV. PASTEUR - Vendo casa,
terreno 3J6in2 c/ 12 m de
frente. Tel. 20 5-5063 e
222-23833. Prof. Atalaio. CRECI
3970. 

m-i
RUA DAS

LARANJEIRAS, 585

Alto luxo em prédio
de centro de terreno,
com 2 salas em L,
3 quartos (sendo

suite), 1 lavabo» _
banheiros sociais,

copa, cozinha,
dependências
completas e 2 vagas
na garagem e um
bosque privativo corü.
com 1.500 m2.

Com financiamento
direto em 60 meses ou em
«té 20 anos pela COPEG,

CONSTRUTORA
BULHÕES CARVALHO

DA FONSECA S/A

Planejamento e Vendas

222-2888, 287-2422,
252-7537 e 287-2122

Croelí

COSME VELHO - Mansão em
rua tranqüila, c/ 3 salões, b:-
blioteca, 5 qtos, sendo um sui-
te, terraços, dep. emp. gar. jar-
dim. Pagamento totalmente ta.
cilitado em 25 meses sem iu-
ros. Tratar MOBILE IMÓVEIS,
Av. Ataulfo de Paiva, 725 loja
H. Fones.: 287-2365 e 267-60C0
J-692 M. 18K (Ç.

APTO. RUA DJALMA ULRICH de
frente perto da praia, c/ li-
ving, tím pio salão, 2 ótimos
quartos armário novo Geíli,
jardim inverno, cozinha sale-
ta p/ almoço decorado c/ pa-
pel nas paredes, ar condido-
nado novo e atapetado. Preço
somente o vista 750.000,00 di-
retamente c/ o dono. Telefone
237-2496.

APTO. COPA - Vdo. exc. qto.
sala t-ep. bsn. coz., dec. P. 3.
Ac. Cx. 420 rr.il. RUBENS IMO-
VEIS. 237-6071 CRECI 7454.

Ã RONALÒ CARVÀIHO Vdo.
exc. qto. sala cenj. and. alto
fronte, vazio. RUBENS IMÓVEIS
237-6071 CRECI 7454.

AQUEIE MARAVIIHOSO spto.
no Posto 3-2 «alôes com vs-
randa, 3 qtos. enormes com
arms. 2 bhs. cope-coi. deps.
gar. esc. 1.200 mil. «WJ»?-
257-3022, CRECI S77 N» Ul.

A FRANCISCO SA* Amole, 2
salas, 4 quartos, 2 banheiros,
copa-coz. deps. ger. ••e-..,,e..*'
dor privetlvo. 1.600 mil. Ver
. fritar 257-3087. 257-3022.
CRECI 577 N9 251.

ARCOVEItDE - Ótimo, sela, 2
qtos. arms. bh. coi. deps. gar.
450 mil de ent. saldo (in.
257-3022. 257-3087. CRECI 577
N? 074.

LARANJEIRAS - CIEMA
IMÓVEIS VENDE casa alto lu-
xo, 2 pavtos.: térreo 5 salões,
saia de recepção, suite grande,
escritório, copa, lavanderia
80.000 litros égua. Grande es-
tacionamento coberto, depen-
dência 3 qtos., 8COm. área livre
c/ iardins árvores e gramas
toda volta Pédo. Pavto. supe-
rior c/ 16 grandes qtos. suite,
armário embutido, possuindo
estrutura construção mais . an-
dar. Serve residência altíssimo
luxo. Representação, Embal-
xada, Colégio, Casa de Saúde.
Situado local independente,
calmo, clima montanha. Área
total 2.000m2. Tr. Ouvidor,
130/2a s/k>ia 217. Tels.:
283-2748 e 232-7271. CRECI
J-4V6.

LARANJEIRAS - CASA
- Vende-se magnif.
res. - 4 salas, 7 qtos. (2
suites), mais 2 banhs.
soe, 1 lav. - Canil, la-
vanderia. garagem p/
6 carros- Inf. 222-2551
ou 222-3279. CRECI
2071.

A RONALO CARVALHO vdo.
exc. 2 qtos, sala, 2 banhs,,
dec. coz,-..dep. emp. área gran-
de. 620 mil. 237.071. CRECI
7454.

AV. COPACABANA
3 e 4 qts., c/ 2 salões,
2 banhs., dep. emp.
comp. e gar. esc. Tel.
257-9504 - 236-5097.
CRECI 4664. (C

AQUELE SAIA E QUARTO local
tranqüilo, ótimo estado, apenas
370 mil. Ac. Caixa. 257-3022.
257-3037. CRECI 577 N° 005.

AO OE 3 QTOS. (1 suite) na
Santa Clara. Ia. loc. ampla vis-
ta, trecho calmo, living, 2
banhs. decor. copa-cei. deps.
garage. 1.042 mil bem (in. R.
JARDIM - 247-6194 CRECI
J-659. • 

COPACABANA - Iú
locação — Vende-se
magníficos aptos, com
elevador social exduM-
vc, de living, sala de
jantar (tábua corrida), 3
quartos (1 suite), 2
banh. sociais em már-
more, Copa-cozinha,
dep. emp. e garagem
em prédio com play-
ground e salão de fes-
tas. Escritura Cr$
2 3 0 . 0 0 0 ,00 em
30.11.76 e 28.02.77 -
Cr$ 165.000,00 (Fixo)
saldo em mensalidades
de 12.912,38. Ver Rua
República do Peru n°
457 ou tels. 287-0405
_ 287-1329 - CRECI
4357.

TOBY 5 IMOVr.lS

APTO. — Sala e quarto separado
coz. depend. compl. fundos
andar alto entrada 70 mil saldo
longo prazo CX total 370 mil.
Inf. PROPAR IMOV. Tis.
255-2028 256-0716 CRECI 4957.

AO POSTO 6 — Conjugado
grande, atapetado, c/ coz. e
banh. Frente, alto quadra praia.
Inf. HM. 221-6345. CRECI 7339.

APTO DUPLEX IINDO - Vista
p/ mar. 690m2 salão var, 2 sis,
bibli. 6 qts. 3 ban. 4 dep. 2
gar. Ac. Troca 235-0535 CRECI
7502. A-35.

LEME E
COPACABANA

AO 2 P/ ANDAR NOVO ALTO
— Grande quieto bom preço
salão 30 m 3 qtos 2 ban iunto
Dias Rocha. Ver Barata Ribeiro
598 porteiro 237-6712 CRECI
4998.

APTO. — Sala e quarto separado
banh. coz. todo dec. com fino
gosto entrada 143 mil saldo
a longo prazo total 350 mil
Rua Barata Ribeiro 668 apto.
509 ver local PROPAR IMOV.
Tels. 255-2028 256-0716 CRECI
4957.

ATENÇÃO - Sala e quarto sala
2 qtos sala 3 qtos. em toda zo-
na sul financiado a longo pra*
zo CX Inf. PROPAR IMOV.
Tels. 255-2028 256-0716 CRECI
4957.

COPACABANA - Vendo apto.
c/ sala d pia, 3 qtos. (2 c/
arm. emb.), banh. soe., coz.
dep. comp. Ver Pça. Oemetrio
Ribeiro, 99. Inf. 2 7 5-5848
"CARTÃO" - CRECI 2903.

CONJUGADO E SEPARADO -

Av. Copacabana, vazio, qto. e
si. sep. 320 mil. Júlio de Casti-
lhos excel. coni. 295 mil, Inf.
ORTECON 223-2970 e 223-1412.
CRECI 4679.

COPACABANA - Vendo apto.
c/ salão, 1 por andar, s. Iantar,
4 qtos. 2 banh. soe, copa-coz.,
dep. comp. e gar. esc. Ver N.
S. Copacabana, 262/69, chav.
port. Inf. 275-5348 - "rAP-

TAO" CRECI 2903.

SOLICITA:
Imóveis de Iodos
os tipos e tama-
nhos, residenciais
c comerciais, pa-
ra clientes cadaí-
Irados com di-
nheiro na mão ou
linanciamonto já
aprovado.

OFERECE:
Solução rápida »

. eticienle.
Assessoria (uildl-
ca e avaliação
grátis.
Condução própria.
Qualquer idioma.
Atendimento diá-
rio atá 20 hs. In-
clusive sábados,
domlngoi • (eria-
dos, . (C

R. Mig.•-'1'Lemos. 67-A
Telefones 2350939 •'-

_55-_ir3T- 2.5-5849 -
--7-9880 - 1 710

- "CAR-

A DOMINGOS FERREIRA 221 ap.
504 vdo. qto. sala coni. deco-
rado c/ ar ref. bh. cor r. local
25/-7774 CRECI 2976.

Atlântica - Superiuxo ciral
vende 4 qtos. 4 banhs. soes.
deps. garagem Inf. 256-8440/
236-6303. J-600.

ALFREDO CAVALCANTI vende:
B. Ribeiro, fdos., tranq. 4
p/and. boa si, 2 amplos dor.
mts. coz. banh./Iuxo, grande
área, deps. Só CrS 450 (ac
Cx./troca) 236-3898/ 236-4009
CRECI J-460. íac. 011).

APT. FRENTE p/ Av. Atlântica,
2 qtos. sala e depend. novo
luxo mob. R. Joaquim Nabuco
11/404 267-0055 680.000 à vis-

CASA — Centro terreno, 5 qtos,
c/ arms, 2 salões, 3 banhs.
4.500 mil. Temos outras. CRECI
3016 - 246-5363.

CASA — Cas3 com 3 salas, 5
quartos c/ armários, varandas,
3 banheiros, cozinha, depen-
dências e garegem. T r e t a r
2»ió-166-l, com o proprietário.
RUA BAMBINA - Propriedade
c/ !.CC0m2, possuindo 2 casas
aproveitáveis e alvari legaliza-
áo servindo p' qualquer f-m
profissional. Tratar R. Bambina
42, direto c/ prop. 2a. feira.

APT. B. RIBEIRO. Frente, 6? an-
dar, 2 qtos. sala, dep. c/ gar,
B.se 600
267 _5U

sem intermediário.
235-5733.

LARANJEIRAS - CA. 4008. R.
Pinheiro Machado. Em
construção c/ previsão de en-
trega em 30.04.77. Prédio sito
luxo c/ 16 andares, c/ piscina,
sauna, salão de fçstas. Apto,
119 andar, frente, linda vista,
living, sala, 4 dormits. 1 suite,
2 banhs. copa-ccz. ampla, área
de serviço e depends. de cria-
dos, 3 vagas. Sinal 3-.0 mil,
saldo 60 meses direto da Cons-
trutora Soc'co. Maiorc» deta-
lhesi Av. Epitácio Pessoa, »74,
IAGOA. Estscon,-mento n a
D:-ta. Tel.: 247-6055. CRECI
2073. CONSULTAN. (C

APTO. CONJ. - Ou qto. e st.
iep. compro p/ arrendar, mes-
mo precisando refor, Preço
mod«rado. Tr. 255-2737.

APTO - Ampla sila e quarto
separado, banh. copa-coz. todo
dec. -atap. entrada 65 mil. $?!•
do longo prazo CX. Total 365
mil. Inf. PROPAR IMOV. Tels.
255-2028, 256-0716, CRECI
4957.

AV. PRADO JÚNIOR 290 -
Vdo. apto. c/ elevador exclusi-
vo, fte. 99 andar, slão. 3 qlos.
c/ arm. 2 banhs. soe. copa-coz.
área, dep. comp. Financ. Tel.
255-0540. CRECI J-343.

COPACABANA - Vendo exce-
lento ept9 de qto e sala sepa-
rados, todo atapet., quase Ia
quadra da praia. Inf. 275-5848
"CARTÃO" CRECI 2903.

TROCO - Uma belíssima casa
ne centro, melhor rua de Cam*
po Grande, por apartamento
de 2 ou 3 quartos na Zona Sul.
Tel. 394-0351 com o propriet-.
rio.

TONEL-RÓ 295/ 202 - le. ha-
bit. iunto Sta. Clara 2 p/ andar
claríssimo si. 3 qlos. arms. 2
banh. e coz, luxo dep. emp.
gar. 1.160 à vista. Chav. port,
257-8861 BATUIRA CRECI 190.

VENDE-SE APARTAMENTO -
Vczio, :ala, cozinha, banheiro
e área. Choves Rua Santa CUra,
277 apl? 201.

COPACABANA - Vende-se ap
lo. 2 quartos, sala, dependen-
cias e garagem, frente, pilotis,
rua tranqüila. Décio Vilares,
335 apto. 307. A vista ou fi
nanciado em 38 meses. Pres
tações fixas sem correção. Cha.
ves c/ porteiro. Tratar pe'<>
231-0946. Dias úteis

AGORA NO POSTO 5 - Andar
alto, fronte, 3 qtos. arms. 2
bhs. coi. deps. gar. esc. alto
luxo 1.050 mil Ver e tratar
257-3022 - 257-3087 - CRECI
577 - n9 160.

AQUELA TRANQÜILIDADE NO
LEME - Melhor Rua do Bairro
ótima sala, 2 qtos. arms. bh.
coi. deps. 2 por andar 580 mil
Ac. Caixa 257-3022 - 257-3087
- CRECI 577 n? 058

ÃltA. CIARA, 115/807 - Vdo.
magnif. ap. sala/ qto. coni. c/
arm. banh. kit .Ch. port. Ama-
ro. Tr. 235-1777 - A. MIRAN-
DA - CRECI 313K

ATENÇÃO LEME - Sala e quarto
separedo banh. kit. todo dec.
atap. entrada 60 mil Saldo lon-
qo prazo. CX Total 350 mil.
inf. PROPAR IMOV. 255-2028,
2.6-0716. CRKI 4957. 

APARTAMENTO NOVO - Fren-
re, andar alto salão, 3 qts (I
sute), * banh. soe. copa-coz.
gar. es:r. _rm. emb. Tratar 'o-

cal: dDias dâ Rocha 22/ 1101.
Tel. 237-9368. Mi.ton.

A CONSTANTE RAMOS - 2 p/
andar. Lindo. 2 qtes., saía.
Pcnto nobre, dc-ps. compls.
gar. escrit. Ótimo preço a
comb. Tr. tel. 287-8842.

ÃO QTO. E SAIA - Ótimo lo-
cal. Vis!» p/ o mar. Ótimo
preço. Aceito cférra. Trètar tel.

; 287-8542.

APTO — Sala e quarto separado,
b3nr. coz. tedo dec. fino gos-
to. Entrada 60 m'r: i-'o longo
prazo CX Total 380 mil. Rua
Birara Ribe'ro 811. Ccrr. local
PROPAR IMOV Tels. 255-2028.
254-C716, CRECI 4957.

AV. ATLÂNTICA, fte., vazio, 3
qts., suite, closed, si.. 3 banh.
dep. qar. Base CrS 2.400 mil.
V«r 227-85-., 237-6912. CRECI
2542.

A JOAQUIM NABUCO - Enor-
me, alto, fto., 2 salas, 3 qtos.
arms., 2 banhs. copa-coi. deps.
com 2 qtos. gar. esc. 1.250 mil
- 257-3022 - 257-3087 - CRE-
Cl 577 - n? 186.

DE FRENTE - 2 qtos. sala banh.
cor ao tolo coz. érea serv.
deps. compls. Preço 620 mil.
Sinal 220 mil. Saldo ate 15
anos ou pagto. até 30 meses.
Inf. MARVIL Prud. Moraes 1788
até 22hs. Tel. 2 67-6 4 47
287-8597 287-8496. J 3 2 1
IM-201. 

DOMINGOS FERREIRA. 20 AP.
1101. Vendo duplex, luxo,
grande, com garagem. CrS
2.700.000,00. CRECI 43

VENDO CONJUGADO. Kitche.
nette. Não aceito curiosos. Av.
Copacabana, 112/ 308. C/ tele-
fone.

VENDE-SE - Ótimo aplo. coni.
kit. e b. de fte. para Av. N.
S. de Copacabana acarp c/ ar
cond. mob. CrS 270 à vista, ver
somente parte da manhã. Dirot.
c/ o proprietário. T. 207-6182.
Francisco. .

DECORADO, si., 2 qtos., deps.,
frente. Rua Barata Ribeiro, 302/
501. 550 mil à vista. Ver tra-
lar local 257-8671.

ESCON Vende R. Siqueira Cam-
pos, 164, Vazio, saia, 2 qts.
at; p. bônh. coz. área, dep.
emp. Se ver compra. Ac. Cx.
Tei. 256-3499 - 256-8655. CRE-
Cl 0741.

EXCELENTE sala e quarto sepa-
rado, banh. coz. mob. atap.
decorado, frente, 4 por andar.
450 mil. R. Barata Ribeiro 611/
504. CRECI 307.

BARATA RIBEIRO, 396/1010. Sla.
qto. sep. bah. coz. Ch. port.
Tratar Soterpla .256-5876. Sr
3ARCEILOS J-450

APTO — Sala dec. quarto com
arm. banh. coz. todo dec. cem
móveis, en.rada 50 mil, Sdldo
longo prazo CX. Total 330 nvi.
Av. Copacabana, 360 An. 1011.
Ver local PROPA. IMOV Tes.
255-2028, 256-0716, CRECI
4957.

LEME. Apto. 2 salas, 2
quartos, 2 banheiros,
c opa-cozinha, garage.
Obra em ritmo acelera-
do. Projeto Paulo Ca-
sé. Financiado em 10
anos após as chaves.
SISALEMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS S/
A. Rua Montenegro,
103-A - Tels.:

VISTA P/ MAR - Sala e qto.
sep. coz. peq. amplo banh. En*
trega imed. Preço 280 mil. Est.
proposta. Inf. MARVIL. Prud.
Moraes 1788 alé 22hs. Tel.
287-8496 287-8597 267-6447. 1
321 IM-111.

VENDE-SE - Apt. conjug. Barata
Ribeiro, 194 vazio. CrS 140.000
BASIMAR 236-3822, 255X071
CRECI J-401. ¦

VENDO APTO. - SI., 2 qtol.,
banh. e deps. compl-, arm.,
emb., etc. Não tem garagem
Base 450 mil à vista Aceito
Caixa eu BB. R. Alfredo Va-
iadão, 77 Tr. p/ Tel. 224-3058
Dispenso corretor Atendo sabá-
do e domingo. i

VENDO - Apto. quarto e sala
separado (grand.) cozinha, ba-
nheiro. Rua Assis Brasil 194,
apto. 202.

VENDO apto. coni. c/ div. s. e
qto. sítleta etc. mob. R. Domin-
gos Ferreira 219 ap. 905. Sem
interm., à vista. Edif. c/ ga-
ragem.

BOLÍVAR - 050m2 luxo fte. hall
2 saias raia almoço 4 q'OS. (1
suite) ban. copa coz. dep». (2
qtes. emp.l garagem MASlrS
256-6011 J-543.

beífort «0x6 - Fte. vista o/ 287-4202 267-6046 -
mar cobertura 2 «ela» 3 qtos. _-.. »,.-,
e/ arm. sute ban. ceps cci. I Dias UteiS. 221-U/U/ -

dep. terraço MASTER 256-6011 
jCREC] J1436_

VENDO vazio, vista p/ mar. sê-
Ia, |. Inverno, 3 qtos., 6 arm.
embs., demais dep. 112 m2
área útil. Fig. Magalhães, 122/
901. Aceito terreno em Campi-
nas p/ pagamento^

VENDO ap. frente c/ sala, ato.
sep. dep. emp — 400 mil ê/v,
R. Figueiredo Magalhães, 741/
305. C/ porl. Tr. 392-2606.
N clite.

AGORA, para anunciar em todas
as edições do JORNAL DO
BRASIL, basta telefonar para
264-9122. Horário da atendi,
mento: de 2a. a 6a feira ria,
8h às íah 30m. Sábado dt 8h
às l2h 30m.

{Continua na página seg uinte)
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VENDE-SE apto. 2 quartos, c/
suíte e garagem, à vista, último
andar, atapetado, or condido*
nado, tranqüilidade absoluta,
si. ampla, 2 banhs. sociais, co-
zinho — área de serviço, gran*
das, quarto e banheiro de
emp., gar. na escritora. Todas
dep. c/ excelentes armários
embutidos. Barata Ribeiro, 692/
1006. Tel.: 237.1479. Direto c/
proprietário no local, Não acel-
to Caixa,

CASAS E TERRENOS

IPME — lad. Ari Barroso, vdo.,
lote 405 m2 vista para o mar.
222-8165. CRECI 582.

IPANEMA
E LEBLON

ALTO LUXO MESMO - Novo,
4 qlos. (2 suites). Ver Alte. Pe-
reira Guimarães, 24, 39. 1 p/¦andar, c/ pro.

A GOMES CARNEIRO 138 -
¦pto. sola e quarto conjugado,
vaga garagem escritura. 400 mil
i vista. T. 267-0602.

A COBERTURA - Na Redentor.
I p/ andar, Especial de 2 qtos.
(1 tuite), e/ armi. 2 banhs. lu-
xo, terraço de 30m2, living •
5/ jantar tábuas corridas, cox.
kitcheni, (/ intima, dep. empr.

3" 
aragè è direito • mais 100m2
• terraço. R. Jardim 247-6194.

CRECI J-659 - RJ-243.

AO DE 3 QTOS. NO lEBLON.
(30 mil. Ac. Caixa. Em prédio
do 4 anos, com living, 2
banha, decer. cot. área serv.
d/ empr, • gare.» «tritura.
«. JARDIM 247-6194 - CRECI
J-659. RJ-276. ¦

A SAIA 2 JTOS. Na Barão da
Torro. Com varanda, banh
decor, cozinha, im serv. dep.
•mpr. garage. escritura. 700
mil. Ac. Caixa. R. JARDIM
247-6194. CRECI J-659. RJ-252.

AO OE 1 •/ ANDAR. Prédio Iv
xo. Apenas 260 mil sinal *
rest. forma aluguel. Com li-
ving, varanda, 3 qtos. (I suite),
2 banhs. piso mármore, demais
deps. o garage escritura. K,
JARDIM 247-6194. CRECI J-659.
RJ-288.

A MARIA QUITERIA. Luxo. 2a
quadra da praia, salão tábuas
corridaa, 3 qtos. (I suile), e/
•rms. 2 banhs. decor. coi. kit-
«hena, demais deps. garage.
R. JARDIM 247-6194 - CRECI
J-659. W-342. _

APARTAMENTO novo
vista para o mar. Ven-
de-se Rua San Martin
n? 300 ap. 803 - Le-
blon com três quartos,
sendo uma suite, sala,
dois banheiros sociais,
duas vagas de garagem
• demais dependên-
cias: Tratar pelo tele-
fone 232-2250. Chaves
com o porteiro. CRECI
4406.
ARPOADOR - Junto V. Souto

edif. 5 pov. fch. márm. um p/
andar pilot aiard. varandão
piso marm." vista praia salão,
si. jant. 5 qtos., arms. .3 banh.
copa-coz. 2 qtos., emp. 2 vagas
gar. 330m2. 257-8861. BATUIRA
- CRECI 190.

AV. VISC ALBUQUERQUE -
Ed. luxo novo prox. praia 189
andar frente vista mar/ monts-
¦nha /lagoa living, si., jant. va-
randa 4 qtos., arms. (1 suite)
3 banh. copa-coz. deps. 2
vagas 2.200. BATUIRA -
257-8861 - CRECI 190.

A UMA QUADRA DA
PRAIA - Apartamentos
prontos, superluxo:
Salão, 4 qtos. 3 vagas
na garagem etc. Ver e
tratar Rua Aperana 70,
final dá Av. Delfim
Moreira.
ÃV. VIEIRA SOUTO, novo, oe

frente para o mar. 300 ms2.
salSes, 4 quartos (2 suites),
vaga» n» B"»B«m. Ver no

local com o Sr. Início. Rua
Joaquim Nabuco, 266. Preço
3.500 mil - Jorge. Casada
256-8693 - 256-3412. CRECI
428.

ALTO IUXO (POSTO 5) - 170
m2, úteis, living, 3 quartos, c/
«rm., copa-coz., 2 banh., todo
etap., frente, gar. escrlt., esq.
ãlum. 236-2236,~X 

OPORTUNIDADE QDA. PRAIA
- SI., c/ 2 amb. 2,,<?'<»•. dep!
comp. ares, gar. 255-1526 -
¦229-7760 - 222-5529. CRECI
-1150.

A DELFIN MOREIRA - Ia. •¦
cação, linda vista, andar alto,
Tia» privativo, super .1 «.*•«.
ealão, 4 quartos, dose», suite,

banheiros az. decorados, co-
¦pa-coi. 2 deps. 2 garagens -
salão de festas. pl>y9I0U"'_)|7
2.300 mil à comb. SO. CON-
SÜLTOR1A IMOBILIÁRIA -
•256-7934 - SG.404. _=

APTO. NOVO - Visconde de
Albuquerque, salão sala rantar,
Tavabo 4 quartos (uma sui.el

banheiros sociais, varanda,
dep. complstas gar.,
274-6576

Tel.

ÃO CASTELINHO - 1 W4___i«_>
Ótimo slão. c/ 60m2 (tábuas
«orridas envemlzadas), evaran;' 
dado, 4 qtos. c/ arms. Samurai'(1 

suite, 3 banhs. sociais, cop/
'ioz. ampla, deps. P^tjwni

•ar esc. Precõ 2.500 mil. A-?.m'bl"V. $p! CONSUUORIA
- IMOBILIÁRIA. Tel. 256-7934 -

..SO-408. !S
,.SV. VIEIRA SOUTO, 33. - «/

150mí per andar »•"¦•» ,nd*;
•vastáveC salão, 3 qlos. ti
irms., 2 banhs. soe, coz., dep.
comp., e garagem. »»«•:
CrS 1 750 mil. Ver local c/

.coletor das 13 is 17 hs. Inf.
•- Orlando Macedo. Av. Rio

Branco. 156 - O J 318. TaK
232-61ÍI . 232-0510 - CRECI
128. <c.

AO MAIS AMPLO SALÃO 3
qtos. 2 banhs, dep. gar. - Tel.

j^jOjá - Ç. «92. (C
APTO - Ia. iõêi sa,|a' *¦ ,<#"•

banh. coz. depend. corrsgl. «-
ragem escrit. entrada 260 m\,
aatdo longo prwo CX. TotW

"800 mtl. Rua Visconde de Pu*
;i 180 Corr. oca. PROPAK
ÍMOV Ws «5-2028, 256-0716,
CRBCI 4957.

ATENÇÃO - S»la, 3 qtos. 2
. fcanhs. depand. compJj- gar a-

gem escrit. entr.ada 250 mil.
iV.do longo prazo Çx. 

Total

jiíi?Swoa 256.0716. CRECI"4957.

AO DE 3 QTOS. (1 suite) c/
arma. centro terreno na General
Urquiza. luxo e novo. Living
c/ varanda, 2 banhs. decor. co-
pac-ox. c/ arms. demais deps,
garage. R. JARDIM - 247-6194
CRECI J-659 RJ293.

A DELFIM MOREIRA - De 4
qtos. (1 suite), 2 vagas garageem centro terreno. Ia. loc.
salão, 2 banhs. ¦ lavabo decor.
2 qtos. empr. e demais deps.
2.500 mil - R. JARDIM -
247-6194 CRECI J-659 RJ368.

AMPLO, vazio, de frente, sala
o quarto separado, banh .coz.
área de serviço, quarto e banh.
emp. Ver s6 10 òs 12, Rua Vis.
conde Pirajá, 306, ap. 301,
KFURI. CRECI 681.

AO FINAL DO LEBLON - Alto,
frente, salão, 3 qtos. arms. 2
bhs. coz. deps, 850 mil Ver
e tratar Tels. 257-3022 -
257-3087 - CRECI 577 n? 199.

A MARIA QUITERIA - Frente,
talão 2 amb. 3 quartos, suite,
bh. tavabo, copa*coz. deps,
gar. esc. altíssimo luxo, 1.800
mil 257-3087 - 257-3022 -
CRECI 577 - n9 197.

A DELFIN MOREIRA - Vista
deslumbrante, Ia. loc. portaria
em altíssimo luxo hall privati-
vo, salão 4 quartos, 2 bhs. uma
suite closet, cozinha deps. 2
qtos. 2 vagas na escritura
257-3022 - 257-3087 - CRECI
577 - n? 261.

A GENERAL URQUIZA - Alto
frente, salão, 3 quartos, arms,
2 bhs. copa-coz. deps. gar. esc.
fachada «m mirmoro 1.600 mil
257-3022 257-3087 - CRECI 577- n9 196.

ALTO COM EXCELENTE VISTA
NO LEBLON - Sala, 2 quartos,
¦rms. bh, coi. deps. gar. «se.
670 mil Ac. Caixa 257-3087 -
257-3022 - CRECI 577 - n9
056.

A VI5TA P/MAR permanente
140m2 salão, 3 qtos. 2 bhs. co-
pa e coz. dep. emp., garagem,
box 1.100,00. Ver das 9 ás 17.
PAULO. 274-3728. CRECI 4102.

AV. VISCONDE DE ALBUQUER-
QUE, N9 143 - Corretor no
local, Salão, c/ tab, corrida,
sala, 4 qtos., 3 bhs., 2 qtos.
de emp., 2 v. gar. Preço Cr$
2.400 mil a combinar. Tratar
IAAOB. BERNA. Tel. 235-1083
o 256-4879. CRECI J-10.

ALTO LUXO NO lEBLON - No-
vo, frente, oito 2 p/ and, gara-
ragam. Linda varanda v. pano-
ramica, salão, 3 qtos. c/ arms.
(1 suile). 2 banhs, 6t. coz. e
deps. c/ arms., todo acarpeta.
do. Bom pre;o. Corretor no
local apenas sáb. e dom. só
das 14 ás 17 hs. Rua Ministro
Ramos Monteiro, 51 (Selva de
Pedra). Noutros dias. Infs. e
visitas. 237-7372 - 236-7411 -
CRECI 2050.

ARPOADOR COBERTURA s. 2
q. dep. comp. 29 pav. terr.
50m2, v. p/ mar, arm. emb.
Dir. prop. Disp. corr. 256-8301
e 238-6260.

AV. VISC. ALBUQUERQUE -
Novo frente fach. márm. «lum.
vidro fuma 2 p/ and. salão

amb. 4 qts. arms. carpete
bh. dep. gar. 257-8861. BA-

TUIRA CRECI 190.
CASTELINHO AFfO. DE FRENTE

em ed. super luxo. Um p/ an-
dar. Hall, vestibulo, sala estar,
sala jantar, terraço, 4 qts., (1
suite) 2 vagas gar. Área priv.
211m2. Marcar vis. NIEMEYER
HARGREAVES. Fonas: 2520076
• 252-0078. (C

C O BERTURA DELFIM
MOREIRA - SI. 2 qtos.
coz. dep. compl. Am-
pio terraço e gar. Entr.
1.300 mil, saldo combi-
nar. Tel.', 236-5097 -
257-9504 - CRECI
4664. (C

Cobertura -
duplex

Leblen fino acab. todo c/
arm. embutidos luxo novissi-
mo 4 q. (2 suites),'3 ban. sa-
lão copa-coz. bibliot. bar de-
mais depend. Tratar direto
prop. Av. Gen. San Martin,
398 disp. inl.

gÉÉy yyyyyí;' í
^N

DOMINGOS
FERREIRA, 170

COPACABANA;
Você não vai encontrar
tão cedo uma planta
coma etia em COPA,.ò
dois passos do mar:
2 salas, 3 qtos. (1 suile),
2 vgs. ind. no preço.
Vista p/ o mar. Obra
já iniciada.
FINANCIAMENTO
direto da Construtora
SOCICO. Informações
c/ corretores no local,
diariamente, das 8 às I
22 hs., ou em nossa
sede.

CRECI 2075

CONSULTAN
IMÓVEIS

Av. Epir.Pessoo, 874
Fácil estacionamento

Tel.: 247-6055
Uma nova visão

\_do mercado imobiliário^

DUPLEX - Frente p/ mar, sala,
1 qts. clojeí. demais dep. Vdo.
pronto p/ morar junto Av. NU
emoyer Estr. Tambi 401 BI. 3
«Pt9 109. Chave c/ porteiro
Heitor 252-1562 CRECI 953.

ÃtTO IUXO IPANEMA - le.
-loc. pronto. Apenas 2 p/ •"•
dar. Ouadre da praia ç/ vista
2 |...!.!... -/ •"» Prédio c/

-,.-,-.nd.?*&. S.U. .3 q..s. 0
íult.) 2 bh»' ,ocI"s' Tp,_- -dêncles 

(Inclusiv. qto. p/ mo-
--t.rl.ta) 2 vagas sar. •_"__*?£

tura. Pafl. em 15 meses sem
- í.r.. .correção. Ver Roa Pru-
-fc/de^Sai., 1003. ««tar

MJ-834*. JULIÒ BOGORICIN
95.

Á BARÃO DA TORRE - Novo,
salão, 3 qtoi. armi. 2 bhs. cos.
deps. gar. eie. entrega imedia-
te. 980 mil. Tratar M7-3022.• 257-3087. CRECI 577 N? 176.

A GENERAl SAN MARTIN -
Ia. locação, alto luxo, frente,
salão, 3 quartos, 2 bhs. luxo,
coi. dtpi. gar. eic. 1.800 mil.
257-3022. 2574087. CRECI 577
N? 184.

<r^<

A VISCONDE DE PIRAJÁ' 5B4
- APTO. 704 - Corretor no local

Sr. Avelino, ótimo sala, 2 qtos.
arms. bh. coi. it. teto, deps.
gar. tsc. atapetado, ar cnnd,

indevanávd. 750 mil.
257-3021. 257-3087. CRECI 577"" '__*__ °'3-

AÇORA, para anunciar em tot «
ai e.'i-^-» do JC'KAt I
BRASIL, baste telefonar pi-
264.9122. H-rírio da atrn-i-

'-»- mento: d« 2a. a 6a-felr» dss
8h i> lShJOm. Sábado da Sr,
ia 12h30m,

FARME DE AMOEDO,
149 - IPANEMA.

PRONTA ENTREGA.
Aptos, luxuosos, de
sala, 3 qtos. (1 suite),
2 vgs. na gar.. Poucos
aptos, à venda.
FINANCIAMENTO pelo
Construtora SOCICO,
s/ neces. de eomprov.
de renda.

CRECI 2075

CONSULTAN
IMÓVEIS

Av. Epit.Pessoa, 874
Fácil estacionamento

Tel.: 247-6055
Uma nova visão

^do mercado imobiliário^/

,^g__5Ss_

IPANEMA - O melhor
prédio da Rua Nascimen*
to Silva, edifício de ai-
tissima categoria. Aptos,
com salão, sala do ian*
tar, hall intimo, 3 quar-
tos sendo uma suite com
closet, copa e cozinha
com armários, forno e
fogão, área de serviço «
dependências de empre-
gadeL 2 vagas de gara-
gem, fachada em alumi*
nio bronze, jardineira*
em mérmore e cristal.
Importado. Corretores no
local à R. N. Silva, 466.

fcIf 267-2893,e,,• 
287^985

IPANEMA - CAN. 3003. R. VIS-
CONDE DE PIRAJÁ. Amplo, si-
lencioso e indevassável, hall,
living, sato em L, 3 qtos, c/
arms., 2 banhs., copa-coz., de*
pends. completas, 1 vago, 1
milhão c/ 500 mil. Maiores de*
talhes: Av. Epttácio Pessoa,
874, LAGOA. Estacionamento
na porta. Tel.: 247-6055. CRECI
2075. CONSULTAN. (C

IPANEMA - Vende-se. Luxo 2,
quartos, (1 suite), sala, banhei-
ro, cozinha, área, dep. empre*
gada. Garagem. Rua Alberto
Campos, 77/804. - Ver Cid.
267-1900 ou George, 267-1616.

IPANEMA - R. Visconde de Pi-
rai',. 455/702, 2 qtos. banh.
coz. deps. emp. compl. gar es-
crit. 2 er cond. racarp. excel.
arms. etc. Base Cr$ 800.000
Aceite Caixa Horário 14 ei 18
hs.

MNEMA
AV.EPnÃdO
PESS0AL600

Vendemos com finíssimo
acabamento, amplo e
confortável apartamen-
to, com varanda, living,
sala de jantar, quatro
quartos sendo dois sui-
tes, rouparia três ba-
nheiros e uma toilette
em mármore beige ba-
hia, copa-cozinha toda
decorada e com arma-
rios, dois quartos ew.c.
para empregada, duas
vagas na garagem.

CONSTRUTORA
BULHÕES CARVALHO
PA FONSECA SA.

informações no
focola.o22.OOhs.
/gmi 222-2683
\SLUl3 287-2122

£ 
^^ 

287-2422

IPANEMA - Duas (alas, dois
quartos • closet (ou três quer-
tos), gqragem, ne «1111(10 de
mais bosta da Nascimento Sil-
va, ne melhor tretho da rua.
IMOBILIÁRIA SUIÇA, 287-3394,
2B7-7S49, 287-1149. CRECI 3910
(IS - 103).

IPANEMA - Ia. lo-
cação. Vende-se aptos,
de alto luxo, de living,
sala de jantar (tábua
corrida), 3 quartos (1
suite), 2 banh. sociais
em mármore, copa-co-
zinha, dep. empregada
e garagem com todas
as peças de frente em
prédio em centro de
terreno com play-
ground suspensoe
salão de festas no me-
zonino. Ultimas unida-
des. Escritura.
200.000,00 em
30.11.76 e 23.02.77
225.000,00 (fixo) saldo
em mensalidades, d e
Cr$ 12.912,38 sem in-
intermediárias e sem
comprovação de renda.
Ver Rua Saddock de Sá
n°.10 ou tels.
287-0405 - 287-1329
- CRECI 4357.
IPANEMA - Vende apt. 202 e

204 Rua Visconde de Pirajá,
180 — 1*. locação — sala - 2
quartos — dependência — vaga
garagem —" Chaves porteiro —
Tratar: 392-1033.

IPANEMA - Vendo apt. alto
luxo — saião — 4 quartos —
2 banheiros sociais — ar condi-
cionado e égua quente central
— 2 vagas — Rua Prudente de
Morais, 329/ 202. Tel.:
287-1153,392-1033.

JUNTO AO JARDIM - Salão 2
ambiení-es dec. 2 qts. c /arms.
banh. c/ azul dec. coz. amola
deps. compl. Preço 800 mil.
Sinal 400 mil, saldo CEF. Inf.
MARVIL Prud. Morais 1788 até
22 hs. Tel. 267-6447, 287-8597,
287-8496-J-321 - IM 264.

LEBLON - 4 qtos.,
300m, 2 vg., novo
arms., R. Prof. Brandão
F°. 80/201.

OAl. VEN. FLORES - Novo, lu.
xo, direito ao terraço, podendo
constr. salão 45m2, 3 qtos. 2
bjnhs. dep. empr, gar. 1.500
mil a comb. Ac. Cxa. 222-0383,
221-8741. CRECI 1961.

IPANEMA 2 qtos., 700
mil c/ 150 ent. s/ Cx.
CRECI 4957. 257-2020.
IPANEMA""- Vende-se apt. ã

saião, 3 qts. c/ «uite, 2 banhs.
soes., elevador privativo, d-, p.
emp. e gar. ' p 5ntL". Opor-
tunidade única. Ver R. Pruoen-
te Mirais 331/102. Tratar ...
281 "-ó. errei .1-512.

IPANEMA <-,|jcni,s 
"853.000,00, 

i
qtos. salso, junto a Fraca N.
S. da Paz, em ed'ficío amiçjo
3 p ¦' and. Tratar c/ proprietário- 222-9759.

LEBLON - Frente Ia. habit. se-
lão si. iant. 4 qts. 3 banh, (1
suite) copa-coz. 2 qts. emp. 2
vagas gar. 1.650 mil. Ver Rua
Prof. Brandão Filho 70 c/ Bri.
to. 257-8861. BATUIRA. CRECI
190.

lEBLON - Sala, 2 qtos, deps.,
gar. na escrit,, indevassável.
Rua Mirlo Ribeiro, 91/ 607.
Tel. 286-9030.

lEBLON - 209 andar com vista,
deslumbrante. Salão, sala ds
jantar, 3 quartos (1 suite), 3
banh. sociais, copa-cozinha, 2
vagas na gar. Tratar MOBILE
IMÓVEIS Av. Ataulfo de Paiva,
725 loto H. Fones 237-2365 e
267-6C00 - J-692 M.177. (C

J
TIJUCA

V

ARISTOCRACIA - CONFORTO - STATUS

ENTREGA EM 90 DIAS

SAUNA - PISCINA - ARMÁRIOS EMBUTIDOS
- COZINHA TODA DECORADA

Tudo reunido no EDIFÍCIO SAN BERNARDO. Playground, Salão de Fes-
tas, Esquadrias de Alumínio Anodizado, Interfones.

Veja que requinte de apartamento. Imaginamos tudo para o seu con-
forto. Apartamento com salão em tábuas corridas, estilo colonial com
si.nteko, 2 ou 3 quartos atapetados e com armários completos em so-
fisticado acabamento, Suites e Banheiros Sociais completos com Box
em acrílico, azulejos decorados até o teto, ampla cozinha decorada
com pia em aço inoxidável e armários, garagem na escritura, Hall So-
ciai totalmente mobiliado e ajardinado. Sinal apenas Cr$ 27.500,00,
Saldo facilitado e Financiamento pela Caixa Econômica. Informe-se no
local e reserve o Apartamento dos seus sonhos. CRECI 903.

Rua Barão de Itapagipe,
250 — pertinho da Rua
Haddock Lobo.

QUALIDADE

MESON QtobS

GÁVEA
TRAVESSA MA-
DRE JACINTO -
Vista sensacional
- Local tranqüilo .-
Apto. Ideal para
pessoas de sen-
sibilidade - Living -
Sala de jantar - 3
Quartos {i suite c/
closet) - 2 ba-
nheiros. Finamente
decorados - Varan- ¦
da - Toldos. e ar-
mários embutidos -
Copa - Cozinha -
Área - Deps. em-
pregada - Garagem -
Base 1620 - Condi-
cões a combinar.

SISAL5S.A.

Loja:
JR. Montenegro, 107-A

Tels.: 287-4202
267-6046-267-7814.

CRECÍJ7436

GÁVEA - Rua Adolfo
Lutz (estritamente resi-
dência I) centro de ter-
reno, 4 quartos, sendo

suite, entrega em ou-
tubro de 1976 — apar-
tamento c/ 240m2 de
área privativa — Salão,
varanda, sala de jantar,

banheiros sociais, co-
pa e cozinha' — depen-
dências completas de
empregada — 2 vagas
de garagem — Preço f i-
xado até as chaves —
Saldo financiado pela
Caixa Econômica em 15
anos. SISAL EMPREEN-
Dl MENTOS IMOBI-
LIARIOS S/A - Tels.:
221-0707 - 287-4202
- 267-7814 - CRECI
J-436. (C

LAGOA - Ed. Porto da
Lagoa - Av. Epitácio Pes-
soa esquina da Rua Gas-
tão Baiana - Vista des-
lumbrante • Aptos, com
salífo - varanda - 3 quar-
tos (1 suite) - varandas -
2 banheiros sociais - to-
das as peças de frente •
Obra e Projeto SISAL -
Lançamento em setem--
bro - Inscrições desde já.5S.A.SISAL

Loja:
R. Montenegro, 107-A

Tels.: 287-4202
267-6046-267-7814.
.CRECI l 436

LAGOA - Alto luxo -
250 ms2. — Vende -
Atapetado, cortinas, ar
cond. - Vista panorami-
ca - Entrega imediata -
Av. Epitácio Pessoa -
Inf.: 2 2 2-2551 ou
222-3279. CRECI 2071.
LAGOA, Linda vista salão, 3

qt? copa/cor. deps. gar. esc.
Silvio Seibel. 2 87-9 944,
287-7458. CRECI 1489.

GÁVEA 3 qtos. (I suite) salão
tab. corrida banh. finam, de-
cor. arms. cmb. gar. SAVANA
IMOB. 246-8679. CRECI J-0722.
SI 197.

LEBLON
ENG.°

CORTES SIGAUD
EM SEU MELHOR
TRECHO - Andar
a.lto 

'c/amplas

peças, com living.
Sala de Jantar,
Toilette, 4 quartos
(7 suite), -2 ba-
nheiros. Copa-
cozinha, área, Dep.
efe empr. e Cara-
gem. Pagamento de
oportunidade.

SISALSIS.A.

Loja:
X. Montenegro, 107-A

Tels.: 287-4202
267-6046-267-7814.

CRECI J. 436

LEBLON. RUA IGARA-
PAV A. Apto. dúplex
todo movimentado, jar-
dineiras internas e ex-
ternas todo com jeito
de casa, terraço mara-
vilhoso, excelente
salão, 4 ótimos quar-
tos, 3 banheiros, 2 co-
zinhas, 2 quartos em-
pregada, 2 vagas de
garagem, preço d e
oportunidade. Sinal
600 mil, saldo em 15
meses. Preço fixo e
sem juros. SISAL EM-
PREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS S/A. Tels.:
221-0707 - 287-4202
- 267-7814. - CRECI
J-436. (C
LEBLON - Edif. lux. enorme
playground, piscina. V ? n d o
final comlru.ão, R. Almte.
Guilhem, 454, 501/2, 2 qs., (1
suit»), 2 banhs. satã, coz.
depend. 2 garagens. 400 mil
entrada, restante 58 meses.
25o-8214 e 256-6856 - CRECI
7430.

lEBLON - R. Gal. Urquiza, 31/
316 — Quadra praia — Vendo
.riptex, il., 3 a., arm. emb.,
etc. Sem. garagem. Base 900.
Tratar ho|e local 8/ 12 hs. pro-
priet.

LEBLON. Selva de Pedra. Vendo
apto. jóia, saião social, 3 qtos.
2 ban. sociais copa coz.
depend. completa garagem.
1.150.000 è viste ou financio
corretor no local. 9 às 18 ho-
ras. R. Fadei Fadei, 111/1501.
HÉLIO PERES. CRECI 2859.
Tel.: 269-4578.

LEBLON — Vendo apto. c/ sa-
lão, 3 qtot. (1 suite), 2 banh.
soe, copa-coz., dep. emp. e
2 vg. esc. Ver R. Cupertlno
Durão, 109/702. Chav. port.
Inf. 275-5848 "CARTÃO". CRE-
Cl 2903

lEBLON - 3 q. p/ 750 mil, am-
pia sala, arms. atap. coz. e
banh. luxo. Av. Ataulfo de
Paiva, 1174. Não ac. corretor
226-6234.

LEBLON - Vendo apt? tipo ho-
tel, sala e qt? { suite c/ closet),
var.f coz., tel e sauna e etc,
financ em 72 meses inf.
275-5848 "CARTÃO" CRECI
2903.

NOVO — Luxo, linda vista, per*
to praia. Cr$ 2.200. 4 qtos. car-
pete, novo, arms. embs., 2
bhs. soe. garagem. R. Gal. Ar-
tigas, 361/ 703. Direto prop.
das 14/ 17.

OPORTUNIDADE - Rua Pruden.
te d* Morais três quartos, 9a-
ragem. Pagamento facilitado
pelo proprietário. Aceita Caixa.
IMOBILIÁRIA SUIÇA, 287-7794,
587-7849, 287-8149. CRECI
3910. (IS - 104).

PORTO IMPERIAL
LEBLON — Quadra
da Praia - Av. Vis-
conde de Albuquer-
que - Quase esquina
de Av. Delfim
Moreira - Um por
andar - Mármore
Travertino - Cristal
Fume - Superluxo -
Salão- 4 quartos [1
Suíte) - 3 banheiros

2 vagas de ga-
ragem - Área real -
400 metros - Área
privativa - 320
metros - Base: 4.000

Sinal 700 - Finan-
ciumento direto.- 4
anos.

SISALES.A.

Loja:
Jt. Montenegro, 107-A

Tels.: 287-4202
267-6046 ¦ 267-7SI4.

CRECI j; 436

PORTO REAL
LEBLON - Av. Vis-
conde de Albuquer-
que n." 111 apto.
101 - Com 2 vagas
de garagem - En-
trega em 60 dias -
Prédio de superluxo

Fachada em mar-
more travertino -
Cristal Fume - Salão

4 quartos - (7
Suite) - 3 banheiros

Sala de almoço -
Copa - Cozinha - 2
quartos de em-
pregada - Obra Sisal

Projeto Paulo Case
470 metros de área

real - 376 metros de
área privativa -
Base: 4.600 - Pa-
gamento em 

'36

meses.
SISALlR flS.A.S

Loja:
H. Montenegro, 107-A

Tels.: 287-4202
267-6046-267-7814.

CRECI J 436

PRUDENTE DE MORAES - Salão,
escritório, 3 qtos. 2 banhs. ga-
rage, etc. 287-5791. CRECI
1046.

PORÍD
REGENTE

LEBLON ~ Rua
Aperana - Salão - 4
quartos - 3 ba-
nheiros - Copa »
Cozinha - 2 quartos
de ' empregada •
Área - 2 vagas de
garagem - Base:
2.400 - Sinal 200 -
Financiamento em
50 meses - Entrega
em novembro - Obra
Sisal - Projeto Paulo
Case - Prédio de 5
pavimentes - Ape-
nas 2 por andar -
Frente para a Praça
particular - Frente
para as Ruas Gabriel
Mularrej e Aperana.

SISAL.SSA:
Loja:

fí. Montenegro: 107-A
Tels.: 287-4202

267-6046- 267-7814.

iT. "S
QUADRA DA PRAIA.

LEBLON. R. ALM.
GUILHEM.

Belíssimo opto. no
último andar d direito
à cobertura. Salão,
3 qlos. (1 suile), 3 vgs.
na gar.. Prédio c/
apenas 7 pavimentos,

1 apto. p/ andar.
No lado da sombra.
Construção de Classe
SOCICO.
FINANCIAMENTO s/
neces. de eomprov. de
renda.

CRECt :o?s

CONSULTAN
IMÓVEIS

Av. Epif.Pessoa, 874
Fácil estacionamento

Tel.: 247-6055
Uma nova visão •

do mercado imobiliário
^ y

LEBLON - CA. 4009 - Av.
Vise. de Albuquerque. De fren-
te, 2? andar, 210 m2, ar con-
dicionado, prédio de luxo, an-
dar alto. Salão, sala, 4 qtos.,

i suite, 2 banhs., dependi.,
2 vagas. Obs.: Prédio de lu-
xo, centro de terreno, 2.700
de jardim c/ play-ground, pis-
cina, salão de festas. Maiores
detalhes: Av. Epitácio Pessoa,
874, l3goa. Estacionamento na
porta. Tel.: 247-6055. CRECI
2075. CONSULTAN. (C

PRONTA ENTREGA - Sala, 2
qís. c/ arms banr. copa/ coz. c-
/ azul ao teto, área serv. deps.
compls. vaga. Preço 780 mil.
Sinil 280 mil, saido 90 dias et.
ag. financ. Inf. MARVIL Prud.
Moraes 1788 até 22 hs. Tel.
287.8597, 287-8496 e 267-6447
J-321 IM 203.

AGORA, para anunciar
em todas as edições do
JORNAL DO BRASIL,
basta telefonar para
264-9122. Horários de
atendimento: de 2a. a
6a.-feira das 8h às 18h
30m. Sábados de 8h às
12h30m.

PORTO
PRÍNCIPE

LEBLON - Rua
Aperana - Esquina
de Rua Gabriel
Mularrej- Apto. 401

Salão - 4 quartos (1
Suíte) - 2 banheiros
—Copa - Cozinha - 2
quartos de em-
pregada' - Área de
serviço - 2 vagas de
garagem - Paga-
mento em 58 meses

Entrega em ou-
tubro de 1976 -
Base: 3.500 - Ex-
clusivo - Apenas 1
por andar - Obra
Sisal- Projeto Paulo
Case - Área real 347
metros - Área-
privativa 250 me-
tros.-

SISAL

RUA IGARAPAVA - Ia. locação
2C0 m2 Vindo Cr$ 2.300.000,00
Telefone 275-1557_até 20 hi.

SUPER LUXO NA OUA-
DRISSIMA DA PRAIA.
Proprietário vende re-
quintados aptos, salão,
sala de jantar, 4 quar-
tos, 2 vaga no pav. tér-
reo. Ver e.tratar à Rua
Rainha Guilhermina,
39.

lEBLON - Resid. ampliável
300m2. Rua. Alberto Faria, ter-
reno 12x 34, iard. 2 si. 3 ou
4 qtos. 2 banh. salão de iogos,
3.200 mil. 257-8861 BATUIRA.
CRECI 190.

QUADRA PRAIA LEBLON - Re-
sidéncia, 2 varandas, salão (2
ambientes), 3 quartos, sauna,
duchas, etc. Tratar MOBILE
MOVEIS. Av. Ataulfo de Paiva,
725 loia H. Fones: 287-2365 e
267-6000 -J-692 - M-170.

GÁVEA, LAGOA E
JARDIM BOTÂNICO
A IAGOA - Oportunidade. Rua

tranqüila. Prédio luxo, 2 p/
andar, 3 qtos. (1 tuite) salão,
coz. amer., deps. compl., gar.;
playground e salão de festas,
S6 I.3C0 mil. Aceito Cx. Ver
e trt-tar R. Negreíros Lobato,
30/ 101. Ou p/ tel. 287-8842.

AO OE 3 QTOS. ti arms. na Rua
Von Martlus. 750 mil fac. Com
tala, banh. decor. • lavai»,
bea coi. demais deps. • gara-
9* escritura. R. JARDIM -
247-6194 CRECI J-659 RJ41S.

A SALA 2 QTOS. na Lopes
Quintas eom terraço coberta
da 45 m2, banh. dacor. coz.
iraa serv. d/ empr. — 600 mil.
Ac. Caixa. R. JARDIM -
247-6194 CRECI J659 RJ40Í.

AO DE 3 QTOS. (I suite) na
Eplt.cio Pessoa. Da frente, Ia.
loc, 1.400 mil fac. Cam living,
•/ jantar, i/ intima, 2 banhs.
dacor. demais deps. garage.
R. JARDIM - 247-6194 CRECI
J-659 RJ433.

AV. EP. PESSOA 2566 - Vendo
urgente ótimo ap. todo car-
petado banh. e coz. luxo boa
si. 2 qtos. arms. dep. emp. im*
pecável 257-8861 BATUIRA'
CRECI 190.

ARTUR ARARIPE - Fie 2 p/ and
varanda si 3 qtos ban coz área
dep. Ent. 300 mil saldo i ano
235-0535 235-3446 CRECI 7502
8 15.

ALFREDO CAVALCANTI VENDE
—. 1-a, loc. super luxo, fie. vista
cinem oJográficô, mármores,
esq. alumínio, salão, 3 dormits.
2 banhs. copa/coz., depds. 2

vages gar. Só 0% 1100 financ.
236-4009 - 236-3898 CRECI
J-460 (Ac. 104). '

AO 2 QTOS. - R. Tran-
quila Lagoa suite 2
ban. 246-1233. CRECI
2825.
AO 2 QTOS. R. tranqüila Lago.

c/ 150 rfiil sinal restante Cana
Ia. ioc. gar. esc. 246-1233.
CRECI 2825.

AGORA, para anunciar em todas
as edições da JORNAL DO
BRASIL, basta telefonar para
264-9122. Horário de atendi-
mento: de 2a. a óa-felra dat
8h às 18h 30m. Sábado da 8h
<is 12h 30m.

AV. EPITÁCIO PESSOA, 4344/
404 - Rara oportunidade. Ven-
do excelente apto. em prédio
novo, de luxo, c/ salão, 4
qtos., 2 banh., dep. completas
e garagem na escritura. Pço.
facilitado em 20 meses, t/ corr.
mon. Chaves c/ porteiro. Tratar
tel. 267-8:95 e 267-7548.

A RUA MAIS TRANQÜILA, e
o melhor clima. Sala, 2 qtos
dep. comp. gar. T. 267-1984.
CRECI 2592. (C

AO MELHOR TRECHO. Vista
panorâmica, novo salão, 3 qtos.
2 banhs. suite dep. comp. ga-
ragem. Tel. 267-1984 - C.
2592. (Ç

STA. CLARA - Próx. Tonelero
ed. piiot. I p/ à-id. 2 salões
4 qtos. arms. 3 banh. (1 suite)

i copacoz. 2 Qtos. emp. gar.
380m2 BATUIRA 257-8861 CRE-

| Cl 190.
' 

VENDO apart. Hotel Ataulfo
Paiva, e/ Alm. Guilhem. Sala,

1 qía. demais dep. 300 fixos.
I Fac. saldo 5 anos. 2534)384/
| 253-0385 - Da Angela.

VISC. PIRAJÁ' - Junto Pça. da
Paz de fundo, lado mar, 2 p/
and. boa s!., 3 amplos qtos.,
arms. órimas ceps. gar. privat,
950 mil. 257-8861 - BATUIRA
CRECI 190.

APARTAMENTOS PRONTOS PA-
RA MORAR -Acabamento de
alto luxo, salão (2 ambientes

living em plano elevado),
3 quartos (1 suite), 2 banheiros
completos, 1 lavabo, depen-

i déncias e garage. Rua Marquês'• de São Vicente, n9 344 — Ga-
j vea. Financiamento em varias

modalidades. — Sinal . . •
I Cr3 65.800,00 - Pagamento de
j quota de terreno financiada em
I 2 anos e das benfe for ins em
I até 15 anos. "orretores no to-
| cal. Tels. 253-1881 - 253-1931

253-1731 - 253-0381 CRECI
I _738y
I ALTO LUXO NO JARDIM BOTA-
{ NICO - Alto, fti. sala, 3 qtos.

arm. 2 bhs. coz. deps. gar. esc.
900 mil. 257-3022. 257-3087.
CRECI 577 N? 195.

J. BOTÂNICO - Vdo. lindo ap-
to. vista pan. tala, 2 qtos. ava*
rendados, deps. amplas, arms.
embuts. ar cond. atap. tel. gar.
cond. Tel. 266-0963 - 235-3386
- CRECI 3243.

LAGOA - Em local
plano e tranqüilo.
Apartamento com 3
quartos, 2 salas, 3 ba-
nheiros, 2 vagas na ga-
ragem, varandas. Área
de 140 m2, privativa
no pavimento com cir-
culação interna inde-
pendente da sala. Es-
quadrias de aluminio
em todos os cômodos,
vidros fumée, piso em
táboas corridas. Hall
social em granito com
paredes de mármore e
tapete. 64 meses para
pagar. Com a seguran-
ça e acabamento da
Con strutora Bulhões
Carvalho d a Fonseca
S.A. Vendas. CMI - Av.
Rio Branco, 156/1508.
Tel. 22 2-2688 e
287-2122.. CRECI 7.
Corretores no local até
22;00 hs. Rua Carvalho
de Azevedo 10. Fonte
da Saudade. (C
LAGOA - Vista deslumbrante,

vendo aptÇ 2 salas, 3 quartos,
2 banheiros sociais e demais
dependências, com armários
embutidos. Av. Epitácio Pes*
soa, 4,000. Tratar diretamente
c/ o proprietário» Ver. c/ Sr.
Francisco, porteiro.

LAGOA - Vdo. Ia. loc. des-
lumbrante vista si. 3 qtos, c/
arm. 2 banh. soe. dep. compl.
gar. Corretora local das 14 às
17hs. Av. Epitácio Pessoa 3330
ap. 2404. Tel.: 226-9511. CRECI
7788.

LOCAL TRANQÜILO - Salão
amplo, 3 ctts. (c/ írms), banh,
espaçoso azul ao teto cor, co-
pa/ coz. área serv. deps.
coir.pl. vaga Inf. MARVIL. Pru-
dente Morais 1788 até 22 hs.
Tei. 287-8496, 2 8 7-8597,
267-6447, J-321 IM 329.

Lagoa - Frente
à praça

Rua Fonte da Saudade 61
2 salas, varanda, 3 quartos
1 suite, 2 banheiros sociais,
copa-cozinha, dep. completas.
Amplo play-ground ajardi-
nado.

Entrega em 12 meses com
o acabamento de alto luxo
da Construtora Bulhões Car-
valho da Fonstca S.A.

Vendas no local ou no
C.M.I. - Telefone - 222-2688
- 287-3245 - 267-9257. -
CRECI 7. (C

S.A.

Loja:
É/f. Montenegro. 107-A

Tels.: 287-4202
267-6U46-267-7S14.

CPÍT! J..33S

CASAS E TERRENOS

COMPRO Terrenos, 2. Sul nvni-
mo 10 x 21. Silvio Seibel -
287-9944 287-7458. CRtCI 1489.

LEBLON - Vendo sólida
mansão, local estritamente fe-
sidcncial, 450m2. 4 quartos, 3
banhs., living, s. lantar, 3 ga-
ragens, 5 milhões —Tenho ou-
tra c/ piscins p/ 4 milhões.
-227-3477 - CRECI-4580.

AO DE 3 OTOS. (I. suite) ti
arms. Ia. loc. living, 2 banhs.
soe. copa-coz. demais deps. *
garage. Prédio c/ playground
a piscina. 900 mil fac, R. JAR-
DIM - 2474194 CRECI J-6Í9
RJ419.

APTO. LAGOA - Pré-
dio novo, 1 p/ and. 4
pavim. excel. vista,
salão 60m2, si. jantar,
5 qtos., 2 banhs. soe.
e 1 toilette, copa-coz.,
2 qtos. emp., vários
arm., garagem na es-
crit., 2.900 mil c/ parte
financ, 275-0673. CRE-
Cl 4147.

IAGOA. ALTO LUXO -
Prédio c/ acabamento
da CONCAL, p/ entre-
ga em 7 meses, c/ ex-
cel. salão, 4 qtos. (1
suite), sala intima, 2
banhs. sociais, copa-co-
zinha, 2 qtos. de em-
preg. 4 vagas na gara-
gem. Vista da Lagoa
em todos os cômodos.
R. Sacopã, 26, a 3 pas-
sos da Fonte da Sau-
dade. — Preço fixo até
as chaves. Informações
e Vendas diariamente
no local, de 8 às 22 hs.
ou na Av. Epitácio Pes-
soa, 874. LAGOA. Tel.
247-6055. CRECI 2075.
CONSULTAN. (C
AGORA, para anunciar
em todas as edições do
JORNAL DO BRASIL,
basta telefonar para
264-9122. Horários de
atendimento: de 2a. a
oa.-feira das 8h às
!8h30m. Sábado de
8hàs 12h30m.

LAGOA - Ia. locação.
Vende-se em p r é d i o
em centro de terreno
com fachada em alu-
minio e vidro fume
com todas as peças de
frente com vista des-
I umbrante magníficos
aptos, de living sala de
jantar (tábua corrida) 3
quartos (1 suite), 2
banh. sociais em már-
more, copa-cozinha,
dep. emp. e garagem.
Esc ritura 300.000,00
em 30.11.76 e
28.02.77 Cr$..
150.000,00 (fixo) saldo
em mensalidades de
12.912,38. Ver Av
Epitácio Pessoa 4310
ou tels. 287-0405 -
287-1329 - CRECI
4357.
LAGOA — Tranqüilidade vista

panoram. Indevas. edif. luxo,
fach. mirm. S pav. 1 p/ and.
salão, si. jant. 5 qtos. arms,
3 banh. (1 suite) copa-coi. 2
qtos. emp. 300 m2. Pagto. em
20 meses. 257-8861 BATUIRA
CRECI 190.

LAGOA — Quatro quartos, salas
•star a jantar, em dois amaine-
tos, duas vagas garagem. Paga-
manto faciltado, direto pelo
proprietário. Corretora Noeme
no local. Av. Epitácio Posso*,
4344, na portaria ou no ap,
704. IMOBILIÁRIA SUIÇA,
287-3394, 287-7849, 287-8149
CRtCI 3910. (IS - 102).

LAGOA A VISTA - Quatro
quartos (suite), amplo salão,
ótima copa-cozinha, dois quar
tot «mpr., Fachada em mármo.
ra. acabamento "da 

primaira.
Pagamento facilitado, d i r a t o
pelo prop. Aceita Caixa. IMO-
BILIARIA SUIÇA, 287-3 394,
287-7849, 287-8149. CRECI 3910
(IS - 106).

LOPES QUINTAS - Andar-alto,
com maravilhosa vista, trás
quartos, garagem, estado da
novo, com decoração da multo
bom gosto. Pagamento facilita*
do. - IMOBILIÁRIA SUIÇA,
287-3394, 287-7849, 287-8149.
CRECI 3910. (15 - 105).

IAGOA — Vende-se c/ viste p/
Lagoa, excelente <apto., frente,
Io. loc. c/ living, 70m2, 3
quartos, 3 banh./sociais, copa/
cozinha 22m2, 2 quartos/
empreg. 2 vag./ garagem. Alto
luxo. Tel. 237-2686 - CRECI
2135.

PACHECO IEAO - 174, Ia. ha.
bit. ed. c/ piscina, esqdr. alu-
minio, ótimo apto. vista Lagoa,
si. em l, 3 qtos., 2 bh. (1 sui-
te), copa coz., dep. emp. gar.
850 c/ 410 fin. 6.500 p/ mês.
Ver ti Américo 257-8861 BA
TUIRA CRECI 190.

RUA EURICO CRUZ - Excelente
apto. 2 salas — 3 qtos. 2 belos
banhs. copa coz. deps. emp.
garage. Finos armários. Base
CrS 1 milhão. Facilito. Sáb. e
dom. 266-3518 e 2a.-feiras.
232-7004. ALFREDO DANTAS -
CRECI 987.

CASAS E TERRENOS

AOS INCORPORA0ORES -
Enorme área c/ 40 m fte,, R<
J. Botânico (1 580m2) CrS 28
milhões - Inf. tel. 236-3898
/ 236-4009 CRECI J 460 (AC,
105). 

JARDIM BOTÂNICO - Vendo
sólida mansão, c/ piscina, sau-
na, pérgola e jardim suspenso,
5 qtos., 5 banhs. living, s. ian-
tar, clima salutar. 7 milhões.
227-3477 - CRECI 4580.

LAGOA - CT. 0001. - Rua Vi
tória Régla. Terreno em aclive
ti 510 m2, 12 X 45 c/ projetode residência, reserva florestal
4.0C0 m2, vista totil da Lagoa.
Maiores detalhes. Av. Epitácio
Pessoa, 874, Lagoa. Estaciona-
mento na porta. Tel.: 247-Ó055
- CRECI 2075. CONSULTAN.

(Ç

SÃO CONRADO-
BARRA E RECREIO
APTO. C/HABITE-SE, quadra da
praia, o melhor da Barra, o
único prédio d» 3 pavimentos
c/ 2 «lavador*», grande living,
</ varanda, • «ala da jantar,
3 aspacosos dormitórios, 3 bi-
nheiros sociais am mármore,
copa-cozinha, depends. com-
pletas da empregadas, • 2 vi.
gas da garagem. Preço finan-
ciado sam juros • sem cor-
recio, entrega imediata. Ver e
tratar no local. Avenida Erico
Veríssimo, 180. Começa na Av.
Sernambetiba, na altura do n°
1.700, mais infs.! 399-3406 a
399-3807. PAULO BARBOZA,
CRECI 3.108.

AV. NIEMEYER 815 -
No melhor local de S,
Conrado ao lado do H.
N a cional entregamos
no fim do mês aptos,
de: salão (30m2), 2
qtos. (1 suite), amplas
dependências e vaga
n a garagem. Edifício
em centro de terreno
com acabamento de
altíssimo luxo. Inf. no
local ou Rua México,
148/11°. Tel .
2 2 2-8397, 232-5555,
2 4 2-3347, 252-2773
CUNHA MELLO IMO-
VEIS— CRECI J-712.
BARRA ¦ — Apartamento térreo

— Tipo casa: hall, sala, 2 quar-
tos, banheiro, copa cozinha,
dependências e garagem. Área
superior a 3 quartos e acaba-
mento de luxo. Tel.: 399-4586.

BARRA - Frente Riviera Dei
Fiorl exe. Invest. Blue Sky rit-
mo acel. n;. tav. banh. as!.
e/ var. Entr. pare. 2.400 men-
sais. SAVANA IMOB. Av. das
Américas 2.300. 399-Oléo, ...
2-!ó-eó79. CRECI J-0722.

BARRA - Ed. Cole d'Azur, ne
quadra da praia apartamento-.'
prontos c/ salão, 4 quartos, (1.
suite), 3 banheiros, dep. du-
pias, corinha em fórmica. Re-*
quintado acabamento — Rua,
Comte. Júlio de Moura, 439-
(primeira transversal da Olegá-'
rio Maciel) 1.600 mil ti 400^
mil do eptrada o saldo em 60
meses. Vendas BIP S/A. Tels.:
254-4040 e 267-7241. Corretor"
no local. CRECI J-748.

BARRA - No melhor
local da Barra da Ti-
juca, belíssimos aptos,
de aito luxo, Ia. loca-
Ção, com piscinas em
todos os apartamentos,
baião, 3 ou 4 quartos,
3 banheiros sociais, co*
pa-co_inha a 2 vagas
na garagem. CORRETO-
RES ho|e. Rua Armênia
n.» 34 e 35.

L...267-2893JJ'287.4985

BARRA quadra praia duplex, 4.
qto. 2 si. 4 banh. pise. gar.
financ. dir. SAVANA IMOB.
3990166, 2468679 CRECI 722
SI 40.

BARRA pronto morar quad. praia
sal. 2 qtos. gãr. -financ. comb
SAVANA IMOB. 246-8679 a
399-0166. CRECI J-722. SI-40.

BARRA DA TIJUCA - CrS 1J60
mil. Vendo na Av. Sernambeti-
ba, apt? de cobertura. Amplo
terraço, living, sala do jantar,.4 qtos., 2 banh. sociais, 1 toi-
lete, copa coz., dep. compl.
empr. 2 v. garagem. Alto luxo.
Sauna, piscina, etc, 1 a. loc..
Aceito Imóvel menor parte d«
pagt? Trafar com o proprietá-
rio. Sr. Randall. 2 2 2-38967
399-3906.

COBERTURA, 4 quartos, quadra
da praia, vista permanente pare'o mar, Ia, locação, e melhor
da Barra, piscina privativa, c/
terraço de 200 m2, prédio da
alto gabarito, o único c/ 2 ele*
vadores. Living, • sala de ian-
tar, 4 espaçosos dormitórios,
3 banheiros sociais em mármo-
re, grand^ copa-cozinha, de*-
pendências completas pare
criados, . 2 vagas d* garagem.
Preço financiado sem furos e
sem correção, entrega imediata
Ver • tratar no local. Avenida
Erico Veríssimo, 180. Começa
na Avenida Sernambetiba, ne
altura do n? 1.700, mais Infs.:
399-3406 • 399-3807. PAULO
BARBOZA, CRECI 3.108.

ED. ITANHANGA' HILIS - Est.
da Barra, 920 apt9 1102 cF
terraço c piscina panorâmica.
Living, sala, lavabo, 4 qtÇs, 2
banhs., copa-coz., 2 qt?s emp.,"
dep., 3 vagas. Entrego env
20/12/77. Inf. ei Jayme Far-
biarz. 2314)342 e 231-0881.

J. OCEÂNICO - Ter. c/ prok
22,50 x 33 aptos. 4 qtos. SA-
VANA IMOB. 246-8679, ....
399-0166. CRECI J-0722 SI-198.

NOVA IPANEMA - Ce. 4003'.
Ed. Bernine. Alto luxo G.A.F.,
preço de lançamento. Andar ai-
to, living, sala, tavabo, 4 dor-
mlts., 1 suite, 3 banhs., copa-
coz., área do serviço, lavande-
ria, 2 qtos. empreg., 2 vagas.
Maiores detalhes: Av. Ppiticío
Possoa, 874. Lagoa. Estaciona
mento na porta. Tel.! 247-6055.
CRECI 2075. CONSULTAN (C

SÃO CONRADO-
Salão em tábuas corri-
das, varandas voltadas
para a Pedra da Gávea
e para a Costa Verde;
3 ou 4 quartos forra-
dos com tapete Mila-
cron, 2 banheiros so-
ciais, copa-cozinha, em
fórmica, 2 vagas na ga-
ragem, dependências
de empregada, esqua-
drias de aluminio, vi-
dros fume, antena cole-
tiva de TV, sistema de
telefone interno, pisei-
na e playground sus-
pensos, pequeno sinal,
pagamentos fixos sem
juros e sem correção.
até es chaves. Cons-
trução SISAL, financia-
mento Caixa Econômica
Federal, em 15 anos já'
concedido. Obra já ini-
ciadd. SISAL FMPREEN-
D I M E N T O S IMO-
BILIARIOS S/A. Tels.:
221-0707 - 287-4202
- 267Ó046 - CRECI
J-436 (C
SAO CONRADO. Varanda, sala,
living, 3 qlos,, 1 suite, 2
banhs., dep. empr., 2 vagas
garagem, entrega 18 meses.
Excepcionais condições paga-
mento. Construção K o s m o s .
287-3834 ou 226-8501.

IA. LOCAÇÃO — Frente p/ mar,
salão, 3 qtos. 2 banhs. I lava-
bo, azls. cor ao teto copa/coz.
idem, área serv. deps. comps.
2 vagas. Ed. c/ play.ground,
piscina, jardim, etc. Preço
1.500 mil. Sinal 1.150 mil. Sal.
do fácil. Inf. MARVIL. Prud.
Morees, 1788 até 22 hs. Tels.
287-8597 287-8496. 267-6447.
J-321. IM-1337.

CASAS E TERRENOS

A MANSÃO NA JOATINGA -
380 m2 debruçados p/ o mar
C/ jardim suspenso 84 m2 sala
• living 84 m2, 2 salas, intimai
5 qtos. sendo 2 suites, piscina,
garagt, 4 carros. Preço base
2.900 mil t/ 1.200 mil entrada
e parte do saldo em 15 anos
Aceita-se parte pagto. apto. .2
Sul R. Jackson Figueiredo, 263
Infs. 257-6993 CRECI 261.

AVENIDA SERNAMBETIBA, 3100
— Vendo casa 3 q. sal. ban.,
coz. d. dep. Tratar tel.
268-1553.

BARRA — Vendo casa
nova, Av. das Améri-
cas, Klm. 3, rua 12 n?
209, depois do Hotel
Dunas. Preço um mi-
lhão e oitocentos mil
cruzeiros, pequena en-
trada restante financia-
do. Prop. Tel.
221-1121 e 221-1720.
BARRA — Arv. dá Américas km

10 Vdo. 2 lotes luntos c/
1.50Cm2. Peço 1.200 mil c/
50% rest. 20 meses. Inf. Ge/e-
mário Dantas, 957-A - CRECI
2774.

B. TIJUCA — Bela casa, perto
da praia, c/ 2 qtos. sala, telef.
gar. etc. 650 mü. Inf. 249-9478
- GONÇALVES - CRECI 6960.

BARRA - Vende-se J. Oceânico
quadra T4 lote aterrado, mura-
do e plantado Fone 399-0842.

BARRA — Terreno Tijucamsr —
Gal. Guedes Fontoura Quadra
1 Prconetário 238-2630.

BARRA - Terreno c/ 1.500 m2,
19 mts. de frente. Rua Calhei-
ros Gomes, próximo Estrada da
Barra, F. 399-1249.
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CASA S. CONRADO - Salão
decr, 3 qtos. 3 bhs. dep. emp.
lavand. gar. Est. Canoa 1476
c/ 45. Tel. 399-0951 - 242-2847.

CASA NOVA "RECHEIO" -
Prop. vde. p/ mot. superior,
fieg. de ocasião. Oeialhcs Tel.
233-3577 - 233-7076, 2a/ és.
c/ Sri Nogueira. Uma jóia de
casa.

CASA BARRA - Estilo Colonial,
«alão, varanda, lavabo, copa*
cozinha, dep. empregada, 4
quartos (I suite), banho, social,
piscina, jardins, Rua General
Guedes da Fontoura n° 781 —
2a. quadra da praia. Condições
facilitada « financiada. Aceita*
» imóvtl menor valor como
parte pagto. Tel.: 253-4451. -
Negócio rara oportunidade.

CASA NO FLORESTA - Um
agradável tipo d* casa ém fa-
xtnda, cem três quartos, no
maravilhoso loteamento do
Floresta. Dispomos de outras
•spetacularet na Birra. IMO-
BILIARIA SUIÇA - 287-3394,
287-7S49, 287-8149 - CRECI
3910 - (IS - 101).

ESTRADA DOS BANDEIRANTES
— Vdo. área c/ 10.000m2 preço
600 mil. Tratar c/ ANTÔNIO
IUIZ. Sáb. e doming. Tel.
397-8342 è noite 287-6225. Est9.
222-4168. CRECI 1057. NB V.
Sa deseja vender seu Imóvel é
só me procurar.

ITANHANGÁ' - R.
Eng. Pires do Rio. Casa
assinada por ZANINI 3
niveis, madeira, pedra,
blindex, telhado em ca-
nal mineiro antigo, pe-
Ia frente a tranquilida-
de do bairro, pelos
fundos do riacho, árvo-
res e, vegetação inte-
gradas 2 salões, 3
decks, piscina, sauna, 4
suites, todas avaranda-
das, entrega imediata,
nunca foi habitada, fa-
se de ajardinamentò.
Propriedade para pes-
scas de raras sensibili-
dades. Base Cr$ 5.500.
Condições à combinar
na SISAL EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIA-
RIOS S/A. Tels.: 
221-0707 - 287-4202
- 267-7814 - CRECI
J-436. (C

SRS COMPRADORES DE IMÓVEL
- No Recreio dos Bandeirante!
vd? diversos lotes na praia
Avenida B-E e C-E « Rua 4-E
as melhores ruas. Entre Av.
Canal e a Praia cl Anlonio Luiz
est9 222-4168 a noite 287-6225.
Sab. e domg. 397-8342. Rio
Santos Kil. 18 das 9 às 18,
Rua A-N9 1307 CRECI 1057.

TERRENO RECREIO DOS BAN-
DEIRANTES - Gleba A quadra
I, 2, 7. Lote 10. 17 X 35 400
mil Tel, 267-7158, César,

TERRENO PRÓXIMO" AO ITA-
NHANGA Golf Club. Ana total
1.500 m2. (30x50), ei muro ar.
rimo prep. p/ receb. constr.
CrS 800 mil da sinal • saldo
a comb. NIEMEYER HARGREA-
VES. Fones 252-0076 •
252-0078. (C

TERRENO: No melhor ponto do
Floresta Country Club, vista
deslumbrante. Pronto p a ra
construir. Pagamento a combi-
nar, aceitamos corretor. Tel.
255-7745.

TERRENO. R. Iposeira, linda vis-
ta. Ocasião, Silvio S.e i b o I
287-9944 287-7458. CRECI 1489.

TER. ESQUINA, c/ 718m2, no
trecho melhor urbanizado do
Recreio - Gl. A-L. I, Q. 152.
600 mil à vista, ou a comb. c/
atras,, tel. 233-7633/ 87-8607.

VARIAS ÁREAS DE 20.000 *A

170.000m2 Situadas Av. das
Américas e Av. Sernambetiba.
locais permitido p/ construção
de torres residenciais. Inf. Pes*
salmente. NIEMEYER HARGRE-
AVES. Rui Francisco Serrador
90 grupo 301. (C

LOJAS,
ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS
NA ZONA SUL

COBERTURA - Masc. Moraes,
sla. atap. 2 qtos. c/ arms. emb,
banh./cor. cos. dep. comp.
gar. esc. 700 mil, ac, Cx. S.
G . CONSULTORIA IMOBI-
LIARIA. 256-7934 - SG-213. IC

JOATINGA - Vendo urgente
terr. 1200 m2 fte. p/ mar, vor-
dedelro vale, exe. topografia

' Distante 100 m praia Joatlnga
Tr. prop. 236-1312.

JOA - Vendo terreno c/ vista
p/ o mar o S. Conrado, local»,
zação excepcional c/ 1000 m2
aprox. à R- Jackson de Figuei-
redo, quadra A, lote 21. Tel.
237-2686 - CRECI 2135.

PENHA centro vdo. c. luxo 4
cries. 3 b. suite t. 12 X 40 fin.
pequena ent. rest. até 70 m.
c/ prop. Sr. Matos R. Hon6rio
Bicalho 123.

PARTICULAR VENDE - Terreno
635 m2, Interlagos de llauna,
km 10 da Rio-Santos. Tel.
227-4722.

RECREIO DOS BANDEIRANTES
Rua L n9 437 Gleba B. Vendo

|e|uo;03 o|ijsô çisuspjssj epuji
oom iodo o requinte. Trarer c/
o prop. Fone.: 237-4898,

RECREIO ¦— Compro terrenos no
Recreio dos Bandeirantes. So*
luçío em 48 horas. Telefones
287-0996 e 267-6000, inclusive
sáb. e domingos. (C

RECREIO DOS BANDEIRANTES
- Vdo. terr. 17 x 35. 595m2.
Preço 420 mil. entr. 150 mil
• duas parcelas de 25 mil e
20 X 10.500,00. Tratar c/ AN-
TONIO LUIZ. Rio-Santos.
KI-18. Sáb. e domg. Tel.
397-8342 à noite 287-6225. est9,
222-4168. CRECI 1057. V. Sa.
deseja vender seu imóvel e só
mo procurar.

COPACABANA - Cl. 9003. Av.
Copacaljana, 1059. A única loia
do prédio c/ 240 m2, c/ iirau,
magnífica frente no ponto
quente de Copacabana. Exce-
lente rua p/ qualquer tipo de
comércio. Corretores no local
de 9:00 às 20:00 horas. Maiores
detalhes: Av. Eoitacio Pessoa,
874, Lagoa. Estacionamento na
porta, rol.: 247-6055. CRECI
2075. CONSULTAN. (C

COPACABANA - Oport. única.
Posso cont. comi. Melhor ofci-
ta. Serve qq. ramo, Sá Ferreira,
57 - sob. 255-9738.

A R. CDE. BONFIM - Exe. apto.
vista panor. si., 3 qts. c/ arms.
embs., acarpet., banh. soe,
suite, dep. compls., gar. etc.
Ap. 700 mil. Ac. órgão financ.
CENTRO IMOBILIÁRIO. CRECI
J.403. R. Major Ávila, 242 -
234-6937, 264-1820. Cl/1233.

\\ R. CARLOS" VASCONCELOS
- Apto. c/ qlo., si., piso vi-
tri.., qto. empreg. revorsivel,
csq. alum., etc. Ap. 390 mil.
Ac. órgão financ. CENTRO
IMOBILIÁRIO. CRECI J-403. R.
Maior Ávila, 242, 264-1820 -
264-9199. Cl/1237. Tijuca.

'A R. ALMTE. CÂNDIDO BRASIL
— Apto.com si. 3 qtos. banh.
empreg. etc. Ap. 550 mil. Ac.
órgão financ. CENTRO IMOBI-
LIARIO. CRECI J-403. R. Major
Ávila, 242. 234-6937, 264-9199.
Cl/1232.

A R. CAMPOS DA PAZ. Exe. ap.
c/ si. 3 qtos. dep. compls. gar.
460 mil. Ac órgão financ. —
CENTRO IMOBILIÁRIO. CRECI
J-403. R. Major Ávila, 242 -
264-1820, 264-9199. Cl/1206.

AFONSO PENA, 132
- TIJUCA.

Rua tranqüila e
residencial, bem
próxima a Praça Afonso
Pena. Luxuoso àplo. de
sala, 2 qtos. (1 suite),
2 banhs., varanda, vaga
na gar.. Todos aptos,
de frente.
Pronta Entrega. Últimas
unidades.
FINANCIAMENTO
direto da Construtora,
s/ neces. de comprov.
de renda.

CRECI 2075

IPANEMA - loins (2) vendem-se
no mellior ponto comercial, ri*
camente decoradas, com ar
condicionado central — • tele»
lefones • extenso» — cofre,
mobiliário completo. Ver Av.
Vise. Pirajá 540 li. 10S e 106
Tratar c/ Henlo CRECI 7399 Te.
leis. 224-4122 231-0789.

LOJA Ia. LOCAÇÃO - Prédio
de Esq. Ataulfo de Paiva, c/
iirau o subsolo. Vendo urgi. T.
247-1997 CRECI 4580.

CONSULTAN
IMÓVEIS

Av. Epit.Pessoa, 874
Fácil estacionamento

Tel.: 247-6055
Uma nova visão

cdo mercado imobiliário^

ALTO LUXO. le. locação. Slão.
em 2 ambientes, 3 qtos. (1 sui-
te), 2 ban. soe. em cor, copa
coz. área, deps. garagem todo
decorado esq. alumínio, edifi-
cio luxuoso c/ slão. festas
ptayground, ajardinado, hall
social decor. aquec. central —
intorfone, 2 p/ and. Oport. 720
mil em 45 meses. Ver Rua
Conde Bonfim, 49 ap. 502.
CRECI 4560. .

TJUCA
CHAVES EM 60 DIAS

APARTAMENTOS COM SAUNA, PISCINA
E ARMÁRIOS EMBUTIDOS

Apartamentos de altíssimo luxo com sala, 3 quartos, com
armários embutidos (em Louro Claro), em todos os quartos,
incluídos no preço, 2 lindos banheiros (suite), varandas na sala
e em um dos quartos, deps. completas, vaga em escritura. Esq.

de alumínio, quartos forrados em tapete, sala em tábuas corri-
das, banhs. c/ Porta de Box, coz. e área em az. decorados, bca.
de pia em aço inox. e mais — Telefones internos, playground, S/
de festas, sauna e piscina para sua família. Fachada em mármore
e pastilhas. Hill Social entregue decorado. Sinal (7.° andar) —

apenas Cr$ 58.100,00, saldo muito facilitado e fin. da Caixa
E-cnômica. Ou plano p/ Construtora, facilitado à sua escolha.
Chaves em outubro/76. Informações no local. — CRECI 903.

RUA CONDE DE
BONFIM, 838

\

QUALIDADE

MÉSON

VEJA - Apt. s.ilão em l 3 t|ts.
(I suite) 2 banhs. azul. dec. ao
teto ccpd-coz ídem, rea serv.
deps. compls. vaga. Preço 1250
mil. Sinal 800 mil, saldo fi-
nane. 12 míses. Inf. MARVIL
B3fào Bom Retro 2579 até 20
hs. Tel. 268-6927,258-7497,
268-5978, J-321 IN 3C0.

VENDO apto. si. e quarto sep.
banh. cor, coz. e dep. compl.
emp., à vista CrS 250.000,00.
Rua Alzira Brandão. Tel.: . . .
284-6969 de 9 às 12 hs. Não
aceito corretor.

VENDO — Apto, conjugado, no
estada. Ver e tratar R. Prof.
Quintino Vale, 10 - 305. (Com.
Maia Lacerda, 1 -48).

2 QIOS. Sala etc. R. Alzira
Brandão, 170/ 302. Chaves
pori. ver ã tarde. 7r. c/ prop.
248-3726.

CASAS E TERRENOS

ATENÇÃO - Srs. proprietários
de imóveis no Rio Comprido,
precisamos para clientes diver-
sos. Tei. 234-1015, 228-9668 c/
Sr. Oazen. Rua Campos dã Paz,
201.

A R. D. ZULMIRA - Excel. apto.
fte. atap. salão, 3 dorms. com
ars. embu». dep. compl. gar,
Ap. 750 mil. Ac. órgão financ.
CENTRO IMOBILIÁRIO J-403.
R. Maior Ávila 242, 264-9199,
234-6937. Cl/1073.

RECREIO - Ocasião casa 3 qtos,
Bai Recanto R. Proj. 12 porp.
Gláucio Gil n9 324 T. 17 x 35
Troca aíl? 247-1598 287-1572
C 7565.

RECREIO — Lindo lote segunda
Q. praia - Asfalto luz - tela-
fone - S6 CrS 850.000,00. 7.
238-087S - 285-4369,

$. CONRADO - Terreno c/ vIsta

p/ mar, Jardim Gavelandla lota
23 c/ projeto aprovado p/ ca-
ta, licença d« obra pago, luz,
telefone e água 540 mts. Infs.
275-BB34 - 275-4383 - CRECI
1589.

í. CONRADO -, CT. 000/ R.
Ipozelra. Magnífico terreno ti
1969m2 em aclive c( pequena

casa c/ piscina em plena Forte-
leza dos Milionários, todo tra-
tado, ótimo investimento.
Maiores detalhes! Av. Epitácio

Pessoa, 874, Lagoa. Estacbna-
mento na porta. Tel. 247-6055.
CRECI 2075VCONSULTAN. (C

LEBLON - CL. 9008. R. Ataulfo
de Paiva. Loia de rua c/ 3,50
de vitrina, iirau e sub-solo c/
115m2. 1 vaga demarcada. A
preço de sobreloja. Sinal 700
mil, saldo através da C.E.F.
cm 18 x 8.005,00. Maiores de-
talhes: Av. Epitácio Pessoa n9
874. Lagoa. Estacionamento na
porta. Tel.: 247-6055, CRECI
2075. CONSULTAN. iÇ

r- *\

LOJAS DE DIVERSOS
TAMANHOS - NA .
AV. ATAULFO DE

PAWA.
Compostas de piso e

jirau. Financ. direto do

incorporador, s/neces.

de comprov. de rendo.

Mais informações em •

nossa sede.
CRECI 2075;

CONSULTAN
IMÓVEIS

Av. Epit.Pessoa, 874
Fácil estacionamento

Tel.: 247.-6055
Uma nova visão

Vdo mercado imobiliário^

'A PÇA. DEI VECCHIO - Exe.
.apto. fte. c/ vista panoram.,

slão. c/ 4lm2, 3 amplos
dorms. c/ arms., 2 banhs.
soes., coz. 

'c/ arms. fórmlca,
dep. compls., garage, etc. Ap.
800 mil: CENTRO IMOBILIA-
RIO CRECI J-403, R. Maior
Ávila, 242, 234-6937
264-1820. Cl/1235.

'A R. S. FCO, XAVIER - Exe.
apto. c/ sl„ iard. inv., 2 qtos.
sendo I c/ arms. embs., co-
pa, coz., piso vitrif., dep.
compls. c/ arms. Ap. 420 mil.
Ac. órgão financ. CENTRO
IMOBILIÁRIO CRECI J-403, R.
Maior Ávila, 242, 234-Ó937,
264-9199. Cl/1234.

SUCESSO TOTAL
NA TIJUCA

Apenas uma semana depois do lançamento, a Consultan está vendendo as

últimas unidades no luxuoso Ed. Grenoble (rua Carlos de Vasconcelos, 107 — a

com metros da Praça Saens Pena). São Magníficos aptos, de: sala 2, sala 3 e

sala 4 quartos, c/ piscina, depends. de empreg. e vaga de garagem c/ luxo e

requinte nos mínimos detalhes. Preço a partir de $ 640 mil c/ financiamento direto

da Construtora SOCICO em 60 meses s/ comprov. de renda familiar ou em 15

anos através do BRAOESCO. Entrega em 16 meses. Os corretores estão no local

de 8 às 22 horas, inclusive sábados e domingos, mas quanto mais depressa

você vier, melhor: amanhã pode não restar nenhum. Maiores detalhes:

ALFREDO CAVALCANTI VENDE
— Ótima residência, frente 2
boas salas, 2 amplos qtos.,
banh. cor, ampla coz., 2 áreas,
banh/ empr., etc. Apenas Cr$
450 mil ( ac. Cx.) estudo troca
243-3424/ 254-2424. - CRECI
J-460.

A R. TORRES HOMEM - Oi.
apto. c' si. 2 qtos., deps.
compls. Ap. 280 mil. Ac, ór-
gâo lin.lnceiro. CENTRO IMO-
BI LIARIO CRECI J-403. R. Ma-

|or Ávila, 242. 264-9199, . . .
264-1820 Cl/ 1223. 

A TEODORO DA SILVA - Gran-
de apt. 2 q. dep. arm. emb.
atap. Otlmo preço à vista. Ac.
Cx. T. 288-0080. CRECI 4965.

APTO. - Vdo. frenle si. 2 qtos.
coz. banh. dep. comp. emp.
garagem na escritura. Ver c/
prop. R. Pe. Francisco Lana,
136 C. 513. Ótimas cond.

ATENÇÃO - Lindo apto. cob.
s/ ter. qto/arm. 2 sis conj. coz
grde. c/ arm. deps. emp. isola-
das 330 mil. R. José Vicente,

Jô C-01, 228-0230. CRECI 3876.
COBERTURA NO GRAJAÜ, I s.

2 qs. (suite) dep. terraço, arm.
emb. varanda, linda vista. Pre-
ço CrS 498.000. Sinal de 50.000
na escritura 38.000 saldo sm
15 anos. R. Ilabaiana, 289/Co.
1. Tel. 256-7477.

CANAVIEIRAS 220 - Lindo ap.
sala quarto banh. copa coz.
dep. emp. á. serv. garagem.
100 mil entr. sdo. Caixa, BB,
ele. Corretor no local.

GRAJAU' - Velo. casa 2 salas,
2 qtos., jardim dc ir verno,
deps. empreg. Tratar no local.
Rua Henrique Atorize, 176.

GRAJAÜ' - R. Canavieira. Ven-
do casa c/ 3 qtos., sala c/ 2
ambs., e mais deps. Cr$
900.000. Tratar c/ LUKAS - R.
Senador Dintas, 117 s/1025.
T. 252-0789, 232-5224.

GRAJAÜ' — Rua Comendador
Martinelí, 467 vendo terreno
12 x 47 com planta aprcvsdf.
para linda mansão. 150 mil do
entrada, resto a combinar.
Prop. Sr. José. Tel.: 234-2492.

PIANO - Terreno c/ 3COm2 c
2 casas. Preço 900 mil. Estuda
proposta, Inf. MARVIL Barão
Bom Retiro 2579 até 20hs. Tel.
2686927 268-5978 2 5 8-7497
J.32I IM-701.

ATENÇÃO TIJUCA - Vendo be-
lissima casa de 3 pavimentos
c/ gsragem p/ 4 carros, cons-
tando de salão; c/ -45 m2., 3
qtos., lavabo, 1 banhs. sociais,
deps. de empreg. e terraço.
Fcrse final de construção. Ótima
para residência ou comercio.
Ver à Rua dos Araujos, 46.
Preço no estado 800 mil. Acei-
to apto. como parte de paga-
mento. Tratar: 221-7414 -
242-5056 - CRECI - 2662. (C

AQUELA CASA de vila local ai-
to 'tranqüilo c/ 4 quartos etc.
est. p/ carro. 600 mil inf. c/
Mario Tel. 234-2268. CRECI
1829.

ESCON VENDE Rua Paula Brito
71/601 frente sala 2 quartos
c/ arm. copa-coz. dep. cemp.
garagem. 430 mil. Aceito Cx.
Tr. 284-5843. CRECI J-0741.

ESCON VENDE prédio pilotis
sala 2 quartos dep. comp. 320
mil. Ver R. Barão Bom Retiro
2655/ 105. Tr. 264-5121 e
284-5843. CRECI J-0741.

CASA ESTILO COLONIAL
CRS 1.550.000,00 - Local nobre
ba Tijuca. C/ var. terraço, saio-
ta, 11.) 3 qtos, lavabo, banh.
soe. coz. dep. compl. gar. e
espaço p/ 5 carros. Inf. corre-
tor no local à R. Natalina 16

Muda ou pelos tels. 268-9647
288-1607 - CRECI 4214.

CIRAL vende ót. resid. terreno
12 X 30 R. 18 de Outubro 5
qtos. c/ arms. 2 sls. vrda. 3
banhs. so:s. 2 qtos. empr. gar
2 carros Inf. 256-8440 /
236-6303 J-600.

CASA — Serve p/ clinica, em-
presa colégio, construtora 9
qtos. 5 salas 4 banheiros 4 va-
randas 1 terraço 1 copa 2 cozi-
nhas bali, dispensas, lavanderia
garagem p/ váriot carros área
construída 800m2 área terreno
1.200m2. Tel. 238-0515.

GRAJAU' - R. Gra|aú. Pronto
p/ morar. Você já imaginou
morar em apt? de luxo um p/
andar. 4 qtos. salão c/ 38m2,
3 banhs. (1 suite), 2 qtos.
empr. fachada em ^mármore,
playground, garagem e aquela
vista p/ montanhas. Pagamento
em 36 meses, s/ juros e s/
correção monetária. Venha visi-
tar-nos s/ compromisso. Tratar
c/ EDGARD CLARE. R. Uruguai,
380 li. 21 - Tels. 258-8166/
258-3784 - CRECI 1761. (C

GRAJAU' - R. B. B. Retiro.
Apt9 sala, 3 qtos. banheiro,
cozinha, deps. empr. gar. es*
crit. Pr6x. Pç. Mal. Reis. Tratar
c/ EDGARD CLARE. R. Uruguai,
380 - Li. 21 - Tels. 258-3784/
258-8166 - CRECI 1761. IC

GRAJAU - Vendo apt° sla.
qtos, deps. comp. de emp. k.
Sá Vlanna, 214/ 203. Cvs apt9
201. CRECI 7122. 

TRAVESSA PAULO PROVITINA,
19 - Entrada pela Rua Senador
Nabuco, 284. Ocasião. Vdo lin-
da casa, pintada, pronta p/
morar, c/ 2 apt?s, ambos de
sala, 2 qtos, dep. < quintal.
Ver no local. Tratar c/ Jayme
Farbiarz - 231-0342 e 274-7149

VlLA ISABEL - R. Petrocochino.
Ótima casa c/ 2 salas, 3 qtos.
banheiro e cozinha azul. teto
deps. empr. Por 400 mil. Tratar
c/ EDGARD CLARE. R. Uruguai
380 li. 21. Tels. 258-3784/
258-8166. CRECI 1761. (C

SÃO CRISTÓVÃO
E BENFICA
BENFICA - Vendo ap. 402 da

R. Prof. Esthcr de Melo, 147
c/ 2 qtos. etc. Chvs. p/ obseq.
ap. 403. Açoito financ. B. B.
Tratar tel 242-9441. CRECI 429.

MEIER - Pronto p/
morar — Aptos c/ sala,
2 qtos. (atapetados) .
banh. social c/ azulej. ¦
decorados, ampla cozi-
nha c/ banca em acs
inox e azulej. decor.,
área de serviço dep.
compl. de empr. e 1
1 vaga na garagem.
Acabamento de luxo —--
Prédio todo em pasti-
lha c/ esq. de aluminio
port. em mármore c/
vidros blindex, play-'
ground, etc. Preços a
partir de 350 mil, c/ si- , .
nal de 3.000,00 na es-
crit., 20.900,00 e o sal--
do financiado em até- —
15 anos (utilize seu
F.G.T.S. na poupança
ou no financ.) Correto-
res diariamente no lo-
cal até às 22 horas. R.
Miguel Fernandes n°
543. Uma garantia da
Lider Engenharia e Co-
mércio Ltda. — CRECI
- 1 736.

CASAS E TERRENOS

ALA ADM. LOC ASSEMBLÉIA
ITDA. —Vende casa final de
construção, três andares. Terre-
no 8,00 x 55,00 mts. Ver R.
General Padilha, 144. Trat. R.
Assembléia, 38-49 and. Tels.
242-1302 « 231-0206. CRECI
J-520.

EüHa

J&Er *"

_ CONSULTAN
%r^. imóveis

Av. Epitácio Pessoa, 874, LA00A. Tel.: 247-6055
"Uma nova visào do mercado imobiliário"

CASA - Tijuca - SI., 2 qtos.,
coz., garagem — 370.000, à
vista. Financio. R. Barão de
Içiuatemi, 350 c/ 1. Tel.
234-4085 - Chaves c/ 2.

APTOS. Ia. LOCAÇÃO - Ulti-
mas unidades c/ 2 flts., banh.
coz. azul. decor. até o teto,
garage escrlt. Corretor local
R. Pereira Nunes 311. CRECI
2939.

APARTAMENTOS
PRONTOS

A R. B. IOUATEMI - Exe. apto.
c/ si. 2 qtos. dep. compls. Ap.
320 mil. Ac. órgão financ. -
CENTRO IMOBILIÁRIO. CRECI
J-403. Rua Maior Ávila, 242 -

234-6937, 264-9199. Cl/1216-

ATENÇÃO TIJUCA - Exe. apto.
c/ si. 2 qtos. dep. compls. 400
mil. Ac. órgão financ. CENTRO
IMOBILIÁRIO - CRECI J-403.
Rua Maior Ávila, 242 - ....
264-9199. 264-1820, Cl/1147.

A R. DR. SATAMINI - Exe. ap-
to. c/ si., 2 qtos., sendo 1 c/
arms. embs., banh. soe. dec,
dep. compls., garag., etc. Ap.
400 mil. Ac. órgão financ. —

CENTRO IMOBILIÁRIO CRECI
J-403. Rua Major Ávila, 242,
264-1820 - 264-9199. Cl/1204.

SOBRELOJAS - Novas edifs. lu-
xo frente Vise. Pirei», 540 c/
50m2 1.500 fin. e At. Paiva,
1079 c/ 33,50m2. 670 mil fin.
257-8861, BATUIRA - CRECI
190.

SALAS. Copa. Juntas ou separs-
das. Silvio Seibel - 287.9944
287-7458 - CRECI - 1489.

AV. MARACANÃ. Exe. apt9 fte.
c/ sl„ 2 qtos. c/.arms., embS;,
banh. empreg., etc. Ap. 3»
mil. Ac. órgão financ. CENTRO
IMOBILIÁRIO CRECI .'-403i -

Rua Ma|or Ávila 242, 264-1820,
2346937. Cl/1141.

ZONAÍK3RTE
TIJUCA,
RIO COMPRIDO
MARACANÃ
ANTUNES lEITI VENDE- Rua

J. Hlglno, espet, apt9 fte (to-
do reformado/ luxo ) salão,
)/ Inverno, 3 gdes. dorms, co2
• banh./luxo, deps. Só: 280
entr. e 40 x 5 mil s/ |. —

254-1565/ 264-9125. CRECI J
573 ( AL 320 )¦ -_

ANTUNES LEITI VENDE - Esq.
Cd*. Bonfim, amplo apt9 fte,
«ala f 2 «mbts ) 2 dorms/ arms,
banhe coz/ luxo, oeps.,9"/
esc. Si: 550 mil - 254-1565/
264-9125 CRECI J-573 (AL-208).
ACOLHEDOR - 3 qtos arms si
27 m2. Atapetada coz equip
ou esc. 500 mil Ac. Caixa
J35-OS35 235-3646 CRECI 7502
fi 68

ALFREDO CAVALCANTI VENDE:
Rua Aguiar, boa sala, 3 qtos.
arm./ emb. banh./luxo, coz/
clara, depds. /empr. ótima
área. garage/escrit. Apenas CrS
500 mil, financ. direto- prop.
»/ luros/2 anos. 254-2424/
248-2424 - CRECI J-460.

'ALFREDO 
CAVALCANTI VENDt

— Próx. Sendas, Uruguai, fren-
»», calmo, lindo, enorme qto.
• sala separads. coz. luxo
orande, etc. Vaga p/ carro.
Apenas CrS 320 mil a(c. troca/
maior) 254-2424, 248-2424. -
CRECI J-460- .

ALFREDO CAVALCANTI VENDE:
Enorme apto. salão, c/ 40m2,
2 ótimos qtos. banh./ luxo,
c o z./azul./teto, depds./empr.
garage/escrit. cortinas, 2 ar
cond. lustres, etc. Apenas Çr$
490 mil. (Ac. Cx.) 248-2424/
954-2424 - CRECI J-460.

ALFREDO CAVALCANTI VENDE:
R. Maestro Vila Lobos, ótimo
apto. amplo, fte. 59 and. boa
sala, 3 atos. enorme, copa-coz.
etc. garage/escritura. Apenas
CrS 580 mil (Ac. Cx.). Estudo
freca. 248-2424/ 254-2424 -

CRECI J-460.

ALFREDO CAVALCANTI VENDI
— Rua Manoel Leitão, ótimo
apto. tranqüilo, linda vista, s«-
Ia, 3 amplos qtos. boa coz.,
banh. érea, depds. empr. ctç.
Só CrS 380 mil c/ 200 mil de
entr. 254-2424 - 248-2424 -

CRECI J-460.

APTOS. PRONTOS C/
100.000 DE SINAL -
Luxo em 4 qtos.; 3
banhs. sociais, copa
coz. dep. e garage —
190.000 c/ entrega das
chaves parte em 1 ano,
sem juros e o saldo de
540.000 financ. pela
RESIDÊNCIA. Ver à Rua
Melo Matos, 39 até às
18hs. Vendas exclusi-
vas _ WALDEMAR DO-
NATO - Tels.
221-0588 e 221-0600
CRECI-5.

A RUA VALPARAISO - Apto.
fte, c/ sala, 3 dorms., dep.
compls. e«.^p/.2 ""^-^JS.
mil. Ac. órgão financ. CENTRO
IMOBILIÁRIO. CRECI J.-W3.Ç.
Major Ávila, 242 - 234-6937,
264-9199. Cl/1207,

íÃ~R. B. MESQUITA - Exe. ap-
fo. fte. c/ ai. 3 qtos. c/ arms.
«mbs., 2 banhs. sociais., dep.
compls. garag.' Ap. 690 mil.
CENTRO IMOBILIÁRIO. CRECI
J-403. Rua Maior Avia, 242.
734-6937. 264-1820. Cl/1214,

C/aalia, salada «lmsço,
3 qts. Modo uma anil»
coro 22m tm pusuti
paullata, mal» . um
banh. cor, *opfcÇQilnb»
vulajadi, MtUo rnodir-
no. in», d»p. tiupre-
gada • gmgtm ni
tscrllura (outio
epclsttfi, ialio dt (n>
tu, playground, cua
arborizada, Iraclw mal»
nobr* d* nov* Maior
Ávila, luxo, btltzi, bom
gosto.

Construção da

BJpfg
Construtora

Irmãos Meta ltda.
Vor m local

Rgg Maior Ávila. 920
TIJUCA

|OtKI7531-TORKS

^A^3

APT? 2 salas, 3 qtos. cop. coz.
banh. dep. empr. 500 mil vista.
Ac. Caixa. R. Barão de Itapagi-
pe. 284-6411, 284-6459.

ANDRADE NEVES 105 - le,
locação 1 p/ andar, 160m2.
índevass., salão, sala jantar,
4 qts./ 3 banhs. sociais, 2 qts.
emp., 2 vagas escrit. Sinal 600
mil, saldo 50 meses — Corretor
plantão. Local diário até 18hs.
284-4445 284-0699 . - CRECI
2870.

A R. PINHEIRO DA CUNHA -

Ot. apto. c/ si. 2 qlos. sendo
1 c/ arm. emb. banh;, empreg.
Ap. 360 mil. Ac. órgão tinanc.
CENTRO IMOBILIÁRIO .CRECI
J-403. Rua M^ior Avia, 242.
264-1820, 264-9199. Cl/1212.

ATENÇÃO TIJUCA - Vendo ex-
celente apto. si. 2 qtos. arms.
emb. banh. azul. ate teto, coz.
c/ 10m2, dep. compl. emp. e
área serv. c/ 10m2 prédio 5
anos, apenas 15 sinal mais 15
mil 60 dias e saldo prest. 3.500
sem nenhuma parcela interme-
diária. Renda Familiar 11 mil.
Ver Rua Mariz e Barros, 554/
204. Vendas Rio Branco, 156
grs. 2.830. Tels. 252-2853 e
232-5762. CRECI 4791.

BOA SALA, 2 qtos. arm. emb.
ban. coz. dec, dep. compl. an-
dar alto claro, sol p/ manha,
fécll estac. R. Uruguai, 297 cor.
portaria. Só 100 sin. 4.300 m.
p/ Caixa. LUIZ 25B-3257. CRE-
Cl 762. 

BOM PASTOR 64/202 - Ia. ha-
bit. frente 2 p/ end. pilot.
bem recuado boa si. 3 qtos.,
arms. 2 banh. (1 suite) ampla
copa. coz. dep. emp. gar. Pag-
to. bem facilitado. 257-8861
CRECI 190

COBERTURA - 4 quartos. Terra.
co, sala, 2 banheiros, etc. gara-
ge. Sinteko. Ia. loc. 235-3410,
257-5581. CRECI 3848.

COMPRO A VISTA conjugado e
sala, quarto p/ clientes não co-
bramos comissão do proprieta-
rio. Tr. 264-5121. .

A CONDE BONFIM exe. apt. si.
2 qtos. fte. c/ arms. banh. e
coz. azulj. em cor até teto, pi-
so especial Klabin, garg. cond.
dep. omp. apenas 420 mil.
Aceita CX. Capemi. B.B. Trat.
284-6749. 288-5048. 269-2959.
CRECI 4948. 

APTO. TIJUCA - Sla. 2 qtos.
banh. soe. copa cor. qto. e
banh. emp. área serv. todo
amplo c/ est. p/ car. n/ Rua
jupsranã Vila Traq. e gab.
CRtCI 4943. CrS 435 mil inf.
249-3512.

I

FACHAS

ríÃRftORE
2 por

andar

'Apartamentos com sa-
lão, 3 quartos (1 suite).
2 banheiros sociais com
azulejos decorados, co-
pa-cozinha, dependên-
cias completas e gara-
gem. Prédio sobre pilo-
tis, ambas as fachadas
cm mármore, esqua-
drias em alumínio, jar-
dins e playground. Vá
ao local.

Financiamento LETRA
em 15 anos

RUA BARÃO DE
SÃO FRANCISCO, 120

Planejamento t vendas

(S£

RUA 5. F. XAVIER - Vdo. ap.
qto. sla. coz. dep. emp. área.
Eàtá aiugado s/ conirõto.
CrS 260.000. Ac. Caixa BB, Ca-
pemi. Trat. 2 5 4-4640 -
2D3-6317. CRECI I690.

RUA URUGUAI, 530/501 - Lin-
da vista indev. lado sombra,
si. 4 qts. arms. 2 banh. am-
pia copa-coz. gar. 890 mil —
Ver c/ Luiz, 257-8861. BATUI-
RA. CRECI 190.

RUA GAL. ROCA. Novo prédio
da luxo. Aptos, c/ salão 2 •
3 qlos. c/ 1 • 2 vagas de ga-
ragem. Preço nunca visto. Int.
tels. 23S-484S - 235-5995. CRE-
Cl 7621. (C

R. URUGUAI, 379, apt. 101 -
Vazio, fte., 2 p/ andar, s., 3
qts. c/ arm. embts., coz., eic.
500 mil à vista — Corretor lo-
cal. Sáb. e dom. Inf. 284-4445
e 284-0699. CRECI 2870.

RUA PINHEIRO DA CUNHA 181
apt. 404-B si. quarto, coz. in-

dovass. fte. 250 mil. Ac. Cai-
xa. Chaves no local. 284-0699
- CRECI 2870.

CASA ALTO LUXO - Requinta-
da, Ia locação c/ j. inv., salão,
4 qtos, c/arms, 2 suites, lava
bo, banh. comp., 2 qtos. emp,
2 banh. emp., gar. p/4 car.,
quintal c/ piscina. Ver no lo-
cal. R. Tenente Marques de
Souza, 69. Mude, ou tel.
228-2427 após . as 18 LM
ASSESSORIA IMOBILIÁRIA
CRECI 242.

PAGA ALUGUEL QUEM OUER
— Vende-se excelente casa e
apto. S. Fco. Xavier Ver R. Na-
zario, n? 31 - 7C — Dna. Ju-
lia.

RESIDÊNCIA vazia, Rua da Cas-
cata 51, vendo CrS 1.600 -
Aceito Caixa, 2 salas, 4 qtos.
garagem, piscina, sauna, etc.
LUIZ HACK 231-0231 CRECI
260 ou 258-7851.

•Abamdb
•NBTAS

Cmi *• Vila

SAENS PENA - Frente. Sala, 2
qtos. c/ arm. emb. banhs. em
cor, coz. dep. emp. área c/
tanque, garage. 550.000. R.
Carlos Vasconcelos, 116/ 402.
Inf. 229-1841. Villela. CRECI
1225.

TIJUCA - Vend. R. Uruguai 397
ept9 301 c/ s. 3 qtos. dtp.
emp. Ver sáb. domingo 9 ás
17h. Trat. Gilberto 288-0572 -
'234-1121. CRECI 1737.

TIJUCA EDGARD CLARE - C/
escritório na Rua Uruguai, 380
li. 21, oferece p/ venda, aptos,
c/ 2, 3 e 4 qtos. nas melhores
ruas do bairro. Temos casas.
Venham visitar-nos, sem com-
promisso. Atendemos todos os
dias das 9 às 21 hs. (Ç

TIJUCA USINA - Somente 3
unidades. Excelentes aptos, c/
sala, 3 qtos. 2 banhs. cozinha,
deps. empreg., garagem. Entre*
ga em Março/ 77. Construtora
EXCELSIOR. Ver • tratar c/ ED-
GARD CLARE. Rua Uruguai, 380
11. 21 - Tels. 258-3784,
258-8166, CRECI 1761. (C

APARTAMENTO - 2 salas, 3
qts. arms. embut., 2 banhs.
soe., dep., vaga escrit., ót. es-
tado. 750 mil. Ac. Caixa. Inf.
284-4445 e 284-0699 - CRECI
2870.

AP. 3 QTS. arms. si. ludo atap.
dec, 2 ban. copa-coz. área
azulei, até teto dep. emp. ga-
rage luxo vazio, piscina si. fes-
tas frente ed. recuado entrada
p/ R. Haddock lobo 309 c/
port. Domingos — 670 mil —

236-3810. Delfim- CRECI 2932.

rA R. VALPARAISO - Apto, fte.
c/ si. dec. em lambris c/ bar,
3 dorms. c/ arm. emb. t banh»
soe. coz. az. em cor até teto,
dep. completas, garag. n/ es-
crit. p/ 2 carros. Ap. 195 mil
sinal. Saldo Caixa - CENTRO
IMOBILIÁRIO. CRECI J-403, R.
Maior Ávila, 242 - 264-9199,
264-1820. Cl/1207.

A R. URUGUAI - Exe. apto. c/
sl. p/ 2 emb. 2 qtos. c/ arms.
embs. dep. compls. Ap. 450
mil. Ac. órgão financ. CENTRO
IMOBILIÁRIO. CRECI J-403.
Rua Maior Ávila, 242. 264-9199.
234-6937. Cl/ 1224.

AMPLA COBERTURA 700M2
Salão 40m, 2 sls. 4 banh. soo,
5 qts., 2 suite, 2 terraço 220
m2, copa coz., dep. compl.,
garagem. Inf. 284-4445 e . ..
284-0699. CRECI 129. .

ANDAR C/ TERRAÇO DESCOB
- P/ várias utilizações C. 200
m2 e ampla coz. na Praça
Saens Pena. Infs. 284-4445 e
284-0699. CRECI 2870.

A R. TOBIAS MOSCOSO - Exe.
apto. acarpet. fte. sl. 2 qtos.
dep. empreg. garage. Ap. 330
mil. Ac. órgão financ. CENTRO
IMOBILIÁRIO - CRECI J-430.
R. Maior Ávila. 242 -
264.1820, 264-9199 - Cl -
1219.

APARTAMENTOS ALTO LUXO,
PRONTOS P/ MORAR - Rua
Dna. Delflna, n9 2, esq. de
Conde de Bonfim, n9 654 —
fora da área do metrô. Apenas
3 aptos, p/ andar, todos de
frente, playground. salão de
festas, 2 salas, 3 qtos. (1 suite),
2 banhs. sociais c/ azulejos
decorados, box e banheira em
mármore, copa-cozinha c/ azu-
leios decorados, irea de servi,
ço em azulei© cm cor» °eP*
empregada o garagem na escri-
tura. Financiamento dketo do
proprietário em 60 meses. Sem
comprovação dé renda. Mais
uma construção com o esmera-
do acabamento da CIMOL —
CONSTRUTORA IRMÃOS MOTA
LTDA. Ver no local até as 22
horas - CRECI 7531 - TOR-
RES^ (Ç

ANTÔNIO GOMES - CRECI
4.000. Apt. sala 2 qts. c/ de-

pendências empregada. Rua
Maior Ávila 455, p/ Saens Pe-
na. CrS 300.000,00, aceito C.
E.F. Tel.: 238-1992.

A PÇA. ÍS. PENA - Lindo apto.
amplo confortável indevassáve!
2 qtos. c/ armários sala dep.
comp. emp. 360 mil apenas.-
BOLSA IMOBILIÁRIA. 234-2405.
CRECI 7613.

APTO. NOVO c/ vista panoram.
elevador privativo à R. Vise.
Itamarati, c/ slão., 3 qtos. sen-
do 1 suite closet, 2 banhs.
soes. dep. compls. e garag.
etc. Iní. Ccniro IMOBILIÁRIO
CK:U J-403. R. Major Ávila,
242. 264-9199. 23-l-6?37. Cl/
123S-

APT?"L1 Seu problema é desocu-
par imóvel p/ qualquer motivo,
guardamos seus moveis c/ gn-
rantia — Guarda Móveis Mara-
cana - 261-4264 - 261-4477.

DE 0 SINAL]
E RECEBA

AS CHAVES 1
Pronto pira morar, «m
primeira locação, «m
contra d* terreno, play-
ground c/1.SOO m2,
talão do tMtii, osq. do
aluminio, vidros lumã,
aeabamonto do luxo.
Vendamos ótimos aptos,
c/salão em Irlsos cor-
ridos, 3 ou 4 quartos em
parque! paulista, suite,
ievabo, 2 banheiros
sociais em cor, copa-
cozinha em azulejo
.decorado, dep. de em-
pregada, 2, 3 ou 4 vagas
na garagem. Faça hoje a
aua reserva até às 22 hs.

R. ANDRADE NEVES, 66
MAIS UM PROJETO
E CONSTRUÇÃO DA

JUNTO AS CASAS SENDAS óti-
mo *pt? frente ecarpetado 3
qtos. 2 banhs. deps. gar. novo.
JN IMÓVEIS. R. C. Bonfim 685
sli. 213. Tel.: 288-9194 CRECI
J739.

IUCIO DE MENDONÇA, 32 404,
sala 3 qtos. gar. 590 s/v. T.
228-0269 Tiiuca.

LUXO, frente, Ia. loc., 4 qua.-
tos, salão, 2 b. sociais, d.
emp., etc, 2 v. gar., à R. Con-
de Bonfim, 579, ap. 301. Perto
do Tijuca Tênis. Preço: Cr$
1.350.000 - Chave port9
IMOB. LUIZ BABO. CRECI 466.
Fone. 232-0861.

MUDE-SE HOJE. Rua Moura Brito
204. Prédio de luxo c/ tala 2
qtos. (1 suite), 2 banhs. sociais
coz. deps. compl. • garagem
na escrit. Preço « condições
excepcionais. Corretor local até
>> 19h ou p/ tels. 235-4845 ou
235-5995. CRECI 7621. (C

TIJUCA - CA. 2007. Rua Afon-
so Pena, 132. Entrega em 90

dias, 2 p/ andar, composto de
varanda, living, saião, 2 qtos.
1 suite, 2 banhs., copa cozinha,
área, lavanderia, qto. de em-
pregada (suite), 1 vaga. Sinal
200 mil, saldo em 50 meses
— direto SOCICO. Maiores de-
talhes: Av. Epitácio Pessoa,
874, LAGOA. Estacionamento
na porta. Tel.: 247-6055. CRECI
2075. CONSULTAN.^ (C

*•• das Artistas.
Entre Ruas Alte. Cândido
Brasil e Ribeiro Guimarâes,
local residencial e tranqüilo.
Poucas unidades, Varanda,
sala, 3 amplos qtos. banh.
decorado em cor, copa-
cozinha, deps. completas,
ótimo estado, pisos em
mármore, lambris, suile
anexa e independente com
qto. banh. e varanda. Esla-
oonamenlo tm.frente a ca-
sa. 550 Mil à vista ou pela
Caixa com-200 Mil de en-
trada e saldo tm mensais de
4.310,00.

TIJUCA — Ca. 2009. Rua Uru-
gual. Preço nunca visto, 370
mil. Aceita ag. financeiro. Sa-
Ia, 2 qtos. c/ armários, banh.,
cozinha e depends. de empreg.
Maiores detalhes: Av. Epitácio
Pessoa, 874, lagoa. Estaciona-
mento na porta. Tel.: 247-6055.
CRECI 2075. CONSULTAN. (C

TIJUCA - Vizinho Casas Sen-
das vdo. apto. 3 qts. dep.
completa, estacionar não é di-
ficil. Preço 450.000 com 30%
à vista, rest. Caixa. Rua Uru*
gual 339/507. Tratar Oswaldo
288-9223. 

A RUA VISC. FIGUEIREDO -
3 qtos. c/ arm. todo atapetado,
2 banhs. soc-iaii, copa, çoz. tu-
do em cor, dep. comp'. emp.
gar. 400 mil saldo combinar.
BOLSA IMOBIII1RIA. 234-2405.

234-4120. CRECI 7613
APENAS 260 MIL apl9 3 qtos.

entre B. Mesquita e C. Alvim.
Olimo p/ renda. JN IMÓVEIS.
R. C. Bonfim 685 s'i- 2! 3. Tel.
2S3-9194. CRECI J-739.

ANDRADE NEVES 281. Sala 1
qtos. coz. dep. emp. qar. esct,
Ac. Caixa. Chaves JN IMO-
VEIS. R. C. Bonfim, 685 sii-
213. Te!. 288-9Í94. CRECI
J-739.

Construtora
Irmãos Mota Ltda.
Visitas no local à Rua

Andrade Neves, 66
Tijuca.

Creci 7531 -TORRES

ESCON VENDE - 2 quartos c/
arm. sala c/ estantes, dep.
comp. garagem escrit. 320 mil
ac. Cx. Ver Av. Pres. Vargas,
3595/1003 Ed. Tome de Souza.
Tr. 284-5843 e 264-5121. CRECI
J.0741.

N A TRANQÜILIDADE
DE UMA TRAVESSA
NA TIJUCA - Pronto
p/ morar. Aptos, c/ sa-
Ia, 2 qtos. 1 banh.
soe, coz., área de serv.
dep. compl. de em-
preg. e 1 vaga na ga-
ragem. Preços a partir
de 495 mil c/ sinal de
35 mil, na escrit
69.774,40 p/ facilit., e
o saldo em prest. men
sais de 5.188,10. Cor-
retor diariamente no
local: Travessa Cruz n°
14 (inicio da R. Profes-
sor Gabizo c/ Hadock
Lobo) Inf.. p/ Tels.
221-9996 e 231-3663
-CRECI 2999.

TIJUCA — Vendo apto. de sela
e qto. sep. c/ arm. emb. banh.
c/ box piscina e duchas. Coz.
c/ banca de pia em granito e
¦fórm. dep. compl. área' e gare-
gem. Ver à R. Dr. Satamini,
104/ 304. Das 9 às 13.

TIJUCA - CA. 3015. R. Mariz
e Barros. Por preço nunca vis-
to: 500 mil. Sala, 3 qtos. banh.
cozinha, área serviço e dep.
criados, prédio c/ salão de
festas e playground no terraço.
Maiores detalhes: Av. Epitácio
Pessoa, 874, Lagoa. Estaciona-
mento na porta. Tel.: 247*6055.
CRECI 2075. CONSULTAN. (C

TIJUCA - Varandões, todo de
frente c/ambiente natural. Sala,
3 qtos. banh., ampla e linda
copa-coz. Preço total 550 mil.
Ver diariamente das 14 às 18hs
à Rua 18 de Outubro, 541 apto.
302. Detalhes c/ Carmen Cabral
- 231-0342.

¦¦¦ larÉI 4» Mm.
pagliia. Junto a Araújo
Pena. 2 pvtos. c/sala, 3 qtos.
ban. em cor, lavabo, cozi-'nha, lavanderia e outra qto.' reversível de empregada. Es-
tadonamento em (rente. 450
Mil à vista ou financiados t
combinar.

toa Psllata Coara-
•*•. Próximo à R. Sla. Lui-
za, em rua particular com 7
unidades apenas. Constm-
çâo com esmerado acaba-
mento em 1.' -locação. 2
pvtos. c/salão, 4 amplos
qlos. cl arms. 1 suite, 3 ban.
decorados, copa, cozinha,
deps. e garagem privativa.
1.300 Mil à vista ou fin. dire-
tamente a combinar em até
30 meses. Aceitamos Caixa.

Sãl terraço
¦ . empreendimentosm I Imobiliários ltda. .

258-4202-268-3214

GRAJAU' - Magnífico aparte,
mento de, satão, 3 grandes
quartos, 2 banheiros sociais,
copa-coxinha, dependências de
emprogada • garagem. Ia. Io*
cação em edifício com play-
ground • lindo jardim. Vista
espetacular. Rua Caruaru, 25

'opto. 1102. Chaves c/ o portei-
ro. Negócio direto com o pro*
prietário. Tel. 390-5635 e partir
de 2a. feira.

VENDO — Casa vazia jardim sl.
grande 2 qtos. toda em laje
pront./ morar coz. banh. c/
ezuklo teto lavand mais 2
qtos. c/ banh. n/ fundos 250
mil a visita fact.. comb. v. lo-
cal R. Costa lobo, 448.
223-9125 223-0045 CRECI 4596.
Xavier. t

GRnjnu
r A tranqüilidade li» 2 oü T

quartos. Entrega im Outubro»
R. CAMPINAS, 204

No finalzinho desta rua arbo-
rizada, sem tráfego • junto i
Ptaça Nobel.

2 apartamentos por andar.
Sala, 2 ou 3 quartos (suite),
copa-cozinha, dependências
completas e vaga de garagem
na escritura.
Os de 3 quartos com 2 vagas.
Alto requinte.
Mármore, esquadrlat de alu>
mínio e vidros fume na facha*
da.
Parquet paulista (com sínte-
ko). Azulejos decorados até o
teto nos banheiros, copa-cozi'
nha e área de serviço.
PREÇO:
A partir dc 512.736,00 '

Sinal: 15.720,00
Escritura: 62.870,00
Financiamento direto em 54
meses sem burocracia ou em
até t5 mos pelo sistema
PE S/S AC.

PLANEJAMENTO* VENDAS

BxpBip

MÉIER E LINS

APENAS 220 MIL - Exe. apto.
vazio c/ sla. 2 qtos. dep. etc.
Ótimo p/ renda. R. Vilela Ta-
vares, 355 apto. 403. T.
261-9783. C-4234^

2QUARTOS(1SUITE)
Totalmente financiado
Apenas2porandar
R. Pedro de Carvalho, 691
2 banhs. cí pisoem mármore
Copa / cozinha cl azulejos
decorados- garagem.
Fino acabamento
Entrega em ianeiro
A partir de 378.000,00
Informações: R. Henrique
Morize, 55-13 raiaú
Dias úteis, das 14 às 19 hs.

. SM Construtora

RUA PEDRO DE CARVALHO 5B0 
'

— Vendo apto. 402 fte. sala;-
2 quartos, depend. compl.
Chaves apto. 404. Trat. tel.
253-9233. CRECI - 1680.

APTO. MEIER - Sla. p/ 2 amb.
2 qtos. banh. soe. coz. qto. e
banh. emp. gar. cond. vista
panor. playground salão de
festas a 120 met. da Dias da
Cruz CrS 270 mil c/ CrS 50 mil
ent. acei. CEF IPERJ BB (trato
de tudo) ou CrS 150 mil ent.
saldo CrS 1.800 mensais. Rua
Venceslau, 75 ver hoje e
amanhã das 9 às 17 hs. CRECI
4943. Inf. 249-3512 (ent. pinta-
do e sin.).

APTO. MEIER - Fica n/ Dias
da Cruz a 50 met. das Sendas
e é todo forrado c/ papel dec.
plástico prontinho p/ morar o
prédio é novo tem 2 elev. e
gar. cond. c/4 aptos, p/ and.
tem sta. grande 2 qtos., banh.
de luxo c/box coz. linda c/
piso rom. CrS 345 mil. CRECI
4943. Inf. 249-3512.

R. AUGUSTO NUNES - Vendo
ótimo apto. s. 3 qtos. banh.
soe. e coz. az. dec. até o teto"
piso vitrif. àop. compl. em-
preg. garagem. Só 250 mil' à"
viste. Tr. Gomes dos Santos ..
R. Silva Rabelo 27/ 204. T.
229-0929. CRECI 2061. "-'

^^r353E^3!^^^^^CI3^3

APTO. — 3 qtos. sala, banh.
coz. área estacion. no local só
130 mil a vista. Ver R. Nelson
Faria- Castro, 45/ 114. Inf,
201-7520 CRECI 2337.

APENAS 4 APTOS, de 2 qtos.— Uma suite, 2 banhs. soes.
c/ azulejos decorados, salão
de 25 cn2, c/ varanda copa
coz. e dep. completas. Vaga
dft garagem na escritura. Pou-
pança fixa, desde 71.404,00
paqa em 25 meses. Financ. de
432.880,00 pela Caixa Econô-
mica. Informação no local. R.
Pedro de Carvalho, 68, até 20
hs. Vendas exclusivas. WAl-
DEMAR DONATO. T. 221-0588
e 221-0600. CRECI 5.

CASAS E TERRENOS

ATENÇÃO - Casa, 3 qlos e
mais J nos fundos c/ terreno
de 10 x 80m. Preço 600 mil.
Ac. Cx. BB - 288-1607 -
268-9647 - CRECI 4214.

CASA MEIER - Entre Dias é
Amaro Cavalcanti em rua parti»..-.,
cular (a melhor do Meier) 2
pav. 3 amplos qtos. hall banh.
soe. terraço sla. copa-coz. lav.
qto. e banh. emp. var. e gar.
p/ 2 car. CrS 750 mil aceita
CEF IPERJ BB. (traio de tudo) ,
CRECI 4.943 inf. 249-3512.

ESCON vende casa fachada em
tnármore, 2 pav. sala, 3 quar-
tos, terraço, dep. compl. qa-,,
ragem 2 carros. (Ver Magalhães
Couto, 684 - CK-9 r Tr.
284-5843 - CRECI J-0741.

LINS — Ótima casa, salão, 4
qtos. cop,/ coz., gar., deps.
Ent. 500 saldo 40 meses. Rua ¦
Lins de Vasconcelos, 395. """."

GRAJAU' ou outros bairros. Pro-
curo imóveis afim tentar servir
clientes de anúncios anteriores.
Tel.: 208-2307. CRECI 4400.

VENDO apto. 101 Mal. Jotre,
129 frente amplos 3 qtos, 2
sls. etc. Ver sábs. entre 14
e 17 hs. 450 mil. Inf
235-0145.

VENDO apt. 2 qts. sl. banh.
coz. área dep. emp. frente,

pint. nova. R. Grajaú 2/402.
420 mil. Tel.: 28B-70I1. Chav.
port.

VENDE-SE um apartamento i R.
Marechal Jofre n? 138 ap. 303
Grajaú. Tratar no local.

CASAS E TERRENOS

TIJUCA - R. Marquês de Valen-
ja. Casa c/ 130m2 c/ salão, 2
qtos. banheiro, cozinha. ( Po*
dendo ser usada p/ comércio.
Tratar c/ EDGARD CLARE. R.
Uruguai 380 li. 21 - Tels.
258-3784/ 258-8166. CRECI
1761. (C

TIJUCA - R- Cotingo. Casa em
estilo colonial, construção ex-
celente, em rua tranqüila e ar-
borizada, c/ 3 salas, hall, escri*
tório, 4 qtos. 4 varandas, ade-
ga, garagem p/ 4 carros, 2
qtos. empr. Tratar c/ EDGARD
CLARE. R. Uruguai 380 li. 21
- Tels. 258-3784/ 258-8166.
CRECI 1761. (Ç

A RESIDÊNCIA - Exe. duplex
local de luxo centro de terreno
c/ jardim varanda 3 sls. 4 qtos.
3 ban. soe. copa-coz. dep.
emp. c/ 2 qtos. local p/ 5 car.
ros. Ver R. Justiniano da Ro-
cha, 341. Inf. 233-3525. IMOB.
CAJUTI J/ 362.

APARTAMENTO 202 Rua Alm.
Olheiros da Graça 6A. Frente,
sala, 3 qtos. banh. coz. irea,' 
250 mil. Corretor loca!. Tratar
LEILA C O U R I ADMINISTRA.
ÇAO DE IMÓVEIS ITDA.
243-1930 243-6949 CRECI - J
- 554.

ATENÇÃO - More c/ tranq.
pleno Centro Meyer apt. 2 qts.
sla. banh. dec. deps. gar/ esc.
3 pt and. 370 mil, vta. R. Cari-
|6s 18/303, Ent. C. Sendas Ac.
Cx. BBr. Prop. prazo CRECI
3876.

MEIER - R. Paulo Silva Arauio.
Casa duplex, 3 gdes. qtos.
banh. social salão copa coz.- -
lavand. dep. emp. Pço. à vista
500 mil. Marcar visita tei* .. -
281-9286 CRECI 1206.

MEIER - Rua LucidioLago 292.
Vende-se prédio próprio p/
colégio sede administrativa, la-
looratórlo etc. em terreno
24x55mt. Construção 1.900m2.
Ver no local telf. 221-3203 -
221-3700. CRECI J-454.

MEIER - R. Vilela Tavares - Ca-
sa c/ 180 m2, tendo sala,
salão, living, 4 qtos. (1 suite),
c/ 3 arms. 3 banhs. e cozinha
azul teto cor, deps. empr. ga-
ragem e quintal. Possui noa
fundos 1 apto. sala, qto. e ba-
nheiro. Excelente estado. Tratar
c/ EDGARD CLARE. R. Uruguai,
380 li. 21 - Tels. 258-8166,
258-3784 - CRECI 1761. (C

ALFREDO CAVALCANTI vence
•ótima residência, rua tranqüila,
nova, salão, 2 salas, 3 ótimo»
qtos., banh. coz. luxo, terraço
exce-1, vista, deps. compls.
quintal c/ 240 m2 Garagem
Apenas Cr$ 1.500 mil Ac. Cai-
xa 248-2424 - 254-2424 CRECI
J-460.

ALFREDO CAVALCANTI VENDE
— Grajaú, na parte nobre,
magnlf. resid. 2 pavtos., salão,
living, ó qtos., 3 banhs. salão
de jogos, carpetes, esq., alum.
arms. embuts. copa-coz. / luxo
lavanderia sauna deps. compls.
¦garage p/ 2 carros Apenas Cr$
2.650 mil (estudo financ. c/
50% sinal) Ac. Caixa, 254-2424
- 248-2424 - CRECI J-460.

A MINHA MENSAGEM p/ um
bom negócio Rua Mearim am-
pia res. salão 4 qtos. (suite)
2 banhs. deps. gar. aceita-se
permuta. Tel. 258-1484. Dr. Tei-
xeiça. CRECI 1380.

TIJUCA - Vdo. casa 2 pav. 2
sls. 4 qtos. demais dep. quint.
gar. 4 carros. R. Pontes Cor-
reia, 153, T. 399-1029 (manhã).

TIJUCA - Vendo á Rua Prof.
Gabizo, próx. Maracanã, con-
fort. casa de 2 pav. c/ gar. em
centro de exe. terreno 10x31m
CrS 1.3CO mil. Tel. 268-2551-

ESCON VENDO - Tipo casa R.
Dna. Delflna, 132/201 casa 3.
Sda, 2 quartes ds,^. comp., ga-
ragem. 150 mil de entrad. sal-
do Cx. Ir. 16-5843 CREU
J.0741. ______

E5CO>TVENDE - Próx. ao T u-
ca Tênis Clube. R. Camaragib:
n*? 5 apto. 7 vazio 2 quartes,
saia, copa, dep. cemp. 410 mil.
Tr. 284-5843 CRECI J-0741.

PERTO RUA HADDOCK LOBO
- Em cdlf. luxo apt? 3 q:9s
etc. frente e garage. Vende-se
p/ 450 mi! á R. do Matoso 280
apt? frente. Inf. 258-6337 pela
manhã ou ía. 232-0861. CRECI
4óó. Chave por P.

PRECISO URGENTE p/ clienle
cadastrado apto. sl. qto. c/ ou
s/ dep. emp. ruas perto Tijuca
lênís até 250 ml p,igto. à vis-
ta Trat. 284-67J9. 288-5048.
269-2959. CREC! 49.18.

PRÉDIO c/ 2 ap. indep. ideal
p/ 2 fam. parente. Vendo sep.
salão 3 qts., cooa-coz. dep.
emp. vaga, tudo amplo, claro.
Tei.: 268-215».

TIJUCA - R. Marq. de Valença
n? 25 apt. 3 qtos c/ 2 arm.
embut. sl. c/ 2 ambl atapet.
2 banh soe, cop. coz, dep
empr, garage, edif c/ 4 anos.
Er.lr 260 mil saldo financ. Tel.
248-9359.

TIJUCA - Vendo apto. 2 qtos.
e sl. reformado à R. Conde de
Bonfim, s/ Interm. 380 mil à
vista ou financ. T. 208-3057.

UM/ ANDAR SALÃO. 4 qtos.
(suite) 2 banhs. dep. emo. gar.
Entrega imedia'a. JN IMÓVEIS.
R. C. Bonfim 685 sli. 213. Tel.
283-9194. CRECI J-739.

USINA - Edifício 6 andares 1
p/ andar. Vendo apt. espeta-
cular 5 quartos 3 ban. salão
ótimo, dependênclat 2 qts.
empregada, garagem escritura.
Chaves local Rua Cde. Bonfim
1385 apt. 501. 238-1992.

VILA LOBOS, 1 AP. C-02, fren.
te, vôzio, 2 p/ and. sala, 2
qtos. deps. prédio past:'t-ias.
Ver 14 às 17 hs. Ac. Financei-
ras. ^^

TIJUCA - Casa 2 pav. c/ lerre-
no 380 m2. Rua residencial ex-
celent* p/ clinica, escola ou
construção prop. vende teltf.
248-6204, 258-5905, 248-8323,
264-3159.

ANDARAÍ,
GRAJAÚ E
VILA ISABEL
APENAS 200 MIL FINANCIADOS

em 44 meses %f íuros s/ cor-
reção exe. ap. 2 salas 2 qtos.
deps. Oportunidade rara p/
investir ou morar. Chaves e
infs. R. Barão Mesquita, 518 —
CENTRIMOVEIS. Tels. 258-3322
/ 258-5203. CRECI J 605.

ANTUNES LEITE VENDE - Em
ótimo prédio (pilotis, só 4 p/
andar) enorme apto. vazio est.
/ novo salão. 2 dorms-, coz.,
banh., deps., gar. / esc. Só
350 mil 254-1565 / 264-9125

_CRECI J-573 (AL 209).
ANTUNES LEITE VENDE: R. Jor-

ge Rudge, enorme apto. vazio,
salão, varanda, 3 gdes. dorms.
eoz. banh. e deos. Só: 370 mil.
254-1565/264-9125. CRECI J-
573 (AL 317). 

A MINHA MENSAGEM p/ um
bom negócio Rua Juiz de Fora
amp, res. c/ sl. 3 qtos. banh.
cop. coz. dep. emp. ger. quin.
tal 10X20. Tel 258-1484 Dr.
Teixeira. CRECI 1380.

A MELHOR OFERTA
DO MEIER — Somente
por poucs. dias — 2 va-
gas de garagem na es-
critura, incluídas n o
preço. Salão p/ 2 am-
bientes c/ varanda, Zo-
na Sul. 2 banhs. soes.
cl azulejos decorados e
iluminação direta, 3
bons cjtos. copa-coz. e
dep. completas. A par-
tir de 546.344,00 c/
432.880,00 financ. p/'
Caixa Econômica. A
poupança fixa em 25
meses. R. Pedro de
Carvalho, 68 junto à
Dias da Cruz. Inf. no
local, até 20 hs. Um
e n p r eendimento da
CIA ISAAC CHUT DE
ENGENHARIA. Vendas
WALDEMAR DONATO
- R. 7 St?. 124 - 8?.
Tel.: 22 1-0588 e
221-0600 -CRECI 5.
ESCON VENDE R. José Veris-

simo. 2 quartos c/ arm. sala,
dep. comp., garagem. T r .
284-5843. CRECI J-0741. ,

A MINHA MENSAGEM p/ um
bom negócio Rua Prof. Valad-a.
res ampla residência tel.
258-1484. Dr. Teixeira. CRECI
1380.

ATENÇÃO - A Rua Sá Viana.
Casa 2 qtos, 330 mil. Var. ter-
raço, sl. banh. coz. Área, etc.
Ac. Cx. BB etc. 288-1607 -
268-9647 - CRECI 4214.

A RUA SENADOR NABUCO 247
Vdo. casa em terr. 11x50 —

CrS 300.000 á vista. Ot. neg.
Melhores detalhes c/ MACHA-
DO — Av. 28 de Setembro, 345

T. 253-9746 - 258-0522 -
CRECI 1275.

CASA BANGALÔ R. Silva Pinto
vazia 2 oav. var. jard. gar. 3
qtos. 2 sla. sinf. 2 banhs. copa
coz. CrS 800 ac. Cx. BB. Inf.
208-0698. CRECI 4319. Aceito
imóveis.

CASARÃO 11 x 44 R. T. da Silva
ó:. p/ clinica 5 qtos. 3 s's. var.
garege p/ ó carros. Cr$ 800
financ. Inf. 208-0698. CRECI
4319.

VENDO, apto. 302 R. Citiso, 192
s. 3 qs. d. emp. área 360.000.
à vista 430.000 financiado. Ac.
Cxs. Tel. 252-6755. 2a.-feira.
Ver sáb. dom.

AlFíEDO CAVALCANTI VENDE'nio 
:pto. í";-0 essa, sala, 3

6 -nes qtc:., oanh. luxo, coz.
Ij;:3, :-encii. emp*. carpetes,
Br-ns. embuti., a.* cond., boa
arsí, e*c. Apenés CrS -CO mil.
(Ac. Cx.) - 248-2424/ 254-2J2J
- CRECI J-Í60.

GRAJAU' - R. Mearim. Casa
grande p/ residência ou clíni-
ca. Amplo salão, sala de almo-
ço, lavabo, despensa, lavan-
deria, 4 qtos. 2 banhs. sociais
(I suite), c/ 2 qtos. empr. e
garagem p/ vários carros. Tra.
tar c/ EDGARD CLARE. R. Uru-
guai 380 li. 21 - Tels.
258-3784/ 258-8166. CRECI
1761. (C

GRAJAU' CASA NOVA - 1
pav.?., jardim varanda, terrôço.
salão, 3 q:cs. banh. ccdí-ccz.
quinta'! fru*ifero. 1.800 m'l cm
12 meses. PREVIA 268-2400
CRECI J 337.

ESCON VENDE tipo casa 2
vagas garag, frente sala 3
quartos dep. comp. 330 mil.
Ace'to Cx. Ver R. Joaquim Ro-
sa 336-A. Tr. 284-5843. CRECI
J-0741.

ESCON VENDE 2 aptos, tipo
casa R. José Bonifácio 741 com
3 quartos deps. 330 mil cada.
Ver local. Tr. 284-5843. CRECI
J-0741.

LINS - PAULO BIRMAN vde.
ótimo ap. tipo casa c/ varõn-
das, saleta, salão, 3 qtos. banh.
coz. gar. deps. comps. R. Pe*
dro de Carvalho. CRECI 7097.
- 242-0812 e 252-2899. ,

MEIER - R. Silva Rabeilo. Exce-
lente apt9 sala 3 qtos. (1 suite),
banheiro e cozinha azul. teto,
deps, empr. garagem escrit.
playground, salão de festas e
piscina. Tratar c/ EDGARD
CLARE. R. Uruguai, 380 li. 21
- Tels. 258-3784/ 258-8166 -
CRECI 1761. (C

TERRENO 12 X 64 - Junto Pac-
Nuno Lisboa • super mercado.
Mins. Edgar Romero, 750 -
Apenas. 550 mil a combinar.,,
S. G. CONSULTORIA IMOBI-
LIARIA - 256-7934 - SG. 502.

(C.

JACAREPAGUÁ
ESCON VENDE vazio lindo sala,

2 quartos, dep. comp. decora-
do. 230 mil a combinar. Ver
Estr. Trôs Rios, 522/108 BI. 2.
Tr. 2.'V,.SB43 «ECI J-0741.

PÇA SECA - Vdo". 2 aptos. (./"
casa Itos. ou separados c/ 2
q. g»rôcje etc. Pço. 260 c/
50%. Ver R. Guilherme Veloso,
281. Tel. 350-6088. CRECI 551.

CASAS E TERRENOS

A CASA E TERRENO - Ótima
4 qtos., 2 sls., deps., gar.
Terr. ao lado 10 x 30 tudo
1.350 mil. R. Jeronimo P;mo.
Inf. ORTECON. 223-2970,
223-1412. CRECI 4679.

ATENÇÃO - Estrada 3 Rios - ;
Espet. residência luxo nov»
(centro terreno c/ 1,500m2,
plano), salão, 2 sls., 4 suites,
copa-coz., lindo gramado, vá-
rias vagas p/ carro. Inf. CEN-
TRO IMOBILIÁRIO CRECI J-
403. R. Maior Ávila, 242. -
264-1820L_26<-9199. Cl/1236.

ATENÇÃO - Taquara e Curici-
ca - Terrenos residenciais, co*
merciais e industriais, áreas
de 360, 500, 600, 1.200 e
3.200m2. Frente p/ Est. _Ban-
deirantes e Est. Guerenguê. —
Trat. Est. Bandeirantes, 389 -

_J°!_i_ 392-0594. CRECI 1017.
ATENÇÃO JACAREPAGUÁ' -

Casa estilo colonial, alto luxo1,
salão, 3 quartos, suite, arma-,
rios embutidos no mais fino
gosto. Garagem p/ 4 carror.
Ampla piscina, centro de ter*,
reno 980m2 arborizado. Ape*
nas 1.500 mil facilitados. — Ji"
Maurício. Largo Campinho 43.
Tel.: 390-6477. CRECI 1017.

MEIER - R. Silva Rabelo, 91 Bp.
802 bl. I, fren. 3 q. banh. em
márm. dep. comp. gar. na es-
cri;, piscina, playground, a. de
fest. Chav. na port. Tel.
268-55CO. Tr. Dias da Cruz, 380.

GRAJAU' - Resid6ncla c/ 2
salões, 4 qtos. escritório, banh.
soe. e 2 suites, sala TV, 3 va-
randas, jardim, peq. quint. gar.
dep. emp. t serviços ate. Rua
Mearim. ae. proposta • Imó-
veis, c/ prop. 135.4153 •
238-4074.

MEIER — Vdo. apto. novo, fren-
te. R. Fábio da Luz, sala, 2
qtos. dep. emp. gar. Tel.
Fnanc. Cx. Tel. 280-6721. CRE-

_q 1166.
MEIER - Ap. vazio, excelente

local, próx. todo comércio e
diversões, 3 qtos. sl. coz.
banh. deps. empreg. 500 mil.
Ac. Cx. Econ./BB. Ver diar:
R. Int. Cunha Menezes, 169 ap.
104. (Transv. Dias Cruz). Ch.
port. Tr. I. SANTOS -

222-6858. CRECI 3543.

MÃGAÍHAÉS COUTO - Sala 3
qtes. 2 b,m. tez. 2 áreas deo.
como. apenas 3í0 mil a comb.
MASTER 

"3Í-139? J-543.

MEIER Ver--'-. ap:i. tiro rasa
c/ varenda, 2 saias, 3 qtos.,
copa, coz., dep. co"ip. quint;»!
e gjragem. Ver R. José Borvfá-
cio, 206/ 101 inf. 575-5848
"CARTÃO" CRECI 2903.

ATENÇÃO - Freguesia e Taqua-
ra. Terrenos de 360 a 600m2,
urbanizados e prontos p/ cons-
truir. Local nobre e junto as
mais belas residências. Preços
• partir de 200 mil. Trat. lar-
go do Campinho, 43. Telefone
390-6477. CRECI 1017.

CASA - Vendo" Estr. Pau Ferro, -
201. Rua B n9 15 vda. sala
est./ iant. 3 qtos. c/ arm./.
emb. 2 banh. coz. lav. qto.
banh. emprg. garg. Inf. dte.
c/ prop. , -

EST. DOS TRÊS RIOS - Residen-
cia de altíssimo luxo, piscine
chafariz, pérgula, centro de
A» terreno 20 x 70. - Inf.

_392-492JJ (£•
FREGUESIA - Vende-se ca.a, ••

três auartos. sala, jardim, qum-
tal. Pirte financiada pela CO-
PEG. Av. S. Guilherme dc Nor-
vvlch, Rua D casa 46. Chaves
na casa 31. Tratar fone
2.56-496U
FRÉGUEISA — Estrada dos Três
R'os, Ó54, vendo maqnifica re-
s-déncia de luxo de 2 pavi-
rrtenros, primeiro 3 quartos, 1
suite, sal. L copa-cozinha e
área, iard m na frente e voga
p/ 2 carros. 29. pav. 1 suite e
2 salões de recr. Entrada de
600 mil e saído em 24 meses.
Ver e .ra.ar no 'ceai eu telefo-
no 234-2492.

JACAREPAGUÁ - Préd o e ben-
fe!tor'as em magnTco terreno
de 86,20 X 28O.O0m X 270.C0
X 95,00m à Estrada do Rio
Grande, 2.123, será vendido
em leilão iudicia! 2a-feira 20
de Setembro às 16,00 hs., no
local leiloeiro LEMOS - Teli.
252-4595 _ 222-Q7J2.

(Continua na página seguinte.
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JACAREPAGUÁ Vendo casa
sala, 2 qts. coz. banh. área.
R. Assis Republicano n° 318
Lote 2 Terreno 10 xlOO CrS 550
mil à/ V. Inf. 222-9678. Cardo-
so oirCosta. CRECI 2811.

JACAREPAGUÁ' - Vendo ótima
área, c/ 11.700 m2. Rua Assis
Republicano ao lado do n9 86
CrS 750 mil A/ v ou 900 fi-
nanciad. c/ 500 entr. s/ 30ms.
s/ J. Inf. 222.9678. - Cardoso
ou Costa. CRECI 2811.

JACAREPAGUÁ' - Vendo casa
no Vale do Sol, frente para
praça c/ 3 q. sendo um inde
pendente, banh. dec. cor. dec,
área, erto. e banh. empregada,
sala atapetadü, varanda c/ tol*
do, garagem, jardim e quinta)
c/ local para piscina.
470.000,00 - Aceito Caixa e
Copeg. Estr. Rio Grande, 1501.
Rua 6 c/ 36 - Taquara. Inf.
Tel. 245-9758.

JACAREPAGUÁ - Passo fin. ca.
5a duplex. Ia. loc, R. Araticum
400 r. c 280 c/ 1 si. 

'2 
qts.

quintal, e garage. mens. 750,00
CRECI 6694. Tel. 269-0064 Sá-
bado no local até 12 hs.

JACAREPAGUÁ' - Pau Ferro.
Lotes com 1120 a 1330 m2.
Vendo juntos ou separados.
Magnífica vista. Tel.: 208-2307.
CRECI 4400.

JACAREPAGUÁ - CT. 0006.
Praça Barão d« Taquara. Terre*
no c/ 1936m2 22 X 88, átimo
p/ incorporação, de fronte para
a praça no ponto movimenta-
<!o. Maiorei detalhss. Av. Ep;*
tácio Pessoa, '874, Lagoa. Esta*
cionarriento na porta. Tel,
247-6055. CRECI 2075. CON-
SUITAN. (C

JACAREPAGUÁ' - TAQUARA -
Vendo casa jóia Ia. loc. catão
social 3 qtos. 2 ban. sociais,
copa coz. suite jardim gara*
gem. A visia ou financio 30
meses 'corretor no local 9 às
18 horas. HÉLIO PERES Rua
Camararipe 270 CRECI 2859
Tel. 2Í9-4578.

JACAREPAGUÁ - Vendo casa
por motivo de viagem, nova 4
suytes dep. g. 4 carros, somen<
le 850 mil Rua Comendador
Siquera 1.145 Sr. Costa, tel.
255-5950 CRECI 4959.

LUCAS IMÓVEIS - Vende resid.
luxo. Ia. loc. fino acabamento,
c/ jardins, varanda gar. p/ 3
carros. Salão, 3 qtos., 1 suite,
banh." soe. luxo, c/ duchas,
aquecimento central. Ver das
9 à> 18h. Estr. Meringuave,
1734. "Tr. LUCAS IMÓVEIS -
CRECI;. 3176. Estrada do Tindi-
•ba, 2.137 Tels.: 392-2930 •
392-3005.

ÓTIMA CASA com telf. terreno
plano 45 x 80. Todo gramado,
2 salas, 80 m2. 3 qtos. com ar
cond. 3 banhs., lavabo, saleti,
cozinha» garagem, casa hósp.,
2 qtos. e banh., 2 qlos. emp.
Linda piscina, 6 x 12, inúmèars
árvores frutíferas. Cr$ 1.700 a
vista, ou 2.000 cm 1 ano. Dir.
proprietário. 39 2-0382 -
227-6399. .

RETIRO DOS ARTISTAS, 656 -
loto 333m2 c/ 2 casas modes-
*as exc. investimento Cr %
330.000. Tratar. SÉRGIO CAR-
VALHO. Est. Pau Ferro, 47-0.
Tiel. 392-4925. CRECI 3097; (C

TAQUARA - Vdo. casa nova
sb'I5o, 3 qtos. c/ som, coz.
banh. dep. emp. vaga 4 autos.
Terreno 12X30 arborizado. R.
'Pau Brasil, 34.

ENG. NOVO - Casa 2 sl.is. 2
qtos. copa-coz. etc. Terreno 12
x 15. Ver hoje de 10 a 17. R.
Gregório Neves, 137. Facilito.
Jnf.JfM. 22I-63-I5. CRECI 7339.

HIGIENOPOLIS - CT. 004 Av.
itaocê. Ótimo terreno em Vila
residencial, c/ 10 X 09, cas»
de 2 pavimentos, 80 mil a
combinar. Maiores detalhes:
Av. Epítá:ÍO Pessoa, 874. La-
goa. Estacionamento na porta,
lei. 247-6055. CRECI 2075.
CONSULTAN. (Ç

MADUREIRA - Vendo caia am
terreno de 995m2, c/ frente
45ms. Rua Dr. passos, 15 exce.
lente p/ constr. estudo propôs,
tas, à vista ou a prazo. Ver Io.
cal. Tratar 224-1975, 224-5560
- CRECI 439.

ROCHA — Vendo casa antiga,
em área de 700 m2. Ótimo p/
depósito, dep. indústria. Dis-
penso corretores. Tel
268-2215.

Residência
luxo c/ piscina
C. Grande -RJ
Vende-se serve Executivo,

Escritório, Clube. 5 200 m2
de jardins. Área social 120
m2. 4 quartos, 4 banheiros

garagem casa caseiro. Ver Es-
trada Sta. Maria, 1858. Tra-
tar 2a. a 6a. Tel.: 247-1325
das 10 às 15 hs. Aceitamos
corretores.

TERRENO. Av. Mchal. Rondon,
2514. 8,30 x 12,40. 60.000.
Sampaio. Gervasio 258-6610.

VENDO PRÉDIO c/ 3 apto., 2
lojas e ter. Ot. negócio preço
Cr$ 1.200.000,00. R, da Abo-
lição, 461 tratar tal. 221-1679.

VENDE-SE casa centro de ter-
reno. Sal. 2 qts. cop. coz.
banh., c/ garagem. 500 mil
fínanc. C. Econômica. R. fta-
quati n° 115. Tomás Coelho.

VENDE-SE casa vazia, dois pavi-
mentos, 6 quartos, 1 tala, pode
ser utilizada para pequena in-
dústria. R. Dr. Garnier, 35.

VENDO um» casa c/ 3 quartos,
si., coz., banh. Cr$ 250.000,00.
Com 100.000 entr. Rua Nerval
de Gouveia, 31T. Cascadur».

LEOPOLDINA
HTGIENOPOLIS - lindoi «pios,

novos, salão, 2 qlos., copa-coz.
•m cor, garag« privativa. FI-
nanclamento direto 24 meses
ou pela Caixa. Ver Rua Assa-
puvj, 84 CRECI J-417.

HIGIENOPOLIS VDO. APTO. -
2 qtos. c/ tleps. de emp. •
gar. A vista. Direto c/ proprie-
tário. Tel. 280-4253 CrS
290.000,00.

OLARIA - Ótimo 2 qtos. deps.
compl. R. Angélica Mote 384/
301. 160.000,00 mais 74.000 em
25 meses. Aceito oferta. Mara-
cana - 246-0664 - 286-2993.

Vende-se residência - Em
lugar fresco e arborizado em
área de 12.000 m2 próprio p/
clinica Tratar c/ prop. Estrada
do Rio Grande 4451, Taquara
Tel. 392-4172.

VENDE-SE linda casa num dos
mais lindos recantos d» Jacaré-
pagui, duplex, c/ 4 quartos,
sendo 2 íuites, c/ armários,
¦embutidos, 2 salões at-apetados,
3 banheiros, varandas, piscina,
cobertura c/ churrasqueira. De-
pendências de empregada, ga-
ragem. Para 4 carros c/ pisos
em pedra portuguesa. Ia. lo-
eaçSo. Tratar direto c/ o pro-
prietário. A Estrada Campo de
Areia, n? 51 - Tel. 392-6513.

CENTRAL E
AUXILIAR
A R. B. RETIRO - Exc. apt° 2

amplos qtos. dep. compls. gar.
Entrega imediata. Ap. 350 mil,
Ac. órgão financ. — CENTRO
IMOBILIÁRIO. CRECI J-403 -
Rua Maior Ávila 242. 234-6937,
264-9199. Cl/1218.

RAMOS — Aptos, e lojas frente
sala 3 qtos. deps. 2 p/ andar.
Entr. 60 saldo ac./ Caixa prest.
2.700. Ver hoie Marechal Souza
Menezes 72 CRECI 482.

A TECNOVENDA -
Vende no J/ Guanaba-
ra — Ed. Eldorado, Rua
Cambaúba, 500 os me-
lhotes aptos do Bairro

Com salão, 3 amplos
qtO!=. (1 suite), 2 banhs.
copa e cozinha, dep.
emp. e garagem, exclu-
siva p/ seu carro,
play-ground, também
em andar exclusivo p/
seus filhos, com lindos
jardins, portaria alto lu-
xo, fachada (a mais bo-
nita da Ilha), Compro-
ve, visitando os aptos,
d i a r iamente à Rua
Cambaúba, n° 500 —
Preço Cr$ 650 mil,
entr. 69.390,00 prest.
7.081. More já neste
privilegiado edifício —
Tratar TECNOVENDA -
Estr. do Galeão, 2733

Tel. 396-2780 -
CRECI J-368. (C

ocvcvcvcyoooicvcvocvcvo'
a At. Moneró o>
cw Aptos, prontos, junto ao»

mar a
oi Sala, 2 qtos. Banh. coz. o>
o> com piso vitrificado deps.o*
°j' compls. de emp. e área 9Í
_; azul. e decor. ao teto, _\
cv esquadrias em alum. o>
oj Fachada em pastilhas. °j
°j Garagem ver Est do 2[
o. Dendê, 1138 ou Inf.: _>
o» 252-1398 -252-9898 o»
oj 396-7775 (Sab.» g

Domingos) 5»
• OLYMPICA
f IMÓVEIS

A TECNOVENDA - Vende apto.
J/Guanabra Ed. Ary Onasiis,
vista .total e indevassável p/
mar, salão, 3 qtos. (1 suite),
copa-coz. kltchens, .todo deco-
rado c/ papel, tapetes, cortí-
nas, luminárias e arm. embuti-
dos, alto luxo, dep. emp. 2
vagas garagem, no ponto mais
nobre da ilha. Tratar TECNO-
VENDA Estr. do Galeão, 2733.
T. 396-2780. CRECI J-368. (C

FREGUESIA - Apto. alto luxo,
beira mar. Vendo c/ 3 qtos.
sendo 1 suite, salão, p/ 2 am-
bientes, demais deps. Tratar
tel. 396-8868. CRECI 1673.

MONERO — Vdo. mag. apto.
salão 3 qtos. sendo 1 suíte, co-
pa-coz. dep. emp, c/ elev.
Preço 550 mil CASSIO € RO-
BERTO. Tel. 396-22117 - CRECI
0810.

VILA DA PENHA - Vende-se
aptos, novos s. q. c. b. c/
80.000 ent. saldo a comb,. di-
reto c/ prop. Ver no local. Rua
Ten. Mateus Levino dos Santos,
15 N.B.: começa na Av. Brás

de Pina, 1778 — Tratar nesta
av. 2.093 sáb. e dom. Tel.
391-3310. Dr. Santos.

CASAS E TERRENOS

A TECNOVENDA - Vende ex-
excelente residência na Av.
Meriti, 2580, salão 35m2 (todo
e m mármore), copa-cozinha
(25m2). 3 grandes qtos. va-
randão, salão de inverno, dep.
emp. garagem 4 carros, quintal
p/ piscina. Em até 25 meses
sem juros ou CEF. Tratar TEC-
NOVENDA - Estr. do Galeão,
2733 - T. 396-2780 - CRECI
J-368. (Ç

ENG. NOVO - R. Barão Bom
Retiro, 513. Vdo. ap. tipo ca-
sa, 2 sis. 3 qtos. etc. CrS 200
mil. Cor. local sáb. e dom. tel.
222-9168 CRECI 226

ENGENHO NOVO - Vendem-se
apts.'c/ 2 qts., sala, varanda,
banh. comp. Preço de ocasião.
Rua Dois de Maio, 524. Visita
no local domingo, de 8 is 12.
CRECI,. J-512.

ENG. NOVO - PAULO BIRMAN
vde. lindo ap. fte. R. Gen. Be-
legard*c/ gar. sala 2 amb. 2
qtos. banh. coz. área. 80 mil
saldo' Cx. CRECI 7097 -
242-0812 e 252-2899.

RIACHUELO R. Marechal Biten-
court, 138/103. Sala, 2 quartos,
área, dep. comp. 320 mil.
Aceito Cx. Tr. 284-5843 ESCON
IMOB. CRECI J-0741.

CASAS E TERRENOS

ATENÇÃO senhores prop. com-
pro p/ clientes cadastr. casas
aplos,, etc. do Méier a Casca-
dura Tr. Gomes dos Santos. R.
Silva Rabelo 27/204 T. 229-0929
CRECI 2061.

CASAS DE LAGE VENDO - Vila
da Penha, Est. do Quitungo,
841 c/ quintal « garage, Iodas
c/ ' 2 qtos. sala, copa, coz.
banh. cor, etc. Cl 50.000,
60.000, 70.C00 e 80.000 de ent.
saldo em 60 meses, sem |uros,
prest. 1.500 e 2.000. Vendas
ANTÔNIO ALO. Av. B. Pina,
24/506. Tels. 28 0-3098 e
230-6923 - CRECI 1186. .

CASA 3 q. sala, salão garagem
quintal e mais dependências
Vendo em Brás de Pina CrS
450 mil à vista Tratar pelo Tel.
260-7006 Sr. Cardoso.

CASA - C/ sala, 3 quartos,
banh., cozinha, terreno 10 x
30. Entrega vazia. Vendo R.
Prof. Artur Thire, 96. Vila ça
Penha. Tratar 2a.-f? tel.
256-8980.

MONERO — Vendo maginifico.
apto. c/ saião e 3 qtos. copa-
coz. deps. emp.» gar., alto l'o
xo. Vista total p/ mar. 2 apto.
p/ and. R. Princesa Preço 480
mil Ac. Caixa Cássio e Roberto
Tel. 396-2217 CRECI 3810.

r . ~\
"ALTÍSSIMO

LUXO"
Ilha do

Governador
Jardim

Guanabara
Rua Cambauba,315

Ver e tratar no local-
até às 21.horas ou

OLYMPICÁ
IMÓVEIS

„Sua¦-¦melhor opção
252-1398, 252-9896.,
396-7775, Creci J-445." j

Grajaú^ quaseJpronto.
Um por andar. Salão, 3 quartos (l suite)

2 banheiros azulejados em cor até o teto.
No ponto nobre do Grajaú. Rua Itabaiana, 149.
Onde o bairro é mais silencioso, mais puro e mais

humano. A dois passos da Praça Edmundo Rego, com
sua relva, suas flores e o sorriso das crianças.

Prédio de alto luxo e acabamento como já não se
encontra atualmente. Entrega em 9 meses.

Excelente Investimento. Preço a partir de
CrS 962.280. Entrada de CrS 50.560.24prestações de
CrS 7.019 e 3 intermediárias semestrais de OS 46.329.

Nas chaves, Cr$ 63.177. Prestações após as chaves
de CrS 7.S1S.89. Remia familiar: CrS 22.339.68.

Total do financiamento após as chaves, em até
15 anos-Sistema SAC/PES: CrS 541.100. (3.500 UPC).

UPC - 3." trimestre de 1976: OS 154,60.
Corretores no local de 9 às 22 horas.
Informações, inclusive sábados e domingos, pelos

telefones: 221-3322 e 399-1088.

J ÍANH.J
trr\ ú 0

Área
Real:

185,64 ni.

4
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JARDIM GUANABARA Cisa
nova salão 3 qtos. dep. vista
p/ mar. 1.300 mil aceitamos
terreno c/ p. pagamento Temos
outras. Tratar R. Cambaúba
1357 li- Daniel CRECI 41. T.
396-7196.

JARD. GUANABARA
Francisco Alves, 205
Living — Si. jantar
c/ arm. — Saletas -
— Esq. atum. — vid.

- Av.
J. Inv.
4 qtos.
4 banh.

rayban —
coz. kltchens — 2 qtos. emp.

Garagem — Um apt° anexo
c/ qto. — SI. — Coz. - Banh.

Ac. Cx. ou imóveis c/ par-
te pag. — Ver local — Inf.:
286-2655 - 226-3416. CRECI/
1877 - PAULO vende. 

J. GUANABARA - Casa moder-
na na praia c/ terreno p. outra
edificação. Aceito imóvel me-
nor va or c/ parte paglo. e fín.
C. Econ. ou outros. Tel.
264-0418.

JARDIM GUANABARA - Vendo
casa pronta p/ morar — 3 qtos.
J (1 suite) etc. tratar hoÍ«> —
R. Prof. Veríssimo da Costa
n° 42.

ÁRIA

L—, HAU  

I nrvt

Área
Privativa:
105,24 ni.

Planejamento: Construção:
MAURO MAGALHÃES Engtnliarla. Arquitetura. Cmtmçlel

Flanejamemot incorporações SA GBMACO Ltda.
incorporação: _

CARLOS MAGALHÃES ¦
Realizações imobiliárias SA.

Financiamento:
RESIDÊNCIA ,Cia. ic Crédito Imobiliária

_Empreendlm«ntoslmoblllãrlosSAIpiranga
~Ãv. Rio Bronco,99-7:-Tel 221-3322 W^fjV
Av. Serncmbetibo,, 1976 • Tel. 399-1088 

~UW

T.Carlos Magalhães-CRECI 1700 AiurladoiADBtt
,MtmartaWéIncaip.-l.hro2,fü.6S,Rtg.n?4,MaUÍcutam€míQtM]7^

Rua ícúbaiana,149.

JARDIM GUANABARA - Vdo
p/ mot. fin. lindo apto. c/ 3
qtos. etc, totalmente decorado,
como novo, garage, silencioso,
no trecho mais nobre do local,
à 50 m. da Praia da Bica — Cr$
350 mil p/ quem tiver o di-
nheiro — valerá o dobro quan-
do o prédio estiver c/ o novo
revestimento — Rua Babaçu,
n? 75 apto. 203 — cor. no lo-
cal ou 2a.-feira p/ Tel.:
396-7257.

VENDE-SE um salão de cabulei-
reirus. Rua Vilela Tavares 125
Méier.

VÊNDE-SE BAR. Contrato 6 anos,
novo, só saigadlnhos. R. G^ns-
ral Sampaio, 28, Caju. Tel.
228-0514. Sr. Garcia.

VENDO BOUÍIQUc. Õtima ins-
falação luxo não tem passivo.
160 mil à vista, preço ocasião.
Est. Três Rios, 271. Freguesia
— Jacarepaguá.

VENDE-SE bar em Botafogo. -

_TcJefone_266-7475.
VENDO URGENTE - Salão de

cabeleireiro. Motivo viagem.
Ver e tratar. R. Santo Amaro,
111 loja. Glória.

VENDO Quitanda e mercearia.
Melhor ponto do Lins.
180.000,00. R. Aquidabã, 580.

VENDO Uma pensão n» Rua Pa-
dre Manso, 151. Bom preço,
tem bo3 freguesia, uma média
de 200 fregueses fixos • um
contr. c/ ja Marinha.

VENDE-SE - Bar e Lanchonete
bom movimento motivo doen-
ça. Rua Monteiro do Luz, 475
em frente ao prédio da Água
Santa. _^

VENDO. Mercearia com bar e
quitanda por motivo de doen*
ça. Rua Miguel Cervantes, 331
Cachambi. ^_^^______

JARDIM GUANABARA - Vendo
p/ valor do terreno p/ mot.
fin. a casa de n? 105 da Ru>i
Henrique Lacombe, h lOOm. da
Praia da Bica, rua totalments
plana, casa duplex ajardinada,
excelente terreno, construção
com segurança além das nor*
mas, restando acabamento
final, orlada por maravilhosas
e aristocráticas, residências —
Cr$ 750 mil i vista - aceito
financeiras — não aceito inter-
med/árib» — cor, no local sáb.
e dom. ou 2a.-felra p/ tel.
396-7257.

J. GUANABARA JULIAR IMO-
VEIS vende exc. res. 3 qtos.,

Preço 700 mil a comb. Tr. Estr.
Galeão, 1192. Tel. 396-4605
CRECI J-664.

JARDIM GUANABARA - C;sa
c/4 qtos. sendo 1 suite, 2
banhs., salão c/40 m2, .srm.
emb., copa-eoz. dep. emo. I«v.
gar. p/3 carros, ter. c/ 728 m2.
Tr. 230-7285 - CRECI 1771.

LUIZ BABO vende em frente a
pra'ía excelente resioêncta, para
família de gosto, com 4 quar-
tos com arms., salão, 2 banh°s.
sociais, coz., d. empreg., va-
randão, etc. e do lado de fora
quintal grande podendo fazer
campo de voley. garagem p/
4 carros, e mais parte coberta
p/ 2 carros, cisterna de 22.000
litros, e epr9 pequeno comple.
¦to, árvores frutíferas, etc.
AtençSo: total de 4 banheiros.
Ver à Praia Congonhas do
Campo, n9 125, antiga Praia
do Barão. Preço: Cr$ ". milhões.
Inf. LUIZ BABO, 258-6337,
394-5759, 232-0861. Escr. R. Re-
sende, 127 s/loja. CRECI 466.
Atenção: Ótima praia, calma:
é uma beleza pare quem iem
crianças.

VENDE-SE loia Ilha Gov. ven-
da lanches refrescos. embulan-
te, c/ 10 unidades licenciadas.
Tr. c/ Sr. Moure i noite pelo
tel.: 288-0961.

VENDE-SE café-bar. Rua Bonfim
343 — São Crlst6vão. Tratar
local.

INDÚSTRIAS
ÁREA - Vendo área c/ 1.500

¦m2 Plana, Rua Edgar Ròmero
Madureira Preço 1.200.000,00
CASSIO E ROBERTO Tel.
396-2217 CRECI 3810. 

Ak~AS INDUSTRIAIS vender ou
comprar só com NOGUEIRA
e Vel-asques. Tel. 75-1-35-13.
Caxias. CRECI J-922.

ÁREA INDUSTRIAL - Caxias.
16.3C0 ni2 (26 lotes) plano cer-
cada veyetação. Campes Eliseos

_330 mil. Tratar 286J-9454.
GALPÃO EM BONSUCESSO -

Rua Aguiar Moreira, 366, cJ
670m2 de constr. sendo 120ml
de escrit. vest. Ver após Uhs.
Tr. tel. 230-7285. CRECI 1771.

GALPÃO BONSUCESSO - 490
m2. Tudo novo, c/ 120 m2 da
escit. contendo 3 salas, coz.
banh. 2 telefs. R. Cap. Carlos.
Trat. Telef.i 225-2070. CRECI
2065.

GALPÕES
Aécom

J__\\*m
consiRuçOe*

TEL.: 264-3428

ÁREA PLANA I90.000M2, no
perímetro urbano de Cachoeira
Paulista — t km da Dutra, pró-
prio para loteamento (projeto
400 lotes) existem casa insta-
lações c/ produção leite B, for-
ça, tel. e fonte d/água, trator
ADLER - 221-5546. CRtCI
4887.

ÁREA INDUSTRIAI - Vendo 950
mts2, frente 33 mts. Estrada
Rio-Teresópolis km. 3 entre en-
trada Saracuruna e junto e an-
tes . Hotel Boevista. C r $
40.000,00 à vista. Tratar no lo-
cal. Volkswagen azul OV 8137.

ÁREA INDUSTRIAL - Vdo. i.
Av. Brasil ter. 10x40m2 c/ casa
do forro. Tratar J.M.M. IMO-
VEIS. CRECI 3288. R. Wan-
dencock 46. Tel. 280-3639, iun-
to cartório Ramos.

AMADEU VENDE - Casa na
Ilha. Ia. loc. Salão, 3 qtos.,
suite, 2 banh., copa-coz., lav.
Garagem. 650 mil. Financ. T.
396-2309.

NA PENHA - Cas» grande com
epenas 200 mil de entrada e
o saldo em 4 anos a combinar,
posse imediata. Vende-se casa
cem 3 quartos, sala copa cozi-
nha 2 banheiros quintal, 2
quartos nos fundos. Ver e tra*
tar na Rua Leopoldina Rego
n? 907.

PENHA - Vendo a casa 2 à Rua
Taperoí 120, de laje, salão, 2
qts. coz. • banh. azul. ate o
teto, jardim e terraço. Ver no
local. CrS 120 mil. Telef.
221-7628 CRECI 3312.

ALFREDO CAVALCANTI VENDE
— Magnífica resid., nova
centro/ terreno 15 X 30, |ar-
dim, salio, 3 qlos., copa/ coz.
luxo, 2 banhs. luxo. depds.
compls terraço, esqs. e portas/
ferro, decorada, arms. embuts.,
luxo, 2 banhs. luxo, depds.
carpetes, lustres, garagem
coberta/ 2 carros, anexo excel.
terreno plano pronto p/ cons-
truir. Apesas Cr$ 500 mil de
entr. saldo em 30 meses s/ |u-
ros 248-2424/ 254-2424. CRECI
J-460, 

ATENÇÃO ROCHA - Vendo [in-
da casa duplex, c/ salão, terra-
ço, 4 qtos., cozinha, banh.,
área e dependênc-as. Pode di-
vídir ém 2 residências. Ver a
Rua Henrique Dias, 30 — B. ce-
sa 10. Apenas 60 mil de sinal
e o saldo em prestações de
4.707,00. Aceito imóv. menor
como parte de pagamento, Tra-
tar: 224-4621 - 221-7414 -
CRECI - 2662. (C

VENDO TERRENO - 10 x 30
Av. Bras de Pina 1358 com luz,
força e água. 430.000.00 à vis-
ta.

A R. ROCHA PITA - Exc. casa
vila 2 pavtos. c/ sis., 3 qtos.,
ampla copa-coz., dep. comple-
tas, vaga p/ car. Ap. 400 mil.
Ac. órgão financ. - CENTRO
IMOBILIÁRIO CRECI J-403. Rua
Major Ávila, 242 - 264-1820,
234-6937. Cl/ 1217.

A R. EDGAR TEIXEIRA 123 -
Vdt. terr. 10 x 25 - Melhores
detalhes c/ MACHADO. Av. 28
de Setembro, 345 - T.
258-9746 - 258-0522 - CRECI
1275.

ABOLIÇÃO - Rua Glaziou 290
— Linda casa c/ 3 q. s. c. c.
b. dep. emp. garagem. 330 mu
vista. Ac. Cx. BB. Tel. 390-5764
CRECI 1538.

BANGU - R. Marselha 200,vd.
2 casas vaz. est. novas az. dec.
sint. 2 ent. carro indep. 350
mil à vista ou a comb.

VENDO CASA - Sal», 2 qtos.,
copa-coz., arm. embut., banh.
soe, gar. 4 carros, ladrühos
decors., piso vitrificados, terre-
no de 12 X 30 em cerâmica e

?rama 
Todo arborizado. Rua

rof. Oscar Clarq, 302. Vila da
Penha. Perto do largo do Bi-
cão. Preço 580 mil.

VENDO APTO. LUXO - Moneró,
3 qtos. deps. empr. gar. talão,
var. área, copa. coz. Tel.
396-9378.

CASAS E TERRENOS
A TECNOVENDA - Vende be-

lissima residência J/ Guanaba-
ra, Ia. locação, 2 salões, 2 ni*
veis (assoalhados a mármores)
4 qtos. atapetados (sendo 2
suites) dep. compl. grande área
de lazer, piscina c/ maquinaria,
gar. 4 carros. Oportunidade.
Rnanc, particular s/ juros ou' 
pela CEF. Rua Gregório de
Castro Moraes, 745. Corretor
no local. Tratar TECNOVENDA
- Estr. do Galeão, 2733-T.
396-2780-CRECI J-368. (C

oiocvacvcKyoicvcíCvoíoio

g Casa de luxo g
g' . na Ilha g
o! Salão, 3 qtos. (Suíte) cv
o> 2 banh. soe. copa-coz. o>
g decor. ao teto - deps. g
eu . comP'- o>
o> Amplo salão de Festas, a>
o» Esquadría de alumínio, o>
,g garagem p/ 4 carros, g
o> quintal. Ver a lua Astilbe q,
a n.° 250 (começa na Estr.cn
cv do Galeão 1334) cv
g Inf.: 252-1398-252-9896 g
5> 396-7775 (Sab. Dom) a

• OLYMPICÁ
f IMÓVEIS

Belo Horizonte - MG
Vende-se em Região Nobre, ocupando 2 anda-

res inteiros, a melhor cobertura duplex, descortinan-

do linda vista na Capital mineira. Salão de estar e

jantar, sala de lazer, jogos • estar Intimo, copa co-

zinha, kitchen, 5 dormitórios, 4 banhs. c/ box blin-
• dex fume, amplas deps. p/ criadas, pisos • armários

em sucupira. 1.° pavimento c/ terraços ajardinados
c/ piso em lajota colonial. 2.° pavimento c/ terraço
circular ajardinado e uma magnífica piscina suspen-
sa c/ sistema próprio de filtração. Área total 650 m2.

Preços e maiores informações
031-222-1435 c/ Sr. Eduardo Gallo.

p/ tel. DDD

GOVERNADOR
E PAQUETÁ
A TECNOVENDA - Vende J.

Guanabara. Rua Cambaúba, ex-
celente apto. sala, 2 qtos. ga-
ragem e 300 metros Merci e
Sondas. Oportunidade 260 mil.
Tratar TECNOVENDA, Estr. do
Galeão 2793 .' Tel. 396-27B0 -
CRECI J-368. (Ç

CASA INHAÚMA - Linda centro
terr. 18x44 fica n/ Estrada Ve-
lha da Pavuna melhor trecho
e tem. var. amplavcopa coz. ar.
teto salão, escrit. 3 qtos. (1
suite) arm. emb. 2 banh. soe
1 área cob. 1 desc. play*
ground quint. de 250m2 gar.
p/ 3 car. qlo. e banh. emp.
tudo muiío cons. CRECI 4943
- 249-3512.

A TECNOVENDA - Vende mag-
niflco apto. tipo casa c/ pisei-
na e maquinaria. J/ Guanabara,
living, salão, 3 qtos. (1 suite)
copa-coz. arm. embutidos, dep.
empreg. lavanderia, lindo quin-
ta! com árvores e gramado.
Oportunidade. Sinal 75mll e
prest. 8.021, mes. Tratar TEC-
NOVENDA - Estr. do Galeão,
2733. T. 396-2780. CRECI J-368

(Ç
A TECNOVENDA - Vende a sua
oportunidade, apto. J/ Guana-
bara sala 2 qtos. dep. emp.
garagem no estacionamento.
Pronto - lunto à condução,
bcos. comércio. Apenas 40 mil
ent. e prestações de 1.923,
mês. Tratar TECNOVENDA -
Estr. du Galeão, 2733 - T.
396-27B0 - CRECI J-368. (C

ATENÇÃO — Praia da Bandeira.
Vdo. 1.800 mil casa c/ 265
mais 160 m2 em centro de
terreno c/ 560 m2, piscina, la-
go, jardins, garagem p lancha
e vários carros, ótima p/ resi*
dência clinica, escola, etc. Ver
R. Ambaitinga, n? 3 esq. c/
Cap. Barbosa, 2a./ sáb. 8/ 11
e 13/ 17 e domingo 8/ 12 hs.
Trat. 252-1562. Av. Almte. Bar-
roso, 6 s/ 1C01. CRECI 953.

A TECNOVENDA - Vende mag-
nifica residência, c/ a mais lin-
da vista da baia (Dedo de
Deus, Paquete, Niterói, Ponte
Rio-Niterói) c/ living, (assoa-
lhado de 34m2) sala de jantar
e varandão de 22m2 c/ vista
total p/ mar, 6 qtos. (c/ arma-
rios, sendo 2 suites), copa-coz.,
lavanderia, dep. emp. qto. ze-
lador, piscina e garagem p/
3 carros. Preço de oportunida-
de. Tratar A TECNOVENDA -
Est. do Galeão, 2733. Tel.:
396-2780. CRECI J-368. (C

CASA. COCOTA'. Aldo Mocre
Ltda. Vende casa. Próx. praia.
R. Ten. Clero Campeio 174.
Jardins. 2 frentes. 3 salas 5
qtos. deps. quintal. Gar. 860
mil. Ac. Caixa. Inf. t. 228-0902
CRECI J.70.

COCOTA' ótima casa Ia. loc.
tala 3 qtos. 3 banheiros cister-
na garage com terreno 520 mil
Trat. R. Capitão Barbosa 644
A tel. 396-9033 CRECI 3807.

CASA na Ilha de quarr sal.,
coz., etc. por apenas 240 mil
Trat Tel. 396-3214 CRECI 4658.

APARTAMENTOS - Sala qto.
dep. emp. e garagem R. Náuti-
ca, 61 — 220 mil. Outro sala
qto. garag. R. Nogueira Aciole,
41. J. Guanabara. Trat. R. Cam-
baúí, 1357. L/A, DANIEL. CRE-
Cl 41. T. 396-2220.

AMADEU IMÓVEIS VENDE -
Ótimo aplo. na lha. Sala, 3
atos. garagem. 265 mil. Financ.
Tel. 396-2309. CRECI 4029.

A TECNOVENDA - Vende be-
lissima residência com vista p/
mar c/ salão (2 ambientes), 2
qtos. (possibilidade p/mais 1),
2 banhs., adega, copa-coz., va-
randão, salão 4óm2, decorado
junto piscina c/ maquinaria, ca-
nil e garagem. Ótimo estado
de conservação. Oportunidade.
Entr. 150 mil. Escrit. 200 mil.
Prest. 8 289, mês. Comprove.
Tratar TECNOVENDA - Estr.
do Galeão, 2733 - T. 396-2780
- CRECI J-368. (C

A TECNOVENDA - Vende J/
Guanabara, moderna residência
salão 40m2, assoalhos, 4 qtos.
(2 suites), copa-coz. (20m2) ga-
ragem 3 carros, dep. emp., la-
vanderia, piscina. Ém rua resi-
dencial no melhor ponto do
bairro — Junto ao Merci, Sen-
das, bcos. condução e escolas.
Oportunidade. Entr. 480 mil,
5 intermediárias e prestações
de 7 044, mês. Tratar TECNO-
VENDA - Estr. do Galeão,
2733 - Tel. 396-2780 - CRECI
J-368. (C

cv cvctcvcvcvacvcvcvcvcvocv

CASA vende-se a Rua Leger 109
Del Castilho Ver e tratar no
local ou T«|. 234-4207.

CAMPO GRANDE - Vendo-se
1 casa, c/ luz, água e telefone
c/ uma área de 7400m2. CrS
250.00a Tel. 285-3076.

CASCÃDURA - Boa essa, 3
quartos, garagem. 350.000. Rua
Padre Nobrega; 911, essa 7.
Com proprietário.

CAMPO GRANDE, vendo um lo-
te 12 x 50 rua asfaltada pre;
CrS 35.000,00 à v;s!a - Te!
222-6883.  

ENG. NOVO - Vdo. R. Acnú
107/107-A - Cas.-s em terr. do
esq. 16 x 50. plano. Ot. Neg.
Melhores dc'a:hos c/ Machado,
Av. 28 de Setembro, 345 -- T.
2560746 - 258-0522 - CRECI
1275.

Alto luxo
. Moneró
Aptos, c/ varanda

R. Arislarco Ramos
n.o 118

oj Fachada em mármore, °J
o, p/andar, sobre pilolis, 0
a Living, i ou 3 qtos. o>
Çv (Suite) ararpetados banh. gj

copa-coz. dec. ao teto, q,
deps. compl. garagem, o

Ver no local ou inf. cv
252-1398-252-9896- g
396-7775 (Sab. Dom) a

A GOVERNADOR - Casa
moderna, 5 qtos. Rua Paraim,
100 — Freguesia. Entr. 150 mais
150 a comb. Saldo transf. fin.
VERBA 500 mil em 10 anos.
Ver 2as. às óas. pela manhã,
sábado e domingo o dia todo.
222-0148 - CRECI 7581.

A TECNOVENDA - Vende J.
Guanabara, maravilhosa resi-
dência em ponto invejável,
vista p/ ma: a 100 mts. das
quadras de Tênis do late Club,
com living e sala de jantar
50m2, 3 qtos. (1 suite) copa-
coz, varanda, dep. emp. gran-
de área de recreação sob pi-
lotis. Terreno 900m2 todo ajar-
dinado, junto ao comércio,
condução, escolas e praias.
Aceitamos CEF ou financuimen-
to .1 curto prazo. Tratar TEC-
NOVENDA - Estr. do Galeão,
2733 - T. 396-2760 - CRECI
J-368; (Ç

Ã CASA VAZIA - Woderna gar.
p/ 2 carros, ter. 600 m2 arbo-
rizado. Ot. preço. Ver sab. e
dom. Rua Jarinú 108. Frenufzia.
Tr. prop. Sr. OSÓRIO.
258-2448.

Cfi/ft/
DUPLEX

no"Jardim da Ilha"
(Prontas em 90 dias) -
Estr. do Galeão, 2.400
ao lado do Mar e Ter-
ra.
RUA PARTICULAR
JUNTO A TUDO
Todos os ônibus à sua
porta, inclusive "Fres-
cão". Comércio de
todos os ramos, esco-
Ia, praia, tudo que
você necessita e ain-
da, ao lado do futuro
Shopping Cenler da
Ilha.
Andar térreo: grande
sala, ampla cozinha,
área de serviço c/tan-
que, quarto e WC de
empregada, total-
mente independente
Garagem.
1.° andar: 2 ou 3 quar-
tos, banheiro c/azule-
ios em cor até o teto.
Venha ver sua casa
pronta.

SINAL 9.720
ESCRIT 12.000,
MENS. (só após as

chaves).... 3.630,
Renda Familiar: 10.700,
Financiamento:
LETRA S.A.
Incorporação, Cons
trução e Vendas

REVIL
R. Raul Pompéia, 91 -
Copacabana
Tels. 227-0133 e
227-8380
CORRETORES NO
LOCAL DE 8 ÀS 21H.
'CRECI-511.

Maravilhosos
terrenos

BAIRRO ARAÜJO DA PENHA
Para clientes de fine gosto.

Estrada da Água Grande, 605, esqui-
na da Av. Brás de Pina. Lindamente urba-
nizado, água, luz e telefone tudo ligado.
Sinal de reserva Cr$ 2.000,00. Na escri-
tura Cr$ 38.000,00. Prestações mensais
de Cr$ 4.000,00. Preço fixo, não tem ju-
ros nem correção. Propriedade ECIA —
Irmãos Araújo Eng. e Comércio Ltda. Ven-
das exclusivas: MARIO C. BRASIL - CRECI
1.361.

Casa duplex
Moneró — Vendo Ia. loca-

ção — 4 quartos com varan-
dinhas, terraço, irea verde,

garagem, lavanderia • muito
mais em luxo e conforto.
Piscina. R. Franco Job 16. T.
288-3160. Preço 1 550,00.

MONERO — Vdo casa modesta
em lorr. de 15m de frente na
R. Angel Neves 30 c/ var. sala,
4 quartos, garagem etc. Apenas
S10 mil, c/ 320 mil de entr.
e o saldo em 7 anos s/|. Inf.
L.S.Diniz T. 396-6990 CRECI
4308.

MONERO' — Vdo. magnífica
mansão, salão, 6 qtos., coz.,

americana ó banh. churrasqueira
e piscina c/ 5 ar. condic. Preço
2.500.000,00 Cássio e Roberto
Tel. 396-2217 CRECI 3810.

TERRENO vendo R. Alvenia le-
nho ou!ros na Ilha Trat. Tel.
396-3214 CRECI 4658.

CACUIA — Vdo. casa laje, nova,
2 qtos. slão. coz./aj. teto,
banh. ai. teto ter. 10x37. Ent.
200.000 ou 350.000 à vista. Tr.
359-9942 CRECI 7751.

FREGUEZIA - Lotes - Vendo
¦área mínima 40Om2 R. Magno
Marlins. Sinal e escritura
82.500,00. Saldo faciO. 24 meses
s/ juros ou correção. Tratar cri-
ret. prop. México 148 s/ 1007.
Tel. 242-5312 221-6948 - CRECI
1334.

ILHA DO GOVERNADOR -
Vendo casa no Jardim Gua-
nabara — Rua Benedito Patrício,
n° 145 — Casa de esquina —
tratar tel. 247-8108 - 235-0931
e 255-8495 CRECI 2826.

ILHA DO GOVERNADOR - Casa
moderna 2 pav. 2 sts., 2 qtos.,
(original 3), copa-coz. banh.
dep. lavanderia, jardim, quintal
casa p/ caseiro. Ótimo negócio
tel.: 287-4868 CRECI 2547.

ILHA DO GOV. Vdo. terr. 12
x 54 póximo è praia 220 mil
e/ 120 mil entr. Tel. 392-3337
- CRECI 4302 — R.C. 318.

TERRENO 13 x 34 próx. o Ian-
çamento Sérgio Dourado. R.
asfaltada c/ água e luz. 90
mil. Tr. Propr. R. Formosa do
Zumbi 70 fds. I. Gov.

ÁREA IN DUSTRIAL
2.100 MS2 - No Jaca-
ré, c/ 2 entrada p/ Rua
Viúva Cláudio e Pça.
Marimba. Rara oportu-
n i d a d e — Cr$ 
750.000,00 à vista. Inf.
222-2551 ou 222-3279
-CRECI 2071.

CAMPO GRANDE - Estrada do
Mendanha — Vendo lote indus-
trial - C/ 7.500 m2 - Depo-
sito e casa operário c/ CrS
250.000,00 entrada saldo finan-
ciado - CRECI 2273 I. Bevila-
qua - Tel.: 237-3162 c
221-4879.

GALPÃO — Vendo maginifico
galpão na Ilha do Govern. c/
loia e apto. sala, 2 qtos., deps.
emp. 1.200.000,00 financ. Estra-
da do Dendô, 875 Cássio « Ro-
berto 396-2217 CRECI 3810

GALPÃO - Vende-se à R. 24
de Fevereiro 67 — Bonsucesso.
Junto à Av. Brasil. Área cons.
truida 250 m2 em terrena
7,5mts. de frente x 6.6 mts de
fundos. Tratar p/ tel. 249-9846.
Ver no local.

PRÉDIO IND. - Bonsucesso, 470
m2, c/ loia, galpão, e apt° Cr$
1.000.000,00 - 260-5295/
2B0-6016-- CRECI 1481.

STA. CRUZ - Terreno c/146 mil
m2 prox. Av. Brasil, zona in-
dal. Tel. 392-9065. CRECI 7.637.

SÃO CRISTÓVÃO - Rua Eucli-
des da Cunha 106 Vonde-s»
prédio industrial em terreno
20 x 41 mt. c/ 1.200mt2 d*
construção. Ver no local Telf.
221-3203 221-3700 CRECI J-454.

TERRENOS IND. Vd. 2 entre Ra-
mos/ Penha, com 1.120 m2 ou-
tro 720 m2. Próx. Av. Brasil.
Tel. 280-6721. CRECI 1166.

VENDO —Terr. espetacular na
R. Mileto Maciel, iunto a Estr.
do Galeão. São 1.484m2, ótimo
p/ galpão, industrial. Inf. e
venda L. S. DINIZ. T. 396-6990.
CRECI 4308.

AGORA, para anunciar em iodai
as edições do JORNAL DO
BRASIL, basta telefonar para
264-9122. Horário d. atendi-
mento: da 2a. • 6a-foira dai
8h às 18h 30m. Sábado de 8h
às 12h30m.

IMÓVEIS DIVERSOS

SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS

TAUA' - Terreno plano 12x32,
melhor oferta. Inf. c/ Rommy
396-6916. '

VENDO CASA DE CAMPO -
Em terreno 10 X 30 Estrada da
Cacuia. 160 mil c/ 100 mil cn-
trada. Tel. 396-9378.

VENDO — Terreno de esquina
na R. Jutlandia 444m2. C/ lin-
da vista p/ baia. Int'. e venda
L.S. Diniz T. 396-6990 CRECI
4308.

VENDO — Terr. praia do Barão
parte alta c/ vista total p/ baia
506m2. Apenas'80mil. Inf. c
venda L.S. Diniz T. 396-6990
CRECI 4308.

VENDO — Terreno de esquina
na R. Babaçu 900m2. Inf. e
venda L.S. Diniz T. 396-6990
CRECI 4380.

VENDO - Terr. c/ linda vista
na R. Minho 10x38 Inf. e ven-
da L.S. Diniz T. 396-6990. CRE-
Cl 4308.

JARD. GUANAB. - Terreno c/
2 frentes linda vista 950m2 c/
27 de frente. Rua Prof. Veris-
simo Costa 380 000, entr. e
10 x 30 mil. 257-8861 CRECI
190.

JARDIM GUANABARA Terrenos
a partir 250 mil Trat. R. Cam-
baúba 1357 Li. A 396-7196
Daniel CRECI 41. .

J. GUANABARA casa Ia. loc.
salão 60 ms 4 qtos. 2 suítes
garage 4 carros demais dep.
terreno 600 ms Trat. R. Capitão
Barbosa 644 A tel. 396-9033
CRECI 3807.

AGORA, para anunciclr
em todas as edições do
JORNAL DO BRASIL,
basta telefonar pare
264-9122. Horár'os de
atendimento: de 2a. a
6a.-feira das 8h às
18h30m. Sábado dá
8h às 12h 30m.

AREAL — Venda de lotes no
Centro d» 1.800 à 2.500 m2 na
R. Prof. Álvaro Quinlela (luz
mercúrio) esq. R. Afonsina (ci-
nema e hospital). Ultimas uní:
dades grande oportunidade por
Cr$ 20 mil à vista. Ver local
com Jeremias e tratar c /
proprietário no Rio. Tel.:
222-4324.

FAZENDA E M TERESOPOLIS
grande várzea, 1.355.200m2,(
matas, pastos, cachoeiras, terra
excep. fértil, luz, 7 casas col.,
ótimo acesso, tudo Cr$ 1.800
prazo. Excep. invest. t e I
742-0182- de 10 à 12hs.

FRIBURGO - Vdo. sitio, pomar
maravilhoso produzindo, luz,
nascente ogua excelente, casa
modesta. Bairro Nova Suiça.
Tel. Frib. 3615, das 11 ès 13
e após 21 hs.

ESTRADA VELHA DE GUARÁ-
TIBA - Vendo lote base trinta
mil cruzeiros facilitados. Infor-
mações Bar Ernaní n° 1830 ou
tel. 231-2642. LUIZ OTÁVIO.

INHOHA - Km 16 (Maricá) ven-
do ótimos loles com 2.000m2
cada - CrS 20.000,00 i
25.000,00 à vista ou a combi-
nar. Tol. Rio 245-7745.

ITAIPUAÇU' vendo terreno c/
726 m2, quadra 101, lote 23,
junto a praia, c/ luz. Próximo
ao bar canal. CrS 80.000,00.
Tel.: 280-4712. 

ITAIPU — Vende-se terreno a
10 minutos da praia. 20 mil à
vista ou a combinar. Tratar tel,
283-9823.

FAZENDINHA - Friburgo-
Teresópolis, 106.000m2, 70%
plana, 3 casas, gerador, água
nasc. pomar, rio, córrego, ma-
tas, pastagens e benfts. junto
a grandes emprdts. local m.
bonito de exc. clima, 800m alt.
Próxima estrada Serrana do tu-
rismo. 400 à/v. ou 500 fín. c/
300 entr. mais 20 x 10.
246-1022, Benediclo Ribeiro,
Frib. 3057, Sr. Sales e 2348 D.
Irene.

GUAPIMIRIM. Veio. sitio 4.500
m2 casa 2 qtos. s/ copa coz.
bnh. gare. mob. luxo, 2 pise.
cachneira, água luz mur. v.
tr. 233-3983. CRECI 3181.

TERRENO Estrada Rio Jequiá
plano 12,50 x 50 ms área 625
ms ótimo preço Trat. R. Capi-

tão Barbosa 644 A lei. 396-9033
CRECI 3807.

l2?oimbral
empreendimentos imobiliários ltda.

Enseada
das Garças

(Entre Pedra de Guaratiba e Sepetiba)

Terrenos a beira-mar, na úl-
tima praia disponível dentro do Rio.
Totalmente urbanizado com água,
luz, rede de telefone e esgoto. Ruas
asfaltadas com 12m de largura e
canteiro central.

Pronto para construir a sua
casa ou fazer um excelente invés-
timento. E mais um deck privativo
para você pescar ou ancorar o seu
barco. Prestações a partir de
Cr$ 642,00 mensais.

Av. Franklin Roosevell, 23- grupo -1.010

Tel.: 252-6185-222-5507.

CASA c/ 3 quarics vendo ns
Ilha Trat. Tel. 396-3214 CRECI
4658.

Praia da Cigana
300 lotes a preço excepcional, loteamento

100% legalizado em fase de eletrificação. Ôti-
mo negócio para quem quer investir. Tratar
sábado em Macaé à R. Visconde de Quissama
732/gr. 701, fone: 209-91, ou a partir de 2a.-
feira no Rio à R. Gen. Roca 826/gr. 601. Tel.
288-9944, Fausto Xavier. CRECI 6442.

600m2
Penha

COMPRA E VENDA
COMERCIO E INDUSTRIA

CASAS
COMERCIAIS
AVES E OVOS, depósito, ata-

cado • varejo. Vende-se ôti-
mos fornecedores, excelente
freguesia. Tratar 4a., 5a. óa.«
feiras com Pedro. Rua Macabu
232, Vila Sta. Teresa, C Neto.

ATENÇÃO PARA CASA SUCOS
— Passo 3 lojas c/ instalações
novas serve qq. ramo inclusive
bar e lanchonete. Ver Rua Sá
Ferreira n? 44-G (Copa) Rua
Conde de Bonfim, n° 725-A
(esquina de Uruguai) e Rua São
Francisco Xavier, n° 232-A
(frente Colégio Militar) Bom
preço passo tb. separadas Dias
úteis infs. 237-7372 - 236-7411.
CRECI 2050.

LOTES COMERCIAIS - Av. das
Américas Km 3. 70 x 35. Acei-
lo imóvel parte pagto. CRECI
3016. 246-5363.

LANCHONETE CENTRO
Na Cinelândia - Ven-

de-se - Modernamente
montada - 60 banqui-
nhos, escritório, 8 fri-
gorificos, coz. c/ forno

2 toiletes - C r $
500.000,00 à combinai

Inf. 222-2551 ou
222-3279. CRECI 2071.

BAR — Vendo largo do Pila-
res, contrato 5 anos, documen-
tos em ofdem, com o próprio.
Av. Suburbana, 6715.

BAR — Vende-se. Boa-Fé. Bom
aluguel. Bom local. Tr. Rua
Adolfo Bergamini 300. Eng.
de Dentro.

BAR merc. c/ boa mordi, alu,
barato. Tr. Rua Adolfo Berga-
min:, 132/ 201. Te. 249-5940.
CRECI 2247.

BAR lanh. vd. b/ montada, fei.
70 a 80 mil q/ fazer alé 120
miií. Tr. Rua Adolfo Bergamini,
132/ 201. Te. 249-5940. CRECI

2247.

CONFECÇÃO EM COPACABANA
— Lcja de roupa em Ipanema,
vendo as 2 ou separadas. Tratar
Tel. 267-2594, pela manhã ou
a noite.

Vende-se iunto à
Excelente construção,
tar p/ Tels. 205-0599

Av. Brasil. Rua Belizário Pena,
jefvjs para Depósito ou Indústria

e 225-0384, 
"Sr.- Guido.

666.
Tra-

FABRICA DE BEBIDAS
pósito. Ve n d e- se ,
268-2840.

E de-
Telef

FARMÁCIA - Vendes» à Rua
Ceará, 64, Pça da Bandc ra.
Boa renda mensal, bom estoque
e vários convênios, no local.
Inf. 236-6169. CRECI^ 2459.

G Ã L IN HVÍRO (LOJA) -
NOGUEIRA E VELASQUES ven-
da ./ boa féria balança gde.
e peq. d5--j-:nadeira frigorífico
50 mil. Tratar Rua Ch£:o 17
Caxias. Tei. 754 3513. CRECI
J-922.

MIGUEL PEREIRA - Vendo loja
de laticínios mercearia e bsr,
c/ residência. Tr. no local
sábado e domingo, R. Luiz
Pantulona, 111. Centro.

MERCEARIA - Ilha Governador.
Vendo Av. Ilha das Enxadas
583 Bôa féria, c/ moradia.
396-8868 - CRECI 1673.

NOGUEIRA E VELASQUES vendo
mercearia ponto ótimo boa fé-
ria c/Stock. 100 mil. Tratar Rua
Chaco 17 Coxias. Tel. 754-3543.
CRECI J-922.

PENSÃO — Vende-se esquina
da Rua Uruguaiana e P. Vargas.
Rua Teófilo Otoni, 152 sob.

PADARIA - Vende-se. Ver e
tratar no local. Rua Soares Mel-
reles, 368 - Pilares,

PASSO LOJA de confecção unis-
sex c/ ÓTima instalação. Preço
_ combinar. Este Velha da
Pavuna, 4539 bl.-2, li.-D. Inha-
úma.

SALÃO — P/ homens - Vendo
c/ 3 cadeiras lavatório indv.
completamente montado. Ver e
tratar Rua Rodolfo Dantas, 90-A
Ótimo ponto.

SAPATARIA Wnce-se loja gr^n-
de, dependência nos fundes,
para depósito ou morar. Av.
Suburbzna 7.924 — Abolição.

URGENTE motivo viagem vdo.
terreno comercial c/ eas» fun-
dos 130 mil. Estação An'-hieíc
lado Mercado Rio. Tratjr toral
c/ prop. R. In.-icía G'rtrt*dpS
39 dlar. 1J is II hs. Não 4a.
5a. leir.

JACAREPAGUÁ' - Estrada do
Camorim. Vendo sitio c/ 7 000
m2. Ap. 400 mil sinal. CEN-
TRO IMOBILIÁRIO - CRECI
J-403. R. Maior Ávila, 242 -
264-1820, 264-9199. Cl/1194.

MATO GROSSO - Barra das
Garças 1O.C0O hectares -
Cr$ 4.000.000,00 aceita-se pro-
posta à . vista. Tratar R i o
260-5735. Brasilia. 72.0630.

PIABETA' — Vdo. mini sitio Esc.
DEF. Cer. plantado casa mod.
Rio Fluvial fdos. 60.000. Tr.
359-9942. CRECI 7751 SÉRGIO.

SITIO PIABETA 30 min. pela
Rio-Petrópolis, linda mansão, 4
qtos. etc. 8.000m2. Todo mura-

_do.J30-7696. CRECI J012.
SÍTIO
alq..

— Friburgo — Área 14
casa c/ sala, 2 qtos-,

banh. azuleiado c/ aquecedor
e qás, copa-cozinha, garage,
estábulo motor c/ picadeira,
galinheiro, pateiro, 8 garretes,
2 novilhas, etc. Halo. CRECI
732. Tel.: 6002.

SAO LOURENÇO - Fazenda Pa-
raiso — Toda eletrificada, c/
1B5 ha, diversas benfeitorias,
ótima sede, 6 casas colono,
currais, pocilgas, tulha, silos,
maquinário completo p/ café,
cafezal, 3 lagos, água abun-
dante, gado, cavalos, porcos,
olaria, acenas 3 km. asfalto.
Tratar OCC - Tel.: 222-0277
- 222.7476 - (S. L. WEBER -
Tel.: 331-1381) - CRECI J-623.

TERESOPOLIS - OLIVEÍRA ven-
de. Temos 3 sítios muito bons
c/preços variáveis financiados.
Maiores inf. Av. Felicia.no So-
dré 739. Tel. 742-0833. No Rio
228-9027. CRECI 4.954.

TINGUA' - Vendo 40 alqueires
de terra c/ 5 alqueires de mata
para retirada lenha. P r eç o
1.000,00 a combinar. T.
238-8205.

VENDE-SE - Sitio Campo Gran
de c. 25 mil metros, 2 casas,
2 garagens, água da rua, todo
plantado, telefone. Estrada Ma
to Alto, 1512. Fones.: 224-4386
394-1347. Sr. Rocha.

IGUABA GRANDE - Aldeia 99
— Vendo casa, 2 pavs. Tipo
europeu mob,, c/ sala, 3 qtos.,
2 banh. soe, var.. |ard„ gar
e deps- empr. Entre asfalto •
a praia. 390 mil vista ou entr.
150 mil, restante financ. Infs.:
205-7623.

ITAIPUAÇU - Vendo lote Jar-
lim Atlântico, quadra cia praia,
70 mil. Tel.. 255-6438.

MIGUEL PEREIRA - Vendo con-
fortável casa em centro d» ter-
reno c/ garage. Tels. 225-3451
e 274-4005.

PONTA NEGRA - Praia das La-
gôas. Jaconé Nivaldo compra
ou vende sua casa ou tote Av.
Rio Branco 185/1207. 252-6496.

PRAIA DE ITAIPUAÇU
Lançamento de lotes

na quadra da praia, no
loteamento Jardim
Atlântico, no Km 15 da
Rod. Amaral Peixoto.
Reserve já o seu lote
a partir de Cr$ 365,00,
mensais. Inf. COMI-
NAT S.A. - Trav. do
Ouvidor, 9-1? andar.
Tels. 2 4 2-1922 -
242-7148 - 242-5773

(CRECI 1852).
RESOLVO TUDO SOBRE LOTES

EM MARICÁ' OU SAQUAREMA
— Qualquer local. Compro,
vendo, legalizo, pago imp.
etc. lisura nos preços. Ouvidor,
130/507. RUY ALMEIDA -
252-2252.

SAQUAREMA - Vendem-se ca-
sas em final ds construção. SI.,
2 qtos., deps., pise, pavilhão
de jogos. Acabam, primoroso,
local privil., iunto a lagoa •
perto mar. Sinal 35 mil, facll,
prest. a partir de 2.800. Con.
dominio Casa da Lagoa, Rut A,
Km 2,5 da Av. Saquaroma. —
SARTE ENGENHARIA S. A. -
R. Dr, Júlio Otoni, 571. Santa
Teresa - Tel.: 26S-7433, . . .
265-7007. 

SUMIDOURO - C/ rio
P a q u equé passando
dentro do sitio, 7 alq.
c/ pastagem, estábulo,
picadeira movida a
água, açude e gados.
Perto Est. Teresópolis e
Além Paraíba. 450 mil
financ. Tel 257-9504 -
236-5097 - CRECI
4664. (C

VERANEIO
ANGRA DOS REIS - Terrenos |

na praia. Condomínio fechado.
C/ água encan. Estr. asfôlí. I
Docum. 100%. Tel. 275-73CB j

_e 275-7303.
BARRA DE MARICÁ' - PONTA

NEGRA — Praia das Lagoas.
ComDro lotes à vista. LUKAS.
R. Senador Dantas, 117 s/ 1025.
2^252-0739.

BARRA DE MARICÁ É PONTA
NEGRA — Comprando eu ven-
dendo seu tetrreno, consulte a
expv-iéncia d? região. pA-
PHAEL BOTTINO. Evaristo da

_Veiga 35/ 1314.
CABO FRIO — Vende-se um lote

de terreno no Bragõ próximo ,
pra'5 c/ águ;, íuz. Tratar pe- i

io teiefone
1496 - RJ.

0254-30671. CSEt
(C

CABO FRIO - Praias Rasas. Bú
zios. Vdo. lote terreno frente
p/ n-ar 120.CC0 a vista. 39 lo-
te/imento. p mar. 120.OCO a
vista. 3 Lrteamentc. Inf

_265-I094.' *"0 V NCE — Itaipueçu, lo-
tti à vi;,a ou f;nin::._dO;. ia.
ou 2a. quadra di praia. A pfl'
tir de Ct$ 15.C0.1 a vista cj
avaKemos sou lete. Infs.
255-1501 CRECI 3552.

SEU PROBLEMA E com-

prar ou vender imóvel.
Procure: Marques ou
Adilson em Iguaba
Grande. Esc. correta-

gem Imobiliária, ao la-
do do rest. Costa do
Sol - ROD. AMARAL
FEIXOTO, km. 10 2.
CRECI 5831 RJ. (C
SEPETIBA - Duplex' 4 q. s. c.

2 b. garage 120 mil. Aceito
Táxi R. S. Antônio. Praia D.
Luiza. Trat. R. Pereira da Ro-
cha, 143. Fones.: 390-3642.
397-4986.

TROCA-SE, terreno em praia de
Itaipuacú, 15m x 35m por íele-
fone tem \vz e água de poço.
Tel. 230-1670.

DIVERSOS
BRASÍLIA DF — Compro terrenos

Shi-Norte e Sul, M.S.P.W. Pago
á vista, Tcóphilo da Silva Gra>
ça. CRECI 101 - RJ - Tel.:
237-7709 - 237-1179.

BRAÜIIIA
P=go à '
das 12 ás

— Compro terreno,
ista. TraUr Sr. Silva
17 hs, Tel. 236-4369.
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IMÓVEIS
ALUGUEL
ZONA CENTRO

CENTRO
ALUGA-SE - 1 q, 1 s, coz. ban,

Rua Santana 73 apt? 402. Cr$
1.600,00 mais taxas - Chave
c/ porteiro — Tratar Av. Pre.
Vargas S90 s/ 1017. Tel.
223-4132.

ALUGA-SE - Kitlnet a Rua
Ubaldino do Amaral n9 41 apt9
108. Ver na portaria ¦'

APTO. Quarto e sala separados
grande, Av. Gomes Freire 740/
910. Ch. port. Tr. 2B7-3048,

[ Fiador.
ALUGA-SE VAGAS para moças

em casa pessoa só, c/ telefone.
2 meses depósito. Tel.
232-7024.

ALUGO VAGA a rapaz que tra-
balhe fora. Inf. R. Riachuelo
373 ap. 907. B. Fátima.

ALUGA-SE - Quarto grande
móveis Rua do Riachuelo, 373
apto. 803.

Tttíí&ó ãtfvlRiro^ptos.'c/"3
qtos. 2.600,00. R. Tadeu Kos-
ciusko 22/502. C/ 2 qtos., CrS
1.500,00. R. Maior Rego 149/
102 - 294-1582. Paulo.

AV. BEIRA-MAR 454 - Ap. 101,
109 and. frente p/ o mar, c/
salão, 2 qtos., banh. e coz.
em cor, dep,.empreg., todo re-
formado, vi6ta deslumbrante —
Chaves na portaria. Aluguel
Cr$ 5.500,00 e taxas. Inf. Rua
B. Aires 51. Tel.: 221-6273.

ALUGAMOS conlugado. Rua
Gomes Freire, 788/ 608. SOI-
MAR, Av. Copa, 750 - s/705.
Tels. 257-0484 - 256-9798. Ass.
ABADI, n° 39. J. 511.

ALUGA-SE ótimo quarto frente
c/ 2 janelas p/ I senhor s/
móveis. República do Libano,
n9 II sob. Tel.: 265-7014.

A PREDIAL LEME - Aluga Cen.
tro 3 ou 6 meses ap. mob. c/
tel TV qto. sia. «ep. andar alto,
silencioso R. Sen. Dantas det.
2715-8349 - 275-5449 CRECI
J-383.

ALUGA-SE apart. sala quarto
cozinha, banheiro Chave com
porteiro Tel. 246-1026 -
246-7246 Rua Riachuelo 70 ap-
to. 202.

ALUGUEL 500,00 - Passo con-
trato de locação de peq. apto.
coni. banh. kitsh. c/ móveis
»/ dep. s/ f. fiador por Cr$
15.000,00. Rua Inválidos. Tratar
Elias. 222-4747 até 18 h.

ALUGA-SE 1 vaga com todos
os direitos uma moça trabalha
•fora Av. Beira Mar Centro T.
242-6571.

ADM NACIONAL S.A. aluga aP.
302 Rua Cardeal Don Sebastião
Leme 54 c/ sala 2 qlos. var.,
banh. coz., dep. emp. e área
CrS 8.500,00 Ch. no ap. 102
Tr. Av. Pres. Anto. Carlos 615
2c Tel. 242-1314 e 252-1236
(J-489) ABADI 19.

CENTRO - Alugo ap. 1007. Av.
Gomes Freire 740 c/sateta sala
ot. b. comp. cor. área e d.
emp. Chave port, Tel. 266-0886.

CENTRO - R. Francisco Muratori
14 apto. 101 pintado 1 qt. si.
coz. wc. e quintal. Reformado.
Chaves local. Tratar 222-0029.
Senador Dantas 75 s. 1009.

CENTRO: Alg. apto. c/ sala,
qto. banh. e coz. Rua do Ria-
chuelo, 217 - apto. 707 -
Chaves c/ port. Tratar: IMOBI-
tIARIA ATLÂNTICA - CRECI
- J.315 - Tel.: 222-5627.

CENTRO - Aluga-se o apto. 508
da Rua Frei Caneca, 148. Safa,
qto., ooz., banh. Ver local.
IMOBILIÁRIA MELBA -
252-8696.

CENTRO - JM TAVARES aluga
apto. 904. R. Resende, 39 si.,
1 qto., banh. coz., área. Cha-
ves n/ portaria. Traíar Av.
Almte. Barroso, 90 79. Te!s.
222-9191 - 242-2882. CRECI
J-449.

LOJAS,
ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS
NA ZONA CENTRO
ALUGA-SE - Con|unto de salas,

juntas ou separadas. Telefone
221-1630. Rua do Rosário n9
96.

ALUGA-SE a Rua do Riachuelo
n9 278 s/ loja 204, constando
de grande sala c/ banheiro.
Pintura nova. Chaves c/ portei-

ALUGA-SE sala com 28,00 m2
à R. do Ouvidor, 130 — Tratar
Tel. 232-3743 - CRECI 2722.

ALUGO loja c/ 250 m2 R. Pedro
Alves, 263 / 265 p/ industria
ou depósito Ver parte da tarde
Tr. R. Quitanda, 3 s/ 310.

ANDAR, Av. Rio Branco, n9 43.
Alugo, precisa grande reforme,
por CrS 12 mil. Chave port?.
Inf. 258-6337, 2 8 3-4903,
243-9106. CRECI 466.

ALUGA-SE a Sala 1001 da Rua
da Lapa, 180. Tode atapetada.
Chaves p/favor na Portaria,
Aluguel: CrS 3 000,00. Tratar:
ACIR Administração. Rua Alva-
ro Alvim, 27 — Sobreloja. (C

ADM. NACIONAL S.A. aluga gr.
2.204 Av. Pres Vargas 633 c/
saieta, sala e banh. Ch. c/port.
Tr. Av. Pres. Ant. Carlos 615/29
tel. 242-1314 e 252-1236 (J-489)
ABADI 19.

ALUGA-SE na Rua da Assem-
bléla, 19, 9? andar, conjunto
do cinco salas com mesa PBX
e telex. Entrada, independente.
Tratar pelo telefona 231-0051.
Sr. Antônio.

CINELÂNDIA - CLEMA
IMÓVEIS aluga sala 309 Rua
da Lapa, 200, saieta, salão,
banh., kitchenet, prédio misto,
servindo p/ escritório ou re-
sidência. Chaves e tratar R. do
Ouvidor, 130/ 2a. sobreloja
217. Tels.: 283-2748 • 232-7271
CRECI J-496.

COROA REAL - Aluga s/loja
de frente c/ banheiro. 25 mts.
Rua Buenos Aires, 2. Tratar
tels. 221-0083 a 224-4018. CRE-
Cl J-462.

CENTRO — Aluga-se um andar
de um sob. 5 x 27 contrato
novo s/ divisões. R. Sacadura
Cabral, 305.

CENTRO - Alugo ótimo loja c/
50m2 p/ fins com. alug. 2 000.
Ver R. Conselheiro Josino, 29.
Tr. CONFIANÇA, Imob. Adm.
CRECI J-423 Av. P. Vargas,
1146-99 andar. 243-060 9,
223-1509,'223-0449.

CASTELO - Loia vazia 400m2
c/ área privativa para carros.
Ótima para banco. Aluga-se
por 5 anos. Ed. Canavarro, Av.
Marechal Câmara, 350-A —
Fone: 231-9530.

CENTRO - Sala 1007 - Rua
México, 119 — sala c/ banh.
Ch. s/1008. Trat. 256-302B -
252-5749 - CRECI 1087.

RUA DOS INVÁLIDOS 138 -
Alugo lojas F e G em ed, c/
400 apts. novos, 25 m2 cada

¦ ótimo ponto comercial. Tratar
390-5323.

SALA c/ vaga de garagem au-
temática. Aluga-se c/ saieta e
sala, banheiro. Ver R. Melvln
Jones, n9 35 s/1003 - Chaves
ei porteiro e tratar CENTER
IMÓVEIS LTDA. Av. Almte.
Barroso, 63 s/806 - Tel.:
224-8807 e 224-9402 - CRECI
J-412 - Assoc. ABADI 022.

SALAS anefer corrido aluga-se
centro 1 a. locação cd. investi-
mento. Fone 231-0946, horário
comerciei.

AGORA, para anunciar em todas
as edições do JORNAL OO
BRASIL, basta telefonar para

264-9122. Horário de atendi,

mento: de 2a. a óa-feira das

Bh as 18h 3~.n. Sábado da 8h

is 12li30m.

ZONA. SUL

GLÓRIA E
SANTA TERESA
ALUGO — Apto. tipo easa c/

lei. frente 1 si, 3 qtos. dep.
emp. — R. Alm. Alexandrino,
630/101 4.700,00. Inf. 242-2462
Dr. Jorge.

ALUGA - Apto. de 2 qtos. sala,
e cozi. e depes. R. Ocidental,
606. Santa Tereza. Aluguel
1.600. Não a rapazes.

ADM. NACIONAL S, A. aluga
ap. 707 Rua Benjamim Constant
135 c/ sia qto., var., banh., «
coz. Cr$ 1.800,00 Ch. c/ port.
Tr. Av. Pres, Anto. Carlos 615
29 Tel. 242-1314 • 252-1236
(J-489) ABADI 19.

CÂNDIDO MENDES 236/ 703 -
Aluga-se apto. 2 qtos.. c/ arm,
sia., 2 amb. banh. social, coz.
c/ arm. dep. comp. emp. Cha.
ves apto. 407. Trat. 2a. feira,
p/ tel.: 242-1290 - CRECI
7127

DIVIDO AP. Cr» 600,00. Tratar
após 12:00hs - 243-3079.

GLORIA Aluga ótimo c/ vista
Praia Flamengo, 2 qts. slão,
voa. novo, etc. Alug. 2.700,00
Vr. R. Taylor, 39/403.

GLORIA - Al. ap. 412, Rua da
lapa, 293 qt. si. sep. Chav/
port. Argemiro, Al. 1.800 mais
taxas. 242-5450 - CRECI 3735.

GLORIA — Alugo ap. sala quarto
sep dep empregada. Garagem
Informação 205-9984.

FLAMENGO,
BOTAFOGO
E URCA
ALUGO Io. LOCAÇÃO si. 2

3 
tos., acarpetados coz. dec.
ep. eompi. garag. prédio c/

pise. R. São Clemjnte, 68 ap-
tos. 501/503 805/806. Chave
port. Tr. 252-8211/ 222-3875
CRECI J-539.

ALUGO salão, 2 qtos., dep.
comp. gar. R. Senador Ver-
gueiro, 210/406. BI. A. Chave
port. Tf. 252-8211/ 222-3875.
CRECI J-539.

ALUGA-SE APTO. - Sala, 2
qtos. dep. compl. R. Barão de
Itambi, 61 apto. 602 - Botafo-
go. C/ ou s/ móveis. Tels.
286-5711/ 233-7579. ,

ALUGO apto. Rua Lauro MuIJer,
86/1208 sala 2 qtos. dep.
comp. garage área frente chavo
porteiro Inf. Tel. 2 7 5-3598
CRECI J-609 PREDIAL CONDO-
MINIO.

ALUGO qto. Largo do Machado
p/ rapazes ou casal. R. Senador
Vergueiro 2/905 Flamengo, não
falar port.

A RUA DA PASSAGEM,! 59/805
alugo apto. q. kitt. e banheiro.
C/ c/ porteiro. Tratar tel.
256-5508. Aluguel 2.000,00
maix taxas.

ALUGO APTO. 317 - Da Rua
Barão Flamengo, 35. Com 3
qtos. sala, demais deps. Pinta-
do. Chaves port. Pemar Imó-
veis. Tel. 237-0708. CRECI J

708,
ALUGO R. Catete, 206 apt. 1202

c/ si. 2 qtos. pint. c/ «inteco.
3.300 e taxas. Var port. Inf.
231-1007, CRECI J-413.

AP. 2 QTOS - S. Clemente
68/705, prédio luxo, Ia. loc.
c/ arme. garagem. Ch. local
Infs. 224-3440 d» 2a. a 6a.
depois 14 hs.

AP. 3 QTOS - Vol. Pátria
249/401 -C/ banhs. deps. gara-
gem, Ia. loc. Chav. port. Infs.
224-3094 áe 2a. a 6a. depois
14 hs. '

ALUGA-SE Ia. loc. apt. si. qt.
sep. dep. compl. gar. sinteko.
Ver a Pça. José da Alencar 8/
204. Ch. c/Severlno.

ALUGA-SE vaga para rapaz que
trabalhe fora. Rua Pedro Ame-
rico, 64 apto. 502.

APTO. Cr$ 1.300,00 conjugado
em Botafogo. Tratar Av. Copa-
cabana, 1072 s/loja. 204. CAR-
TIL CRECI 6465. Hoje de 14/
18 hs.

CONJUGADO, térreo da frente
pintado de novo aluga-se Se-
nador Vergueiro 40/ 102 cha-
vos no 109 andar.

CATETE: Aluga-se 
"ò 

R. do Cate-
te, 338/ 807 bl. "B" c/ si. 2
qtos, coz. banh, dpe. compl.
empreg. ár. c/ tanq. ch. c/
port. alg. 3.000,00 tr. tels.
224-5560 e 224-1975 MARVA
ADM. IMÓVEIS LTDA ABADI
025.

CATETE 274/30S - Alugo para
fins comerciais, sala 2 qtos.
demais dep. Chaves na porta*
ria. CHAVE DE OURO - Av.
Copacabana, 542/1008 -
255-6195 - CRECI 7445.

CATETE — Aluga-se sobreloja
208 à R. do Catete, 90. Alu-
guel: CrS 3.500,00 mais txs.
Chavs. c/ porteiro. Tratar RIO-
POLIS IMOBILIÁRIA LTDA. à
Av. R. Branco, 277, sis. 809/10
- Tels. 232-2896 a 232-7726.
CRECI 2191.

CATETE - Alug. R. Pedro Ame-
rico, 166 ap. 1002, 2 qts. sal.
cop-coz. banh. soe. C r $
3.000,00 e taxas. V/local. Trat.
268-7118 232-0799.

DOIS QUARTOS - Sala, banhei-
ro, cozinha, área, dep. empre-
gada. Alugamos R. Artur Ber-
nardes, 31 ep. 303. Chaves no
ap. 802 .Tratar Tel. 256-8980.
Mercantil (CRtCI 3.700).

DOIS QUARTOS - De frente,
banh. em cor, dep. completas,
garagem. Alugamos na R. S.
Clemente, 510 ap. 602. Chaves
c/ porteiro Elias. Tratar tel.
256-8980. Mercantil (CRECI
3.700).

FLAMENGO - Aluga-se excelen-
to apto. c/ salão, 2 qtos., dep.
para 2 empreg. e gargem Av.
Oswaldo Cruz, 20 ap. 901 cha.
ves c/ porteiro. Tratar ALIAN-
ÇA IMÓVEIS - Rua Farme de
Amoedo, 83. Tels. 287.7882 ou
287-7792 incl. sáb. • dom.
CRECI J-281.

FLAMENGO - 2 sis. 2 qts. de-
mais deps. Ferreira Viana, 61/
204. Chaves ap. 109.

FLAMENGO - PREDIAL MEXI-
CO LTDA - Aluga apto. 203
à Rua Marques de Abrantes n9
64 sala 2 qtos. cozinha banhei,
ro completo área e garagem
telefone. Ver no local. Tratar
Rua Francisco Serrador n 9
90.119 andar. Tel. 252-1549.
CRECI J-267.

APT? CrS 1.500,00 conjugado
Flamengo. Tratar Av. Copaca-
bana, 1072 e/loja 204. CRECI
6465. Hoje de 14/18 hs.

APTO. Cr$ 1.800,00 sala a quar-
to em Botafogo Tratar Av. Co-
pacaban-a. 1072 s/ loja 204 -
CRECI 6465 CARTIL hoje de
14/18 hs.

ALUGO mob. ou vazio m/ 5 mil
v/ 4 mil mais taxa 2 sis. 3
qtos. deps. frente R. Paissandu
esq. Pres. Carlos de Campos
13/ 402 vi local T. 252-8551
CRECI 1294.

ALUGO ótimo qto., saia, ban.
o coz. em cores, garagem, ai
cond. Fin. decor. Al. 3.700,00.
Oda. da praia. R. 2 de Dezem-
bro, 73/601.

CIN.IANDIA - Aluga-se Rua
Evaristo da Veiga, 16 Gr. 1108
com uma sala grande t duas
pequenas com banheiro com-
pleto com slnteca e divisão de
lambrlm. Tratar pelo T r I.
223-1087.

CENTRO - Alugo 1 quarto e
2 vagas para rapazes em casa
de família. Tratar hoje ou
2a.-feira. Rua do Senado, 258
— 29 andar.

CENTRO: Aluga-se à R. General
Caldwel, 278/ 1.0011 c/ qtos.
c/ ¦ arm. sala. coz. banh. ar.
serv. (Frente) ch. c/ port. alg
2.000,00 tr. tels. 224-5560 e
224-1975 MARVA ADM. DE
IMÓVEIS LTDA. ABADI 025.

CENTRO - Alugo ótimo apto.
coni. pint. c/ sinteko, etc. ver
R. Riachuelo, 87/ 614. Tr.
CONFIANÇA, tmb. Adm. CRE-
Cl J-423. Av. P. Vargas 1146-99
and.243.Q609.

ESTACIO - Aluga-se o prédio
da Rua Aníbal Benêvolo n9 93.
S. 3 q. e dependências. Chaves
c/ Da. Fllomena no. n? 201-A,
da mesma rua. Tratar na Sena-
dor Dantas 71, gpo. 1501, das
10 is 13 hs., 2a.-fe!ra.

CENTRO — Aluga-sa sala comer-
ciai c/ 60 m2 e banh. priv. Rua
do Acre, 92 s. 501 chaves c/
porteir». Tratar ALIANÇA
IMÓVEIS Rua Farme de Amoe-
do, 83 Ipanema Tels. 287-7882
ou 287-7792 incl. ssb. e dom.
ORECI J. 281.

CENTRO - Aluga-sa à R. Uru-
gualana, 39 sala 708 c/ banh.
e 1 vaga garg. Ia. locação. Ch.
c/ port. Aluj. 3 000,00. Tr.
Tels.i 224-5560 e 2 24-197 5
MARVA ADM. IMÓVEIS LTDA.
ABADI 025.

CENTRO: Aluga-se à Pr;. Monte
Castelo, 18 salas 805 a 806 ei
2 banh. excl. p/ escrt. bancos
e comérc. Ch. c/ port. alug.

4 800,00. Tr. Tels.: 224-5560 e
224-1975 MARVA ADM. DE
IMÓVEIS LTDA. ABADI 025.

FÁTIMA - Alugo ap. si. e qto.
sep. coz. banh. pintadinho Av.
Gome» Freire 740 ap. 606. CrS
1.950,00 e ap. si. e qto. coni.
coz. banh. pintadinho tf stn-
teco. Pç. da República 13 ap.
210, Cr$ 1.650,00. Ch. port.
Fiador -221-6390.

AGORA, pari anunciar em todas
as edições do JORNAL DO
BRASIL, basta telefonar "ara
264.9122. Horária de atendi,
mento: do 2a. a 6a-feira das
8h is 18h30m. Sábado d» 8h
is 12h30m.

FÁTIMA — Ap. frente alug. q.
«1. coz. ¦ banh. área c/ tanque,
varanda. Av. N. Sra. Fátima,
42/301. Chave ne 202.

CASTELO — Aluga-se à Rua
México, 1'19 - Gr. 1801 - CrS'
10.500,00 Excelente grupo de
sela c/ duas salas, sela de es-
pera sala de recp. banh. coz.
o/ tel: linha 42. 3 eparc-lhos
de ar cond. atap. c/ persianas
novas de frente p/ baia. Ver
local, das 14 ãs 17 hs. Trat.
Tel: 242-3677.

APARTAMENTO 2 qts. sala e de-
pendências, Tem sinteco. Ver
Rua Vol. Pátria 248 apl9 401.
Das 14,30 às 17,30 hs.

ALUGA-SE qto. p/ 1 ou 2 mo-
cas ou sras. casa família. Rua
Visconde do Cruzeiro n? 106.
Tratar Marquês Abrantes 60 —
Hoje ou 2a. em diante.

ATENÇÃO — C/ garage, novo,
quarto, área, cortinas, etc. Alu-

?uel 
3 mil. Sen. Vergueiro n?

48/204. Tratar P. Vargas 633,
s/ 1107 (221-3954).

ALUGO — Apto. praia Botafogo,
il24 ap. 105. Alug. 2.000. Fora
taxas. Ver c/ porteiro.

ADM. NACIONAL S. A. aluga
ap. 508 Praia do Flamengo 402
c/ hall sala- e qto. conj. banh.
coz. ch. c/ port. Trr. Av. Pres.
Ant. Carlos 615 29 Tel.
242-1314 e 252-1236 (J-489)
ADADI 19.

ADM. NACIONAL S. A. aluga
ap. 302 Av. Oswalo'o Cruz 90
fte. hall, sala, qto. banh, coz.
a área Cr$ 2.700,00 Ch. c/
port. Tr. Av. Pres. Anto. Carlos
615 29 Tel. 242-1014 e 252-1236
(J-489) ABADI 19.

ADM. NACIONAL S.A. aluga ap.
1.101 Rua Sen. Vergueiro 1B5
fte. c/ tel. mobiliado, salão
sala de jantar, grande terraço
3 qtos. arm. emb., dep. compl.
garagem Ch. c/ port. Tr. Av.
Pres. Ant. Carlos 615 29 Tel.
242-1314 « 252-1236 (J-489)
ABADI 19.

ADM. NACIONAL S.A. aluga ap.
604 Ru, Sen. Vergueiro 2 fte.
hall sala, 2 çrtos. banh. coz.
dep. emp. o área pode ser vi*
sitado Tr. Av. Pres. Anto. Car-
los 615 29 Tel. 242-1314 a
252-1236 (J-489) ABADI 19.

FLAMENGO - Alugo apto. 402.
Correia Dutra 37 — quarto,
salão, jardim inverno, dep. em-
pregada, frente. Al. 3000,00
mais taxas. Local ou porteiro.

FLMGO. - Alugo apt. 2 qtos.
slão. var. dep. frt. Rua Buarque
de Macedo, 32/ 502. Sáb. 10-17
hs, domg. 9h. 17h.

PRAIA DO FLAMENGO 168/1204
Tranqüilo, mobiliado, salão,

sala de jantar, 3 grandes quar-
tos, telefone, garagem copa-
cozinha — dep. completes.
CrS 12.000,00 - Tr. IMOB.
SUIÇA - R. Vise. Pirajá, 580

Lis. 320/ 322 - Tels.
287-7849 - 287-8149 - CRECI
4922.

QUARTO GRDE. mob. p/2 rapa-
zes amigos quo trab. fora.
Amb. calmo. Catete, 206 apto.
801.

R. SENACOR VERGUEIRO N9
157 APTO. 807 - Alugs-se ei
va-ga de garagem c/ saião, 3
quartos c/ armário embutido,
copa-cozinha, 2 banreiros seci-
ais e dema.s dependências
completas, chaves no local e
tratar CENTER IMÓVEIS LTDA,
- Av. Ainve. Barroso, 63 / 806
Tel. 224-8807 - 224-9402 -
CRECI J-412 - Assoc. ABADI
022.

R. GAL. SEVER1ANO 180 APTO.
408 — C/ vaga de garegem.
Aluga-se 1 quarto e sala cen-
jugados, coz. e banheiro, cha.
ves c/ porteiro e tratar CENIER
IMÓVEIS LTDA - Av. Almte.
Barroso, 63 s/806 - Tel.
224-8807 - 224-9402 - CRECI
J-412 - Assoc. ABADI 022.

R. MUNIZ BARRETO 53, APTO.
201-B c/ vaga do garagem c/
3 qtos, sala, cozinha 2 banhei-
ros sociais e demais dependên-
cias completes. CENTER
IMÓVEIS LTDA - Av. Almte
Barroso, 63 s/806 - Teis.
224-8807 e 224-9402 - CRECI
J-412 - Assoc. ABADI 022.

SALA SEPARADA - Do quarto,
banheiro, cozinha, de frente.
Alugamos na R. V. Pátria, 329
ap. 403. Chaves c/ porteiro.
Tratar Tel. 256-8980. Mercantil.
(CRECI 3.700). 

SR. SO' procura qto. amplo ou
suite s/ móveis e mais de 30
m2 em casa de família, ambien-
te sossegado, único hóspede,
no Fia. Bot. ou Cop. Sr. Antô-
nlo. Tel.: 287-2307.

URCA Alugo ap. 301 sala, 3
qtos, ban. coz. decorados, c/
armários, dep. emp. garage,
Rua Cândido Gaffrée 119 ch.
c/ port.

R. LARANJEIRAS 585 APTO. 701
(Ia, locição} c/ garagem — JM
TAVARES alug c/ salão, 3
q;os., (1 suite) c/ arm. embs.
2 banhs. soe. deps. compls.
•Chaves c/ port. Trat*r Av.
ArM. Barroso, 90 - 79. Tels.
222-9191 - 242-2332. CRECI
J 449.

CASAS E TERRENOS

ALUGA-SE, local aprazivel la-
ranjeiras casa mobiliada ou não
c/ 3 sis. 4 qtos. (arm. tmb),
4 banh< coz. despensa, área
tudo mármore, garage 2 carros,
2 qtos. empreg. deck c/ jnr>
dim, cortinas, atapotada. 4 ap.
ar, tel. e inter-comunícação in-
terna. Telefonar 294-0252.

ALUGA-SE CASA - 2 pav. 2
sts., 5 qtos., 2 banhs., copa-
coz., deps. comp. empr. gar.
Trt. tel.: 205-1647.

ALUGA-SE - Excel, casa c/ _
qtos. 2 salas, copa, área, deps.
de empr. Ver e tratar à R. Mar-
quesa dos Santos, 32 casa 6,

LEME E
COPACABANA
ALUGO - Rua Leopoldo
Míguez, 133, espetacular, qto.
e si., c/ deps, emp. Rua Al-
lamente residencial. Craves c/
porteiro.

ALUGO - Ap. si. qto (sep],
dep. Peças amplas, fino acõb.
Aluguel 2.800, — Av. Copaca-
bana 1292 — Chav. porteiro.
Telef. 237-6598.

AGENCIA FEDERAL IMÓVEIS -
Aluga ap. 1007 R. Gal. Azevedo
Pimentel 7, Qto. e sala, sep.
banh. coz. sinteco, pintura no-
va, frente 252-4211. CRECI
- J-190.

ANGIO AMERICANA - Rua
Inhangá, 15/304, si. 2 qtos.
coz. banh. dep. emp. exe. lo-
cal. Ch. port. Inf. 255-0331.
CRECI J343.

ANGLO AMERICANA - Atlnnti-
ca 2388/501, fie. Ijxo, mob.
tel., 3 qtos. slão. terraço, vista
p/mar, dep. emp. 2 banh. gar.
Ch. e inf. 255-0331. CRECI
J343.

ANOLO AMERICANA - Sta.
Clara 332/301, exe. apto. ót.
toca!, fte. si. 2 qtos. banh.
arm. emb. dep. emp. copa,
coz. gar. CrS 4.000,00. Ch.
port. Inf. 255-0331. CRECI
J343.

ATLÂNTICA - Alto. frenti, um
por andar, magnífica vista, li-
ving, saião, 3 qlos. arms. 2
banhs. copa-coz. deps. Aluguel
11 mil. SG-CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA- 256-7934.

APTO. GRANDE - Alugamos c/
salão, 3 quartos c/ armários,
2 banh. soe. cozinha, área,
dep. empregada, garagem. Ver
Bão. Ipanema, 59 ap. 601. Cha-
ves c/ porteiro. Tratar 7e!.
256-8980 Mercantil (CRECI
3.700).

ALUGA-SE vagas para moças
600,0.0 cruzeiros Av. Princesa
lz:b,l 186/307 Copacabana.

ALUGO Apto. 604. Rua" Fig. Ma-
galhães 741, sala, qto. dep.
comp. emp. Ver e tratar no lo-

ALUGO Apt. novo, sala, 3 qtos.
c/ arm. emb. 2 banheiros coz.
e dependências, vaga garage.
Aluguel 6 sal. mínimos. Tratar
R. Pompeu Loureiro 68/903.
Tel. 256-1093 (sábado e domin-
go).

ALUGO apto. Av. Prado Júnior,
135/1211 ;ala quarto coz. banh.
frente chaves por tel. 275-3598
CRECI J-609 PREDIAL CONDO.
MINIO.

A PREDIAL LEME ALUGA - Co-
pa R. Paula Freiras Qdra. praia
ap. qto. slat coz. mcb. p/ 6
meses 1 ano 3.5CO e taxas Def.
275-8359 - 275-4959 CRECI
J-383. _ 

A RUÃ PAULA FREITAS c/ vis-
ta mar, sala e qto. sep. c/ mo-
voii te), garagem. Aluga-se
temporada ou mais. Chaves tels.
236-4899 - 236-6293. CRECI
4074 - "SINO DOURADO".

ALUGA-SE sala 2 qtos. deps.
completas. Alug. Cr$ 4 mil.
Ver Av. Copacabana 723/306.
c/ port. Tels. 236-6293 - ...
236-1899 - CRECI 4074. -"SINO DOURADO".

APTO. qro. si, eptr.idos c/
móveis ar cond. coz. banh. de-
corados. R. Leopoldo Migues,
107 _ 1101. Chave port. T
287-8273 Cr$ 3.500.

APT? 2.200,00 sala e quarto em
Copacabana. Tratar — Av. Co-
pacabana, 1072 s/loia 204.
CRECI 646c hoie de 14/18hs.

APARTAMENTOS. Não percatempo visitando vários entre-
gue este serviço DETALHE SER-
VICE Rua Bolívar, 54/201. Fa-
ça-nos visita e diga onde pre-tende mor.-.r. Tel. 257-93C9.

ALUGO sala qt. sep. dep. chave
port. Av. Copacabana 71/306
- Tr. 222-3875 - 252-8211 -
CRECI J-539.

ALUGO SI 3 qtos dep comp tel
gar mobiliado R. Barata Ribeiro
48/ 401; Chave porteiro tr
242-6353 CRECI J.539.

CASAS E TERRENOS

FLAMENGO: - Aluga-se ótimo
apt9. 614 da Praia do Flamen-
go, 98 de 3qt?s. sala cop.
coz. banh. e dep. compl. com
ou sem móveis, entrada pela
R. Ferreira Viena. Chave c/
port. Tratar Av. Franklin Roose-
velt, 194 S/L-204 fone
222-7169. ADM. COIMBRA
CRECI J.214, ABADI 023.

FLAMENGO - Aluga-se apt9
401, R. Dois de Dezembro 110,
2 qtos. sala, coz. ban. dep.
emp. Ver local. Tratar R. Mexi-
co 41 Gr. 1602, tel. 231-3183

FLAMENGO: Aluga-se á R. Silv.
Martins, 146/ 203 c/ si. 2 qtos.
banh. coz. dep. compl. empreg
(Frente) ch. c/ port. alg.
4.000,00 tr. tels. 224-5560 e
224-1975 MARVA ADM. IMO-
VEIS LTDA. ABADI 025.

FLAMENGO - Aluga-se quarto
ou vaga a rapazes ou casal em
apto. familiar Tratar Tel,
245-5897.

ADM. NACIONAL 5. lA. aluga
ap. 202 Rua Bambina 18 c/ sala
var 2 qtos. etc. Cr$: 3.500,00
Ch. c/ zel Tr. Av. Pres. Ant.
Carlos 615-29 Tel. 242-1314 «
152-1236 (J-489) ABADI 19.

ALUGO Apt. 201 da R. Soroca-
ba, 341, c/ 2 qts. si. var, cot.
banh., <íe fte. pintura nova
(não tem dep. emp. e área). Ver
hoje das 9/17 hs. e. tratar Tels.:
284-4993 - 222-5356. CRECI
575.

ALUGO Ap. 302 R. Bento lis-
boa, 175 c/ 2 quartos, sala,
dep3. Chaves c/ porteiro. Tra-
tar R. laranjeiras n? 1/1001.
T. 285-0758.

AIUGO Confortável qto. casa
família, 1 ou 2 p*ssoas. trab.
fora, ref. R. Álvaro Ramos 309
o/ 10.

ALUGA-SE - Um quarto a (2),
dois rapazes, bem educados.
Tel.i 265-7946. Flamengo.

CENTRO - Aluga-se loja e sob.
700 m2 [untos ou separados
cont. 5 anos R. Sacadura Cabral
207 e 207 A em frente ao
H.S.E. Centro Comercial.

A SEN. VERGUEIRO 203 - Alu-
go apt? 1203 c/ si. qto. sep.
coz. banh. vista panorâmica.
2.500. Chaves c/ port. Tr. 13
Maio 47/ 1808. Tel. 24-8496.
C-778. NAIRO.

CAfETE - Sobro -lota com 60
m2 com garagem Rua do Cate-
te 347 inf 265-7788 chaves sala
416 C 3626.

CATETE - Lo|a 11 x 11 com 3
selas passo costrato 5 anos
Praoa José Alencar inf 265-7788
R. Catete 347/ 416 C 3626.

CASTELO - JMTAVARES aluga
Av. Almte. Barroso, 63 s/2707
— Vista panorâmica — c/ si.
espera, salão, banh. decorado,
atapetada, ar cond. Chaves
n/port. Tratar Av. Almte. Bar-
roso, 90-79. Tels.: 222-9191 -
242-2882 CRECI J-449.

ANGLO AMERICANA - Senador
Vergueiro. 23/ 802, exe. apt9
mob., 3 atos., slão., salef-a, co-
pa, coz., banh., arm. e*mb. ata-
petado, dep. emp. — Cr$
7.000,00. Ch. port. Inf.
255-0331. ORECI J-343.

ADM NACIONAL S. A. aluga
ap 808 Rua Vol da Pátria 266
c/ hall sala 3 qtos. demais
deps. ch. c/ port. Tr. Av. Ant.
Carlos 615 29 Tel. 242-1314 «
252-1246 (J-489) ABADI 19.

BOTAFOGO - Aluga-se apto.
c/ sala, 2 qtos., dep. empreg.
Rua Gullhermina Guinle, 296
aptos. 307. Chaves c/porteiro.
Trata ArllANÇA IMÓVEIS -
Rua Farme de Amoedo. 83.
Ipanema. Tels. 287-7882 ou
287-7792 Incl. sáb. e dom.
CRECI J-281.

ANGLO AMERICANA - Praia
do Flamengo, 386/302, fte., lu-
xo, exe. opt° c/ 4 qtos., va-
randa, 3 sis., 2 banhs., 2 qtos.
orno., gar. ar cond. Ch. port.
Inf. 255-03311. CRECI J-343.

ALUGAMOS. Ótimo R. Volun.
Pátria, 450 apto. 404. Sala e
quarto, kit. banh. — Chaves c/
porteiro. Tratar — Real-Adm.
Imóveis Ltda. R. Figueiredo
Magalhães, 219 gr. 504 - Tel.
256-4359 - CRECI J-482.

FÁTIMA - Alugo coniug. ei
cot., varan. CrS 1.600, e taxas.
Ver c/ port. R. Guilherme Mar-
coni, 76/607 - T. 224-9402.

IMOB. CANTIÇAO - Alugo ap.
905, Rua Riachuelo, 136 - C/
qto., si., coz., banh. - Chav.
ei port. - Tols. 242-3373 -
242-5795 - 252-9619 - CRECI
3117.

IAPA. Alugo ap. 805 R. da La-
pa. 65 — sala e quarto' sep.
copa-coz. banh. deps. comp./
empr. 2.C00 o taxas. Ch. port.
CRECI 4755.

QUARTO - Aluga-se rapaz ou
moça. Cr$ 1.000,00. Fone,
232-8972.

CENTRO - Alugam-s» lojas "C"
• "D". R. D. Gerardo, 64 —
Chaves c/ porteiro. Tratar Av.
13 Maio, 45-14? and. 12/líhs.
CRECI 575. (C

CENTRO — Alugam-se «alas
2001/2002. Av. 13 Mala, 45.
Chaves « tratar no mesmo
prédio no 14? and. das 12/
18hs. CRECI 575. (C

CENTRO — Alugam-se talas
R. D. Gerardo, 46. Chaves c/
porteiro, tratar Av. 13 Maio,
45-14? 12/18hs, CRECI 575. (C

R. RIACHUELO N? 244 APTO.
811 - Aluga-se c/ 1 quarto e
tala coniugados, kitch e ba-
nheiro, chaves c/ porteiro e
tratar CENTER IMÓVEIS LTDA,
Av. Almte Barroso, 63 s/806
_ Tel. 224-8807 - 224-94C2 -
CRECI J-412 - Assoc. ABADI
022.

RUA SENADOR DANTAS, 75 -

Alugo uma vaga de garagem,
ai. 600,00 mais tx. Inf.
232-0775 - 252-0819. CRECI
3343. 

CASTELO — Alugo conjunto
2213 Ed. Cidade Almirante Bsr-
roso 63, c/ seJerra, sa.la toíleWe

Cr$ 4.000,00 Tratar Dr. Jorge
231-3075 e 252-0145 de 12

âs 18 hs.

ALUGO ap. luxo, frente, sala,
3 qtos. dep. como. garg. Rua
Dona Mariana, 155 — Chaves
porteiro. 267-9674.

ALUGA-SE confortável qto. p/
Sr. fino trato. Ambiente fami-
líer e uma garagem. R. Dois
Dezembro 18/ 101. Fia.

BOTAFOGO - PREDIAL MEXI-
CO LTDA. - Aluga apto. 411.
Rua Assunção 140 sala 3 qtos.
coz. banheiro dep. emp. tele-
fone e garagem optacional —
Ver no local. Tratar Rua Frcp.
Serrador, 90 s/1101. Tel.
252-1549 e 222-8337. CRECI
J-267.

BOTAFOGO - Aluga-se ap. 102
Largo dos leões 50, c/salao
2 qtos. 2 banh. sociais dep.
empreg. Chaves port. Tratar
IMOB. AEROPORTO TIDA. Av.
Frank. Roosevelt 126 grs.
804/5. CRECI J-256. Tel.
222-3183. CRECI J-256.

BOTAFOGO sala 2 qtos. dep.
emp. Alg. 1X0M «ut Cel;
Afonso Romano 74/ 102, ti

iport. 252-3378 2a.-f. R. Quitan-
da 30/ 702.

FLAMENGO - Aluga-se apto.
ei sala, 3 qtos. 2 banhs. coz.
e deps. empr.. R. Machado de
Assis, 74/ 607. Chs. c/ portei-
ro. Tratar R. México, 41 V lo-
ja. 244-5422.

FLAMENGO - Aluga-se ap. 604
à R. S. Salvador, 41. Sala, 2
qtos. c/ arm. emb. ar refrlg.
banh, soe. luxo, j. Inverno,
coz. dep. compl. emp. Tratar
Av. R. Branco, 277 - si. 809
- Tel. 232-2896 e 232-7726.
CRECI 2191.

ADM. NACIONAL S.A. aluga
magnifica rniidência 3 pavts
Rua Cândido Gaffre, 64, 2
salões 4 qtos., 3 banhs. demais
dep. Ch. Rua Roqueto Pinto
77 Tr. Av. Pres. Ant. Carlos
615 2? Tel. 242-1314 e 252-1236
(J-489) ABADI 19.

BOTAFOGO — Ótima cas» -
Aluga-saj 2 «Is., 3 qtos., dep.
empreg.. varanda, garage. Ideal
p/ fins comerciais. Ver R. Vila

¦Rica, 23. Tratar PRIMAR Adm.
R. Lucidio Lago, 126 gr. 401/
fl. Tel.: 281-0597 CRECI J-779.

BOTAFOGO — Alugamos à Rua
Voluntários da Pátria, 354 caso
etn centro de terreno c/ 2 sa-
Ias, 4 quartos, 2 banheiros,
quintal, casa de -alto e baixo»,
exceiente para comércio. A.o
guel 18 mil. Ver no local. Tra-
tar Trio-Adm. Imóveis Ltda. Rua
México, 164 - 99 andar. Tels
224-8576 - 224-4609. CRhCi
J-188. IC

CASA ti 3 pav. 320 m2 14 am-
bientes 5 ban. R. Machado As-
sis, 20 Alug. 33 sal. min. Trat
232-7554 CRECI 1950.

CATETE - Aiugo c<sa 5 R. Ca-
tote 99 c/var. 2 sis. 2 qtos. co-
zinha' e banheiro. Ver à tarde.
Trat. R. Quitanda, 3 s/310.

LARANJEIRAS E
COSME VELHO
ALUGO — R. Laranjeiras 40 ap.

201 frente, 3 qts., salão, 2 ba-
nheiros soe, garagem. Chav.
port. Trat. loca4.

ALUGA-SE — Apto. sala, quar-
to, cozinha, banheiro, área. R.
Laranjeiras, 36/ 401. Chaves
Laranjeiras, 48/ 302. 2.500 mais
txs.

ALUGO, ótimo apto. conjugado
c/ linda vista. Ver. Av. Pnnce-
sa liabel, 350/1.111 c/ portei-
ro. Tratar 232-5518 (2 às 6) Dr.
FIGUEIREDO.

APTO. PEQ. Linda vista p/ mar,
bem mobiliado, aconchegante.
Ver Av. Princesa Isabel, 7 ap-
Io. 624. Tel.: 225-6403.

ALUGO Ap. mob. Sr. só, casal
3/ filho, saieta, sala e quarto,
vista mont. 3.500, dep. 3 me-
sos. Djalma Ulrich 217. Chave
_40L.
ACÚGA-SE Apto. 2 qtos., si.,

qto., empr. reversível deps.
gar. R. Anita Garibaldi 42/1003
Aluguel CrS 5.000.00. Trat. Tel
222-9474 / 242-2158.

ALUGO APTO. 32* - Rua Barata
Ribeiro, 194, quarto e sala
¦separado. Ver chaves apto.
1232. Tratar telefone 265-3630.

ALUGO - Frente c/ gar. sala
3 qts. deps. R. Domingos Fer-
reira 192 ai. 5.200 mais taxa.
Chav./ port. T. 252-0982 -
252-8551. CRECI 1294.

APTO Aluga-se 2 qtos. sala,
dep. emp, R. Pompeu Loureiro
5 — 501. Chaves no local, tra-
tar com proprietário.

ALUGA-SE Rua Bulhões Carva-
lho, ap. frente, amplo, sala,
3 qtos. dependências, garage.
Tel. 399-4261.

APTO. Conj. fte. mob. c/ gelõd.
e utens. dias, mes, s/ contr.
s/ fiador. Tr. Av. Copacabana
583/608.

ALUGO Meu peq. luxuoso apt.
finamente mob. decorado, ar
cond. e atapetado, perto praia.
Direto propriet. R. Constante
Ramos 68/202.

AV. ATLÂNTICA - IEME - A-
luga-se apto. térreo, prédio de
luxo, 2 salões, 3 qtos. 2 banhs.
soes. coz. deps. emp. vaga
gar. Av. Atlântica, 910/101 -
Chav. porteiro.

ANITA GARIBALDI 10 AP. 301
— Aluga-se salão amplo 3
qtos. etc. Ver local tratar Rua
México 119 %l 2009. Tel.
252-9758.

ALUGO — N. S. Copacabana
1229/ 401 si. qto. deps. todo
atapetado, ar refrigerado, ar-
mários funcionais, depósitos.
Paredes decoradas. Alug. CrS
4.000,00 - Marcar visita. Tels.
242-9700 - 227-8454.

ALUGO FRENTE SALÃO - 3 qts.
copa deps. R. Barata Ribeiro
727/902. Chav./port. ai. 5. mil
mais taxa. T. 2 5 2-0982.
252-8551. CRECI 1294.

ALUGA-SE apto. c/ 2 salas 2
qtos., 2 áreas, banh. comp. co-
pa-coz. atapet. c/ armar, em-
but. ar refrig. depend. empr.
Av. Copacabana, 1369/602. Tel.
264-8206.

ALUGO, vagas para moças que
trabalhe fora com direitos, ap-
to. 1 sra. Praça Cardeal Arco-
verde, 20-A/804. Rua Barata
Rib. 208 atendo sáb. dom. não
falar porteiro.

FLAMENGO - Em ótimo quarto
mob. que mora um rapaz res-
ponsável ai, 1 vaga a outro
peço rfs. Rua Corrêa Dutra, 59/
506.

FLAMENGO - Alugo apto. 412
R. Barão d» loarai, 15 decora-
do, sinteko, garagem, sala, 2
qtos. coz. banho. dep. empreg.
área, c/ tanque. Cr$ .4.500,00
mais taxas. Chaves c/port. Tra-
tar "ACIR" - ADMINISTRA-
ÇAO S/A. R. Álvaro Alvim 27
s/loja. Tel. 224-7771 CRECI J
- 502 ABADI 12.

FLAMENGO - Alugo apto. 603
R. Corrêa Dutra 37, pintado,
qto. saia, separado, dep. em-
preg. Cr$ 2.800,00 mais taxas.
Chaves c/ port. Traíar "ACIR"
- ADMINISTRAÇÃO S/A. R.
Álvaro Alvim 27 s/loja. Tel.
224-7771. CRECI J - 502.
ABADI 12.

BOTAFOGO: Aluga-se à R. Marq.
Olinda, 81/ 203 apt. c/ 2 si.
2 qtos. coz. banh. varanda,
área serv. dep. compl. fnipreg.
(Mobiliado) ei tel. alg. 4 000,00
Ver local tels. 224-5560 e
224-1975 MARVA ADM. IMO-
VEIS LTDA, ABADI 025;

ALUGA-SE apartamento, sala,
dois quartos, dependências.
Rua Voluntário da Pátria, 361
— apt? 402. Cr$ 3.500,00 mais
taxas.'Tratar no local hoje das
15 às 18 hs.

CENTRO — Aiuga-se gr. salas
1306 Rua México, 41 Ed. Civi-
tas. Chaves c/ port. Tratar Av.
Nilo feçsnha, 26 s/ 1.116 tel.
252-6961.

RAPAZ com apto. bem montado
procura outro queira morar no
Centro. Av. 13 de Maio, 47 ap-
to. 1109 depois das 14 horas.

VAGA OARAGE CENTRO -
Aluga-se Rua das MarrecB» CrS
450,00 Tel. 252-8367 232-1216
CRECI J-V2.

VAGA. Aluga-se p/ moças
350,00 em casa de familia. R.
Laura de Araújo. Tratar Av.
Salvador de Sá, 107 Mariano.

CENTRO - Alugo luxuoso • ul-
tra funcional grupo Ia. locação,
máximo conforto. Praça Pio X
- 55 - 904 - Tel. 237 8287.

CENTRO CLEMA IMÓVEIS ALU*
GA Sala 2002 Pça. Olavo Bilac,
28. Ed. Patrimônio. Merc. Fio-
res. Saieta, saião, banh. tapete,
cortinas, ar condicionado, vista
magnifica. Chaves e tratar Ou-
vldor, 130 - 2a. s/ lo|a 217.
Tel. 283-2748 e 232-7271. CRE-
Cl J-496.

ALUGA-SE - Apto. 201 da Rua
Humaitá, 109. Cl si, 2 qts.
deps. compl. Chaves c/ port.
Trt. tel. 222-0501. 

ALUGO APTO. MOBILIADO -
Rua do Russel, 724/704. Ver
com porteiro. Tratar Travessa
do Ouvidor, 32. Centro,

ALUGO apt. qto. sal. sep. mobl-
liado garagem alto luxo Av.
Osvaldo Cruz. Inf. 245-2556.

ALUGO ap. fte. Vol. da Pátria
353/ 801 Sala 3 qt?s. c/ arms.
b. cor dep. comp. área c/
tanq. chave c/ port. 256-8003
CRECI 2540

BOTAFOGO — Aluga-se apto,
de frente, c/ salão, 3 qtos. 2
banhs. ampla copa-coz. e érea
ei deps. compl., arms. embut.
e v. garage, e salão festas no
cond. Ver hoje e amanhã na
R. Humaitá 249/202 das 9 as
14 hs. Trat. R. Álvaro Alvim,
24 gr. 1105.

FLAMENGO - Alugo apto. 32
R. Fernando Osório 2 ia-la, 2
qtos. coz. banho, área c/ ian-
que. Cr$ 3.500,00 mais taxas.
Chaves c/ port. Trater"ACIR"ADMINISTRAÇAO S/A.
R. Álvaro Alvim, 27 s/loja. Tel.
224-7771 CRECI J - 502 ABADI
12.

ALUGO - R. das Laranjeiras 482
ap. 803 2 salas, 2 quartos ei
or condicionado, todo artapeta-
do, cortinas, armário embutido
banheiro e cozinha c/ armários,
depends. completas de empre-
gada área c/ tanque • vaga na
garagem. Chaves c/ port. Snr.
Manoel. Tratar c/ Dr. Sérgio
Brites p/ tel. 224-5600 a partir
de 2a feira.

ALUGO - Apto. frente. Ia, lo-
cação, fino acabamento, sala,
varanda, 3 qtos., tapetes, 2

-banh. sociais, coza,, área c/
tanque, dep. emp. e garage
ver Rua Pinheiro Machado, 61
ap. 701 c/ port. tratar tel.
245-1382 CRECI 3488.

FLAMENGO - Alug» apto. 215
R. Buarqu* de Macedo 36, ga-
rage, 2 qtos. sala, coz. banho,
varanda. OS 4.000,00 mais ta-
xas. Chaves c/ port. Tretar"ACIR" ADMINISTRAÇÃO S/A.
R. Álvaro Alvim 27 s/loja. Tel.
224-7771 CRECI J - 502 ABADI
12.

FLAMENGO - Aluga-se ótima
apto. frente, mobiliado c/ sa-
lão, 3 qtos. copa-coz. etc. Alu-
guel 4.500,00 R. Buarque de
Macedo, 69/ 401.

BOTAFOGO - Alugaje apt?
208 da Rua Senador Vergueiro,
203, chaves com Porteiro. Tratar
José M. Jesus tis. 252-4800 -

252-6320. CRECI 1.653.

BOTAFOGO - Av. Pasteur, 196/
401. Aluga-se 4 qtos. c/ arms.
embs. 2 sis. 3 banhs. soes, 2

qtos. emp. gar. Tratar no ltu^.
Prftco a combinar.

BOTAFOGO J Aluga-se apte.
101 à R. Fernandes Guimarães,
99. Com 2 qtos. 2 «alas, 2
áreas, 1 j. inverno, coz. 2
banhs. e 1 suite, arm. emb.
moblliade, dep. empregadas.
Aluguel: CrS 4.500,00 mais tx.
Chavs. no local. Tratar RIOPO-
US IMOBILIÁRIA LTDA. à Av.
R. Branco, 277 sis. 809/10 -

Tels. 232-2896 e 232-7726. CRE-
Cl 2191.

CASAS i TERRENOS

CENTRO - Aluga-se sala 314
da Av. Venezuela 27 s<ala c/
banh. Alug. CrS 1.200. Ch. c/
port. Tr. Lowndes Sons. Av.
Pres. Vargas 290 - 29 Fone
253-5622. CRECI J-25 - ABADI
21.

ALUGO - Apto. fte. c/ 2 qtos.
si. o sita. ar refrig. estante, or-
mários, garag. Praia Flamengo,
98/908. C/ prop. sábado e do-
mingo,

ALUG. HUMAITÁ' T51/ 204 -
Salão atap. telf. ar cond. 2
quartos, armar, e mb. estant.
dep. Tel. 266-1411.

ALUGA-SE vaga p/ rapaz distin.
to c/ roupa de cama e roupa
lavada. R. Pedro Américo.
64/501.

ALUGA-SE apto. qto., sala, coz.
WC. R. Santo Amaro 184/ 416.
Tratar no local.

SANTO CRISTO - Alugo casa
4 q. 2 s. e dependências. Rua
Farnese n9 18. Aluguel
3.200,00.

SANTO CRISTO - Aluga-se casa
Rua Atilia, 7-3 atos. sala, 2
ban. dep. compl. chaves local.
Tratar José Monteiro d» Jesus
CRECI 1.653 Tels. 252-6320 -
252-4800.

SANTO CRISTO - Aluga-se casa
ei 3 qtos., sala., coz., banh.,
à Rua Nabuco de Freitas n9
116. Tratar: LAB-ADMINIS-
TRAÇÃO INCORPORAÇÃO E
VENDA DE IMÓVEIS UDA. Rus
Alcindo Guansbara 15 g/ 1002.
Tel. 232-^033. Chaves n/ Ad-
minlstradora.

KA1C-CENTRO - Alugamos Rua
Ouvidor 63 gr. 1002/6 conjunto
ei 90 m2 ei 4 salas, 2 bans.
decorados atapetados div, òt-
mários 4 ap. ar condic. etc.
Chaves porteiro Tratar KAIC R.
Carmo 27 99 Tel. 232-1774
224-7722 CRECI J 72 ABADI

ALUGA-SE — Temporada ótimo
conj., bem mob., gel., andar
alto, cozinha sep. 2.800 sem
taxas com referência. 245-5303

BOTAFOGO - Alugo ap. 301.
Fronte, var, sia., qto. sep.,
ban., coz. CrS 2.450. Rua Dona
Marina, 79. Tel. 274-2600.

FLAMENGO - Alugo ap. 203
de frente c/ garagem, sala,
quarto c/ armários embutidos,
banheiro, cozinha * banheiro
de empregada, à Rua Silveira
Martins, n9 24. Aluguel
Cr$ 3.200,00. Chaves rra porta,
ria. Tratar na OLIVEIRA LOPES
IMÓVEIS LTDA., à Av. Almte.
Barroso, 22 Grupo 901. Tel.:
242-6487. CRECI J-732.

HUMAITÁ O R. Martins Ferreira,
41/401 — Tranqüilo mobiliado
6 equipado, saia, 3 qtos., ba-
nheiro, teierone, garagem dep.
completas. Cr$ 7.500,00 e tax.
Tr. IMOB. SUIÇA - R. Vise.
Pirajá, 580 - Ljt. 320 a 322
- Tel. 287784» - 287-8149 -
CRECI 4922.

A R. GAGO COUTINHO N? 77
junto ao Parque Guin-Ie. Alu.
gamos o apto. 201, de frente
c/ salão, 3 quantos c/ armários
embutidos/ 2 banheiros sociais,
copa-coz. área de serviç» c/
tanque, quarto e banheiro de
empregada. Chaves c/ porteiro
« tratar CENTER IMÓVEIS LTDA

Av. Almte. Barroso, 63 s/806
Tei. 224-8807 - 224-9402 -

CRECI J-412 - Assoc. ABADI
022.

ALUGA-SE, um quarto Rua: Cin-
do do Julhe, 335 apto. 503 Co.
pocabana.

ALUGO - Exe. ap. 702 Cons-
tante Ramos, 34 (próx. praia,
2 por andar, s/ ruídos) c/
salão, varanda, 2 óts. quartos
c/ arms. embutidos, depends.
e telefone. Ver local. Tratar
255-9834.

ALUGO, ap. 1202 Djalma Ulrich,
57 conj. mobiliado, banh. coz.
Chaves port. 3.000,00. Tratar
Dr. José das 16 às 19 hs.
232-3839.

ALUGO - Siqueira Campos 128/
403, Sal. qto. separado, aluguel
Cr$ 2.700,00. Ver local trat.
Tel. 242-9700.

ALUGAMOS Atlântica, 514/504,
2 salas, 2 qts. dep. comp. e
tel. ei mobília. SOIMAR, Av.
Copa, 750-s/ 705. Tels.
257-0484 - 256-9798. Ass.
ABADI n? 39 J 511.

ALUGA-SE — Ótimo quarto ti
tel — TV • todos os direitos

Aluguel CrS 1 500 e 1 mês
de depósito - Tel.: 255-8543.

ALUGAMOS conjugado B. Ribei-
ro, 502/. SOIMAR, Av. Copa,
750 - s/ 705. Tels. 257-0484

256-9798. Ass. ABADI n9 39
J-511.

ALUGA COPA - Rua Barata Ri-
beiro, n9 418 apt9 IC09 - Ex-
oelen.e conjugado amplo,
banh. kit. CrS 2.500,00 - Ch.
poretiro Sr. Adri_no — Tr.
CRASE/ SIGMA Av Ccpscaba-
na, n9 919 s/loja - T. 236-1129
- 237-4829 C-576.

ALUGO apt. luxo mob. c/
telefone esquina Av. Atlântica
frente Hoton Palace Hotel, sala,
qto., coz., banh. Tel. 236-5633.

COPACABANA - Alugo, Rua
Raul Pompéia, 240 apt? 702 —
Salão, sala jantar, varanda, 3
quartos c/ arm. 1 banh. soe.
copa, coiinha, dep. compl. 1
vaga garage. — Marcar visita
pelo telefon. 285-4034 — ...
242-0948.

COPACABANA - Aluga-se o*-.
celente apto. tf 1 qtos., sala,
coz., banh., dep. de emprega-
da e área c/ tanque. A fom
Ronald de Carvalho n9 292/
403. Tratar: IAB - ADMINIS-
TRAÇÃO INCORPORAÇÃO E
VENDA DE IAAOVEI9 LTDA. Rua
Alcindo Guanabara 15 grupo
1002. Tel. 232-4033. Chaves c/
porteiro.

COPA — Aluga-se excelente
conjunto tipo loja — c/48 m2"Edifício das Butiques" — Av.
N, 5. de Copacabana, esquina
Sta. Clara — chs, port. Tr.
IMOB. MAUA. Tel. 252-9305 -
222-7028 - CRECI J-621. |C

COPACABANA: - Aluga-se 6ti-
mo apt? 102 R. Prado Júnior,
181 de 2 q.os, sala banh. coz,
e dep. compl. Chave c/ port.
Tratar Av. Franklin Roosevc-lt,
194 s/l. - $04 fone 222-7169.
ADM. COIMBRA CRECI J.214.
ABADI 024.

COPA - Alugo ap. no lido -
Quarto banh. compl. — Kitch.
- 2.CCO e taxas. R. Ronald
Carvalho 154 ap, 5 tratar
237-3721. Dr. Rubem.

ADM. NACIONAL S.A. ai:ga ap.
202 Rua Toneiero, 326 fte. hali,

ala, var., 3 qtos., demais dep.
Ch. c/port. Tr. Av. Pres. Ant?
Carlos, 615 - 29 Tel. 242-1314
e 252-1236 (J-489) ABADI 19.

ADM. NACIONAL S.A. Aluga
ap. 601 (2 p/a.ndar) Rua Bara'a
Ribeiro, 259 fte. c/hall, sala,
2 qtos., íiard. inv.) etc. Ch. c/
port. Tr. Av. Pres. Ant. Carlos,
615 - 29 Tei. 242-1314 e
252-1236 (J.489) ABADI 19.

ALUGA-SE em casa de família
de respeito uma vaga a moça
que trabalhe fora em Copa, à
Rua Bulhões de Carvalho, 547
apt. 902.

ADMINISTRADORA IMOVIl
LTDA — Aluga Av. Atlântica
2334 apto. 82 frente comp. 1
sala, 2 qtos. banh. em cor.

e deps. emp. Aluguel Cr$
6.000,00 — Chaves c/ porteiro

Inf. Av. Pres. Vargas 417
119 Tels. 224-8901 o

224-8520 Associação à ABADI.
ADMINISTRADORA IMOVIl

LTDA — Aluga excelente apto.
à Rua Santa Clara 240/402
comp. 2 qtos. 1 sala banho.,
coz. deps. emp. Aluguel Cr$
4.500,00 Chaves c/ porteiro Int
Av. Pres. Vargas 417-A 119
tels. 224-8901 e 224-8520 As-
sociada à ABADI.

ALUGO, quarto indep. c/ banh.
e direitos. Peço referências.
Av. Copacabana, 1229/504. Ho-
je e amanhã^

ALUGO, à Av. Prado Jr. 48/ap.
1112 qto. sala coni. bh. coz.
área ei tanque. Cr$ 2.500.
Chav. local 257-7796. CRECI
2976.

ALUGA-SE - R. BulhScs de Car-
valho, 530/ 901, conjugado
mobiliado c/ telefone.' Tratar
237-0406. 232-0535. Chaves ei
porleiro. ___^

ALUGO apto. s/qt? sep. com ta-
.pete ar refrig. Rua Belfort Ro-
xo 231 apto. 1107. Chave c/
port. Severino. Tratar tel.: .. .
237-9219.

ATLÂNTICA 3958/208 - Temp.
ap. lux. mob. telef. 2 sis., 2
qts., 2 banhs., dep. emp. Inf.
225-7436 - 227-9801, adultos.

APARTAMENTO excelen. dticer.
• m.biliado, p/ familii trata-
menta, com amplas peças, 3 sa-
Ias, 3 qts. 2 banhs. grande co-
zinha, dep. empr. • garag» «/
telefone • todos acessórios( •
entrar • morar. R. Laranjeiras
350 - UNIDADE J-474 - 
2674030 - 2674278 - ABA-
Dl 7.

ALUGO sala 2 qs. dependências
garage. Rua Pinheiro Machado
99/1104. Ver local. Inf.
252-0966. CrS 4.500 mais tax.

ALUGA-SE 2 vagis p/ moça ou
senhoras c/ café e banho re-
feições a comb. Rua das Laran-
jerras 102/508.

ALUGO ótimo quarto c/ arma-
rio embutido a moça ou senho-
ra trabalhe fora. Duvivier, 37/
912 - port. t.

ALUGA-SE República do Peru 36
apt. 5. Sala, 3 quartos, dep. —
Chave c/ port. ou apt. 4. Adm.
Nacional. Tels.l 242-1314 -
252-1236.

ATENÇÃO — Frente, qt. si. sep.
Fig. Magalhães 219/413, alu-
guel 2.500. Chaves porteiro
João. Tratar P. Vargas 633 s/
1107 1221-39541.

ALUGA-SE na Av. Atlântica,
2316 em edifício de um por
andar, apartamento novo 7?
andar. Tratar com • porteiro.

ALUGA-SE um quarto conforte-
vel p/ moça que trabalhe fo-
ra. R. Siqueira Campos, 230,
ap. SS-201, 79 andar.

ALUGÒ"ÃPTO. 3 q. c/ ae., s.
2 b. d. emp. v. gar. aprazivel.
Ch. porteiro, Cr$ 6.500,00. R.
República do Peru, 481 ap. 704
- Tratar Amir 232-7837, h. co-
mercial.

APT. — Salão 3 ambiente 3 am-
pios quartos banheiro mármo-
re todo mobiliado atapetado
R. Felipe Oliveira 36-301 Vei
das 14 às 19 horas diariamente.

AP. 313" R. MIN. ALFREDO VA-
LADAO 35 - S. 2 qtos. c. b.
d. emp. 4 arm. embut. Alg.
3.700. Tr. P. Vargas 1146 s/905.
T. 223-1509.

COPACABANA - JM TAVARES
aluga apto. 305 Av. Copacaba-
na 441 si. 1 qío., coz., banh.
synteko, reoem pintado. Chave*
c/ port. Trator A. Almirante
Btrroso, 90. 79. Tels. 222-9191- 242-2882. CRECI J-449.

COPACABANA - JM TAVARES
aluga apto. 204 - R. Barata R|.
beiro, i3, c/ 2 sis., 3 qtos.,
(1 suíte), deps. comp:s. recém
reformado, banhs., mármore
arm. embs. fino acabamento,
Gar-egern. Chaves c/ port. Tra-
tar Av. Almie. Barroso, 90-79.
Tels. 222-9191 - 242-2882.
CRECI J-449.

COPACABANA - Aluga-se o
paro 706 da Rua Raul Pompéia,
14. Sia, qto., coz., banh. depd.
empregada, paragem. Ver Io-
cal. Sr. Ivo das 14 às 17hs.
IMOBILIÁRIA MELBA -
252-8606

AV. ATLÂNTICA, 2112/ 802 -
luxo frente, ei tel. gar. novo,
mob. ou não, atap. cortinas,
living, ai. i- 3 qtos. 2 banhs.
deps. T. 245-9176 o 255-4724.

APTO. Cr$ 1.500,00 - Conjuga-
do em Copacabana. Tratar. Av.
Copacabana, 1072 s/loia 204.
CARTIL CRECI 6465. Hoje do
14 às 18 hs.

APTO. - CrS 3.200,00 sala e 2
quartos em Copacabana. Tratar.
Av. Copacabana, 1072 s/ loja
204. CRECI 6465. 'CARTIL hoje
de 14/ 18 hs.

COPACABANA - Aluga-se o
ap. 1 206 da Av. Atlântica,
1782. Mobiliado, c/ telefone,
vaga na garagem, aluguel
CrS 25 000,00 mais taxas. Ver
no Iccal entre 15,00 e 18,00
hs. Tratar a pertir de 2a.-feira
na Rua da Quitanda, 19 s/1016.

COPACABANA - Aluga-sê~«pt9
1 002. De fren:e. Edifício com
apenas dois apt9s. por andar,
todo reformado, com grande
sala, 2 quartos, sendo um du-
çlo, banheiro completo c/ box
ótima cozinha, espaçosa 'área
de serviço, quarto e banheiro
de empregado. Peças principais
de frente. Pintura nova. Sin-
teco. Aluguel: CrS 5 000,00
mais taxas. Ver com o oorteiro
à Av. Prado Júnior, 248. Tratar
c/ proprietário — Tel.;
242-3394, a partir das 15 horas.

COPACABANA - Apto. mobili-
ado, 3 qtos. sta. dep. empreg.
c/ telef. garag. Domingos Fer-
reira, Trat. 256-3028, 252-5749
CRECI 1087.

COPACABANA - Alugo apto.
3 qtos. 2 salas, 2 banhs. e dep.
Estado de novo. Cr$ 6.800,00.
Av. Copacabana 209/201. Com
port. alé 22 hs.

COPACABANA - Aluga-se apt.
sal. qto. moblt. ar cond., car*
pete, arm. emb. Ver local ch.
port. Av. N. S. Copacabana
1.141 - 1.203 - Tratar APOl
ITDA - Tel. 242-5242.

COPACABANA aluga-se apt. sal.
qto. mobll. atap. Rua Figueredo
Magalhães 144-308 ver local,
ch. port. Tratar APOl LTDA -
242-5242.
COPACABANA AL. QTO. - Mo-

bil, a 1 moça distinta, que tra-
balhe fora, que saia de manha
e entre a noite. Tr. Tel.
275-3665.

Al. APTO. SALA, 3 qtos. ei
arms. dep. garagem 2 por an-
dar. Sá Ferreira, 152 ap. 703.
Chvs. port. Tel. 267-8446 c/
fiador. Cr$ 4.500,00. 

ALUGAMOS Ferreira Vtena, 24/
403, s*la, qto. sep. ban. coz.
msb. fte. Quadra da praia.
SOIMAR, Av. Copa, 750 -
s/705. Tels. 257-0484 -
256-9798. Ass. ABADI n9 39.
J. 511.

ALUGA-SE vaga a rapsz. Barata
Ribeiro, n9 425 apt. 1001.

ALUGO quarto mobil. Frente p/
senhora ou moça, que trabalhe
fora. Cr$. 1.200. R. Júlio Casti-
lhos, 33/402 - 287-5175.

ALUGO apto. mobiliado tempo-
fida tel., frente p/praia. Qto.
st. seo. atapetado. Trat. Tel.
255-6937. D. Zla.

ALUGO vagas p/moças que tra-
brhem fora Rua Barata Ribeiro,
87/801. Tel. 237-1585.

ALUGO lindo apto. mobiliado,
2 sis., 3 qtos., 2 banhs., gar.,
tel. R. Assis Brasil, 81/ 601.
Ver port. Antônio. Trat.
237-1415.

ALUGO Copacabana, s u i te
150,00 diar. eu p/ 4 moças
900,00 cada por mês. Tel.
287-4347.

IMOI. CANTIÇAO - Alugo ap.
1005, Av. Oswald» Cruz, 28
ei 3 qtos, 2 bhs. soes., copa
coz., dep. empreg., arms, em-
buts., garag. — Chav. ei port.Tels. 242-3373 - 242-5795

252-9619 - CRECI 3117.

B0TAF08O - 1 si. 2 qtos. dep.
compl. novo e limpo.
CrS 3.5COÍO. Ver Praia de io-
tafogo, 360, portaria C, apto.
625. Inf. Dr. Silvio Putziger
Adm. Bens. T. 226-1944. CRECI
3226.

ALUGO — Apt. mobiliado. Am-
pio. Sia., qto., deps. emp. ga-
ragem etc. Frente. Inf.
285-2405, Trino, C. 1285.

LOJA — Aluga-se p/ qualquer
ramo. Tamanho base 200 m2.
R. Pedro Américo, 41 e 33. -
Ver no local. Tr. tel. 265-9476
— Sr. Álvaro.

LOJA — Aluga-se de Esquina
com 95m. Av. Henrique Vaiada-
res n? 3 aluguel ó.COO.OO 25
por cento ao ano Tel. 236-6799.

PRAÇA TIRADENTES alugo ótima
sia. pf escritório. Vr. R. Pedro
I n9 7 ap. 405. Tr. CONFIAN-
ÇA, Imob. Adm. CRECI J-423.
Àv. P. Vargas, 1146-99 and.

I 243-0609.

AIUGA-SE um quartinho jndep.
para rapaz que dê referências.
CrS 500,00 com roupa de cama.
Marquês de Abrantes — T.
286-0154.

ALUGO Na Morada do Sol, ap-
to. c/ si. 3 qtos. coz. banh,
dsps. comps. gerag. R. Góis
Monteiro, 8 blcco "D" apto
1501 - Chvs ei port. Trat. T.
222-6528 - CRECI 260.

BOTAFOGO - Alugo apto. fren-
te, 2 qtos. sala, coz. banh.
dep. empr. arm. embut. Praia
de Botafogo, 464 c-01. CrS
4.500,00 mais taxas. Chaves ei
port. Tratar "ACIR" - ADMI-
NISTRAÇAO S/A. R. Álvaro
Alvim, 27, s/loja. Tel. .. . .
224-7771 _ CRECI J-502 -
ABADI 12. 

BOTAFOGO QUARTO - Alugo
mobiliado, excelente, r/ cama,
café, fino trato. Tel. 286-4873.

IMOB. CANTIÇAO - Alugo o
ap. 202, Av. Oswaldo Cruz,
28 ei 3 qtos., 2 sis., c/ carpe.
te, arms. embuti 2 bhs. soes.,
coz., dep. empreg., c/ garag.— Chav. c/ port. — Tels.
242-3373 - 242-5795 - . . .
252-9619 - CRECI 3117.

LARGO DOS LEÕES - Pemar
Imóveis aluga apto. 301 — A

da Rua Mario Pederneira, 6.
Com 3 qtos. excelente sala,
deps. empr. « gar. Tel.
237-0708. CRECI J - 708.

NA R. VOLUNTÁRIOS DA PA-
TRIA, 62/7*1, da frente, mag-
nifico apart? 4* sala • quarto
separado, mais 1 qt? reverá,
copa, ótima cozinha, área tf
fanq. banh. empreg. todo de-
cor. • excetm. mobiliado/ tf
telefone. UNIDADE J-474 -
267-0030 / 267-027Í - ABADI
7.

COROA REAL - Aluga apto.
ótimo 3 qtos. tala coz. 2 banhs.
soe. dep. empre. área de terf.
garagem. Al. 5.000,00 Rua
Cristóvão Barcelos 8 9/2 0)2.
Chaves c/ porteiro. Tratar tels.
22143083 o 224-3018. ORECI
J-462.

COROA REAL - Aluga apto.
mob!'liado c/ telefone e gara-
gem, 2 qtos., sala, coz. binh.
soe. dep. emp. área serv. Pré-
dio c/ piscina e play-ground.
Rira das Laranjeiras 314/602 B.
Chaves c/ o porteiro. Trater
tels. 221-0083 e 224-3018. Alug.
5.500,00 mai, taxas. CRECI
J-462.

DIVIDO DESPESAS d» apt? com
rapaz solteiro. Ru* osas Leran-
jeiras 336 apt9 609-A. Tratar
direto no apto9.

H. P. ALUGA - Apt*. 208 A,
R. das Laranjeiras, 43. Sala,
qto. deps. compls. Finamente
mobiliado. Visita looal das 15
às 17 h. Tratar 231-2709. CRECI
J-645.

IMOB. CANTIÇAO - Alugo ap.
406, Rua Moura Brasil, 47 —
C/ 2 qtos., si., ei arms. em-
buts., ar-condic. bh. soe., coz.,
garag., dep. empreg. — Chav.
ei port. - Tels. 242-3373 -
242-5795 - 252-961» - CRECI
3117.

LARANJEIRAS - PREDIAL ME-
XICO LTDA. - Aluga apt» 302
Rua Pires de Almeida n? 57.
Sala 2 qtos. coz. banheira dep.
emp. terraço armário embutido.
Ver no local. Tratar Rua Fran-
cisco Serrador 90-119 andar.
Tel. 222-8337. CRECI J-267.

AV. ATLÂNTICA. 3.180 - Alu-
ga-se apto. mobiliado ocupan-
do todo andar, tel., ar/ cond.
Chaves e inf. Francisco Sá, 5
portaria. Tel. 227-5074.

ALUGA-SE VAGAS para moças
que trabalhem fora. Av.Copa-
cabana,! l5ap.1Q14.

ALUGO — Uma vaga quarto
frente mobiliado com café «u
direitos a moça educada.Rua
Figueredo Magalhães 741/ 507.

ATLÂNTICA - Aluga-se Av.
Atlântica apt? de frente, sala,
3 qtos, dependências completas
reformado e pintado Cr $
7.500,00, tel. de manhã
232-5227 e 232-1131. CRECI
460.

AV. ATLÂNTICA 1480/ 303 Lido
2 qtos. 1 ti. mobiliado, 1 ano
ou tempor. 4.500 Tel. 237-0624
HENRIQUE.

ALUGA-SE, apto. 2 qtos. sala
demais dependências comple-
tas, todo atapetado. R. Sá Fer-
reira, 135. Portaria.

/>¦""-TAMENTOS casas quer alu.
far? Não tem tempo? Proc.
p/você. Fornecemos fiadores.
Av. N. S. Copa., 610 - 1208.

AV. ATLÂNTICA! Alugo posto
6, frente, vista p/ mar, c/ telf.,
salão, sala iantar, 2 qtos., 2
banhs., «-fmários, «stantes, er
refriger. geral, atapetado, cop-
coz. compl. área serv. dep.
empreg. garagem, na A v.
Atlântica, 3 958 ap. 103. Chs.
c/ port. Manoel. Inf. ABES —
Av. Rio Branco, 156 :/909.
Tels.: 252-0851 - 232-5454.
J-364.

AV. ATLÂNTICA N» 2440 AP.
201 3 qtos., Síi, 2 banhs. so-
ciais, 2 qtos., empr. copa-cozi-
nha, garagem. Telefone, pinta-
do novo, chavs. porteiro. APSA
— Tav. Ouvidor, 32 — Telefone
242-6060.

AV. ATLÂNTICA 854 - Frente
mar, 2 qts., 2 sis., mobil., ei
tel. Tr. Tel. 275-6859 ou ei
porteiro. Ou a partir 3a. f. tel.
011-262-5828. São Paulo.

AIUGA-SE APTO. KITCHEN -
Av. Copacabana, 1241. Lnfs. a
partir de 2a. feira, das 13 às
18 hs. Tel. 252-2914. 

ALUGO ap. 3 qtas. mob. tel.
ar cond. o utens. luxo e ortro

Íieq. 
igual Av. Atlântica, 2.B06.

ei. 257-8372, 267-2928.
ALUGO apto. s. 2 qtos. • de-

¦en. na Av. Copa, 1093/ 1203
-Chs. local. Tr. R. Fi§. Mtga-

Ihães, 219/ 709. Tel. 237-1458.
Depósito.

ALUGO — Quarto mob. a casal
ou senhor cie trato temp. ou
permanente. R, Ministro vivei-
ros de Castro, 163/402. Lido.

APARTAMENTO - Sala, quarto
mobilado, 3.000,00 mais taxas.
Barata Ribíiro, 87/202.

COPACABANA - Aiugo apto.
conj. banh. coz. área. Inf. tel.
287-2570.

COPA — Aluga-se quarto em
apto. e 2 q. da praia, 800,00
p. mes, q. trab. Min. Viveiro»
de Castro, 66/303. 

CITA aluga R. Bar. Ribeiro, 211/
906 si. qto. sep. banh. coz. ar
cond. Ch. local. Tr. Av. Erasmo
Braga, 227 Gr. 909. Tal.
242-5337 CRECI J-596. 

COPACABANA - Aluga-se apto.
1012. R. Paula Freitas, 19 c/sala
e qto. sep. banh, compl.
kit .etc. Chaves ap. 1011. Tratar
ei ALENCAR E CIA. Av. Mal.
Floriano, 10 - 19 and. Tel.
223-3328 CRECI 1371.

COPACABANA - Aluga-se apto.
402 Rua Hilário de Gouveia,
n° 95 — frente — pintado, ar-
mário embut, sala, 2 qtos. coz.
banh9. dep. empreg.
CrS 3.500,00 mais taxas. Chaves
c/ port. - Tratar ACIR-ADMI-
NISTRAÇAO S/A. Rua Álvaro
Alvim, 27 s/loia. Tel. 224-7771
- CRECI J-502. ABADE 12.

ALUGO 1 bom quarto fte. mob.
I pessoa pref. esíreng. anexo
e com uso 6a sala 1.700 Prado
Júnior 172/1001 275-7987.

BARATA RIBEIRO 348 - Ap.
801 ai. ap. conj. kit. frente
1600 e tx. ftad. ou depósito.
Trat. c/ proprietário Ch. port.

BARATA RIBEIRO 194/1042 -
Alugo c/ tel., qto., si. sep., 2
banh., jardim inv. Tratar .. ..
255-8934 - Pr. CrS 3 mil mais
taxas. Ver no local.

BARATA RIBEIRO 334 APT. 401
— Alugo si. 2 qtos. coz. área
banh. social, dep. comp. Chavo
cl port. Tel. 281-7686.

BOI.IVAR, 87/ 202 - Salão, 2
qtos. deps. compfs. Somente
2 por andar. Portaria luxo. Chs.
c/ porteiro. Tel- 247-3077.

ALUGO - Apto. frente, atapeta-
do, sala, 3 qtos., papel de pa-
rede, coz. Banh., dep. empre-
g-ada, área c/ tanque ver c/
porteiro Rua Siqueira Campos,
143 apto. 1105 tratar tel.
245-1382 CRECI 3488.

AV. PRINCESA ISABEL. 254, AP.
1207, alugo, v. mar, c/ 1 qto.,
sl., temp. mob. ver dom. de
10 às 14h_, CRECI - 1688. T.
242-0311. ' 

ANGLO AMERICANA - Rua Hi-
lário de Gouveia, 71/ 1C02,
exc. ept? mob., tel., sl.. qto.,
banh., ar cond., dep. emp.,
atapetado, arm emb. Têmpora-
da. CrS 5.000,00. Ch. port. Inf.
255-0331. CRECI J-343.

BOTAFOGO - Aluqa-se apt. c/
3 qtos., 1 sl., 2 ban. soe.
depend. empreg. vaga gara-
gem, c/ telef. Ver R. Marquês
de Olinda, 61/108. Telef.:
286-5174. 

A PREDIAL LEME ALUGA - Bo-
tafogo alt» classe ap. c/ 300
m2 4 qtos. 2 ban. sia. (70m2)
toilette, erm. emb. copa coz.,
lavandeira, 2 qtos. emp. 2 va.
gas gar. R. Dona Mariana det.
275-8349 - 275-5449 CRECI
J-333.

COROA REAL - Aluga apto. 3
qlos. sala de frente, banh. soe.
dep. comp. empreg. Alug.
4.500,00 mais taxas. Chaves c/
porteiro. Tratar teis. 221-0083
e 224-3018. CRECI J-462. Rua
Martins Ribeiro 12/502. 

COROA REAL - Aluga sp». c/
3 atos. salão, 2 banh. soe. dep.
como. de empre. área de serv.
garagem Av. Osvaldo Cruz
28/703. Chav.s c/ o porteiro.
Al. 6.500,00. Tratar t e l)s .
221-0083 224-3018 CP.ECI J-462.

PRAIA DE BOTAFOGO 356 APT9
503 — Aluga-se c/ sinteko,
1 quarto, 1 se-la, conjugados
coz. e banheiro. — Chaves c/
porteiro e tratar C E N T E)R
IMÓVEIS LTDA - Av. Almte.
Barroso. 63 s/806 — Tel.
224-8807 e 224-9402 - CRECI
J-41. _ As;oc. ABADI 022J

PRAIA BOTAFOGO - Alugo ap.
1003 rande con|. luxo. R.
Merq. Olinda 10 ch. port. T.
201-8278.

PRAIA DO FLAMENGO, 12 AP.
619. Alugo. Chaves com por»
teiro. Aluguel, 2.500. Tratar Al-
mirante Barroso, 63 gr. 717.

UWANJÉIRAS - F. TORRES VAZ
— Aluga apto. 402 Rua Laran-
jeiras, 115, 3 qtos. sala, coz.
/banh. dep/empreg. área c/
tanque. — Chaves local. Inf.
232-987». CARLOS VAZ.
(CRECI J-458).

LARANJEIRAS - Apt*. frente
c/ garagem, sala, 3 quartas ba-
nheiro social, cozinha área ser-
viço dep. completa. Tel.: 
237-4125.

LARANJEIRAS - Apto. mobília-
do. Pinheiro Machado. 2 qtos.
sia. dep. empreg. c/ telef. Trat.
256-3028, 252-5749. CRECI
1087.

PISCINA, SAUNA, playground,
sala, 2 qtos. atapetados, ba-
nheiro e cozinha decorados,
dep. completas. CrS 6.000,00 e
txs. Ver R. S. Clemente, 68 -
aptos. 504 - 505 - 506 - 802
- 803 - Tr. IMOB. SUIÇA -
R. Vise. Pirajá, 580 - lis. 320/
322 - Tels. 287-784» -
287-8149. CRECI 4922.

LARANJEIRAS - 1 grande li-
ving, 2 qtos. c/ arm. emb. 2
banhs. sociais de luxo c/ telef.
e ar condic. novo e limpo.
Cr$5.000,00. Ver R. Gen. Cris-
t6vão Barcelos, 69/ 401. Inf.
Dr. Silvio Putziger Adm. Bens.
T. 226-1944. CRECI 3226..

ALUGO apt. mobiliado. Copaca-
bana, com 2 qtos., salão, dep.
empregada. Rua Djalma Ulrich,
229/ 514. Tratar n» local.

ALUGO. R. Sta. Clara, Copaca-
bana, con^ acolhedor c/ sala,
arm. emb., saieta, banh. e
kitch. Favor tel. p/ 255-8210.

ALUGO R. Anita Garibaldi, 80
ap. 304 fte. ti 2 sis. 2 qtos.
dep. emp. gar. Ch. c/ port.
Trat. R. Quitanda, 3 s/ 310.

ALUGA-SE — 9to, sia, sep. arm.
emb. tanq. Raul Pompéia 201/
303. Chaves Perteiro.

APTO. ALUCO - Por CrS
3.5O0.0O 2 salas, qtos.,
banh., c«., área, deps. empr.
— arm. emb. ar refrig. Tel.
235-1878. Chs. no local.

ATLÂNTICA, *74/l«01 - Vista
»/ ih c/ 2 sl. 3 qios. deps.
comps. garag. Chvs. ei port.
Tre-t. T. 222-6528 - CRBCI 260^

ALUGA-SE — Frente, ótimo 2
quartos, sis., dep. emp., çar.
tel. Barata Ribeiro, 22Í apt».
702 tratar porlein

ALUG. apt» 4 qtos. salão, sala,
3 banh. 2 qtos. empreg. de-
pends. garage. Praça Eugênio
Jardim, 55 tratar 2a.-felra a
partir o'e 11 hs. Tel.: 222-3057.

ATENÇÃO - Ótimo ponto exc.
apt. Ia. loc. fte. c/ sl. 2 qtos.
coz. ban. dsp. emp. garagem
Ver c/ port. R. Siqueira Cam-
pos, 170 ap. 702. IMOB. CAJU-
TI Sl 352 - 233-3525.

APARTAMENTO - 'Aluga-se. est.
colonial. Ia. locação. 2 salas,
2 qíos., cozinha, depend. emp.,
garagem, teief. CrS 8.000.00
(não tem cond.) tratar: tel.
267-8707, 2a.-feira, após 14 hs.,
c/ Marta.

APARTAMENTO - Aluga-se, est.
colonial, 1 a. locação. Varanda,
sala. 2 qtos., copa-coz., dep.
empregada, garagem. Aluguel;
CrS 6.000,00 (não tem cond.)
tratar: tel. 267-8707, 2a.-feira,
após 14 h., c/ Marta^

A AVENIDA PRINCESA ISABEL
321, sl. 2 qts. banh. Chaves
Sr. Manuel, il.e. II ap. 1115.
4.000,09. Tr. 233-»275j

ALUGO APTO. FRTE. - 2 sis.
mármore, 3 qtos. dep. emp.
garagem. Av. N.S. Copacabana
300/801.

ALUGA-SE — Quarto para rapaz.
Copacabana telf. 257-6355.

R. LARANJEIRAS 551 APT. 601
{Edf. Águas Férreas) 2 sis., jar-
dlm inverno, telefone, gera-
gem, 3 qíos., (c/ arm. embs.)
banh. copa-ccz. dep. compls.
com ou sem móveis. Tratar Av.
Almte Birrcso, 90. 79. Tels.
222-9191 - 242-2332. CRECI
J-449.

ANGLO-AMERICANA - Almi-
rante Gonçalves, 23/1102. exc.
apto. ei tel. 3 qtos. 2 sis.
banh. coz. dep. emp. área
serv. arm. emb. gar. CrS
7.500.00. Ch. local. Inf.
255-0331. CRECI J343.

ANGLO AMERICANA - Francis-
co Otaviano 33/601, exc. apto.
mob. tel. 4 qíos. 3 banhs. dep.
emp. suite, luxo, gar. Chs. no
apto. »01. Inf. 255-0331. CRECI
J343.

ALU60 C.pa, luxo, 1 •/ and.
3 sis, 3 «ts., do», tel. gar. R.
Sta. Clara 241/101. Ch. port.
• 508 m. taxas. Tr. ADM. FIEL
- 223-8362.

ALUGO: lindo ap. Ia. (ocacãe
e/2 qts., salãe, dep. ttmp
garagem etc. Roa Barão de
Ipanema, 94/885. — Chvs. c/
pnrteir». Tratar 2a.**i;ra' p/
tels. 242-5450 - 242-0443. -
CRECI - J-515.

BARATA RIBEIRO, 611 Alugo
sl., qto., separado, frente, Alu-
guel, 2.800,00. Marcar hora
255-3506.

BAIRRO PEIXOTO - Alugo 6tl-
mo apt? sl. qto. sep. armários
embutidos coz. banh. completo
ver e tratar na portaria Rua Tte.
Marones de Gusmão 85 PAULO
WANDERLEY CRECI 1078.

BAIRRO PEIXOTO- Rua Mães-
tro Francisco Braga 533 apt?
201 — Aluga-se local tranqui-
to, apt? de luxo, pintado de
novo, várias benfeitorias, sala,
2 quartos tf armários embuti-
des, banheiro social, cozinha,
dependências de empregada,
área. garage. Al. 5.000,00 e ta-
xas. Ver no local sábado e do-
mingo de 9hs às 12 horas. Tra-
tar 232-7318 a partir de 2a.-fei-
ra. CRECI 888.

COPACABANA - Aluga-se apto
c/ sala e qto. separados, dep.
empreg. Rua Sá Ferreira, 178
ap. 305. Chaves c/ porteiro.
Tratar ALIANÇA IMÓVEIS Rua
Farme do Amoedo, 83. Ipane-
ma. Tels. 287-7882 ou 287-7792.
Incl. sáb. edom. CRECI J-211.

COPACABANA - Alugo apto,
302 R. Raul Pompéia, 240 arm.
embut. salão hall, 3 qtos.
banh?. social, coz. dep em*
preg. Chaves c/ port. Tratar
"ACIR"-ADMINISTRAÇÃO s/ a
R. Álvaro Alvim, 27 s/ loja.
Tel. 224-7771. CRECI J-502.
ABADI 12.

COPACABANA - Aluga-se apto.
712 Rua Paula Freitas, 32 conj,
kit. Chaves ei port.
CrS3.500,00 mais taxas. Tratat
A.CIR ADMINISTRAÇÃO S/A.
Rua Álvaro Alvim, 27 s/loja.
Tel. 224-7771. CRECI J-502. -
ABADI '2. Mobiliado.

COBERTURA. Barata Ribeiro,
739-C-02 — qto. sala banheiro,
cozinha dependências de em-
pregada e terraço. Chaves com
proprietário no apto. 202 —
Aluguel. Cr$ 3.200,00. .

COPACABANA — Alugo amplo
ept9 401 da R. Duvivier, 101,
primera locação, 2 per andar.
Luxuosa e tranqüila "Suite",
com salão, quarto, banh. em
cores e mármore, armários em-
b u tidos, "sinteca", cozinha,
dep. empregada. Chaves c/
porteiro Antônio. Aluguel CrS
4.000,00 mais condom. e taxas.
Tratar c/ Walter na Av. Graça
Aranha, 57-sala 504. Tel.
242-0522.

COPACABANA - Aluga-se ótl-
m» apt. 2 qtos, sl, c»z, deps
empreg. tode pint. frte. farag

CrS 4.000,00 m/ taxes. Ver
direto ap. 701, Barata Ribeiro
804. IMOBGOS - R. Alcindo
Guanobara 24/ 1212. Tel.
252-8367 - 232-1216 - CRECI

J-12. ,

COPACABANA - Peste 5 alu-
§a-se apt? 4 qtos. salão tiep.
e garagem. CrS 4.000,00. Tel.
236-4142.

COPACABANA - Aluga-se apto.
tf saia e qtos. separados e
dep. de empregada. Rua Barata
Ribeiro, 13 apto. 201. Chaves
c/ porteiro. Trotar ALIANÇA
IMOVES. Rua Farme de Amoe-
do, 83. Ipanema. Tels. 237-7882
ou 287-7892 incl. sáb. e dom.
CRECI J-281.

CONJUGADO - C/ banheiro
e kit. atapetado «rm. emb. Av.
Copacabana 1241, Infs.
224-5020 de 2a. a 6a. depois
14 hs.

COPACABANA - R. Júlio de
Castilhos 95 apte. 601. S/ 2
amb., 2 qto:., cozinha e ótp.
Aluguel 5.5O0,CO. Chaves c/
porteiro.

ALUGO apto. mobiliado Rua Si-
queira Cameos, 143.B1 E ap.
1329 conjugado grande Banh.
co:. tudo novo. Inf. *>, chaves
Tel. 275-3598 CRECI J-609 PSE-
DIAl CONDOMÍNIO.

AIUGO apto. R. Ministro Vivei,
ros Castro, 18/805 frínte salão
2 qtos. dep. comp. irea co*
tudo n«v»> iodo -itspcTede Ar
refrigerada. Chaves porteiro ?H-
raç» Inf. Tc-!. _75-3593 CRECI
J-609 PREDIAL CONDOMÍNIO.

COPACABANA - PREDIAL
MÉXICO LTDA. Aluga apte.
504 a Rua Domingos Ferreira,
102. Sala 3 qtos. coz. b.,nh.
dep. comp. empregada telefone
e ar condicionado. Ver no lo-
cal. Tratar Rua Frco. Serrador
n? 90-119 andar. Tel. 252-1549
c 222-8337. CRECI J-267.

COPACABANA - Alugo ap. 314
R. Raimundo Corrêa 60 c/saleta
sala j. Inv. ot. b. comp. coz.
área e d. emp. Chave port. Tel.
266-0886.

COPA — Al. apt. luxo, semi-
decorado 2 sis. 2 qtos. dep.
comp. tel. gar. R. Edmundo
Lins. 14/402 Ver local Inf.
255-0742 255-1153 - CRECI
J-394.

COPA ai. mobiliado barato, st
t ato. sep., coz., b;.nh., j. inv.,
quadra praia. Paula Frelías 31
ept. -103. Tel. 264-4260.

COPA - Senhora fino trat» oro-
cura outra ou moça trab. fora
ef ref. p/ dividir desp. apto.
peq. - 235-2281, 14 às 20rts.

COPA - Alug. astt9 603 - R.
Joaquim Nabuco 51, Posto 6,
2 qts. si. ban. coz. dep. comp.
Chav. port. Geraldo. Tratar ...
287-8384. CRECI 575. 

COPACABANA - Alugo, frente,
ap. 303 R. Sta. Clara, 308 c/
sl. e qto. separados, coz. o
banh. CrS 25CO.C0; Chav c/
port. Trat. Av. Pres. Vargas,
590 s/ 1407 Tel. 223-0147 -
CRECI J-432-6.

COPACABANA - Alugo ap. 106
R. Sainl Rnman, 271 c/ sl. e
qto. separados, caz. banh. área
e dep. en». - CrS 2 500.M -

Chav. local. Trat. Av. Pres.
V.ir^as, 59T s/ 1407. Tel.:
223-0167 - CRECI J-432-6^

COPACABANA - Alugo fina-
mente mobiliado, atapetado,
qeiade-ira, ar cond. roupa cama
e mesa, ap. 1205, frente, R.
R.dolfo Dantas. 85 ei sl. qto.
coz. e banh. CrS 4.500,00. Ver
local. Trat. Av. Pres. Vargas,
590 s/ 1407. Tel.: 243-1296 -
CRECI J-632-6.

COPA — E. D. Adm. Imóveis,
.aliraa apt9 1 202. R. Dom Fer-
reira, 144 c/ 3 otos. ei arma-
rios. salão, 7 banhs. cor. gara.
gem. c/ tel, Ver local. Tratar
- Tel.: 243-5611 - CRECI
J-C695.

COPACABANA - Aluga-se apto.
802 - Av. N. S. de Copscabs.
na, 1022 - Sala, 2 qtos. banh.
soe. cs?, dep. em», érea Aluq.
CrS 4.000. Ch. c/ oort Tr.
LownH?s Scns. Av Pres V?'.
ff. 290 - 2». Fone 251-5622.
CRECI J-25 ABADI ?!.

(Continua na página seguinte
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COPACABANA - Aluga-se apto.
203 - R. Ministro Viveiros de
Castro, 62 — Sala, 2 qtos.
banh. soe. coz. dep, emp.
Alug. Cr$ 3.500. Ch. c/ port.Tr. Lowndes Sons Av. Pres.
Vargas, 290. 29. Fone:
253-5622. CRECI J-25. ABADI
21. 

COPACABANA - Aluga-se apto.
1.012 - R. Francisco Sá, B8 -
Sala, qto. coz. banh. Alug.
3.500. Ch. c/ port. Tr. Lowndes
Sons Av. Pres. Vargas, 290 -
29 Tel.: 253-5622. CRECI J-25
ABADI 21.

COPACABANA - H. .B leita
Cabral. Aluga exe. apto. 3
qtos. 1 suite, saião, atâp.
desps. compl. p/ empreg. e
tel. Ver R. Pompeu Loureiro,
79/501. Chs. port. Tr. México,
111 sl. 604. Tel.: 231-1593.
CRECI 2-108.

CINCO JULHO, 350/504, Sla. 2
qtos. deps. c/ gar. tel. atapeta-
do, Ch. port. Tr. SOTERPLA,
Sr. Barcellos 256-5876 J - 450.

COPACABANA - Aluga-se o
apto. 917 da Rua Felipe de
Oliveira, 4 de sl. qto. conjuga-
dos, todo mobiliado, atapeta*
do, c/ ar condicionado, gela*
deira, coz. banh. Chaves c/

Íiorteiro, 
Tratar União Imobi-

iaria Ltda. Tel. 252-5008 -
CRECI J - 301.

DOMINGOS FERREIRA 34, Alugo
apto. mobiliado, anual ou tem-
porada. 3 qtos., sala e dep. T,
257-1636.

ESTUDANTE divide casa, quarto
entrada indep. 880,00. — Av.
Princ. Isabel .412 (Vile) Casa
21 (escada i direita)

FUNCIONARIA - C/ coni. gde.
procura 1 ou 2 moças ou sra.
que trabalhe para dividir des-
pesas. R. Barata Ribeiro, 418
ap. 912.

FIG. MAGALHÃES, 581-D, apto.
407. 2 qtos. sl. dep. arms. (s),
gar. pred. novo ver no local.
Inf. 255-0917 ou 224-6900.

IMOB. CANTIÇAO - Alugo ap.
703, Rue Guimarães Notai, 23

C/ 3 qtos. sl., coz., bh. soe,
dep. empreg. — Chav. c/ port.

Tels. 242-3373 - 242-5795
252-9619 - CRECI 3117.

IMOB. CANTIÇAO - Alugo ap.
403 Rua Sinta Clara, 164 c/
qto. sl., demais dep-snd., Chav.
c/ porteiro Tels.: 242-3373 -
242-5795 - 252-9619 - CRECI
3117.

LEME: Aluga-se à Av. Prado Jú-
nior, 008/ 604 c/ sl. qtos. coz.
banh. dep. compl. empreg.
arm. «mbt. «tapetado (frente
Princ. Isabel) vist. mar ch. c/
port. alg. 3.500,00 tr. «eis.
224-5560 e 224-1975. MARVA
ADM. IMÓVEIS LTDA, ABADI
025.

TÒBY-S IMÓVEIS

SOLICITA:
Imóveis reslden-

' ciais o comerciais
na Zona Sul, to-
dos tipos e tama-
nhos, mobiliado»
ou nfio.

OFERECE:
Solução rápida c/
aluguel atualizado,
Clientela nacional
e estrangeira, ca-
dastrada, de alio
gabarito.
Poliglotas acom.
panham o cliente,
inclusive sábados,
domingos t feria-
dos.
Assessorl» Jurfdl-
ca « avaliação
grátis,
Condução própria.

(C

ALUGO apto. luxo mobiliado.
Ru» Timóteo da Costa 297/1005
salão 3 qtos. àep. comp. área
garage Tel. tudo novo jardim
frente chaves pelo lei. 275-3598
CRECI J-609 PREDIAL CONDO-
MINIO.

AP. LUXO VISC. PIRAJÁ 180
— Ia, loc. sla. 2 qtos. c/ arm.
banh. coz. arm. garage Inf.
236-6222 CRECI 4152. 

ALTO LUXO — Domingos Ferrei
ra 33 2 sls. 3 qtos. c/ arm. 2
banh. amplas dep. garage Inf.
236-6222 CRECI 4152;

ARPOADOR - Alugo apto. fina-
mente dec. c/ tel., salão, 2
emb., 3 qtos. arms. e ar cond.
banh. márm. deps. gar. box.
prlv. 14 mil mensais mais ta-
xas. Ver de 14 às 18 hs. R.
Joaquim Nabuco, 197/402.

LOCAÇÃO «ADMINISTRAÇÃO «COMPRA E VENDA

INCHAR*
SUIÇK

Necessita de aptos.
e casas cl ou sl mâveít
de 2 a 5 qtos. pi locação
residencial ou
comercial na Zona Sul.

Clientelm nacional e estrangeira do mais alto gabarito.
Corrcttres poliglotas que acompanham os inquilinos em suas
visitas 7 dias por semana.
Serviço de plantão em imóveis desocupados.
Assistência jurídica gratuita durante a vigência ão contrato.
Comissão de agenciamento paga pelo proprietário
parcelada em até 3 vezes.
Serviç» opcional de administração tias locações.

4Ê
Vlisc de Pirajá, MO — Lojas 320 / 22 267.1271 / 267.8475 / 267 2878 / 257.9206 Creci 4.922

R. Miguel Lemos. 67 A
Telefones 7350939

255-2173 255-5849
257-9880 - J HO

VAGA - Moça- trab. for* de fi.
no trato c/teferênci»! ambiente
selecionado. Cr* 850. Tel.
227.3288.

VAGA - Aluga 2 a moça que
trab. fora, com referências, CrS
450,00 cada. Figueiredo Maga-
lhães 442 apta. 103.

3 QTOS. ARM. - SAIA. . banh.
dep. pintado — Miguel lemos,
123/901. 4.800, mais 280 cond.
Ver port. Tratar Rosário, 107
gr. 501.

CASAS E TERRENOS

LEME — Alugo apart. 3 qts.
salão, 2 banh. gar, play*
ground, 6 mil. Gustavo Sam*
paio 208/204. Ch. port. e aptar
Ipanema, quarto, sala, dep.
Terraço, Tr. 267-8425.

LEME — Aluga-se excelente ap-
to. R. Gustavo Sampaio, 194
apto. 702. Cl 3 amplos qtos.
2 salas, c/ arm. embs. (ardim
de inverno copa cozinha de*
pend. completas emp. vaga na

. garagem até 3 carros. Tratar
R. Buenos Aires, 247 «ob. VIL-
LAÇA*Locação de Imóveis Ltda.
Tel, 224-7594 CRECI 481,

LEME — Alugo 1 quarto ou 3
vagas, case de família. Tel.:
275-9104. ,

MOÇAS - P/ dividir apto.
mobil. base Cr$ 650,00 tratar
ho|e e domingo R. Rodolfo
Dantas, 101/ 601. Copa.

MOÇA bancaria precisa 2 com*
panhelras p/ dividir desp. ap-
to. peq. Base 800 cada R. Bara.
ta Ribeiro 450/501

PALMARES Aluga apt9 1003 Rua
Gustavo Sampaio — Ia locação,
«Ia. 2 qtos. coz. 2 b;nhs. dep,
emp. v. gar. área chav. c/ port.
eluguel Cr$ 7.500,00 mais txs.
Trat. Av. Graça Aranha 226/
109. Tel. 224-46*4 CRECI 256
ABADI N9 15;

QUARTO — Peq. p/ moça iovom
c/ todos direitos. Alte. Gonçal-
ves 29/603, Post» 5. Apét 14
h. Vera.

QUARTO em casa de familla
pessoa de fino trato com refe-
rência. Tel. 236-5427. Copaca.
bana.

QUARTOS E VAGAS - Alu-
gam-se i Travessa Angrense,
18. Copa. Perto da Rua Santa
Clara — C/ Sr. Antônio.

CASA - Aluga-se, est. colonial.
Ia locação, 2 pav., * qtos., 2
sl., 2 banh., varanda, 2 qtos.
emp., 3 vagas gar. • tel. Alu-
guel CrS 16.000,00 ( não tem
cond. ) tratar: tel. 267-8707,
2a. feira, após 14 hs. Dna.
Marta. 

IPANEMA
E LEBLON

ALUGO APTO. 2 qtos. boa sais.
sinteco, qto. emp. e dep. gara-

ge R. Prudente Moreis, 569
Chav. port. Preço 4,000.

ALUGA-SE - Ne Rua Gal. Ve-
nanei» Flores, 170/401, apto.
c/ salão, 3 qtos. deps. • gar.
Tel. 294-2488.

AP. 2 QTOS. - Br. Torre, 176/
304 - C/ s. deps. Ver local.
Infs. 224-5020 d» 2a. a 6a.
depois 14 hs.

ALUGO parta meu apto. moça
fino trato com direitos. Sou
prof. moro só. Tratar tel.
294-4739. Trabalho fora. Le-
blon.

IPANEMA - E. D. Adm. de
Imóveis, alugo apto. 406 R. Al-
berto de Campos, 66 quarto
e sala sep. Ver no local. Tratar
Tel. 243-5611. CRECI J-0695.

IPANEMA - DANIEL IMÓVEIS
— Aluga ap. 3 qtos. sala c/
vista p/ lagoa, frente, Ia. Io*
cação. R. Alberto de Campos,
77/ 902. Trat. 396-2447. CRECI
41.

ALUGO — Ótimo apt9 na Vise.
de Pirajá, 235/303 c/quart. «ala
coz. banh. dep. comp. empreg.
e área de serv. Trat. tel.
242-3677. Ver local c / D n a .
Acácia. 

ADM. NACIONAl S.A. aluga ap.
303 Rua Dia» Ferreira 45 c/sala
2 qs. banh. coz. banh. emp.
• área. Ch. c/zeL Tr. Av. Pres.
Ani» Caries 615-2» Tel.
242-1314 • 252-123*. J-4B9.
ABADI 19.

CASTELINHO - Apto. 4 qtos.
(1 suite) 2 banh. 3 arm. emb.
6 ar cond. 2 vg>. ns gar. Ia.
loc. Vista p/ mar. R. Gomes
Carneiro, 34/201. Chv». c/port.
Tel. 257-8908 1*.500,00.

COBERTURA - Ipanema, 3 qtos.
2 sls. piscina, jardim, 2 vgs.
gar., 169 and., vista p/ mo/
e Lagoa. Visitas diárias, cvs.
port. a R. Visconde Pifajá, 128.

CASTELINHO - Alug. apt. c/
telf. mobi. decorado tapetes
cortinas «ala 2 qtos. c/ grdes.
armários dep. emp. ate. F.
237-2544.

CASAI DE MÉDICOS - Procura
para alugar apartamento 2
quartos no Lebion. Tel.
288-1073 entre 9:00-14:00 h.

ALUGO - Apto. 2 qtos. sala
dep. empreg. atspet. c/ telef.
Ver Vise. Pirajá n9 300 apto.
602 chaves c/port. Tratar Mar-
tino 247-6060 e 266-0776 -
6 800 mais taxas.

ALUGO sl. 2 qts. dep. compl.
gar. R. Antônio Parreira 126/
504. Crave porteiro. T r.
252-8211 e 222-3875. CRECI
J-539.

Â EPITÁCIO PESSOA 1614/ 302
Luxo living sala de jantar

4 qtos. 2 banhs. lavabo 2
vagas na garagem dep. com*
pletas. Cr$ 11.000,00 e txs. Tr.
Imob. Suiça. R. Vise. Pira|á 580
lis. 320 a 322. Tels. 267-2878

267-8475. CRECI 4922.

ADM. BAP - Aluga na Selva
de Pedra — Rua Padre Acho-
tegui, 37/1301 c/ sl. 3 qtos.
arm, emb. 2 banhs. coz. dep.
emp. área, garagem sint. Cha-
ves looal. Trat. Tv. Ouvidor 12
- CRECI J-587.

ALUGO - R. Garcia D'Aviia 173
ap. 305 sala e quarto mob. c/
tel. Ex. dep. ref. 3 a 6 meses.
Pref. Srn. estr. CRECI 6771.

ALUGO ap. q. s. sep. c ,b. ga-
ragem ne Barra entre Nova
Ipanema a Club. Marapendi.
CrS 3.500 taxas incluidas. Tratar
prop. 267-0105.

ALO IPANEMA. Aluga-se vagas
paro rapaz. Telefona 287-6374.

QUARTO bem mob. a moça ou
senhora 'I trab. fora, 600,00.
Amb. tranq. Pede-s» ref. —
237-6234, 25S-6277,

RUA DIAS iA ROCHA, N9 45
- COPACABANA - Aluga-se
o apto. 1502 c/ telefone de
fte. em prédio novo de luxo
composto de 2 salas conjuga-
das 3 qtos. c/ armários em*
butidos banheiros sociais em
cor 1 c/ box fechada em alu-
minlo, cozinha c/ arms. área
de serviço c/ tonque pisos em
cerâmica em cor de deps. de
empregada e1 garagem. Ver no
local e tratar c/ ESTASA pelos
tels. 225-6891 e 245-9269. CRE-
Cl 7138.

R. POMPEU LOUREIRO 32 APT9
104-A — Aluga-se c/ sala,
4 qlos, c/ armáries embutidos,
coz. 2 banheiros sociais e
demai» dependências comple-
ta*, chaves c/ porteiro e tra<!íí
CENTER IMOVRS LTDA - Av.
Almte. Barroso, 63 s/806 - Tel.
224-8807 - 224-9402 - CRECI
J-412 - Assoe ABADI 022.

ALUGO — Rua Cupertino Durão
109, ap. 801, salão, 4 qtos. 2
vagas Ia. locação. Ver porteiro.
Tratar 2a. f. T. 242-4546.

CITA aluga R. Humberto de
Campos, 410/1502. Sl. 3 qtos.
2 banh. coz. dep. ar cond. Ch.
local. Tr. Av. Erasmo Braga,
227 Gr. 909. Tel.: 242-5337
CRECI J-596.

CASTELINHO - Mob. sl, 2 qtos.
deps. R. Xavier leal 11 aptos.
302/ 303. Tel. 257-6917.

BOIS QTOS. Para rapazes es-
tudantes a partir das 13 tis.
Tel. 247-5919.

DELFIN IMOBILIÁRIA aluga: Ex-
celenfe apartamento dealto lu-
xo, na quadra da praia, todo
mobiliado em decoração riis-
tica, assoalhados em tábua cor-
rida, com salão, 3 quartos, 2
banheiro» sociais azuleiadoa até
o teto, copa-cozinha, depen-
dên-rtas completas de empre-
gada com área de serviço •
vaga na garagem. Ver no local
a Rua José Linhares, n9 35
apt? só no sábado ou de
segunda-feira em diante. Tratar
na A.v. N. S. de Copacabana,
647-A. Tels.i 2 57-5 45»,
256-9279, Sr. Roberto.

JOAQUIM NABUCO - 3 quar-
tos, 2 salas, 2 banhs. copa-
coz. área, dep. empregada, ga*
ragem. Tal. 255-4052.

JOÃO LIRA, 31/ B9 AND. -
Quadra da praia — 1 por an*
dar. salão, 3 qtos. 2 banhs. ga-
ragem, dep. completas.
CrS 13.000,00 e taxas - Tr.
Imob. Suiça - R. Vise. Pirajá.
580-ljs. 320 a 322. T e I, i
287-7849 - 287-8149. CRECI
4922.

LEBLON - Aluga-se um quarto
a rapaz que trabalhe 1.200. Tel,
267-3910.

lEBLON - JM TAVARES aluga
apt. 903, Av. Borges de Medei-
ros 239 (la- locação) c/ 2 vagas
garage salão, j. inverno, 3
qtos. 0 suite) c/ arm. embs.
2 banhs. soe. deps. compls.
Chaves c/ port. Tratar Av.
Almte. Barroso 90 - 79. Tels.
222-9191 - 242-2882. CRECI
J-449.

AVENIDA EPITÁCIO PESSOA,
N? 4310 - LAGOA - Aluga-se
o excete. apto. 402 de frente
em Ia. locação c/ belíssima
vista p/ lagoa prédio de luxo
c/ fachada em alumínio e vi-
dros fume em centro de terre-
no composto de living sala de
jantar pisos em madeira corrida
3 qtos. sendo I suite banhs,
sociais em cor sendo 1 (suite)
decorado c/ banqueta e piso
em mármore boa copa-cozinha
c/ piso em cerâmica decorada
área de serviço deps. de em*
pregada e vaga de garagem
Ver no local e tratar c/ ES.
TASA pelos tels. 225-6891 e
245-9269. CRECI 7138. 

ATENÇÃO - Alugo «obreloja,
A.v Copa, esquina, ponte ex*
cepcional p/ financeiras escri-
tórios, boutiques, etc. Vitrines
suspensas, toda envidraçada, c/
garagem. Ver R. Sta. Clara n9
75 sobreloia 202 c/ porteiro.
Tel. 237-2Ó8Ó.

ALUGA-SE elegantíssima galeria
Copacabana Center duas sobre
loj.s 208 - 209. Trat. 236-3*02.

ALUGO S/ LOJA 203 C/ 25 m2
frente Ia locação R. Correia
Dutra 99 ai - 1 mil mais taxa
t. 2520982 252-8551 v/ locai
CRECI 1294.

ADM. NACIONAL S.A. - Aluga
ap. 604 Pça. Santos Dumont,
138 bl. B c/ hall, sala, 3 qtos.
ar cond. orm. emb. 2 banh.
sociais, garagem etc. Ch. c/
port. Tr. Av. Pres. Ant. Carlos,
615, 29 tel. 242-1314 a
252-1236 (J-489). ABADI 19.

GÁVEA - Aiuga-se o apto. 1002
do Bloco B da Praça Santos'
Dumont, 138 c/ 3 qtos,, sala
cozinha, 2 banheiros, deps.
completas ar condicionado, ar*
mários embutidos I vaga na
garagem Chaves c/ porteiro
Tratar Av. Graça Aranha 145
s/ 701 - Tel. 222-3742 - CRE-
Cl 4.107.

LEBLON - Aluga-se à R. Cuper-
tino Durão, 117-apt. c/ «Ia. 3
qts. coz. banh. dep. c/ tele-
fone, atapetado. Garagem. Ver
local. 7 mil mais taxas
242-7159.

LEBLON Alugamos ap. 402 da
Rua Artur Araripe 1 com uma
suite, dois qusrtos, salão ba-
nheiros, cozinha, dependências
e garagem Chave c/ porteiro
Tratar c/ Aldo Cintra. - Tel.t
221-1008 - CUECI 1038.

LEBLON - (SELVA DE PEDRA)
Alugo o apt. 1101 da Rua

Sabóia Ribeiro, 69 - c/ 3
quartos. 2 banheiros e garagem

Chaves no locat de 9 hs. às
16 hs. sábado e domingo —
Aluguel Cr$ 9.500 - Tratar c/
proprietário tel. 247-1718 -

CRECI 1371.

GAL VENANCIO FLORES 343
Aptos. 301 a 801 la- lo-

cação, um por andar, play
ground salão de 60. mts. 3
grandes quartos, 2 banhs. Ia*
vabo, copa-cozinha, 

"garagem

Inf. Local Tr. Imob. Suiça R.
Vise. Pirajá 580 Ljs. 320 a 322

Tel. 267-2878 267-1271 CRECI
4922.

IPANEMA - Aluga-se apto. c/
sala, 2 qtos-, dep. empreg. e
garagem. Rua Barão da Torre,
112 apto. 102. Chaves c/ por-
teiro. Tratar "ALIANÇA

IMÓVEIS" Rua Farm» de Amo.
edo. 83. Ipanema. Tels.
287-7882 ou 287-7792. Ind.
sáb. e dom. CRECI J-2B1-

ALUGA-SE - Prudente de Mo-
rais, 923/ 405 c/ sl. 3 qtos.,
deps. compl. e gar. CrS 7.000
mais taxas. Chvs. port. T.
247-8639.

ANGLO AMERICANA - Viscon-
de de Albuquerque, 986/104,
exe, apto. cl 2 qtos. sl, banh,
dep. emp. coz. ót. local, gar.
CrS 5.000,00. Ch. port. Inf.
255-0331. CRECI J343.

ALUGO - Ap. tipo casa c/ 2
qtos. saleta, sl. cop. coz. dep.
emp. uma grande área- Rua
Henrique Dumont, n9 110 ap,
201. Ipanema, 245-9234.

R. SA FERREIRA 161 APTO. 504
Aluga-s c/ 3 quartos, sala,

coz. banh, vaga de garagem
0 dema'!* dependência com-
pintas, Chaves c/ porteiro e
trotar CENTER IMÓVEIS LTDA

Av. Almte. Barroso, 63 s/806
Tel. 224-8807 - 224-9.102.

CRECI J-412 - Assoc. ASA01
022.

ALUG. Apt. luxo, no lebion.
Todo mobil. 3 qts., tala, 2
banh. sociais, dep. empr. gara-
ge e telef. 12.000,00 R. Dias
Ferreira n9 610 ap. 301.

ANGLO AMERICANA - Rua Re-
dentor 36/201, Exe. apto. luxo,
tei, 3 qtos. 2 sls. 2 banhs. dep.
emp. sl. almoço, atapetado,
arm. emb. 2 vgs. gar. Ch. port.
Inf. 255-0331. CRECI J 343,

RUA PAULA FREITAS, 50 - Alu-
ga-s» apt. 201, c/ 2 qtos. sala,
cozinha, banheiro e dep. Ver
n/ local. Chaves c/ porteiro.

• Tratar R. Assembléia, 45 89.
RUA ASSIS BRASIL, 155/803, A-

lugo apto. c/ sl. 3 qtos. 2
banhs. sociais, dep. empreg.
compl. garage, playground. in-
terfone. Inf. 2 3 2-0775 -
252-0819. CRECI 3343.

ANGLO AMERICANA - Joaquim
Nabuco, 154/102, 2 p/andar,
fte. 4 qtos. 2 banhs. slão, sl.
jantar, 2 qts. emp. arm. emb.
gar, luxo. Ch. port. Int.
255-0331. CRECI J 343.

IPANEMA - Aluga-se ap. sl.
3 qtos., amplos c/ tel. arm.
emb. e 2 or cond. a R. Alberto
de Campos, 60/101 chaves n»
ap. Tratar Aliança Imóveis.'Rua
Farme de Amoedo, 83. Ipane-
ma. Tel. 287-7882 ou 287-7792
Ind. sáb. e dom. CRECI J-281.

lEBLON - Alugo apto, 207 Av.
Ataulfo de Paiva 386 qto. sala
coz. banh?. dep. empreg. área
c/ t anque. Chaves c/ port.
Cr$ 3.500,00 mais taxas. Tratar
"ACIR"-ADMINISTRAÇAO S/
A. R. Álvaro Alvim, 27 s/ loja.
Tel. 224-7771. CRECI J-502.
ABADI 12.

LEBLON - S. Pedra Novo and.
alto, claro, boa vista salão, 3
qtos. carpete, novo, arms. emb.
2 banhs. garage dep. emp.
6.300 e taxas. R. Corrêa Melo,
99/ 1203. Chaves port.

LEBLON - A.lugo ótimo ap. 101
R. Vise. Albuquerque, 375 c/
sala, 3 qtos. c/ arm. emb. co-
pa-coza. banh?. cor luxo, área,
dep. emp. CrS 5.500,00. Chav.
c/ port. Trat. Av. Pres. Vargas,
590 s/ 1407. Tel. 223-0167.
CRECI J-632-6. 

lEBLON - M. L. Garcia aluga
Ia. loc. Salão, 3 qtos. dep.
comp. garagem, 2 b. soe. Rua
Gal. San Martin, 300/ 405.
235-3395 - 236-6166.

GÁVEA - Alugo apto. sala qto.
separado, ar cond. c/ ou s/
mobília., gar. no condom. —
Av. Padre Leonel Franca, 146/
308.

IMOB. CANTIÇAO - Alugo ap.
604 (Ia locação) Rua Lineu Pau-
Ia Machado, 905 c/ 2 qtos.,
sendo um suite, sl. bh., soe,
coz., interfone dep. empreg.
garag. Chav. c/ port. Tels.
242-3373 - 242-5795 -
252-9619 - CRECI 3117.

J. BOTÂNICO - Aluga-se ap.
301 — R. Lopes Quintas, 465
— Sala, 3 qtos, c/ arms. emb.,
suíte, 2 banhs. coz. área, dep.
emp. garage. Ch. c/ port. Tr.
LOWNDES SONS - Av. Pres.
Vargas, 290 - 29 - Fone
253-5622 - CRECI J-25. ABADI
21.

J. BOTÂNICO - Aluga-se c/
fone ap. 801 R. Pacheco Leão,
320 — Sala, 3 qtos, cl arms.
emb. 2 banhs. coz. dep. emp.
Alug. Cr$ 5.500. Ch. c/ port.
Tr. LOWNDES SONS Av. Pres.
Vargas, 290 — 2? — Fone:¦235-5622 - CRECI J-25 -
ABADI 21.

ALUGO 2 lojas juntas ou sep.
c/ 35 m2 cada mais tel. R.
Correia Dutra 99/ L-5 c 7 v/
local ai / 2500 mais taxa t.
252-0982 CRECI 1294

ALUGO OU PASSO CONTRATO
- Casa 2 pav. c/ 250m2 est-

acionamento 3 carros. R. Euge-
nio Hussak 17 - Laranjeiras.
T. 252-0982, 252-8551. CRECI
1294.

FLAMENGO - Alugo lojinha 12
Cr$ 1.000,00 e taxas S. Ver-
gueiro, 203-B. Serve p/ escrito-
rio. Tratar 242-9414.

GRANDE LOJA NA BARRA -
Alug* ou vendo 130 m2, 2
frentes. Av. Olegário Maciel
71 - A. 205-2220, 265-0614.

IPANEMA - Alugo loja de frte.,
ótima loc. Ioda decor.. pronta
p/ funcionar 267-9034 (2a-feira)
CRECI 2261. (C

IMOB. CANTIÇAO - Alugo am-
pia loja Ia locução. Edif. Vitn*
ne do Lebion, c/ refrig. oen*
trai, música funciona., Av.
Atíulfo de Paiva, 1079 loja
313. Crav. local. Tels.:
242-3373 - 242-5795 -
252-.619 - CRBCI 3117.

ALUGO coniunto de 3 ( três )
sales à dentistas ou mecteos
em edifico de alto gabarito.
Decoradas ou não, Av. Copa-
cabana. posto 5. T. 235-5150
- 227-0532.

KAIC HUMAITA' - Aluga p/
fins comerciais prédio c/ 3
varandas, 20 sls. 6 banhs. 2
áreas serviçe. C/ 513m2. Para
Visitar tel. 232-1774 . . . . .
224-7722. R. Carm» 27 9? -
CRECI J-72 - ABADI 8.

ALUGA-SE sala atapetada p/ es-
crit. ou boutique, linda galeria,
escada roiante, com ou sem te-
lefone CrS 2.800,00 Vise. Pirajá
236-3322 255-0371 CRECI J-40T.

ATENÇÃO - Fig. Magalhães
esq. Copacabana de frente, c/
sala espera, ele. Aluguel 2.500
— Chaves porteiro João. Tratar
p. Vargas, 633 s/ 110 7
(221-3954),

ALUGO - 2 salas gr. 2 banh.
ed. comercial, iuntos ou sepa-
rados, Av. Copacabana 605 s/
409-410, 237-3645. 

ALUGA-SE LOJA, Ar cond. cent.
Rua Vise. Pirajá, 156 li- M-
Trat. 267-1576 224-3328. Sr.
José Chav. c/ port.

ALUGA-SE - loia Ipanema, Vis-
conde de Plraiá, n? 281 Loia
24. Tr. ALIANÇA IMÓVEIS, Tel.
267-1355;

LAGOA — Alugo ap. todo fr.,
vista panorâmica Lagoa e mon-
tanhas., decorado, c/ cortinas,
arm. emb., tapetes, banh. már-
more. 2 qtos., sl, deps. compl.,
qto e banh. empreg. indepen-
dentes. R. Prof. Abelardo Lobo,
62-202. Ch. port. ou ap. 201
(falar p/ interfone entr. social).
- Tr. I. SANTOS - 222-6858.
CRECI 3543.

IPANEMA - Aluga-se apt». c/
«ala, a qto. separados, banh.
e coz, Todo atapetado, e c/
armário embutido. Rua Gomes•Carneiro, 130 ap. 307 chaves
c/ porteiro. Tratar ALIANÇA
IMÓVEIS Rua Farme de Amoe-
do, 83 — Ipanema. Tels.
287-7882 ou 287-7792. Ind.
«áb. e dom. CRECI J-281

IPANEMA - Aluga-se ap. 102
da Rua Prudente de Morais n9
519 com telefone. Ver no lo-
cal. Tratar 222-1318.

IPANEMA - Alugo apto. luxo
c/ telef. garagem 3 qts. c/
arm. emb. suite, slão, dep.
emp. cop/ coz. novo, etc. Tr.
CONFIANÇA, Imob. Adm.
CRECI J-423. Av. P. Vargas
1146 - 99 and. 243-0609,
223-0449.

ALUGAMOS Joaquim Nabuco,
179/402, 2 salas, 3 qtos. (arms.
embts), 2 ban. soe. copa, coz.
dep. comp. e garagem. SOI*
MAR, Av. Copa. 750-s/ 705.
Tel. 257-0434 - 256-9798. Ass.
ABADI n9 39 J 511.

IPANEMA - Alugo apto. frente.
Barão da Torre, 408 - Pça. N.
S. Paz. Mobil, arms, emb. sl.
2 qtos. 2 ar refr. tel. deps.
compl. gar. T*l. 2 67-*** 1 ,
247-2927

LEBLON - Vista p/ mar, salão,
4 qtos. 3 banhs. atap. tel. 1
p/ and. playground, gar. R.
Gen. Urquiza, 39/501 e 1201.
Al. 15 e 18 mil. Tel. 274-8039
s/ Interm.  .

LEBLON - Alugo ótimo opt9
si, 2 qtos. garage banh. coz.
área tanque dep. emp. Vei
porteiro Rua Professor Antônio
Maria Teixeira, 34 opt9 102
Tratar Paulo Wanerley CRECI
1078. ..,' ¦.

LEBLON - Aluga-se apartamento
201 Ru» Prof. Antônio Maria
Teixeira n. 34 (começa na
Afranio de Melo Franco n9
141) com três quartos (sendo
uma suite) sala grande, dois
banheiros sociais, duas vagas
de garagem' e demais depen-
dências. Chaves com o portei.
ro, tratar telefone 232-2250 -
CRECI 4406

OCASIÃO - Alugo R. Visconde
Pirajá 520 ap. 801. S. «aleta,
2 qts. atapetados e arm. emb.
coz. banh. d. empr. gar. etc.
Chav. port. 238.9889.

PRUDENTE DE MORAIS 937/102
— Aluga-se salão p/ 2 ambien-
tes, 1 lav. 1 suite, 2 qtos. c/
ar embutidos, coz. d. c. e. ga.
rage. Ia. locação. Ver local
porteiro. — Tratar OCC / tel.
222-0277 - 222-7476. CRECI
J-623.

TRANQÜILO, MOBILIADO, sa-
lão, 3 gdes. qtos. 2 banhs. te-
lef. garagem, deps. compl. Ver
Marquês São Vicente, 232/
401-F. CrS 8.500,00 e txs. Trat.
IMOB. SUIÇA - Vise. Pirajá,
580 lis. 320 a 322. Tels.
267-1271 - 267-2878. CRECI
4922.

CASAS E TERRENOS
J, BOTÂNICO — Aluga-se casa

2 da R. Lopes Quintas, 174 de
sl. 3 qtos. demais dep. Chaves
no local. Tratar - UNIÃO
IMOBILIÁRIA ODA. Tel.
252-5008. CRECI J-301-

BARRA E RECREIO
SAO CONRADO,
BARRA DA TIJUCA - Aiuga-se

a Av. Sernambetiba, 760/ 203
c/ sala e quarto conj. (kit.)
banh. ch. c/ port. alg. 2.000,00
tr. tels. 224-5560 e 224-1975
MARVA ADM. IMÓVEIS ITLXA.
ABADI 025.

BARRA DA TIJUCA - Av. Ser-
nambetiba 4.420, bloco 12, apt.
201 - Salão, 3 qtos. atapeta-
dos c/ arm., 1 «uite, 2 banh.
soe, copa-cozinha, dep. comp.
2 vagas garage, «auna, pisei-
na. Ver no local. Tratar
242-094B, 2a.-feire. -

ÃfAULFO DE PAIVA. 1079 -

Conj. saleta, banh o sala 903.
C/ gar, 5.000 e taxas. Choves
port. 284-2822. Márir

ALUGO - Frente, largo do Ma-
chado, 29. Saleta, sala, coz.
banh. fins comerciais. Chaves
na sala 312. Tel. 245-1382 CRE-
Cl 3488.

LOJA - Alugo s/ luvas vazia
em galeria. R. Vise. Pirajá 282
loia G.' Tratar prop. 255-3868
- 2a. feira.

ALUGA-SE - Grande apto. 1
por and. 4 qtos. 2 bnnhs. soe.
salão, deps. e vaga, tudo novo,
sinteco. 4.600,00. R. Senador
Muniz Freire, 70. Chavo c/ ze-
lador, tel. 248-5912 entrar pela
R. B. de Mesquita 400.

ALUGO - Sl. qt. dependências
Praça Gabril Soares 7 casa ló.
Chave casa 2 trat. 222-3875 -
252-8211 CRECI J-539.

A RUA SANTO , A F O N S O ,
325/602 sl. qto. coz. benh. Ch.
port. 268-6645 CRECI J-411
ABADI 49.

A RUA SERGIPE, 7/301. Fie. sl.
2 qtos., ar ref., armário dep.
emp. Ch. port. 268-6Ó45 CRECI
J-411. ABADI 49.

ALUGO APTO. 301 - Av. Paulo
de Frontin, 606. C/ 3 qtos. 2
salas e deps. Ver local. Chaves
no apto. 401. Cr$ 30CO.0O.

ALUGO, bom apto. fte. 2 qtos.
gde. sl. coz. bsnh. e área ver:
sábado e domingo das 11 às

17 hs. R. A,ristides lobo, 38/
201. 

¦

ALA ADM. LOC. ASSEMBLÉIA
LTDA. Aluga apt. sala, 2 qtos.
e dep. emp. banh. coz. Ver
Rua General Roca, 675 apt. 301.
Chaves c/ porteiro. Trat. R. As-
sembléla, 38 - 49 and. Tels.
242-1302 e 231-0206. CRECI
J-520.

ALUGO - Tijuca apto. 103, fte.
Pçs. R. Martins Pena, 47 c/ 3
qlos. sl. dep. cemp. garag. Ve»*
trate» p/ manhã. 234-0593.

AlUGO
sep. gel.

'elier

USINA, ap. qto. si.
a rapaz idôneo 2.450

e atelier/cob. fte. amb. euro-
ropeu. Rua Condeuba, 43, T.
238-8966.

AlUGO, ap. 402, R. Araujos,
11.A, Blc. 2, c/ sl. 2 qtos. e
dep .compl. Al Cr$ 3000 e
taxas. Inf. 245-8474.

PENSIONATO - Aluya-se vagos
p/ moças c/ direitos G$
20Ú.00. Av. Paulo de Frontin,
384. lei. 228-6341.

PALMARES Aluga dp:9 803 Rua
Haroldo Lobo 181. Jardim inv.
sla. 2 qtos. coz. banh. área
dep. emp. Chav e trat. Av.
Graça Aranha 226 109 Tel.
224-4664 CRECI 2565 ABADI
N9 15. Aluguel Cr$ 3.400,00
mais txs.

PRAÇA SAENS PENA - Alugo-se
apto. sl. qto. coz. banh. Serve
para comércio. Rua Dr. Pereira
dos Santos. 35/707. Edilicio
Sloper. Chaves portaria.

QUARTO mobiliado para moça
em apto. de pessoa distinta.
Todo o conforto. Fone.:
284-5613. Pela manhã.

R. BARÃO DE MESQUITA N9
205 APT* 804. Aluga-se c/ sala,
2 quartos sendo 1 c/ armário
embutido, cozinha, banheiro e
demais dependências comple-
tas. Chaves c/ porteiro & tratar
Almte. Barroso 63 s/ 806. Tei.
224 8807 e 224-9402. CRECI
J-412. Assoc. ABADI 022.

RIO COMPRIDO - Alugo ap.
sala, quarto, separados, copa
cozinha, peças grandes, sinteco
Rua Itaplru, 157/202.

RUA GENERAL ROCA 559 -
Alugo apto. 602 fte. sl. 3 qtos.
depend. compl. c/ garagem.
Chaves port. Trat. Tel. 228-6663
ou 253-9233 CRECI 1680.

IARGO DO MACHADO - EPE
aluga' loja G Largo Machado
11 cerca 25m2 Chíve local Tra-
tar Av. Graça Aranha 416 s/
610 CRECI 518J.

Lcja cem
sobreloja

na IVtanfenegro
Ipanema

Alugo prédio pronto para
uso p/qualquer ramo c/de-

pendências p/escrits. Ofici-

na depósito 287-3767 -

227-9433.

ALUGO — Ampla sala ou casa
nos bairros de Ipaneitia, Le-
blon, Lagoa ou J. Botânico p/
fins comerciais. Tratar:
286-0288.

COPACABANA - Aluga-se s-ale-
ta ssla, kitchenete e baiheiro
com 37 m2 à Ruii Figue,reao
Magalhães, 219 s/702, frente
Av. Copacabana. Chaves e in-
formações c/ porteiro.

PASSA-SE - Uma loja da R4*l
Grandeza 313. Tratar tel.
246-5849. Sr. Carlos.

PONTO COMERCIAL - Passa-se
um centrato comercial (térrec)
de 5 anos, com direito a refor-
ma, no melhor fonte de Cepa-
cabana com 110 m2 proietaaos
2 pavimentes. Tratar Tels.
256-4773 - 236-7141.

RECREIO - Alugo frte. p/ Rio-
Santos Ia. loc. 2 lojas c/ 90

m2 cada c/ banh. Ver Av. das
Américas 15.937 Tel. 247-7333
FRENTE IMOBILIÁRIA CRECI
2261- <c

APTO. Hadock lobo, 39/902. Tr.
Ia. loc. 2 qtos. sl. deps.
compls. garage ch. port. Tel
232-3839 ,228-9448.

AlUGO. Apto. luxo Tijuca R.
Afonso Pena, 94 ou Rua Gon-
çalves Crespo 16/502. - Sala,
3 qtos. coz. banh. área. Dep.
comp. garagem. Frente. Tudo
novo. Ver local. Inf. tel.
275-3593 CRECI J-609 PREDIAL
CONDOMÍNIO.

ALUGA-SE — Apto. tipo casa,
com 2 qtos. Ver à Rua Baltazar
Lisboa, 59-A, até às 16 hs.

ALUGO — Ap. 2 q, sala, coz.
e banh. decorado, dep. emp.
garage. Ver R. Alzira Brandão,
295/ C.02. Chaves ap. 401.

ALUGA-SE — Quarto mobiliado
independente c/ refeições Rua
Haddo:k Lobo, 33 1. T.
228-0504.

ALUGA-SE
rapaz. R.
C/ 2C.

— Quarto ou vaga
Mariz e Barros, 415

TIJUCA — Aluga-se apto. c/ sa-
Ia, 2 qtos., dep., completas.
Rua General Roca, 400. Casa
2 ap. 101. Chaves no ap. 201.
Tratar ALIANÇA IMÓVEIS, Rua
Farme de Amoedo, 83. Ipane-
ma. Tels. 287-7882 ou 287-7792.
Inc. sáb. edo„i. CRECI J-281.

TIJUCA - R. CARLOS DE VAS.
CONCELOS, 21 Alugamos po,
apenas CrS 4.000,00 excete. ap
to. 804 com 2 salas corredo>
c/ armários, 2 exoetes. quarto»
c/ armários e,i>buiido sendo
um c/ ar cond. banh. soem.
completo em cor, cozinha areo
de serviço, dependência*
comp. de empregadas e vaga
de garagem. Ver no local t
tratar c/ ESTASA. pelos tels
225-6891 • 245-9269. CRECi
2)33.
TIJUCA - Alugo apt. 401. R.

B^râo Itapaglpe 445 BI. A
ótimo sl. 3 qts. dep. compi
empr. Ia loc. Chv. loi-al. Tra.ar
IMOB. ICAL 2228383 -
245-9139. CRECI 797.

PÇA. BANDEIRA - S. 2 qlos.,
c. b. área Alug. 2.300 Ver Rua
Cejrá 85 c/ 6 Tr. P. Vargas
1U6 S/905. Tel. 243-0609.

TIJUCA — Aluga-ie sebrado Ru3
Haddock Lobo 85. 3 qtos. sala
dep. completas. Servindo para
negóc?o ou moralia. Chaves
na loja ao Udo. Tratar Jo;é
Monteiro de Jesus, CRECI 1**3.
Tels. 252-4800 - 252-6350-

TUUCA - EKASA elüga p/ resi-
dencia ou comércio, casa^, R.
An-ônio Salema 30 c/ varanda
2 salas, 3 qtos. 2 banhs. copa
coz. deps. empr. e grande ter.
raço. CrS 6.000. Ver ;ábado e
domingo das 9 às 15 hs. Cha-
ves local. Tr. R, 7 Setembro
98-59. Tel, 222-8721. CRECI
J-426. ABADI 2o.

ANDARA!,
GRAJAÜ E-
VILA ISABEL
ALUGA-SE ótimo apt9 2 qts. sl.

dtp. compl. garage. Ver por-
teiro. R. Vise. Sta. Isabel n9
143 apt. 503.

ALUGA-SE — Ótimo apto. p/
casal s/ filhos, clima de mon-
tanha c/ direito ao uso da pis-
cin.i, ambiente selecionado à
R. Alfredo Puiol, 329 opto. S.
101. Ver no local e tratar à Rua
das Marrecas, 29/ 403.

ALUGO quarto mobiliado moça
ou senhora que trabalhe fort
f. 258-9816. V. Isabel.

ALUGO apto. gde. todo decora-
do, 3 qtos. sl. cop. coz. banh.
ladrilho até o teto. dop. emp.
Rua Emllia Sampaio 82/202 —
Grajaú.

SALA 809 Sinta Ciara, 75 ç/
gar. ch. port. Tr. Soterpla
256-5876 Sr. Barcellos J-460.

TEMPORADA
Z«na Sul
A PARTAMENTOS MOBUIADOS

— Ot iodes as tamanhos c/
tel, ar cond., «tara dias ou
meses. Assessor!. Jurídica. Av.
Copacabana, 50» Gr. 806 -

235-5292.

AlUGO temporada Copacabana,
quadra praia, apto. mobiltado,
qto. sala conj. kit., a senhor.
257-3604,

ARPOADOR ARTISTA PLÁSTICO
aluga 3 meses s/ apt. living
2 qtos. b. c. deps. gar. dec.
. mob. c/ tel. If. 267-2514 -

267-3369.

ALUGAMOS Aptos, mobillados
dias ou meses. Tedo» prox.
praia. ADM. RORAIMA - Tel.
256-3131 - Av. Copacabana,
«05 sl. 704.

ESTRELA DO MAR ALUGA i Et-
trada da Canoa, 722 bl. 4 apto.
101 ót. conj. c/ tel. eh. e/ Sr.
Sebastião na Administ. Trat.
224-2250. CRECI J-540.

APARTAMENTOS MOBILIADOS.
Todo» tipo» -I dia» ou mesa».
COPACABANA HOLIDAY
ITDA. Barata Riboiro^ 90.Gr.
204. Tal».; 236-1964 » 235-5181.

APTOS. Temperada é com Basi-
lio • Cia. - Todo» os tipos.
Rua Barata Ribeiro, 54 lo|a l.
T.l. 235-4813. CRECI 1777

CASAS E TERRENOS

RUA MIGUEL LEMOS, 106/401
Alugo opto. c/ salão, 4 qlos.
coz. dep. empreg. compl. 2
banh. sociais, garage. Al.
7.000,00 mais tx. Inf. 232-0775
- 252-0819. CRECI 3343.

R. HILÁRIO GOUVEIA 53 -
Aluga-se *ot? 902 c/ ampla sa-
I» 3 qtos. c/ armários emb.
cot. «Vnericana depend&ncias
completas. 

£ FIO. MAGALHÃES, 219/1105
Esq. Av. Copa. Alugo 19 loc.
«ala, banh. kit. Preço CrS
2.500,00 mais taxas Chave cl

.port. Tr. 252-5687 CRECI 550.

RUA BULHÕES DE CARVALHO
149/901 alg. s/ 2 q. dep. me-
billado. Não tem garage. Cha-
ve porteiro Tratar ADMINIS-
TRADORA PROENÇA Av. Fran-
klin Roosevelt, 39/1311 Tel.
25S2-3219. CRECI 1658.

ALUGO Afranio M. Franco 419/
202. luxo living 4 qtos. 2
benhs. soes. coz. kltch. ». tes-
tas, 2 vgs. gar. ptay-gr. Interf.
circ. fech. tolev. Al. 15.000 -
Ver pert. Tratar 247-8231 -

_22_2_-5B14!
ALUGA-SE quarto com varanda

mobiliado, somente p/ solteiro

3ue 
trabalhe fora. Av. Ataulfo

e Paiva 255/202. lebion.

AlUGO apt. com ou sem mobl-
lia telef. 3 qts., sala, dep. de
empr., g^r. arm. emb. Humber-
to de Campos 611/303. Chave»
c/ port.

ALUGO amplo apt. qt9 sala sep.
Av. Bartolomeu Mitre 990/609.
Chaves no local das 9 as 17h.

IPANEMA - Excel, cobert. c/
jardim decor, 3 qtos. c/ arm.
salão, c/ estantes, sala, copa-
coz, lavanderia, pisos, azulej,
decor. dep. garagem. Ia. loc.
9000. R. Antônio Parreiras, 126
- C-01. Chav. port. Inf. Imo-
vil. Av. P. Vargas, 417 - 119.
Tel. 224-8901 224-8520.

IPANEMA - Alugo apart. edif.
luxe, apart. quarto, sala, dep.
compl. grande terraço, 4 mil.
Pirajá 247. Chav. pert. e apart.
leme 3 qtos. s. dep. 2 banh.
gar. Tr. 267-8425.

PRUDENTE MORAIS 1441/ 401
- Varanda, sala, 2 qtos. banh.
dep. completas. CrS 5.800,00 e
tx. Trat. IMOB. SUIÇA - Vis-
conde Pirata 580 ljs. 320 a 322.
Tels. 267-1271 - 267-2878 -
CRECI 4922.

PALMARES Aluga apt9 XA Rua
Gilberto Cardoso, 270 - C/ tel.
sla. 3 qtos. cez. 2 banhs. dep
emp. ares c/ tq. chav. c/ port.
Aluguel Cr$ 5.500,00 mais txs.
Trat. Av. Graça Aranha 226/
109. Tel. 224-4664 CRECI 2565
ABADI N9 15.

RUA NASCIMENTO SILVA N9
39i IPANEMA - Aluga-Se o
excete. apto. 102 de fte. c/
telefone composto de 3 qtos.
c/arms. embutidos e atapeta-
dos, ampla sala, cozinha gde.
área de serviço e vaga de ga-
ragem. Ver no local o tratar
c/ESTASA pelos tels. 225-Ó891
e 245-9269. CRECI 7138.

AFONSO TAUNAY, 165 a 100
mts. da praia casa c/ salão, sl.
jantar, 4 qlos., 3 banhs. coz.
«marie, telef. varanda e iar-
dim. CrS 14 000,00. Trat. IMOB.
SUIÇA - Visconde Pirajá, 580
ljs 320 a 322. Tels.: 267-1271
- 267-2878 - CRECI 4922.

ADM. NACIONAL S. A. aluga
casa Rua Cnte Júlio de Moura
228 c/tel. garagem, arm. emb,
sala, 3 qlos, 3 bsnh, e demais
dep. Ch lote 7 tr. Av. Pres Ant
Carlos 616 29 Tel. 24(2-1314 e
252^11236 (J-439) è ABADI 19.

BARRA - Itanhangá Golf Club.
Alugo casa c/sal. living 3 qtos.
dep. telef. água própria. Alug.
15 mil. Ver R. I tal lia Fausta
270. CRECI 914. Tel. 246 2392.

ADMINAS ALUGA ótimos aptos.
mobiliados p/ temporada. Inf.
275-2494 Prin. Isabel, 7 »/ 219

_CRECI J-391.
A BAS1MAR, tem os melhores

aptos, mobiliados p/ temp.
curta ou longa. Barata RiÇ»iro,
90 s/ 205, 236-3822, 255-0371,
255-7499. CRECI J-401

APTOS. MOBILIADOS - T.mpo-
rada ou contrato. Preço» m«-
dicos. C.nsulto Atlantic* Rio
_ B. Ribeiro 87/201. - Tel.
255-3290. 

A 2 PASSOS DO MAR Vista ro-
mantica mobiliado tudo novo
conjugado equipado gelacteira
etc. 235-0535 CRECI 7502-

ALUGO APTO. no Flamengo por
temporada d* 2 mesas, «ala, 2
qtss. dep. empr. uma grande
área, tod» mobíliaro. Cr$ . , .
4.200,00. Tel. 255-7618.

COP. TEMP. mob. luxo S. Clara
128/ 503 «|. praia 2 q. s. cop-

coz. área 2 b. tv. gel. ele Ac
6 pes. ch./ port. s/ dom. 1.
235-3599.

C. R. B. ADM. LTDA. preço opto.
oases mob. p/temp. ou contrato
compra e venda. F. 256-8183.

AIL'GA-SE - Apto. sala, 3 quar-
tos, banheiro completo e totl-
le.e, óep. complelas'vaga para
à carros. Rua Uruguai, n9 380
bloco B. Apto. 606. Preço:
CrS 5.000 00 Tel. 264-6183.

ALUGO — Quarto mob. na Tlju-
ca p/ 1 ou 2 moças. Tratar R.
Ibituruna, 60/103. Não pode
cozinhar.  

ANGLO AMERICANA - Sampaio
Viana 24/8JI, ót. apto. salão,
2 qts. coz. área gde. dep. emp.
banh. Ia. loc. Ch. port. Inf.
255-0331. CRECI J 343.

ÃLUGA-SE Apto. 3 quartos, de-
mais deps. Rua Barão de Mes-
quita, 380/201. Tratar no local.

AIUGA-SE, apto. 305 R. Clóvis
Beviláqua, 86 - Tj. 3 qs. s.
coz. banh. dep. emp.

ALUGA-SE vaga no Edifício Ga-
ragem Centro Comércio Tijuca
(Saens Pena) R. Soares da Cos-
ta 10. Tratar 231-0061 Dna. Ju-
dith ou Sr. Stefan.

ALUGO GARAGEM 500,00 -
Edifício comercial Rua Conde
de Bonfim, 297. Tel. 254-0729.
Carlos. 

A CAJUTI - Aluga apt. c/ sl,
2 qtos. coz. ban. dep. emp.
gar. Ver R. Josó Higino, 76/
104. Chvs. c/ port. Tf. 233-3525
J/362.

TIJUCA — Alugamos excelente
apto. a Rua Barão de Mesquila,
510/ 608 com alguns móveis,
todo atapetado c/ sala, 2 quar-
tos com arma. embts. cozinha
banh. dep. empr. e garagem.
Ver no local. Tratar Tria-Adm.
Imóveis. Ltda. Rua México, 164
. 9? andar. Tels. 224-8576 -
224-4609 - 224-9309. CRECI
L188. (C

TIJUCA aluga-se do luxo ept9
207 Rua Aguiar, 71, com sala,
3 qtos. atapetados, banh. coz.
dep. comp!. com srmários, gi-
rag-=m. Chavo com porteiro.
Tratar Av. Frank]in Roosevelt,
194 s/l. 204 fone 222-7169 e
224-6407 Adm. Coimbra Ltda.
CRBCI J.214 ABADI 023.

ALUGO V. ISABEL Apto. c/ 2
qtos. sala WC e.-npreg. área
et:, (não tem condeminio). Ver
hoie até 13.00 hs à Av. 28
Setembro 407-A C/4 apt. 201.
Tratar na DOMUS - R. da Qui-
tanda 19/ 406. Tel. 231-0841.
J^RECMÓOil;
ALUGA-SE, quarto para casal

sem filhos 700,00, 3 meses de-
pósito. Rua Torres Homem, 633
c/ 6. Telef. 228-4769. Fonseca.

ALUGO apto. 2 q., »,, dep.
emp., gar., arm. emb. — Alu-
guel CrS 2.900,00 o taxas. Ve'
R. B?rõo Bsm Refro, 606/ 801
— Chaves porteiro. Tratar tel.
2C8-2357.

ÃDmTNACIONAL S.A. aluga ap.
104 Rua Barão de Vassouras
31 e/ sala. 2 qs, c/ arm. emb.
tinteko, banh. coz. área, dep.
emp. e garage'm Ch. c/ port.
Tr. Av. Pres. Ant. Carlos 615
29 Te!. 242-1314 e 252-1236

_U_489) ABADM9;
AOMl" NACIONAL S.A. aluqa ap.

207 Rua Vise. de Abaeié 114
\~J hnll, s<t!a, 2 qt. varanda o
demais dep. Ch. c/ zelador Ti.
Av. Pres. Ant? Carlos 615 •-
29 Tel. 242-1314 e 252-1236
4-Í.I89) ABADI 19.

APTO. 302 - 'A R. Visconde
de Santa Isabel, 143 c/ sala,
2 qtos., coz. e dep. emp. Ver
hoie. CrS 2 700. Chs. c/ port.
Tr. Av. Rio Branco, 185/1307.

TIJUCA - Aplo. 102 -
gino, 46 — 2 qtos.
empreg, ch./ 103
256-3028 - 252-5749
1087.

José Hi-
s/l, dep.

Trat.
CRECI

TIJUCA - Apto. 403, Cel. Cor-
rea Lima, 71. Conjugado c/
coz. Ch. c/ port. Trat. 256-3028
-252-5749- CRECI 1087.

ALUGO sa!» 2 qtos. deps. Pça.
Saens Pena Beco Dehoul 15/
201 entrar Des. Isidro seguir
SI de Pirassinunga sl. 2200
mais taxa. V/ local T. 252-0982
252-8551 CRECI 1294, .

ATENÇÃO - Ótimo apt. |to. C.
Mil. c/ sl. 2 qtos. coz. ban.
dep. emp. gtr. Ver c/ port.
R. S. Fco. Xavier, 393/ 204 Tf.
233-3525 J/362. __.

APARTAMENTOS - Temporada
todos os tipos, dias, meses,
contrato "APTA". Princesa Isa-
bel, 7 sl. 215. T. 275-5248.

APTO R. STA, CLARA 86 - Em
Copa. q. e sl. sep._ coz. ban.
mob. c/ TV gel. e utens. Men-
sal CrS 3.600. Ch. pert. Qualq.
hora 255-8204. 

IMOB. CANTIÇAO - Alugo ap.
1202 (la- locação) Rua Alberto
de Campos 10 bloca 1 c/ 2
qtos. sl., com arms. embuts.
sinteco bh. soe, coz., dep.
empreg. garag. Chav. c/ PO".
Tels. 242-3373 - 242-5795 -

252-9619 - CRECI 3117.

SIQUEIRA CAMPOS_274/701 -
3 qtos. salão, deps. arms. embs
var. frente, pintado. Ch. pon.
Infs; 224-3094 de 2a. a óa.
depois 14 hs

ALUGA-SE apartamento mobilla-
do, telefone, garage. Rua Re-
dentor, 301. Ipanema. Chaves
porteiro.

ALUGAMOS Afranio dc Melo
Franco, 85, sala, 4 qtos. (arms.
embts.), 2 ban. soe deo. comp.
e garagem. Quadra oe pra;a.
SOIMAR, Av. Copa, 750 -
s/750. Tels. 257-0484 -
256-9798. Ass. ABADI n9 39.
J. 511

IMO». CANTIÇAO - Alugo sala
grupo 1105 (Ia. locação) Av.
Ataulfo de Paiva, 1079 Edif.
Vitrine do lebion c/ garg.
Chav. c/ Sr. Arllndo Tels.
2423373 - 242-5795 252-9*19
- CPECI 3V17.

SALETA — Qto. iard. Inverno
banh. coz. decorados claro 2
o/ andar c/ móveis R. Bulhões
de Carvalho, 591/ 501. Chave
port. CrS 3.200. T. 287-8273.
CRECI 2903.

SALA DE JANTAR, s. de estar,
2 quartos, ot? empreg. e
demais depend., em excelente
prédio, R. Barata Ribeiro, 759
aptos. 805/903. Ch, c/ porteiro.
Tr. 26S-4430J

R. VISCONDE DE PIRAJÁ' 585
APTO. 403 - Alugs-se c/ 1
qutrto e 1 sa.'a separados, coz-,
banheiro e área c/ tanque,
ch-aves c/ porteiro e tratar
CENTER IMÓVEIS LIDA. Av.
Almte. Barroso, 63 s/ 806 gel.
224-8307 e 224-9402 - CRECI
J-412. Assoc. ABADI 022^

UNIVERSITÁRIO - Aceita sócie
p/ apto. Copa, conjug., ar
cond., q. da praia, gelad,, me*
bil. Pco. 1 500 fone 286-1561.

VAGAS para rapazes uma qua-
dra da praia 1.000,00, que tre-
balhe fora. Peç» referências.
255-8077.

VAGA moça óú senhor» am-
biente fino não fale com por
teiro Av. Copacabana 403/302.

AV. DEIFIM MOREIRA 662 AP-
TO. 704 — C/ 2 vagts de gera-
de "Samurai" 3 banheiros so.
ciais, copa-coz. 2 quartos d;
emoreçada e dema:s ctepen-
dências comoleMs. Chívas c/
por"eiro e tr.tar CENTER IMO-
VEIS LTDA. Av. Almfe. Barrcso,
63 s/ 8C6. Te!. 224-8807 e
224-9402. CRECI J-412. Assoc.
ABADI 022

IPANEMA - Aluga-se apto. 2
quartos, 2 salas, dois barmeiros
sociais, demais dependências e
garagem. Chaves no local. Rua
Alberto de Campos, 101/ 102.
Triaar pelo tel. 232-7913.

R. GOMES CARNEIRO 161/ 601
— Living, sala de |antir, 4
*tos., 2 banheiros, telefone,
garagem, dep. completa». Sem
móveis 11.000 e txs. com
móveis Cr$ 13.000 e tx». - Tr.
Imob. Suiça - R. Vise Pirajá
530 - l|s. 320 a 322 - Tel.
267-2878 267-1271. CRECI 4922.

SALA «ito sep. depend. empreg.
armários embut. papel parede.
armário e cama prática no qto
empreg. R. Alberto Campos 25
«pt9 210. Chaves porteiro
268-5520 e 233-7880.

CASAS E TERRENOS
ALUGO - Casa, sala, qto. coz.

banh. corredor. Ru» Major Toja
126. Vidigal LeMon.

IPANEMA - Aluqo Ia. loc. luxo
Cr$ 11.000,00. R. Aníbal Men-
donça, 108 ap. 704 c/ salão
3 qtos. (1 suite) arm. emb. 2
banh. soe copa coz. dep. ga-
ragem ch. porteiro. Tratar
294-2722.

IPANEMA - Aluga-se ótimo
apartamento na Rua Visconde
de Pirajá, 500 apto. 501. 2

quartos e dependências. Chaves
com o porteiro. Tratar
242-9214.

IPANEMA - Aluga-se apto. BOI
à R. Visconde de Pirata, 197

c/ 3 qtos. 1 salão, 2 banhs.
sociais, área, dep. c.mpl. ernp.
copa-cozinha - «aragem. Alu-
guel: CrS 9.000,00 mais txs.
Chavs. c/ porteiro. Tratar RIO-
POLIS IMOBILIÁRIA LTOA. ã
Av. R. Branco, 277, sls. 809/10

Tels. 232-2896 e 232-7726.
CRECI 2191.

GÁVEA, LAGOA H
JARDIM BOTÂNICO
ALUGA-SE - Na Av. Lineu de

Paula Machado, 905/206. Ia.
locação. Sl. dupla, 2 qtos. 2
banhs. 1 suite. Prédio luxo,
garage c/ ou s/ móveis. Cha-
ves c/ porteiro. Tr. T * I .
275-0808.

CASA ALUGO - Mobiliada, sa-
lão, 3 qtos, 2 bajihs, deps, |ar-
dim, gar. Cr$ 10.000,00. Tratar
tel. 294-2851.

JOATINOA CLBMA IMÓVEIS -
Aluga casa alto luxo, nova, 3
niveis, vista toda Barra, c/ ou
8/ mobilia. Tel. interfone, toda
ajardinada, piscina, 5 qtos. 3
suites, garagem 3 carros, cozi-
nha moderna, área e depen-
d&nctas completas. Ver Rua Jo*
sé Pancetti, 380. Seguir Estrada
Clube Costa Brava, das 14 ás
18 h. diariamente. Tritar Ouvi-
dor, 130 2a, s/loja. 217. Tela.
283-2748 e 232-7271. CRECI
J-496.

RECREIO - CASA C/ PISCINA
— Aluguel da apenas Cr$
7.000,00 Exceto c/ telefone,
grande terreno arborizado, com
2 amptas salas, 3 grandes quar-
tos sende um suite, todos c/
armários embutidos c/ revesti-
mento em camurça, exceto, co-
zlnha c/ armários, dependên-
cias Isoladas p/ caseiro, vaga
de garagem coberta para 3 au-
tos etc. Ver no locai à Rua On-
ze n9 75 localização KM 15,5
Rio—Santos, entrar a Esquerda
na Av. Guilherme de Almeida

e seguir até a n9 686 Tratar
c/ ESTASA pelos Tels. 225-6891
e 245-9269 CRECI 7138.

ALO TURISTAS - Dia/mes ap-
tos. partir 120.00 férias fim se-
mana. 257-5024 e 257-1502. Co-
pacabana, 542/309. 

ALUGA-SE - Lindo apt. qto. sa-
Ia se»., finamente mobiliado,
cobertura. Paste 3. Ia 12 me-
ses . BASIMAR 236-3*22
255-0371 255-7499 CRECI J-401.

ALUGAMOS APARTAMENTOS -

Mobiliados ou não. Temporada
. Contrato - Zona Sul - Aluga-
mos ou vendemos seu imóvel.
Consulte-nos sem compromisso.
TOBVS IMOVEtS -?• Wlguel
lemos, 67-A • 2 3 5-6939,
255-2173, 255-5849. At. sába-
dos, domingos e f e r i a d o s .
Qualquer idioma. (J-710). H.

ALUGO — Temporada — apt.
conj. Flamengo. Mobiliado c/ar
refrigerado etc. Trino, 284-2405,
C. 1285.

ALUGO COBERTURA R. Rodolfo
tantas,' com terraço, sala, 2

Otfos. ar cond. etc. Tel.
255-485».

COPACABANA TEMPORADA
Alugo-se apto. mob., qto., sala,
sep., coz., banh., área tanque,
claro, arejado, limpo. Av. Co-
pacabona, 828 ch. port. Severl-
no, tel. 257-6914/ 267-1938.

COPACABANA. Temporada lon-
ga. Frente, mar, sl. qto. conj.
mobil. Rua Miguel Lemos, 8/
702,

COPA - STA. CLARA - Prédio
de classe. Alugo ap. loia,
mobiliado c/ qosto, sala e 2
qtos. banh. em cor. pint. nova,
interfone, gel. fina roupa de
cama, mesa, banh. cort. louça,
etc. 252-0373 - 257-3275 -
CRECI 100. i__

COPACABANA, quarto, sala,
cezinha, banheiro, mobiliado.
Trator oom proprietário. Tel.
236-Í362. Só para rapaz.

EXCELENTE APTO. - frente, 3
qtos., salão, 2 banh.. dep.
emp. gar. privativa. Mobiliado,
atapetado, ar cond. c tels. R.
Francisco Otaviano, 67/305,

A CAJUTI - Aluga apt. c/ sl.
2 qtos. coz. ban. dep. emp.
gar. cond. Ver R. José Higino,
76/ 104 chvs. c/ port. Tf.
233-3525 J/362.

ALUGO APART» 806 - Rua Uru-
guai 380-C, esquina C. Bonfim.
Quarto e s*'a e dec-end.
CrS 2.300. Tratar 261-7559/
201-6718.

TIJUCA - Alugo opto. luxo, c/
garagem, fte, 2 qts. slão, dep.
emp. área, etc. Vr. R. Uruguai,
299. Tr. CONFIANÇA, Imob.
Adm. CRECI J-423.AV. P. Var-
gas 1146 ¦ 99 and. 243-0609,
223-0449, 223-1509.

TIJUCA - Alugo ótms. apto.
novo c/ garagem, 2 qts. sla.
dep. emp. área, etc. Vr. R.
Carlos Vasconcelos. 43. Tr.
CONFIANÇA, Imob. Adm.
CRECI J-423 Av. P. Vargos
1146 • 99 ond. 2430609.

TIJUCA - Aluga-se apto. de
frente, c/ sl. 3 qtos. banh. coz.
dep- compl. c/ sinteco, arm
embut. em I qto, e v. garage.
Ver hoje e amanhã de 8 às 12
hs. no R. Afonso Pena 71, ap-
to. 801. Trat. R. Álvaro Alvim,
24 gr. 1105. Tel. 221-2163.

TIJUCA - Super luxo. Excelente
p/ executivo. Rua General Roc-
ca, 443 apts. 501, 502. Alug.
6 mil e 6.500, Alto luxo, Ia.
locação, vaga para 1 ou 2 car-
ros, c/ 3 qts., suite , arm. emb.
sinteco, coz. moderna, demais
deps. Ia. locação. Chaves lo-
cal. Tratar Trav. Poço, 23 s/
207, CRECI 1663. 

ALUGA-SE - Ap. 303 R. Conde
de Eonfim 112 c/ sla. 2 qtos
coz. banh. área serv. jard. inv
pint. e sinteco novo. Aluguel
CrS 3.200,00. Chv . port. Tr
APSA Tv. Ouvidor, 32/59. Tel.
242-6060. CRECI 253. Assoc.
à A BA PI.

ALUGA-SE - Apto, Moura Brito
108/302. 2 qs. sa4a/cozinha
dép. emp. e garage. OS
3.800,00. Ver com porteiro.
Tratar Vera Tel. 242-8071. Eras-
mo Braga, 227/901.

TIJUCA - Alug. fte. tip. cos.
2s. 2 q. copa-coz. deps. área.
local exe V. R. Rego Lopes.
20 apto. 3 das 11 ás lójhs. 4
mil. Trat. 268-1235. *

TIJUCA - Alugo 2.800,00. Apto.
Ia. loc. sala, 2 qlos. c/ gara-
gem. Rua Gonzaga Bastos 209.
Bloco E. Apto. 1CC6 Ch. portei-

FLAMENGO - Olimo saja 2
«tos. deps. todo mobiliado.
Inf. SÓBRIA ADM. 245-3983
ou 285-0748.

IPANEMA - Mobiliado 3 qtos.
sala dep. emp. telefono frente,
claro, limpo, varandas. Fone
227-9965. Alug- 8.000,00.

ÓTIMO CONJUGADO - Melhor
ponto de Copacabana, frente,
mobiliado, dias/ mês. Tr. cl,
prop. Rua Santa Clara, 115 op.
910.

PARTICULAR ALUGA - Fino
apart? em Copacabana, qto e
sola separados p/ pessoas fino
trato. Tel. 266-7024

ALUGO qto. e sala N. S. Copa-
cabana. Linda vista para o mar.
Tel. 255-4859.

A PREDIAL LEME ALUGA -
TEMPORADA - Ap. 3 qtos., 2
slas. dep. emp. Sito Belfort Ro-
xo esq. Atlântica. Tel.:
275-8349 - 275-5449. CRECI
275-8349 - 275-5449. CRECI
J-383.

ALUGO: lindo ap. seml-moklll.-
do o decorado e/ qto. o «I.
separadas, dep. cemp. «mp.
vaga na garagem • telefone.
Roa Visconde da Pirajá, 247/
803 - Var das 9 It 14.30.is.
no Ioc.1. Tr.lar 2a.-f.lra p/
tels. 242.5450 - 2424443. -
CRECI - J-515.

IPANEMA - Alugo Arpoador
2 quadras prata ótimo apto. c/
2 qtos. e sala atapetados c/
cortinas arm. embut. banh1?.
mármore copa coz. dep.
completas. — Prédio luxo
Cr$4.500,00 mais taxa. Rua
Antônio Parreira, 138/ 302.
Chaves c/ port. Tel. 224-7771.
CRECI J-502. ABADI 72.

ALUGO APTO. DE FRENTE. -
Jardim Botânico, cl vista. Sala,
3 qtos., arms. embs. banhs.
deps. emp. pint. nova. Tel.:
287-7136.

ALUGAMOS R. Jardim Botânico,
111 /902, fte. sela, 3 qtos. 2 ban.
soe. dep. comp. e garagem.
SOIMAR, Av. Copa, 750-s/ 705.
Tols. 257-0484 - 256-9798. Ass.
ABADI n° 39.

ALUGA-SE ótimo apt9 3 qts., 2
sls., j, inv. dep. compl. Ver
porteiro. R. Von Martius n9
325 ap. 203.

SAO CONRADO - F. Torres-Vaz
- Aluga casa Rua Julieta Nie-
meier n9 37 jardim, piscina,
sauna, salão, sala intima, 4
qtos. banheiros, garagem,, dep.
empflef. vestiários, salãe jogos,
telef. 2 cozinhas, depósito.
Chav/ local. Inf. 232-987»
CARLOS VAZ CRECI J-458.

ALUGA-SE um confortável quar-
to, a uma moça ou rapaz que
trabalhe. Ver e tratar Merques
de S. Vicente, 86/412^

AV. LINEU PAULA MACHADO
- 850/ 603 - 3 qts. salão, 2
banhs. copa-coz. dep. garagem,
atapetado lei. Chav. port.
Manoel. Tratar 224-3440 d* 2a.
a 6*. djpois 14 hs.

LOJAS,
ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS
NA ZONA SUL
ALUGO sala c/ recep. e gar. Ia.

locação. Av. Ataulfo de Paiva
1079 sl. 603. Chave port.
252-8211/ 222-3875. CRECI
J-539.

A PREDIAL LEME ALUGA -
COPA - TEMPORADA. Ap.
peq. vista p/ mar. R. Djalma
Ulrich. Preço 3.500. Det.: Av.
Princesa Isabel, 7 loia 9. Tel.
275-8349 - 275-5449. CRECI
J-383.

APT. MOBILIADO - Temporada,
excel. sala, 2 qls. dep. ar
cond. tel. TV. .256-3092 ou
257-6333.

ALUGA-SE apto. (jóia). Mobilia-
do, «ala, 2 qts. dep. «ar. Ver
porteiro. R. Toneleros 153 ap.
708. Copac. Tel: 236-44*5.

SUITE EM COPACABANA - A
50 mts da praia, totalmente
mobiliada c/ hall de entrada
independente. Aluga-se a 1
Hessoa ou casal idôneo sem
filhos e que trabalhem fora,
por dia, semanal ou mensal e
temporada. Infs.: p/ tel.
256-1436 c/ Dona Graça-

TEMPORADA APTO - Com.
mob., TV„ perto praia, 2 ambs.
R. Prado Júnior, 48/812. P/
manhã 235-2109, à tardie no lo-
o&l,

TEMPORADA apt. conjugado
peq. mob. da p/ 2 pessoas 100
'I dia. Av. Copa, 1032/ 201.
Tel. 247-8492 a partir das 10
ès 20h,

TEMPORADA - Alugo ap. 202
frente R. Sta. Clara, 175 - sita.
qt° mob. gel. CrS 3.000,00 ch.
c/port.

TEMPORADA FLAMENGO FREN-
TE — R. Sen. Vergueiro. Alugo
étimo ap. conj. mobiliado c/
gel. p/l ou 2 pessoas. Tele-
fones 245-75*0, 245-9125.

ZONA NORTE

ADM. NACIONAL S.A, aluga ap.
304 Rua Sen. Furtado 45 c/ sa
Ia, 3 qt. banh. etc. Ch. port
Tr. Av. Pres. Ant. Corlos 615

29 Tel. 242-1314 * 252-1236
(J -4891 ABADI 19.

ÃDM. NACIONAL S.A. aluga aj,.
202 Rua Teixeira Soares 1T7 c/
hall, sala, 2 qs, var, demais
dep. CrS 2.600,00 Ch. c/ pert
Tr. Av. Pres. Ant9 Carlos 615

2? Tel. 242-1314 e 252-1236
(J-489) ABADI 19.

ADM. NACIONAL S.A. aluga ap
301 Rua Gal. Roca 426 fte. hall,
sala, 3 qs, banh. coz. dep
emp. e área Ch. c/ port. Tr
Av. Pres. Ant. Carlos 615 -
29 Tel. 242-1314 e 252-1236
(J-489) ABADI 19

ADM. NACIONAL S.A, aluga ap.
307 Rua Haddock Lobo 61 Bl
B c/ hall, sala, 2 qs, banh. coz
dep. emn. e área CrS 3.500,00
Ch. c/ .port. Tr. Av. Pres. Ant.
Carlos 615 - 29 Tel. 242-1314
e 252-1236 (J-489) ABADI 19

CATUMBI - Aluga-se apt9 201
da Rua Itapiru 1160 c/ 4 qtos.
sl. etc. Chave no bar. Tratar
R. Quitanda, 65 / 109 - Tel.:
222-6712 ( CRECI 3680 ).

CONDE BONFIM, 406-A, apto.
706. Alugo c/ qto. sala, «aleta,
bh. e coz. CRECI 1323.

HADDOCK LOBO, elugo apto.

pequeno casal ou pe«so« so
1400 e taxas Av. Paulo Frontim
245-302 Tel. 264-4690.

TIJUCA - Alugo-se ap. 204 R.
Conde de Bonfim, 1.138. Sala,
2 qtos. coz. bamh. dep. emp.
garage. Alug. CrS 3.300. Ch.
c/ port. Tr. Lowndes Sons. Av.
Pres. Vargas, 290 - 29. Fone.:
253-5622. CRECI J-25. ABADI
21.

ALUGA-SE APTO. - Todo de
frente, sl. 3 qtos, deps. e gar.
R. Vise. de Santa Isabel,
654/201. Chvs. port. Tr.
268-9615.

GRAJAU - AÍugõ~R. Vise. Sta.
Isabel ,489 ap. 901 c/ 3 qtos.
(1 suite) c/ ar c«nd.) sala, cox.
banh. qto. e dep. empr, área
c/ tq. e garagem, linda vista,
Io. loc. Alug, 5.000 e txs. —
Chaves portaria e tratar 2n.-f,
231-3783 - CRECI 3871.

GRAJAU Alugo ótimo apto. 3
qtos. c/ arm. emb. slão, dep.
emp. área, etc. Alug. 3.000.
Ver R. Saborá 27/201 - Tr.
CONFIANÇA, Imb. Adm. CRE.
Cl J - 423 Av. P. Vargos, 1146
99 and. 243-0609 223-0449.

GRAJAU — Alugo apto. frente,
3 qtos. sala coz. banh. área c/
tanque dep. empreg. R. Ita-
baiana, 83/301. Chaves c/ sin-
dico. Tratar "ACIR" - ADMI.
NISTRAÇÃO S/A. R. Álvaro Al-
vim, 27 s/loja. Tel. 224-7771.
CRECI J-502. ABADI 12.

GRAJAU' - Alg. apt. 301 da
Rua Sá Viana, 57-A fundos sl.
e 3 qtos. e dep. Aceita depósi-
to ou fiador as chaves no apt»
201.

GRAJAU - Alugo-se apto. 101
do Rua Campinas, 219 c/ 2
quarto, sala, cozinha e dep.
c/ telefone e ar refrigerado.
Aluguel CrS 4.000,00 mais en-
cargos. Tratar c/ Dr. Sant'Anna.
Tel. 252-5549. Chaves no local.
CRECI 4703.

TIJUCA - Aluga-se c/ gorage
e dep. compts. ót. epto. revest.
c/ pap. parede, sala 2 qtos.
c/ arm. emb. Cr$ 3.800 mais
txs. Ver R. Conde Bonfim, 839
- ap. 502. Chaves c/ port. Tr.
Av. Graça Aranha, 57 s/ 409.

TIJUCA - Alugamos ap9 102,
R. Uruguai, 288, Bloco M, c/
3 qtos. sl. coz. banh. área.
Pint. novo. Ver hoje 10/ 14h.
Tratar PREDIAL APOLO, P.
Saens Pena, 55/705. T. 284-4993
- CRECI 575.

TIJUCA - HELDER MADAll
IMÓVEIS LTDA. Aluga em Ia.
loc. aps. 301/302 à R. Gen.
Roca, 161 c/ sl. 3 qs. (suite)
2 bs. s. dep. compl. c/ 2 vagas
na gar. Cr$ 3.800 mais txs. Ch.
c/ port. Tels. 2 4 3-6512/
223-4049. CRECI 748.

TIJUCA - M. L. GARCIA, aluga
sala, 2 qtos. dep. comp. Av.
Maracanã, 1905/103 e 607. En-
trtr p/ C. Bonfim, 1136 chs.
port. 235-3395 - 236-6166.

TIJUCA - Aluga-se B. Mesquita,
126/ 603 aplo. s. 2 qtos. c,'
arm. tel. garage d. comp.
Chav. no local. Tel. 248-2302.

TIJUCA - Aluga-se ed. luxo,
Ia loc. R. Pereira Nunes, 114
ap. 1803 BL. 2 - Sola, 3 qtos.,
(sendo 1 suite), banh.
coz. área dep. emp. garagem.
Alug. CrS 4.500. Ch. c/ port.
Tr. Lowndes Sons. Av. Pres.
Vargas, 290 - 29. Fone:
253-5622 - CRECI J-25. ABADI
21.

IMOB. CANTIÇAO - Alugo op.
801, Rua Desembargador Isidro
29 c/ 2 qtos. sl. arm. embut.
ar condic. coz. bh. soe dep.
empreg. Chav. c/ port. Tels.
242-3373 - 242-5795 -

252-9619. CRECI 3117.

IMOB. CANTIÇAO - Alugo ap.
231 Rua Dr. Satamini, 292 blo-
co C, sala dupla, suite, demais
depend. garag. chav. c/ port.
Tels. 242-3373 - 242-5795 -
752-9619 - CRECI 3M7.

IMOB. CANTIÇAO - Alugo ap.
802 (Ia. locação) Rua Bsrao de
Itapagipe, 445 Bloco A c, 3
qtos., sl., c/ sinteco bh., soe,
coz. dno. empfeg. Chaves no
local Tesl. 242-3373 242-5795
- 252-9619 - CRECI 3117.

AlUGO LOJA c/ 145 m2 R. Hu-
malta 161 frente Rua Qualquer
ramo ai — 14 mil mais taxa tnf
252-0982 252-8551 CRECI 1294.

TIJUCA,
RIO COMPRIDO
E MARACANÃ
Â195Õ - Apto. «Ia. 3 qtos.

dep. comp. Rua Campos Sales,
n-9 144 — Tratar Sr. João (por-
teiro).

ALUGA-SE APTO. Sl. 3 qtos coz.
banh. dep. empr. R- Cândido
Oliveira 52/ 301 Rio Comprido.
Ch. c/ port. Tr. Hadock Lobo,
33-"D" Sr. AMÉRICO.

ALUGA-SE 2 ót. aptos, c/ 2
qtos. sala dep. compl. 410 a
110. R. Conde Bonfim 831 -
Ch. c/ Zaga ap. C-02. Telefo-
ne 221-3771.

PROX. SAENS PENA - Sala 2
qtos. copa coz. atapet. papel
parede temporada vazio. 2.950.
CRECI 3016. 226-9198.

PALMARES aluga aptí 204 Rua
Santa Alexandrina 428 bl. fun.
dos. Salão, 3 qtos. coz. banh.
área dep. empr. Chav. port.
Aluguel Cr$ 3.500,00 mais fxs.
Trat. Av. Graça Aranha 226/
109 Tel.: 224-44*4. CRECI 25*5
- ABADI N9 15.

PRAÇA SAENS PENA - Aluga-
se R, C. Bonfim, 396 apt. 406.
Ch. portaria Sr. João. Tr. Des.
Isidro, 19.

TIJUCA - Aluga-se ap. 206 -
R. Conde de Bonfim, 590 -
Sala atap., 3 qtos., (sendo 1
c/ ar cond.), banh. coz., área,
dep. emp., garagem. Alug. Cr$
4.100 - Ch. ap. 109 p/ f. Tr.
Lowndes Sons. Av. Pres. Vargas
290 - 29. Fone: 253-5622.
CRECI J-25. ABADI 21. _¦

TIJUCA - Aluga-se o apt° 608
da Rua Haddock lobo, 181 de
sl. qto. coz. banh. dep. de
emp. Chaves c/ port. Trajar
União Imobiliária Ltda. Tel.
252-5008. CRECI J-301-

TIJUCA - Aluga-se apto. 203
S. Francisco Xavier, 258 salão,
3 qtos, banh. lavabo, coz. em
cor, dep. compl. e garag. Cha-
ves c/ port. Tratar Tel
221-4235.

CASAS E TERRENOS

ALUGA-SE - CaSa. Rua Azevedo
lima, 265, Sobrado. Rio Com-
pri do.

ALUCO - Casa nova c/ quintal
e piscina. Cr$ 3.500,00. A Rua
Condeuba 154, Uzina. Tijuca.

CASA - 2 pav. aluge em terr,
de 550 m2 c/ quadra de vôlei,
ampla, estilo colonial espanhol.
R. Homem de Melo, 116. Hoje
das 12 ás 17 hs.

PALMARES ALUGA apt9 802.
Av. 28 de Setcmbr. 15-2
slas. j. Inv. 2 qtos. tel. v. gar.
coz. banh.- dep. emp. área.
Chav. c/ port. Aluguel
CrS 3.200,00 mais txs. Trat. Av.
Graça Aranha 226/109. Tel,
224-4664. CRECI 2565. ABADI
_n9J5.
QUARTOS PÇ, SETE - Vila Isa-

bel. Alugo independentes a
partir de CrS 600,00. Rua Luiz
B.rboso 134. Choves qto. 1 —
221-6390. Fiador.

SALA 3 qts. varanda dep. emp.
gde. área, pintado sinteco. R.
Eng. Gama Lob0 66, ap. 102.
Ver sáb., domineio, 2a. 9 as
12.30. Tel.i 255-6332.

VILA IZABEL - Alugo R. Sen.
Nabuco, 325/401. Ver no local.
Tel. 252-4721. Paulo. 

VIIA ISABEL - Aluga-te quarto
Independente p/ solteiro Ver
Rua Torres Homem, 270 q/ 15
fds. Al. 400,00. Tratar PRlMAR
Rua lucldio Lago, 126 gr. 401/
3 CRECI J-779.

VILA ISABEL - Aluga-íe exce.
lente apto. c/ 2 qtos., sela,
coz., banh., dep. de empre-
gada e área c/ tanque. A Rue
Visconde dc Santa Isabel n1?
223 ííito. 504. Tra-iar: LAB -
ADMINISTRAÇÃO IMCORPO-
RAÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS
LTDA. Rua Alcindo Gucnabara
15 grupo 1002. Chaves c/ por-
íe:TO.

V. ISABEL - Alugo apto. sl. 2
qtos. coz. e dep. emp. R. Men-
des Tavares, 13/802. T.
264-2063. 

VILA ISABEL - Aluga-se apto.
505. Rua Vise Sta. Isabel, 223
sala, 2 qtos. coz. banh. dep.
empreg. frente pintado. Chves.
c/ port. Cr$ 2.600,00 mais ta.
xas. Tratar Acir Administração
S/A. Rua Álvaro Alvim, 27 s/
loja. Tel. 224-7771. CRECI
J-502. ABADI-12.

CASAS E TERRENOS
ALUGO CASA e/ quintal ros.

ou comercio. C/60 m2 mais 70
m2 quintal. Chav. local. R.
Maxweel 190. Al. 3 mil mais
taxa. T. 252-0982. CRECI 1294.

AlUGO - Casa grande ter.
enorme. R. Sen. Nabuco, 40
p/ escrit. emprese ou clinica.
Trat. 237-3Ó45.

ALUGO Pref. fins comerciais,
casa c/ tel. Vise. Sta Isabel,
430 com 11 peças internos, 4
externas, Terreno 10 x 70. P.
10 mil Inf. 238-0667.

SAO CRISTÓVÃO
E BENFICA
ALUGO sobrado c/3 qios. sl.

deps. pint. sint. R. Bela 368.
Ch. fds. c/Sr. Assis. Tel.
230-3779. —

ALUGO, ap. s. 2 qs. coz. benh.
área e depend. Pintura, .Inteco
novos. Rua Costa Lobo, 119/
203. Chaves zelador. 

ALUGA-SE — 1 quarto. Rua Bela,
169 opt9 301 — São Cristóvão
c/ Sr. Antero.

QUARTO — Alugo para rapaz.
Rua Frolick, 205. São Cristóvão.

5AO CRISTÓVÃO - LOCADORA
NAC. LTDA. Aluga ap9 403 sa-
Ia, 2 qtfs, dep. empreg. R. São
Januário, 805. Chaves c/ port.
Tr. Av. Rio Branco, 106 s/
1109, tel. 242-3137 - CRECI
J-150 e ABADI 18.

SÃO CRISTÓVÃO - Alugo qto.
p/ dois rapazes CrS 400,00 ca-
da em enz>ã de família. R. Costa
Lobo, 372 — Final Sníbus 472.

muútmços? ^
laufer

TELS.: ZONA SÜL:245-8128- NORTE: 249-0002-.TI JUCÁ: 24&7044

)KT0 PRETO
TELEX 212-1127 PARA O BRASIL E PARA O MUNDO

—————a— —a—

Armazena
Transporta
e Embala
desde 1940
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A P ARTAMENTO CONJUGADO ALUGA-SE, ól. ap. frente, 2 qs
coz. banh. Ver Rua Benedito
Otoni, 77 ap. 422. Cll_v_ com
porteiro. Tratar 242-8547 e
222J1852. fC

SÃÒ CRISTÓVÃO - Aluga-se
vagos p/ rc-paz que trabalhe
fora - 150,00 R. Célio Nasci-
mento, 73 — Barreira Vasco
- Jto. Av. Brasil - 9/14 hs.

CASAS E TERRENOS
ALUGO A CASA 7 a Rua J.sn-en

de Mello 52 c/2 qto. sala e
cozinha. Chaves na casa 8.
Alug. 1.200,00. Tratar Av. Rio
tranco 39 s/1809.

S. CRESTOVAO - JMTAVARES
aluga casa 5 R. Bonfim 186,
c/ si. 2 qtos. deps. Chaves p/
f casa 14. Tratar Av. Aimte.
Barroso 90 -79 Tels. 222-9191
- 242-2882 CRECI-J-449.

MÉIER E LINS
APARTAMENTO TIPO CASA -

C/ var. e gar., si. 2 qtos. e
demais deps. Alug. Ver Rua
Dona Romana, 403/101.

ALUGO, apto 2 quartos sala c
dependências. Rua Piauí, 265.
Me:.r aluguel Cr$ 1.800.

AMPLO. APTO. CASA, R. tran-
quila, 4 qtos. copa-coz. gde.
c/ armários emb. varanda, 2
terraços, dep. garage exc. 3
carros. Rua Thompson Flores,
122.

ALUGA-SE ap'9 103 fundos, R.
Coração d« Maria 4C0. Aluguel
2.500,00 mais taxas. Chaves c/
zelador Sérgio. Tr. R. Lucidio
Lago 91/ 302.

ADM. NACIONAL S.A. aluga ap.
403 bl. B Rua Ferreira d» An-
drade 526 fte. var., sala, 3
qlos., etc. ch. c/ zel. Ir. Av.
Pres. Ant. Carlos 615-29 tel.
242-1314 e 252-1236 (J-489)
ABADI 19.

CONJUGADO NO MEIER. Aluga-
se na R. Vilela Tavares 374 apt.
312. Ver no local c/ porteiro.
1.500,00. Trat. R. Aivaro Alvim,
24 gr. 1105. Tel. 221-2163.

LINS - Aluga-se apt. s., 3 qtoi.,
demais dep. Ver Rua Maria
Luiza, 30 bl. A apt. 203 chaves
c/ zelador ai. 1.800,00 tratar
PRIMAR Rua Lucidio Lago, 126
gr. 401/3, CRECI J-779.

UNS - Aluga-se aplo. 101 R.
Heraclilo Graça, 191 c/ XII c/
Tel. 2 q. «. b. coz. área e dep.
ti sinteco. Ver local. Tratar Dr.
ligo R. Manuela Barbosa 1/
207.

LINS — Alugo apto. frente, sala,
2 qtos. depds. - 2.500,00 mais
taxas. Fiador. R. Heraclilo Gra-
ça, 18-402. Chav, 201. 11 às
16.

LINS — Alugo apt. tipo casa,
salão, 2 qts. qt. banh. .emp.
área, varanda, vaga, R. Herácli-
to Graça 305 c/ 120.

LINS — Aluga-se quarto sala na
Rua Pedro de Carvalho, 496,
apto. 202. Ver das 14.00 às
18.00 hs.

LINS. Alugo apto. 2 qtos. sala
cop. coz. aluguel 2,300,00 e
taxas. R. Malupã, 8 apto. 101

MEIER - Apt. - aluga-se s., 2
qtos., demais depend. Al. CrS
1.800,00. Ver R. Miguel Fernan-
des, 691 bl. 8/402. Tratar PRI
MAR Adm. R. Lucidio lago
124 gr. 401/3 CRECI J-779.

MEIER - Alugo aptos, sala e
qlo. c/ armários e de 2 qtos.
R. Capitão Resende 206 . Ed.
54/301. 

MEIER - Aluge-se apt. fie. si,
2 qts. arm. emb. área, aluguel
3.200. R. Martins Lage 425 ap.
301. L uiz Medeiros Imóveis
CRECI 36415 TEL. 249-0225.

b. c. dep. comp. de empreg.
Ver hoje 9 ás 17 hs. R. do Ro-
cha, 152/303. Est. Rocha.

AMPLO APT. MADUREIRA -
Hail, sala, var. 2 qt. dep.
comp!. érea. Me.hor.rua Cen'ro
Bairro, Dagmar Fonseca 97, Cr$
2.530. Trat. R. 7 Setembro 98,
59 CRECI J426.

Ã'PREDIAL LEME ALUGA - Ca-
chambi, ap. 2 qtos. grdes. sla.
coz. ban. dep. emp. frte. sito
Garcia Redondo, 29/201. Cha.
ves c/ zelador. Det. Tel.
275-8349, 275-5449. CRECI
J-3B3.
BANGU - Alugo apt. 102 tipo
casa R. Am.najó 712 fds. si.
2 qts. depend. Chv, local. Tro*
tar IMOB. ICAL. 222-8383 -
¦245-9139. CRECI 797.

CASCADURA - Alugo aplo. 201
d sala, 2 qlos. banh. coz. Av.
Suburbana, 9648. Tel. 229-1391-

CASCADURA - Apto. c/ s., 2
qtos grandes, 2 varand. sint.
s/ condom. Al. 2.000. R. FI»
renlina 281. F. 201. Chave 101

CACHÃMBI - Aluga-se apt. R.
Tenente França 45/308 bloco
B 2 qtos. si. dep. vaga gara-
gem CrS 2.300, mais taxas Ver
no local chaves c/ porteiro
Tralar Tel. 222-0841 CRECI
J-387.

CASCADURA. Rua Ytamaraty 310
- Aluga-se 3 ap!9s. c/2 q., s.,
c, b.. área. Chaves local. Tra-
tar R. Ouvidor, 130/801. Tel.
242-4546.

CASCADURA. Alugo 3 aptos. 2
qs. s. c. b. área externa tudo
grande. Ver das 9 às 16. R.
Itamarati, 310 ap. 101, 201,
301. 2.200,00. Tralar R. Ouvidor
130. .89 s/ 801, 802. lei.
242-4546.

CASCADURA - Alugo Professor
Cancio Póvoa, 56 qlo. sala, etc.
Aluguel: 6.000,00. Tr. Dr. Vei-
ga. R. Silva Rabelo, 10 s/ 312
(Ver sábado e domingo).

DEL CASTILHO - Aluga-se ótim.
apto. 2 qtos. sal. coz. ban. e
ar 1.600, 2.000 chaves Av. Su-
burbano, 3913 todos dias. CRE-
Cl 3887. 

ENG. DENTRO - JM TAVARES
aluga apl. 307, R. Curupaiti 66,
sl. 3 qtos. demais deps. Chaves
c/ port. Tratar Av. Álmtc. Bar-
roso 90 - II. Tels. 222-9191
- 242-2882. CRECI J-449- 

ENGENHO DE DENTRO - Rua
Adolfo Bergamini 305/202 -
Aluga-se c/ 2 qts. s. c. b. dep.
emp. garagem. Chaves c/ port.
Tralar R. Ouvidor 130/801. Tel.
242-4546.

ENGENHO DE DENTRO - Alugo
apt. 2 qts. garagem. Preço
2.200,00, tudo incluído. Ver
Rua Dois de Fevereiro n9 908.

ENG. NOVO Rua Joaquim Távo.
ra, 42/202, frente c/rala, 2
q. dep. garag. Al. 2.500 mais
tax. c/ zel Tel. 238-6665.

FAMÍLIA - Aluga-se 2 vagas/
moças/ q./ trab. fora Rua 24
de Maio, 250-A Trat. c/ Dna.
Tereza. P/ da tarde.

IRAJA' - JM TAVARES aluga
apt. IOI, Av. Brasil 17.267 blo-
co 7, sl. 2 qtos. banh. coz.
árja c/ telefone. Chaves n/
administração do prédio. Tratar
Av. Aimte. Barroso 90 - 79.
Tels. 222-9191 - 242-2882.
CRECI J-449. 

MEIÉR - Aluga-se apto. tipo
cosa, com 3 qtos. cop-coz. sala,
banh, pequena faixa de quin-
tal, garagem interna só do ap-
to. R. Fábio da Luz n9 344 -

•Casa 13 ap. 101. Ver e tratar
local, Cond. 50,00.

MEIER - M. I. GARCIA aluga
sala, 2 qtos. dep. comp. gara-
g.m Ta. loc. Rua Medina, 226/
106. Aluguel, 3.300 sem taxas.
235-3395 - 236-6166.

MEIER - CACHÃMBI - Alugo
apto. qto. sl. coz. banh. área.
Rua São Joaquim, 258.

MEIÉR - EPE aluga Rua José
Veríssimo, n? 19 ap?. 305 sla.
2 qtos. demais dep. Chave
portaria. Tratar Av. Graça Ara-
nha. 416 s/ 610. Fone.:
242-2761. CRECI 518-J.

MEÍER - Alugo apto. R. Pedro
do Carvalho 50. Sala, 2 quar-
tos, dependências, garagem. —

Fone 2494)902.

CASAS E TERRENOS

INHAÚMA - Aluga-se apto. 2
qtos. sala, coz. banh. banh. de
empreg. Rua Moreira, 286/306
fd9s. Chaves apto. 207 - CrS
1.450,00 mias taxas. Tratar Acir
- Administração S/A. Rua Al-
varo Alvim, 27 s/loia. Tel.
224-7771. CRECI J-502 ABA-
DI-12.

MADUREIRA - Alugo casa,
quarto e süla separados cozinha
e banheiro. Aluguel 1.500. Rua
C-rolina Machado 928. Tratar
Amiranle Bdrroso 63 gr. 717.

OSWALDO CRUZ alugo casa sa-
Ia, quarto e cozinha. Cr$
1.250,00 com laxas. Rua Guará-
rams 32. Fundos. n

PILARES - Aluga-se ótima casa
c/ qto. sala demais deps. e ga-
ragem à Av. João Ribeiro 549
C/34. Ver local e tratar 2a.-fei-
ra tel. 231-1317. CrS 1.400,00.

QUINTINO - Alugo cas» 2
quartos tale • dependências
- Aluguel Cr$ 2.000,00 mali
taxas — R. João Barbalho -
575.

REALENGO - Alugo casas e
aps. Rua Montauri n9 29 fica
peno do Hospital Oliverio Krae-
mer. ____

ROCHA MIRANDA - Alugam-se
casa c/2 qtos. sala, coz. banr.
banh. Ver R. dos Diaman:es
1067 c/l e c/5 - Tratar R. Fre-
derico Méier, 32-A - (CRECI
J-512).

ROCHA — Alugo casa estado
nova c/ sinteko c/ 3 quartos,
sala e demais depend. direito
a estac. p/ carro. Aluguel
Cr$ 2.500,00. Ver Rua Gen.
Belford 398 só sábado dia 18
./ Sr. Videiro.

TERRENO - Aluga-se: (2002n)
cercado por parede (4,30) «I-
tura, portão de ferro (4,00) de
largura, próprio p/ deposito
ou garaga. Tratar Rua Ana Na*
ry, 2 104 - Estação do Ria.
chutlo.

VICENTE DE CARVALHO - Alu-
go exc. casa c/jardim 2 qtos,
sla. gr*, quintal dep. est. VI-
cente de Carvalho, 330. Chave
local Trat. R. Assembléia, 93/
1404. Tel. 222-3525. CRECI
3887.

LEOPOLDINA
ALUGO OLARIA R. Paranepa-

nema 1105 Bl. C ap. 105 sala
3 qtos. deps. ai. 2.300. mais
taxe. T. 252-0982. 25--8551.
CRECI 1294. 281-9756.

ALUGO 2 ótimos aptos. 2 qts,,
sl., coz., banh. e irea — Rua
Marechal Foch n9 309 aptos.
203 e 302. Ver no local das
9,30 às 13,30 horas.

ALUGO — Apto. quarto, sala,
cozinha. R. Gonçalves doi San-
tos, 63 fundos. Pça. do Carmo.

ALUGA-SE - Apartamento,
quarto, sala, cozinha, grande
área. Rua Ourique, 971. Fun-
dos. 101. Fiador c/ contrato.

ADM. NACIONAL S.A. aluga ap.
302 Rua Leopoldina Rego 236
c/ ampla sala, 2 qtos., c/ sin-
teko, banh., coz. e área c/
tanque Cr$ 2.200,00 ch. c/ rei.
tr. Av. Pres. Ant. Carlos 615
- 29 tel. 242-1314 e 252-1236
(J-489) ABADI 19.

ADM. NACIONAL S.A. aluga ap.
103 Rua Carneiro da Rocha 297
d sala, 2 qtos.. banh., coz.,
dep. emo. e área ch. c/ port.
tr. Av. Pres. Ant9 Carlos 615
- 29 tel. 242-1314 e 252-1236
(J-489) ABADI 19-

MADUREIRA - Alugo apt. 2
qls. dep. gar. 1.900,00. Rua Ni-
Io Romero 299/ 101. Tnatar lo-
cal.

MADUREIRA - Alugo apt. 404,
Tv. Almerinda Freitas 27 c/ sl.
2 qtos. c. b. Precisa reparos
mas entro acordo c/ aluguel.
Tr. 13 Maio 47/ 1808. Tel.
24-8496. C-778. NAIRO.

PIEDADE. Av. Suburbana, 8.980/
203. Aluga-se c/2 q., s., c, b.,
área. Chaves com porteiro. Tra-
tar R. Ouvidor, 130/801. Tel.
242-4546.

QUARTO - Aluga-se em casa de
familia a um ou dois rapazes.
Rua Assis Carneiro; n9 205.
Piedade.

SEM CONDOMÍNIO - Alugo JJ.
Verrva Magalhães 104 ap. 201,
i 2 qts. coz. banh. d. emp.
área etc. Ch. ap. 101. - Tel.!
238-9889.

MEIER - Aluga-se casa c/ 3
qlos. eala, coz. banh. Ver R.
Hugo Bezerra, 30 fdos. Tratar
R. Frederico Méier 32-A -

(CRECI J-512).
MEIER - Aluga-se ótima casa,

2 qts. sala, coz: banh.
dep. emp. quintal, ent. carro
R. Paulo Silva Araújo, 70.

MEIER RUA MARANHÃO 652-F
Alugo casa 2 pav. sala e qto.
Com telefone. Ideal p/ noivos
ou casal s/ filhos. Base 3 mil.
Tel. 269-6370. .

JACAREPAGUÁ

SAMPAIO - Alug. ap. 302 c/
sl. e qto. sep. e dep. área c/
tanq. R. São Paulo, 27 ao. lado
24 de Maio. Ver das 7 ai 12
hs.

ADM. NACIONAL S.A. aluga ap.
203 Rua leopoldina Rego 721
c/ sala, 2 qtos., sinteko, banh.,
coz. e área. Ch. no local Tr.
Av. Pres. Ant9 Carlos, 615 -
29 tel. 242-1314 e 252-1236
(J-489) ABADI 19.

BRAZ DE PINA - Aluga-se i
Av. Antenor Navarro n? 265
- apt9 301, c/ 2 qtos. sala,
varanda, dep. completa, coz.
Chaves ap!9 103 - Tratar Av.
Pres. Vargas, 633 s/314 -
Tels.: 221-4474 - CRECI J-353.

6. PINA — Alugo ótima cosa
c/ 3 qtos. sla. coz. banh. dep.
emp. sinteco ar refrigerado.
Rua Jorge Coelho 166. Vtr e
tr. ADM. LISBOA LTDA. Av.
Antenor Navarro 69. Tel.
280-0499. CRECI 3523.

HIGIENOPOLIS - JMTAVARES
aluga casa R. Miguel Burnier
36 Frente, c/ 2 sis, 3 ql-s
(c/ arm. emb.). copa-coz. quin-
tal. Garage chaves n/ local.
Tratar Av. Aimte. Barroso 90-79
Tels. 222-9191 - 242-2882 CRE-
CI-J-449.

HIGIENOPOLIS - Aluga-se casa
pequena. Rua Francisco da Sil-
veiro n9 30.

JARDIM AMERICA - Casa, qto,
sala, coz. banh. área indep.,
Rua Jcão Paulo Fonseca. 155
- Aluguel CrS 1.090,00. Fiador
ou 3 m. depósito. Ver local.
Tel. 397-3769. '

OLARIA — Casas alugo c/q. sl.
dep. e 3 qs. sl. 2 var. jard,
dep. fte. R. Alcamea, 106 —
Após 9 hs.

PRAÇA DO CARMO - Alugo
casa à Rua Maria do Carmo, 171
Aluguel CrS 1.200,00. Tratar no
local.

RAMOS ALUGO - Casa na Rua
Tupinambás, 49 Chaves no Io-
ca.. Tratar Rua do Rosário, 108/
401 - Tel. 2 2 1-2075
CrS 1.803,00.

RESIDÊNCIA OU COMERCIO -
Salão, qto. grande, coz. banh.
dependências, Rua Min. Ar;ur
Costa, 402 loia C, Jardim Amé-
rica, aluguel Cr$ 768.00 fiador
ou 3 m. depósito. Ver local.
Tel. 397-3769.

GOVERNADOR
E PAQUETÂ
ALUGO - Cocotá 2 aptos. CrS

2.500,00 e taxas, c/ 2 qtos, etc.
Chaves R. Capitão Barbosa,
815-D. CRECI 4-14.

ALUGO APART9 c/ 2 qtos., sal.,
coz., dep. emp., i Rua Comen-
dador Bastos, 484/ 201. Chaves
c/ zelador ou 101. Freguesia.
Governador.

ALUGA-SE quarto p/ rapaz Rua
Max lantock 61 al-650,00 (iun-
to do n9 314. Próximo R.
Costa Doria.

ALUGA-SE apto. c/ dois quartos
ampla sala, cozinha etc. perto
das Barcas Rua Dr. Lacerda 35
aluguel Cr$ 2.500,00 mais taxas
397-0306.

COBERTURA ILHA GOVER-
NADOR — Praia da Bica. Rua
Henrique Lacombe 228 - 209.
Sl. 2 qtos. deps. empr. gar.
terraço. 3 mil taxas. Procurar
Sr Mauro no local.

DANIEL IMÓVEIS - Aluga apt9
J. Guanabara. Rua Monsenhor
Magaldi, 98. 2 qtos. Cr)
2.900,00. Trat. Rua Cambauba,
1357-A. Tel. 396-1975. CRECI
41.

Casa - Zona Sul
Empresa comercial procura

para alugar, c/ área construída
na faixa de 500 m2 e terreno.
Paga-se bem. Ofertas para a

portaria deste Jornal sob o n.°
C-911.

k A
ALUGO lojas e escritório próx.

Pç. Saens Pena. Ótimo ponto.
Tel. 264-8179. CRECI J-541.

ALUGO 
"LOJA 

S. PENA - C/
2 frentes. Ia. loc. entr. imedia-
ta. JN IMÓVEIS. R. C. Bonfim
685 Sli 213. Tel. 286-9194 CRE-
Cl J-739.

LOJA BONSUCESSO - Nova, c/
escritório, instalações moder-
nas, 120 m2. Ver local. R. Car-
doso Moraes, 477/A. T.
396-1175.

PASSO CONTRATO BOUTIQUE.
C/ instalações, s/ estoque. Ga-
leria Condor sobreloja. Tr.
268-8925 Sr. Jair.

TERRENO alugo p/ oficina,
agencia, etc., exc, ponto, 270
m2. Al. 3.500. Rua Barão Mes-
quila, 843. Tel. 264-35C2.

INDÚSTRIAS
ALUGA-SE prédio indústria ou

depósito dois pavimentos e so-
breloja força ligada R. Procia-
macão 178 Tel. 228-4383 Gon-
zalez.

ALUGA-SE prédio indústria ou
depósito dois pavimentos e so-
breloja força ligada R. õurique
700 Tel. 228-4383 Gonzalez.

ALUGA-SE galpão novo. Ver Rua
Francisco Serqueira 13 com 30
HP de força. 450 metros de
área construída. T. 260-5886 de
11 às 13 e de 19 às 21. 

ALUGA-SE - Galpões de 1.100
m2 ou em qualquer medida so-
licitada em Campo Grande,
Preço CrS 25.00 p/ m2. Tralar
R. Aurélio Figueiredo, AO B.
J. W. Imóveis. 394-3055.

GALPÃO — Bonsucesso - 600
rr\2 a 100 mts. Av. Brasil c/
ótimos escritórios Ver Rua Sar-
gento Silva Nunes n? 154 e
trtaar c/ proprietário Rua da
Regeneração, 549.

GALPÃO CAXIAS - Passa-se
melhor oferta p/ ind., contrato
5 anos c/ 1800 m2 forca tel.
escrit. e almoxafir. aluguel, ba- I
ralo Tel. 224-3449 ou 274-1377.

GALPÃO — Alugo (tipo loia)
p/ oficina, depósilo ou peq.
indústria. Rua Iracú 584 C. 80
mt. Av. Brasil. Ver no local
inf. 230-8791. Pralcs CRECI
1081.

GALPÃO BONSUCESSO - Alu-
ga-so 100 metros. Av. Brasil
500 m2 alt. 7,5ms. mais 100m2
serva escr. almox. refeit. área
terreno livre 400m2 força. Ver
Rua Nloac 6 esq. Guilherme
Maxwell, 178. Tratar 2a. a 6a.
Tel. 247-1325 das 10 às 15 hs.
Aceitamos corretores.

ALUGA-SE - Marcenaria c/ ma-
quinas, força e luz R. Souza
Barros 560 eng. Novo Chaves
Sr. Martins no 547 horário co.
mercial.

ALUGO OU VENDO - Tijuca
R. Afonso Pena 128 loia D
frente ótimo ponto chave loja
F Cr$ 1.8C0.00 tratar 222.0029
Senador Dantas 75 s. 1009.

ADM. NACIONAL S.A. aluga lo-
ja B na Rua Oliveira Belo 540
c/ 50m2 ch na loja A Tr. Av.
Pres Ant9 Carlos 615-29 Tel.
242-1-14 e 252-1236 (J-489)
ABADI 19.

ALUGO - R. São Cristóvão 1081
ótima loja 100 m2 e apto. fun-
dos, junto ou separado, chaves
1081 A aplo. 201. Tratar

222-0029 Senador Dantas 75 s.
\009.

ALUGO LOJA - C/ 50 m2 Tiju-
ca. Frente de rua c/ movimento
de 10 000 veículos diários.
Aluguel 1 000 p/ mês. Tel.:
396-9516. Ver Rua dos Araújos,
95-C.

BENTO RIBEIRO. Alugo 2 lojas
R. José Queiroz, 304 açougue,
depósito, armarinho. T.
222-9794 Dr. Rosai CRECI-1825.

BONSUCESSO: Aluga-se ól. loja
Av. dos Democráticos antigo
690 atual.

DANIEL IMÓVEIS -; Aluga apl9
J. Guanabara. Rua Etelvino dos
Santos, 100. 2 qtos. garagem.
Trat. Rua Cambauba, 1357/A.
Tel. 396-1975. CRECI 41 .
3.000,00.

CONFORTÁVEIS APTOS. GRDES.
• peq. sínt. dep. emp. f't.
Cine Mauá. Alugo R. Euclides
Faria, 40. Chav. zelador Ramos,

ESTRELA DO MAR ALUOA -
Ot. casa à R. Teixeira de Cai-
tro, 141 sl. 3 qtot. cepa cei.
varanda disp. dep. emp. irea
na (te. • Ida. Trat. 224-2250.
CRECI J-540. Ver haja (/ 14
hs.

HIGIENOPOLIS - Aluga-se ex-
celente apto. c/ 2 qtos. sala,
coz., banh., dep. de emprega*
da completa e área c/ tanque.
A Rua Cambucé, 81 apto. 203.
Tratar. Rua Alcindo Guanabara
15 grupo 1002. Rua Alcindo
Guanabara 15 grupo 1002. Cha-
vos no local.

DANIEL IMÓVEIS - Aluga apt9
praia da Freguesia. R. Chapost
Prevost, 172/ 201, 3 qtos. de-
pend. 3.200,00. Trat. R. Ma-
reante, 1 s/ 203. T. 396-1975
CRECI 41.

DANIEL IMÓVEIS ITDA. - Alu-
ga apt9 Praia da Bandeira. 2
qtos. depend. ar cond. CrS
3.500,00. Trat. R. Mareante, 1
i/ 203. Tel. 396-1975. CRECI
41.

DANIEL IMÓVEIS - Aluga apto.
mobiliado alto luxo J. Guana-
bara. Rua Henrique Lacombe,
110/ 303. 3 qtos. depend. ga-
ragem. 6.000,00. Trat. R. Cam-
baúba, 1357/A. T. 396-2220. -
CRECI 41.

DANIEL IMÓVEIS - Aluga apl9
2 qtos. depend. área. J. Gua-
nabara. Excelente ponto, luxo.
R. Bocaiúva, 261. Trat. R. Cam-
bauba, 1357/A. Tel. 396-1975.
CrS 3-900,00. CRECI 41.

HIGIENOPOLIS - Al. apto. i.
a qlos. deias. ctas. 2.000,00.
R. Armando Godol Ml apto,
101 próx. è R. Darke de Matos.

TODOS OS SANTOS - Aiug.
_pt. 101 c/ 2 qls. 1 q- de em-

pregada, sl. garag. . R. Conse-
lheiro Agostinho, 127 F.

TRIAGEM _ Aluga-se apt9 303
da Rua Major Suckow, 26, c/
2 qts., sala e dependências.
Ver c/ o zelador. Tralar Rua
10 de Março, 39, »/ 704 -

CRECI 7390-
VICENTE DE CARVALHO. Rua

Cambucy do Vale, 280. Aluga-
s_, c/2 q„ s., c, b„ área. Vaga

p/ carro. Chaves no 320 Tratar
R. Ouvidor, 130/ 801. Tel.

242-4546.

J. AMERICA - R. Monsenhor
Castelo Branco 141/ 202 c/ 2
qtot. li. deps. gar. CrJ 1.800
mais Ixi, Tr. farmicíi.

JARDIM AMERICA - Alugo
apt9s 2 quartos CrS 1.500,00,
mais taxas garagem, 1 de um
quafto só 8 casal, Cr$
1.400,00. Rua Professor Costa
Ribeiro, 143,

DANIEL IMÓVEIS - Aluga apt?
Cocotá. Av. Paranapua, 2326/
204. 2 qtos. depend. Cr$
2.560,00. Trat. Rua Mareante,
1 s/ 203. Tel. 396-1975. CRECI
41- :

ILHA DO GOVERNADOR - Rua
Gustavo Rezende bloco 7 —

qda. H. Aluga-se c/ 4 q. s. e.
I b. área. Chaves na Administra.' 

cão. Tratar R. Ouvidor,
130/801. Tel.i 242-4546.

ILHA DO GOVERNADOR - Alu-
go ap. 101 - Estrada da Por-
teira, 375 - 2 qtos. «.dep. r
Chaves ap. 102 - 2500 mais
taxas. Tratar Rosário, 84/ 40.
- 224-5800.

BONSUCESSO - Alugo loja c/
depósito 5X34. Ótimo p/
comércio • representações. Ver
Rua Cardoso de Morais, 354.

LOJA - C/ aproxim. 200m2
frente, c/ jirau, ventiladores de
teto, área coberta, etc. R. S.
Francisco Xavier 378 A. Trat.
Quitanda 49 s/ 310 - 232-5578.

LOJA — Aluga-se 6timo ponto
_ Rua São Januário, n9 221 —
A. Próximo à Cancela de São
Cristóvão.

LOJA TIJUCA - Alugo Barão
Mesquita 135 loja A {rente rua.
Ver local. Tratar Evaristo Veiga
35 gr. 1306. Tels. 222-8580 e
232-5413. CRECI 2673.

LOJA —. Alugo com instalações
e jirau, 180 m3. Rua Joaquim
Palhares, 459 — Tratar no local.

OSVALDO CRUZ - Alugo loja
esquina I00m2 necessita refor-
ma. Carolina Machado, 980.
Contraio comercial. Aluguel

_Cr$_l .500. Tel. 232-7130.
PASSA-SE O CONTRATO - De

uma loja c/ moradia. C jirau,
instalações e tel. P/ CrS 45.000.
Ótimo aluguel. R. Aquidabã,
570 - Tr» 269-0497.

SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-se
2 ótimas salas comerciais. R.
Figueira de Melo, 333. Trat. tel.
226-7364. Ver domingo das 9
às 14 h. 

CAMPO GRANDE - Aluga-se
loja 300 m2. Excelente ponto.
Estrada Rio do A, n9 677 A.
Tratar telefone 2 4 8-8220,
248-7893 e 246-3626.

CITA ALUGA - Rua Darke de
Matos n? 295 sala 302 c/ esq.
alum. sinteco banheiro priv.
Chaves loja Tr. Av. Erasmo
Braga 227 Gr. 909. Tel.
242-5337 CRECI J-596.

DEL CASTILHO - Aiug. exes.
lojas c/ 2 telefs. exc. ponto
comerc. Est. Velha da Pavuna,
228 ant. n9 88, Chave bar, trat.
R. Assembléia, 93/1404 - Tel.
222-3525.

EXCELENTE CONJ. SALAS - 100
m2 2 vagas gar. 2 ótimos

banhs. R. Pe. Elias Gorayeb,
15, salas 506/ 507. Esq. Cde.
Bonfim Inf. Tel. 284-2245 CRE-
Cl J-732.

EXCELENTE SALA - Ia. loc.
Gar. ponto privilegiado. Pç. S.
Pena 45/1407 - Inf. Telefone
284-2245 ¦ CRECI J-732.

iXP-TAcJlÂR S/ LOJA - Ia.
loc. 100m2, esquina, gar. Pode
fazer girau, ponto privileqtado.
Pça. S. Pena, 45/ 310. Inf. tel.
284-2245 - CRECI J-732.

SALA — Alugo duas juntas ou
sep. de frente p/ escritório etc.
No melhor ponto da Penha,
R. Montevidéu, 1286 sob.

ADM. NACIONAL S.A. aiuga
gaipão à Rua Bonfim 294 c/
126 m2 e força ligada ch. no
local tr. Av. Pres. Ant9 Carlos
615 - 29 tel. 242.1314 e
252-1236 (J-489) ABADI 19.

ADM. NACÍONAL S.A. aluga
ótimo galpão no Jardim Ameri-
ca c/ jirau, Ia. locação, Rua
Gal. Corrêa e Castro 88 (Próxi-
mo Churrascaria Sapê) próprio
p/ empresa de transportes ou
pequena indústria inst. de luz
e força pé direito 7m ch. no
n9 84 tr. Av. Pres. Ant9 Carlos
615 - 29 tel. 242-1314 e
252-1236 (J-489) ABADI 19.

GALPÃO SÃO CRISTÓVÃO -
Aluga-se com 800m2. C/ forca,
entrada de ca<mÍnhão etc. R.
Benedito Otoni, 62 S. Cris-
tóvão. ___ __-_.

GALPÃO NOVO - Alugo R.
Sussekind Mendonça, 386 -
Parque Coíumbia — Acari —

500m2 - Tel. 252-4721 - Pau-
Io.

GALPÕES C. GRANDE, RJ -
Aluga-se juntos ou separados
galpão 1.100m2 oulro 1.000in2
área terreno livre 5.000m2. Ver
Estrada Sta. Maria, 1858 Tralar
2a. a 6a. Tel. 247-1325 das 10
às 15 hs. Aceitamos corretores.

GALPÃO — Aluga-se junto à
Dutra e Av. Brasil, mil m2, es-
ent. e tel. Ver Eslr. Vig. Girai,
314 - Posto — Sr. Arnaldo
248-3694.

ALFA-ROMEU - 2.300 - 1976
— espetacular, super equipado.
Av. Princesa Isabel, 273 - A.
275-7149, e 275-5698.

ALFA ROMEO 76 Ok azul man-
nho CrS 84.500. Entrego hoje.
Fácil R. H. lobo 379 -
228-8646 AG. COSTA.

ALFA RÒMÊO 74 Vermelha ar
cond. r. de rnag. Único dono.
Vendo à vista e fac. S. F.
Xavier 352-B 234-3780.

AMB ULANCIA CHE-
VROLET - Zero km,
equipada, entrega ime-
dia.a. Financiamos até
24 meses. Só na DIG.
Av. Brasil 15.186. Lu-
cas. Tels. 391-0720 e
351-7055. Diariamente
até 20 hs. (C

GALPÃO NOVO - C/ 500 m2
c/ escrit. 4 banh. Ver tratar
Rua Joio Romariz, 323 Ramos.
Próx. Av. Brasil. Aluga ou ven-
de após 12 hs. 248-7541 CRECI
6513.

IMOB. CANTIÇÃO - Alugo gal-
¦pão c/ 6C0m2. 2 pavimentos,
força, 5 banhs. Rua Nova Jeru-
Salem 5ó0. Chaves no local.
Tratar p/ tels. 242-3373 -
242-5795 - 252-9619. CRECI
0117.

GALPÃO - Novo fácil estacio.
namento Rua Capitão Bragança
242 Ver local sáb. e 2a. f. par-
te da manhã.

Muriqui
Alugo para industria ou ser-

viços 1.° andar com 100m2 e
área descoberta de mesma
metragem. R. Rio de Janeiro,
407. T. 281-5090.

PROCURO galpão de 800 • ...
1.200 m2. irea coberta e |i
com força instalada. Telef. pa-
ra 275-0241 - Jeel. Qualquer
hora.

Autocenter
será novidade

AUTOMÓVEL x TERRENOS -
Tenho loles em N. Iguaçu ou
Cabo Frio troco por carro T.
2228995.

ALFA 74 — Ei tado impecável,
ar cond. R. Real Grandeza, 193
loja 3. DISVEL.

ALFA GTV 1750 COUPE 69.
branco, mec. exc. pint. estof./
rodas/ pneus/ tkr novo». Part,
vende. R. Camoo» Sales, 19/
203. Sáb. dom. após 15 hoias.

BELINA 74 — A toda prova, ex-
cei. estado, pouco uso, à vista,
troco, fácil, s/ fiador. fiarão
de Mesquita- 48, até 15 hs.

BRAS~ÍLIA 74 - Azul,
exc. est. R. Conde de
Bonfim, 1249 í."
268-3415.
BRASÍLIA 73 E 74. Super estado.

Rua M-riz e Barros, 774/824.
TeI. 264-4912, ramais 11 e 28.(C

FeÍÍN/TTs. Eslado de Okm. fi-
nancio. Rua Mariz e Barros,
774/824. Tel.: 264-4912, ramais
II ei28. (Ç

BELINA 1974 azul. Entr. CrS
9.9.0,00 mias 24 x 1.501,50.
CLIPER S/ A. Rua 24 de Maio,
n9 1047. Tel. 281-5888 ou
281-2466 - Sábados até as 12
horas. (C

BRASÍLIA 74 Ótimo est. Único
dono. Vendo à vista e fac. até
24 m. Aceito troca. S. F. Xavier
352-B 234-3780.

BRASÍLIA 75 - Azul novinha
V. urgente Tel. 265:30]2.

BELINA 71 - Conservada, ót.
mec. pneus novos. Tabela 2)
mil. Vendo por 18.900. Das 8
às 13 hs. R. Miguel Fernandes,
691 - BI3/101. Meier.

IMÓVEIS DIVERSOS

ALFA ROMEO 75 - Branco,
pouco rodado, estado de Okm,
Vendo à vista ou troco, facilito
e financio. Rua Maria Amália,

jfc-VT i jucá.

ALFA ROMEO 2300/ 76-0 km.
Cinza prüta, equipado ou sem
equipamento. Pço. abaixo da
tabela. Tel.: 258-8947.

BASCULANTE - Dodge D-950
- 11.000 km., rodsd-s Av. Au-
tomóvel Club 4.315 - Posto
São Rafael.

BRASÍLIA 75 - Polara 76 e ou-
tros. Troco o financio. R. Vo-
luntários da Pátria, 144 T.
246-5923. Botafogo.

BRASÍLIA 76 OKM - Todas as
cores. Entrego hoie. 45 mil
285-0041. (C

SÃO CRISTÓVÃO - Alugo loja
c/ 50m2 ótimo ponto p/ fins
com. Ver Rua Capitão Félix,
28 loja 26 (ao lado do Banco).
Alug. 2.000. Tr. CONFIANÇA,
Imb. Adm. CRECI J-423 - AV.
P. Vargas, 1146, 99 and. -
243-0609 220-0449.

S.CRISTOVAO - J.M.Tavares
aluga R. Antunes Maciel 519
S-brado COMERCIAL OU RE-
SIDENCIAL. C/ 2 sis. 4 qts.
2 banhs. copa-coz. deps.
compls. Chaves n/ local. Tratar
Av. Aimte. Barroso 90 - 79 -
Tels. 222-9191 - 242-2882 CRECI
J-449.

TIJUCA - Aluga-se sala n? 602
_ Praça Saens Pena 45 c/ vaga
gar. Tel. 258-2906. GEORGE.

SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS

CAMPO GRANDE - Aluga-se si-
tio à Estrada do Mendanha,
1.665, com 30.0OOm2, uma casa
4 qlos. 3 salas e casa d? casei-
ro. Tratar Rua Viuva Dantas,
60 sala 220. Tel. 394-0020.

SITIO OU CHÁCARA - Preciso
para alugar. Acima de 5.0O0m2,
c/ casa, muita água. Paulo tel.:
248-0030.

VERANEIO

ALUGO amplo ap. Ia. loc. 2
qls. sl. coz. irea sinl. Alug.
2.500 3 meses dep. ou fiador.
R. Cap. Machado 469/203. Pca.
Seca.

ÃLÃ ADM. LOC. ASSEMBLÉIA
LTDA Pca. Seca. Alugo apt. 101
R. Pedro Teles, 529 casa 36,
d 1 sala, 3 qtos. copa-coz.
dep. comp. grande área em
volta da cosa. Ver somente no
domingo. Chaves I no local.
Trat. R. Assembléia, 38-49
and. Tels. 242-1302 e 231-0206.
CRECI J-520. .

Dr. CARLOS aluga em Jacarepa-
guá na Estrada do Tindiba 1696
apartamento Ia. locação com
dois quartos banheiro decorado
Tratar R. dos Araujos 3 Térreo
Tels. 234-3529 ou 228-9756
CRECI 2467.

JACAREPAGUÁ' - Alugo Rua
Baronesa, 637 ap. 305 c/ mil
atos. etc. Ver local. CrS 2 Tra-
tar R. 243-3479. CRECI J-404.

JACAREPAGUÁ'. Rua M a r i c i ,
203. Aluga-se c/ 3 q., s., ç.,
b., terraço garagem: chaves lo-
cal. Tratar R. Ouvidor, 130/801.
Tel. 242-4546.

VALQUEIRE - Alugo ap. fte.
sala, 2 qtos. e vaga p/ carro.
R. Azaleas 189/201. Telefone
238-2935. Al. 2 mil.

CASAS E TERRENOS

ALUGA-SE Residência luxo local
sossegado Freguesia, vista
montanha e mar, salão (2 amb.
c/ tijolinho e lambris), 2 va-
randões, 3 dormit. (I suile c/
arm. emb.), 2 banh. e coz. de-
cor, qto. gde. banh. compl. la-
vand gar, 4 carros. Terreno
gramado 1.700 m2 c/ Tel.
392-6759.

CASAJJJERRENOS
ALUGA-SE,, uma casa com sala,

quarto cozinha e gra-noe área
Rua João Pinheiro, 610 fundos
Piedade. Aiuguel 1.600,00 e
ux.s. Fiador propriciano.

ALUGO - Císb duplex, aluguel
3 200. Ver R. Clarimundo de
Melo 196 c/ 13 - Sáb. domingo
8 às 11, 15 às 17 hs. Tel.
229-7400,

ALUGO - Casa a Alameda Min.
Gama Filho, 98, com 4 qs. sala,

col. 2 banhs. e dem. depen-
dôncias. Tratar 221-0925,

ALUGA-SE - Casa R. Borja
Reis 694 - Chaves fundos. Trs-

tar Av. Pres. Vargas 62. Tel.
233-2533-

ALUGA-SE casa na R. Dr. Gar-
nier, 41 - A, com 3 quartos,
1 sala e dependências.

ANCHIETA - Aluga-se casa a

Rua Roque de Menezes 67 fds,

c/ qto. sala e demais deps,
CrS 1.000.00. Ver local « tralar

_2a.-feira tel. 231-1317.

ALUGO casa Rua Ana Nén
1892/02, sala 4 qtos. coz. área

peças amplas. Chaves nos fun.
dos c/ Odeie. Inf. tel.
275-3598. CRECI J-609,

OLARIA - Alugo apt. 2 qtos.
sala, coz. dep. empregada. R.
Filomena Nunes n9 763/ 309.
Chaves c/ porteiro. T f • t a i
242-9169.

PENHA CIRCULAR - Alugo 2
ótimos aptos, na R. Aurora 27
c/ 2 qls. sla. coz. banh. vaga
p/ carro. Ver i Ir. ADM. LIS-
BOA LTDA. Avn. Antenor Na-
varro 69 B. Pine. CRECI
3523.

frente 3PENHA - Alug. apto. frente
q. s. c. b. todo c/ sinteko. Ni
paga coíidom. fiador, R. Mon-
tevidéu 391 ap. 302.

PENHA CIRCULAR - Aluga-se
2 qs. sl. coz. banh. varanda
e garagem à Rua Mafra, 502
- ônibus 902 e 903.

ESCRITÓRIO - Passa-se devida-
mento montado, com telefone,
no centro de Campo Grando.
Rua ViuVa Dantas, 214 s/ 609.
Chaves c/ port. ou pelos tels.
232-1487 ou 242-3745.

LOJA CONDE DE BONFIM -
P/ contraio, ótimo ponto co-
mercial, fora metro, aprox.
100m2. Tr. Moura Brito, 30 lj.
C. 228-4531. CRECI 3836, (C

LOJA ALUGA-SE - Rua Assis
Carneiro n9 444. Chaves local.
Tratar na CITA LTDA. Av. Eras-
mo Braga, n9 227 Gr. 909. Tel.
242-5337 CRECI J-596,

ILHA GOVERNADOR - Alugo
apt. c/ 2 qtos. grandesi • exc
terraço. R. Grama. 420 C-01
Cocotá. CrS 2.500,00 Tratar lo-

ÜÜÓÕM RETIRO, 2M - JAK-
DIM GUANABARA - 2 qtos.
sal. banh. compl. coz. área c/
tanq. gar., peças amplas c/

port. 102. Alzira 225-8549 -

242-7135. 2.500 e taxas.

CASAS E TERRENOS

PENHA - Alug. aparto, de s/
3 q. 2 b. 19 andar de fte. Alu-
guel 2.500,00. Chaves na Av.
N. Sa. Penha, n9 528-B^

RAMOS - Al. apto., fte. novo
3 qtos. s. copa coz. área dep.
emp. ótimo p. familia gde.
cond. e com. na porta. Rua
Uranos, 1.145 apto. 1.

RAMOS Alugo ótimo apto. 2
qtos. sla. área, etc. Alug.
1.600. Tr. R. Paranhos, 101 ap,
101 (chav casa frente). Tr.
CONFIANÇA. Imob. Adm:
CRECI J - 423 Av. Pres. Var-
gas, 1144 - 99 and. 243-0609
2230449 223-1509-

A RÜA VAZ LOBO, 271 alugo
ót. casa 2 qtos. sala, área, «te.
Alug. 1.000. Tr. CONFIANÇA
Imb. Adm. CRECI J-4231 - Av.
Pres. Vargas, 1146 - 99 and.
243-0609.

BENTO RIBEIRO - JMTAVARES
aluga casa R. Óbidos n° 343
c/ sl. 2 qtos, deps. quintal c/
telefone e garage. Chaves p/
fundos. Tralar Av. Aimte. Bar-
roso, 90 - 7? - Teles.
222-9191 - 242-2832. CRECI
J-449,

ADM. NACIONAL S. A. aluga
magnífica residência Rua Dias
Vieira 45 c/ 2 salas Var, 4
qtos., banh., copa coz., dep.
emp. garagem p/ 2 carros
quintal. Nos fds. um ap. c/
hall sala, var, 2 qtos., banh.,
coz. Aluga-se também p/ fins
comerciafs. Pode ser visitado.

Tr Av. Pres. Ant. Caries 615
20 pav. Tel. 242-1314 e
252-1236 ü-489) ABADI 19.

ALUGO casa Jacarepaguá Fre*

guesia sala 4 qtos. (suite) 2
banhs. deps. emp. 2 v. gar.
Pço. 5 mil 392-5781. Das 9 ás
12 hs.

CENTRAL E
AUXILIAR
ALUGO — Apio. 2 qlos. sais,

deps. emp. Av. Suburbana,
7.201/ 402. Tratar no apto. 202.
Abolição. .

ALUGO APTO. - C/ 3 qtos. st.
e todas as dep. Avenida Ernani
Cardoso, 262 casa 9. Ca-cadura.

ÃTÜGA-SE - Ap. tipo caia 2
qtos. R. João Rodrigues 25,
c/ 17 começa Ana Neri, 715
Ia. locação. CrS 2.500. Tel.:
269-9860. Ver_domingo.

ALUGA-SE, ã?. dé 
"luxo, 

sala,
2 quartos, cepa, co7'nh? e
b?nh. <im cores eté o íe.o. AL
2.500,00 incluídas as '.-.xís. R.
Coíumbia, 29 ap. 102. Quinti-

COROA REAL Aluqa casa toda
reformada. 2 qtos saia coz.
banh. dep. garagem. Rua Basi-
,|ic da Brito 158. Chaves ao la-
de. Tratar .leis. 22'43083 e
224-3018. CRECI J 462.

RAMOS - Alugo ótimo apto.
c/ 3 qtos. sla. coz. banh. dep.
emo. alg. 2.500,00 mais txs.
Ver R. Conselheiro Paullno, 95
apto. 104. Chaves no 105 -

Tr. ADM. LISBOA LTDA. Av.
Antenor Navarro, 69. Tel .:
260-9761. CRECI 3523.

RAMOS - Alugo apto. s. 2 qs.
Rua Dr. Noguchi, 271. Ver das
13 às 17. Tratar Rua Marechal
Francisco Moura, 58/302.

ALUGA-SE - Uma casa c/ 3

quartos, 2 salas, 2 banheiros
sociais, garagem, copa-coz. e
dependências c/ telefone. K.
Baf-ana 120 Ilha do Gover-
n.dnr ¦ Dendê. 396-7922.

AIÚGA-E 1 casa c/ 3 qtos, Ia
locação, tudo grande c/ tia-
dor. Rua Bocaiúva 261 em fren-
te o Mar e Terra. Jardim Gua-
nabara.

AlUGO/VENSO casa duplex, 2
salões, 1 sala, jard. inv. var.
3 quartos, 2 banh. gar. dep.
comp. Terr. 1.000m2 c/ «rv.
orn. /frut. Rua Nambi, 131 -

Praia das Pitangueiras -

CrS 8.000,00 mês. Chaves local.
Inf. 235-1151 - Vicente-

LOJAS - 25m2. Rua C. de Bon-
fim esq. Pinheiro da Cunha.
Alugo p/ escritórios, papelaria,
consultórios, salão de cabelet»
reiro, armarinho etc. NELSON
LORETO 288-1096, 288-9690 -
CRECI 2822.

LOJAS - Dias da Cruz. Passo
contrato c/ inst. Dias da Cruz
188 lj. 117. Centro Comercial
e Dias d. Cruz 335-F.

TIJUCA - Aluga-se loja R.. Dr.
Satamini, 151. - A. 268-1439.
Qualquer ramo de negoc.o.

TIJUCA LOJA 150 MTS. - Na
Saem Pena, passa-s* contrato
novo, ótimo negócio. Tratar
IAM EMP. IMOB. LTDA. Av.
N. S. Copacabana, 807-1001 -
Tels.: 256-3158 • 235-7336.

TIJUCA - Praça Saens Pena, 45,
sala 1311 comerciei, c/ direito
a vaga na garagem Ia locação,
2 ambientes, c/ banheiro Alu-
guel: CrS 3.0.0,00 e taxas
Chaves na portaria. Tratar
ImobKária ZIRTAEB Ltd.., Rua
da Alfândega, 108 49 endar,
tel. 221-7992 CRBCI J-10 1
ABADI 2.

TIJUCA - DAGFER aluga con-
junto de sala. </ banh. Ia. loc,
Praça Saens Pena, 45 gr. 1011.
Chvs. port. Trt. fone 242-8497,
2a. à 6a. feira. CRECI 4554.

VILA PENHA - Loja. Aluga-se
ótima toda pintada, «squ. rua.
CrS 1.300, s/ desp. cond. Ver
c/ port. Av. Oliveira Belo, 540.
Tratar R. Alcindo Guanabara,
24/1212. TI. 252-8367 232-1216.
CRECI J-12.

VILA ISABEL: Aluga-se s/loja
102 na Av. 28 de Setembro,
307 c/ pia área 3 x 5m. Ver
local ch. c/ zelador Sr. Aris.
lides. Alg. 2.000,00. Tr. tels.
224-5560 « 224-1975. MARVA
ADM. IMÓVEIS LTDA. ABADI
025.

NITERÓI

DANIEL IMÓVEIS Aluga casa,
2 qts. sala, copa, coz. área. R.
Haroldo Lobo, 91 rua I casa
305. Cr$ 3.500,00. Trat. R.
Cambauba, 1357/A. Tel.
396-1975. CRECI 41.

DANIEL IMÓVEIS - Aluga casa
prox. Sendas * comércio. Estra-
da do Galeão, 2840 esloril 1
casa, 134. 2 qls., lavabo, copa-
coz., banh. armário. C r S
3.500,00. Tel. 396-1975. R.
Cambauba, 1057, loia A. CRECI
4.1. __.

DANIEL IMÓVEIS - Aluga casa
no Cocotá. Rua Baçuruá, 82,
3 qtos. garagem, área. CrS
3.500,00 R. Mareante, 1 i/ 203.
Tel. 396-1975. CRECI 41.

VILA PENHA - Aluga-se aplo.
2 qts. sl. coz. banh. área tqe
Ver c/ port. Av. Oliveira^Belo
540/205. CrS 2.100,00. Trate.
R Acindo Guanabara 24/1217
Ti. 252-8367 - 232-1216. CRECI
J-12.

CAMPO GRANDE - Aluga-se
casa 2 salas, 3 quartos. Aluguel
4.000. Tratar tel. 394-0010.

CASCADURA - Alugo casa 2
qtos. 2 slas., 2 banhs. copa.
coz. Quintal. 2.500 mais taxas.
Ver hoie. Rua Gaspar Viana.
26 de 9 às 15 horas. Tratar OR-
LANDO LUIZ - IMÓVEIS. Av.
Ern-ni _ardoso, 72 G/408 -
CRECI 740 - Cascadura. (C

ÊNG. DENTRO - Alugo casa. 2
quartos, 1 sala e dependências.
R. Dcna Eugênia 96 Fundos,

INHAÚMA (ENG. RAINHA) -
Aluga-se casa c/ 2 qts., am-
pia sala, dep. e quintal. CrS
1.803,00. Av. Automóvel Club
2 693.

VTÃLEGRE - JM TAVARES alu-
oa a.t. 102, Estrada da Água
Grande 1525 bl. 24-B c/ si. 3
qtos. deps. Chaves p/f 103.
Tratar Av. Aimte. Barroso 90
7». Tels. 229-9191 e 242-2882.
CRECI J-449. 

V. DA PENHA - Alug. ao. s/
qto. gdes. R. Galvani, 313/102
Chav. no armarinho freníe. T.
391-4693 • 1.500 ma-is taxas.

IRAJA alugo casa c/dois quartos
sata e dependências. Rua Sa*
mim 80 F. Aiuguel 1.800.00 s/
taxas. Chave n9 60. Ver sába.

do ou segunda-feira
MA. DA GRAÇA - Aluga-se

casa c/2 qto;. sala, coz. banh.
Ver R. Antônio de Freitas 538
— Tratar R. Frederico Méier,
32-A - (CRECI J-512).

MA. GRAÇA - Aig, ex:s. casas
R. Chpj Fi'S. n° 6 c/2 e 3
qtes. s;a. dep. área garage.
Chv. local. Traí. R. Ai.emb ê'i
93/1404. Te'. 222-3525 CRECI
3837.
MADUREIRA" - Alugo casa p/

noivos, novd, c/ sinteco, qto.,
sl., coz., banh. err, 1.800,00
c/ taxas. R. Operário Sadock
de Sá, 188.

VISTA ALEGRE - Alugo exc.
ap. 101 c/ 1 qt. sla. dep. área,
Rua Petrol'ndia, 5/6, fds.
Chav. ap. 202 tratar R. Assem-
bíéa 93/ 1404 .Tel. 222-3552.
CRECI 3887. 

DANIEL IMÓVEIS - Aluga casa
excelente J. Guanabara, Rua
Djalma ponte Nogueira, 277,
4 qlos. 1 /suil), salão, depend.
garagem. CrS 8.5C0.C0. Trat.
Rua Cambauba, 1375/A. Tel.
396-2220. CRECI 41.

PAQÜÉTÀ' - Alugo case mobi-
liada centro terreno perto lan.
chás, 3 qs. sala var. deps. Tel.
265-7463.

CENTRO, BARRETO
E FONSECA

NITERÓI - Aluga-se ap. 803,
Av. Sete de Setembro 257, sa-
Ia, 3 qtos. copa-coz. 2 banh.
sociais e demais dependências
com vaga de garagem.
CrS5.0C0,0O. Inf. tel. 224-0734
- Dr Joel.

NITERÓI - Aluga-se ap. 615 -
R. Maestro F. de Toledo, 551
— s. q. c. banh. chs. local. Tr.
IMOB. MAUA. Tel. 252-9305 -
222-7028 - CRECI J-621. (C

ICARAÍ E
SÃO FRANCISCO

o.Bicão: Aluga-se p/ 1 ano
tempr. — sala, 2 qtos. terraço/
gar. p/ barco - local privileg.
Ver 10 às 12 hs. - c/ Sr. Paulo
no bar do NECA após peixaria
final da praia — tr. tels.
224-1975 e 224-5560. MARVA
ADM. IMÓVEIS LTDA. ABADI
025. •_.

CABO FRIO — Ogiva alugo fr.
p/ canal second. linda casa
finalmente decorada construída
em centro de terr. todo ajar-
din-ado var. salão, 4 qtos. 1
suite, 2 banhs. soe. copa-coz.
apto. de hóspedes compl. gar.
p/ os meses de out. nov. dez.
jan. e fev. Infs. Ponce o'e leon
Imóveis. Garantia de um Bom
negócio. R. João lira, 97/ 39
and. Tel. 294-4696 CRECI 3C02,

GUARAPARI - Alugo no 'Tou-

rist Hotel" aptos, mobiliados,
roupa cama, p/ 15 dias, mes
out / nov., mil CrS. 232-5923
Sr. Serra.

GUARAPARI - Aluga-se apto.
conjugado, muito bem equipado
gel., TV. Beira Praia contr. 1
ano. 237-9827 e 237-7265.

DIVERSOS

CABO FRIO - Praia Forte, ap-
tos. equipados, 2 q. sala, de-
pendnêcias Quinzena 1.5 00
Diária 150,00 Tel. 225-4013.

AGORA, para anunciar em todas
is edições do JORNAL DO
BRASIL, basta telefonar para
264-9122. Horário de atandl-
mento: de 2a. a 6a-feira das
8h sl 18h 30m. Sábado de lh
Ia 12h 30m.

Apto.
São Paulo

BAIRRO JARDIM PAULISTA
Ibirapuera — c/ telefone.

Prédio fino trato apto. c/ vis-

ta panorâmica e indevassavel.
Salão, 2 qts., copa e coz.,

dep. emp. arm. emb. a aque-

cimento Central. Alug
4 000,00 c/ Sr. Murilo. Tel.:

265-8649. R. Janeiro. A par-
tir de 2a.-feira.

BRASÍLIA 74 - Marrom toda
equipada, 31.800, troco, finan-
cio, Min. Viveiros de Castro,
4]^,J56:6647.

BRASÍLIA 74"- Particular melhor
oferta c/ taxa final 8 paga.
Azul c/ pneus novos toda orl-
ginal. Marechal Benlo Manoel
n9 53 - Tel. 226-8145

BRASÍLIA 74 - Rodas magnésio,
antena elétrica. Rádio FM. Taxa
paga. Troco e fac. R. Barão
Mesquita, 125.

BRASÍLIA - BELINA compramos
em bom estado pagamos na
hora mesmo alienados SIM-
CAUTO Av. Suburbana 3196. (C

BRASÍLIA OU CHEVETTE -
709,00 mensais. Consórcio vin-
culado funcionários Bc° Brasil,
253-9184 e 253-3344. T.A. 10%.
Hoje excepcionalmente, d a s
8,30 ás 14 h^ X

BRASÍLIA 75 - Único dono.
equip, Transf. financ. Aceito
troca. Gal. Polidoro, 152. Tel.
246-1400. CHAPARRAL. (C

BRASÍLIA 74 VERMELHA -
Pouco rod. Único dono. en-
tregamos revisados c/ garantia
à visa 35.000 ou 14.000 ent
24 X 1.381,0o s/ avalista. Te-
mos oulro pltinos. Aceitamos
tro:a. R. General Polidoro, 80
- Tel.: 246-4090. (Ç

BRASÍLIA 74. Vendo hoje. Av.
Brasil, 15186. (C

BRASÍLIA 74 - Bege 37 km. to-
ci-fitõs ant. elét. c/ novo lin-
do. R. Coração de Maria 37
fds. Da,. Ivete, Não et, tel;

BÜGRE-M 150 - Transformado
em Puma GTS. Branco rodas
mag. consóÜdo ano 75. R. For-
inosa do Zumbi, 70 fds. 40 mil.

BRASÍLIA 75 - Vendo, única
dona, equipido rádio AM/ FM
importado, 5 pneus novos. TRU
paga, excelente estado, cor
brinca. Preço 37.000. R. Bu-
lhões de Carvalho, 311 ap. 401
com a proprietária.

BRASILIAS -'7. - 74 - dfvs.
cores, equips. revisadas, p/
rods. TRUs pgs, troco fac. R.
S. Fco. Xavier, 384 - T.
264-6022-

BELINA 75 único drno, troco
e financio. Entrego na hora s/
aval. Rua Aoia, n? 257, sábado
«té às 20 hs. • domingo até
ás 13_h s^

BRASÍLIA 74 - Beqe s/ equip.
Rua Prof. Arthur Thire, 273 ap-
to. 101. Vila da Penha. Tel.:
3M-4284 Leal.

BRASÍLIA 75 c/ ar cond. redas
mag. aro 13 pirelinho, etc. R.
Francisco Otaviano, 67 — C'_(C

BRASÍLIA 1974 - Av. Brasil,
15186. (C

BRASÍLIA 1974 - 3a. série, no-
va, apenas 15 mil kms. Único
dono, equip. Vendo, troco.
Barão de Mesaulta, 131. _____

BELINA 74 - Branca. Em ótimo
eslado. CrS 30.000,00. Tralar
telefone 246-1535. Roberto.
Somente domingo.

VEÍCULOS,
EMBA-EtCAC

EESPOETES
•ÍK

ICARAI — Aluga-se residência
aito gabarito cen.ro terreno,
garage, telefone, ar refrigera,
do, Rua Coronel Moreira César
"393. Tra-tar com proprietário
no local de 8 às 12 horas. Tel.
718-7685.

VCÀRÂI - Aluga-se: Rua Ga-
vião Peixoto n9 288 apto. 902,
Salão, 3 quartos c/ cozinha,
banheiro • dep. completas. —
Ver e tratar no local 2a.-feira,
de 9 as 15 horas c/ • proprie-
tário. - CRECI J-8.

OUTROS MUNICÍPIOS

CAXIAS E
S. JOÃO DE MERITI
CAXIAS — Centro alugam-se

quartos p/ rapazes ou senhores
só. Ver Av. Nilo Peçanha, 585.
Chaves local. Tralar PRIMAR
Adm. . Lucidio Lago, 126 Gr.
401/3 CRECI J-779. 

TAUA' — Aluga-se confortável
residência c/ 3 qtos. sala quin-
tal garagem etc. e relefone.
CrS 4.500,00. Ver local e tratar
2a.-feira tel. 231-1317. 

'

CASAS E TERRENOS
ALUGA-SE Casa, qto, sla., col.

banh. e copa, Estrada Água
Grande 1 462 fdos. 03aa 1. Viste
Alegre.

ALUG. CASA NOVA 2 q!os. sala
coz. banh. 2 áreas. Aluguel CrS
1.100.CO. R. Prof. Viana da Sn-
va 216. V. Alegre.

ALUGA-SE a casa da R. Prof.
Astolfo de Resenle, 91 -fun-
dos, Higienór-ílis, ver local,
p/ aluguel mensal de 2.000,00
mais taxas. Tr. R. lucidio Lago
91 sala 302. Tel. 281-5213.

B. PÍNA — Alugo casas c/ 2
qtos. 2 slas. 2 banhs. coz. ga-
rage Alg. 2.5C0 mais txs. e c/
qto. sla. coz. banh. alg. 1.500
mais txs. jver R. Castro Mene-
zes 387. Tr. ADM. LISBOA. Av.
Aníener Navarro 69. Tel.
260-5261. CRECI 3523.

B. PÍNA - AÍGgo cas. d 2
qfes. sia. copa-coz. b?nh. enír.
p/ carro. R. Prcuman 43. Ver
. tr. ADM. LISBOA LTDA. Av.
Antenor Navarro 69. CRECI
3523.

LOJAS,
ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS
NA ZONA NORTE
ALUGO CASA C/ QUINTAL -

Comercio ou res. c/ 60m2
mais 70m quintal. Chav./ loca.
R. Maxweel 190 ai. 3 mil mais
taxa. T. 252-8551. CRECI 129a.

ESTRELA DO MAR Aluga lo-
ja • apt? de 3 qts. banh. cor
etc. Av. Automóvel Club 191
Q. 4 (junto ao 689). Jardim
Redentor. Chvs. na barbearia
- Tratar 224-2250. CRECI J.
540.

NOVA IGUAÇU
E NILÓPOLIS
NOVA IGUAÇU - Aluga-se CrS

1.200,03 e CrS 1.000,00 « tax.
as s/ 907 e 908, ed. comercial,
Ia loc. R. Almerinda. Lucas
Azeredo, 11, esq. Av. N. Peça-
nha. Chav. s/ 505 Sr. Max. Inf.
Tel. 288-7799, D. Isa, das 9 às
18 hs, R:o.

ALUGA-SE Sala 605 Rua lucidio
Lago 126 — Meier. Aluguel
1.200,00. Telef. 281-6984.

ALUGA-SE LOJA "E" à Rua São
Francisco Xavier n9 467. Tratar
c/ Bela telefones. 242-5888 e
222-4838.

ALUGA-SE salas comercieis para
todos os r-í-mos ban. dentro.
Av. Suburbana. 7240. Aboiição.
249-6400.

ABOLIÇÃO - Aluga-se 2 saas.
Av. 5uburb:-na, 9441. Ver local
tratar. R. Buenos Aires, 247
soo. VILIAÇA - LOCAÇÃO DE
IMÓVEIS ITDA. Tel. 224-7594
- CÍECI 481.

ALUGA-SE - Loja e 1 Q. c/
banh. e área. Com algumas
ins^ações, próprias para: mer-
ceai.o, bar eu cuíros ramos.
R. M.ria luiza 36. Trat. R. Lins
d« Vfls.oncelcs 641-loteria, c/
Sr. Américo.

RAMAL DE
MANGARATIBA
ALUGO PRÉDIO - No centro

de It.iguai, servindo p/ Cole-
gio, hospedaria e escritório de
grandes e médias Empresas
Tralar tel. 394-6683.

PASSA-SE CONTRATO - De étl-
ma loja no centro de Itaguai,
servindo p/ qualquer ramo.
Tratar tel. 394-6683.

PETRÓPOLIS,
TERESÓPOLIS
FRIEURGO

AINDA RESTAM ALGUNS -

Volks 71 a 74, Volks TC 72,
Corcel 73 a 75, Chevette 74,
Maverick 74 2 e 4 p., Dodge
Dart, Charger, 1800 e Polara
69 a 76 com garantia real. Am-
da a preços baixos e condições
p/ todos os bolsos. Troca-se.
Av. Marechal Rondon, 539, Est.
de S. Francisco Xavier. Ate 21
hrs. 281-1952 «243-1282.
NOVA TEXAS. Revendedor Au-
torizado Chrysler.  ._

Ã-PRAZÒ_SÉM FIADOR MESMO
— Negócio bom e na POLUX
Volks 65 a 75. Belina 73 a 75.
Chevetle 73, 74, 75, e 76 Bra.
sllia 73 e 74, Dodginho 73, 74,
75 e 76, Corcel 71, 72, 74 e
76, Passai 75, Variant 74,
Fcscâo 71 a 75, K. Guia 67 e
69. TC 72 e 73, TL 70, 71. 72,
e 73. Veraneio 70, 74 e 75,
Opala 69 a 76 0K Maverick 73
e 74 Caravan 75 e 76, Dodge
70, 72, 73, 74 e 75, Charger
72, 73 e 74 e outros, muitos

coutros. Troco com devolução
de dinheiro. R. Mariz e Barros,
72 e 821 - Teis. 248-6005 -

264-2072, e R. Conde Bonfim
40 - Tel. 248-6483. Estaciona-
mento fácil.  „

ALUGA-SE CASA - De alto lu-
xo, c/ telefone, 3 salas, 4 qtos
2 banhs. salão de jogos, copa
coz. lavanderia, deps. de empr.
õ-spensa, qto. de caseiro, va-
rancras e gars. Terreno c/ 2.000
m2, totalmente ajardinado c/
pomar e horta. Ver a R. Ma-
chado de Assis, 48 (cont. da
R. Mansenhor Bacelar). Tr. tel.:
435128 Petrópolis, e 269-4772
Rio.

CASA DE OAMPO - Mobiliada
(2 qtos.). Estr. Rio-Petrópoüs
km 30 - 2 000,00. T. 237-0410.

PETRÓPOLIS - Alugamos p/
apenas CrS 4.000,00 linda casa
c/ piscina, varanda en vidraça-
da, composto de living c/ \ò-
rera, sala de jantar, 3 qtos.
mais 1 de vestir arms. emb.
2 banheiros sociais copa-cozi-
nha, dsp. de empregadas e ga-
ragem. Ver na Rua Prcf. João
de Dsus n9 671. Chaves c/ a
D. Emilla. Tratar d a ESTASA
pelos tels. 225-6891 e 245-9269.
CRECI 7138.

ALUGUEL
COMERCIO E INDUSTRIA

CASAS
COMERCIAIS
ALUGO ÕU VENDO LOJA - CT

nelandia fronte 5.80, área
70m2. A^clhor ponto, já Ínstí>la-
da, adapt. a tudo. Cartas para
a portaria deite Jornal sob o
n9 T-58969.

ANDARAI - Passo contrato de
loia á Rua Paula Brito, 240.
Olimo ponto, neqócio de
ocasião. Aluguel CrS 250,CO. Tr.
das 8 às 12hs.

CASA — Aiuga-se para fins co-
m_rciais, escritório engenharia
etc. Rua Torres Homem, 638
Vila Isabel grande área esta-
cienamenro. Chaves com por-
teiro prédio vizinho Claudo
telefonar 294-4850.

CASA - Copa - 3 pavs. serve
qualquer ramo — Contrato co-
mercial - 5 anos - 235-6020
-¦Sr. ANÍBAL

PASSO contrato loja jornais, tt-
vistas, loterias copiadora e
plastifcadora. Condt de Bon-
fim, 35. Tijuca.

C@gz,$$ome*

•CORES
EXCLUSIVAS

SOB
ENCOMENDA

•CORES
METALIZADAS

/ifiZ_^rc__z_j\

AUTOMÓVEIS - Diversos Dod-
ge Dart, Volks 1.300 e 1.500,
Opala, Aero Willys, Kombi e
outras marcas, serão vendidos
em leilão, 3 a. feira, 28 de Se-
lembro, às 10,00 hs., na Rua
Paranapanema, 200, em Ramo .
leiloeiro LEMOS - Tels.
252-4595 e 222-0742-

BRASÍLIA/ 74 - Pronta entrega,
sem fiador, prestações de CrS
1.399,00 REAL Revendedor Au-
torizado Volkswagen. Estrada
Vicente Carvalho, 1017 - Pi-
nha - Telefones: 391-3300 e
SS1-1717. (O

BRASILÍA 75/76 - 17 mil km.
rodados. Estado' novo. Repasso

.financiamento em 36 meses.
R. Padre Achotegul, 65/ 702
- Leblon (Selva de Pedra).

BRASÍLIA - 74. Vendo em per-
feito estado branca equipada
c/ taxas pagas. Av. Henriqua
Dumont 148 c/ porteiro.

BRASÍLIA 74, 75 equip. impeçl-
vel. Vendo, troco e financio,
carro e crédito na hora. Av,
Min. Edgar Romero, 576. Ma-
dureira. i

BRASÍLIA 75 - TRU paga •!•
09/77. Super equipada. Rodas
titânio, pneus especiais, volan.
te, conta-glros, dupla carbu-
ração, ventilação forçada e ai-
ternador, único dono. Acelta-s«
Fuscão 75 como parte pgo.
Tratar _ Rua Roberto Dias lo-
pes, 80/801 — Leme.

BRASÍLIA 75 - Part. vende em
exc. est. d 17.000 km. Rara
op. R. Silva Rabelo, 91/507 Bl.
2. '

Belina compro
Brasília compro

Dodge-1800
compro

Vou a domicilio. Para con*
serto ou alienado. R. Santa

Alexandrina 124 — Rio Com-

prido 234-2474 e 248-6707,

BRASÍLIA 76 - Vdo. compl.
nova, linda cor, 41.500. Pouco
rodada. Ana Neri, 77 0.
261-2254.

BASCULANTE completo abre li-
teral est. nova ver Rua Marquai
de Oliveira 119. Tratar Av. Tel-
xeira de Castro 565 bl. 54 apt.
X2J___^ue_J__2_r__m.__

BRASÍLIA 74 - Estado de novo
único dono — vendo — Ver
à Avenida 28 de Setembro, 5
- Vila Isabel.

BRASÍLIA 74 - Bege alobastro,
equipado, pouco rodada, único
dono. 'financio, Troco. Rua
Barão de Mesquita, 174 6 e C.

BRASÍLIA 74 - Superequipada,
26.000 kms. tx. paga. Rua Vis-
conde de Pirajá, 494/501 -
Ipanema, Sra. JANILE.

BRASÍLIA 75 - Nova, nurtea ba-
teu, c/ rádio AM/FM. Vendo
urgente. R. Pouso Alto, 338 —

Jacarepaguá. 
Tel. 392-0884.

BELINA 70 - Cr» 16.000,00.
Sem ferrugem, ótimo estado.
Ver à Rua Maia Lacerda, 205.
Tel. 232-4774. LUIZ.

BRASÍLIA 75 - Marron, 12.000
km. Único dono. Rua Itapiru,
767-B à vista ou finsne. (C

AMBULÂNCIA - Vendo equipa-
mento completo para montar
em Kombi. Av. João Ribeiro
750.

AUTOMÓVEIS DE VERDADE -
Não este mos brincando - V.
não precisj ser mecânico pira
comprar pcis a nossa rsvisão
é total: Opala 73 - Corcel 71/
72/73/75/76 - Variant 72/74
- Brasília 73 - Fuscão 71/72/
73/74 - Volks 1300 70//1//2/
74/ Kombis 71/ 72/ 73/ 74/
pick-ups 73/74 - BelinB 74 -
Chevette 74 Leva na hora •/
fiador com entr. A parlir de
8.000. IETA AUTOMÓVEIS Av
Monsenhor Félix, 763 - Irajá.

V1CT0M
LEBLON

R.Adalberto Ferreira, 32
Tel: 274-4022

J mio ao Campo rio FLAMENGO)
Plantão aos sábados

BONSUCESSO
Avenida Brasil. 6.281

Tel.: 230-2523
230-8783 e 260-2414

ALFA ROMEO 2300 -
0 KM - ANO 76 Com
ou sem equipamento.
Todas as cores para
pronta entrega, inclusi-
ve as metalizadas. Azul
Pervinca, Cinza, Pra-
mandai e Ouro Velho.
ALFA CAR S/ A, Rua
Aimte. Cockrane, 173.
Tels. 2 3 4-1277 e
254-4923. Av. Brasil,
2.198. Tel. 264-1850.
Aberta diariamente até
20 h. Sábados e do-
mingos até 18 h. (C
ALFA 74 — Linda troco fin.

24ms. s/ fiador. Temos, tam-
bém, fin. próprio. TRÓIA,
234-3212. Mariz e Barros 554.

ALFA ROMEO 233 - OKM - Ven-
do diversas cores inclusive me-
táticas p/ pronta entrega. Pro
ços muito abaixo da tabelo.
Rua Real Grandeza, 372-A.

Autos
importados

KORVETTE

Mercedes 280-S, iero — 76
Mercedes 450-SL - 74
Mercedes 280-C - 73
Mercedes 280-S - 73
Mercedes 230, nova — 72
Mercedes 230 - 70
Mercedes 250 nova — 68
Pontiac — Trans. Am,
ioro - 76
Pontiac zero — 75

Mustang — 75
Pontiac — 74
Camaro — 74
Camaro — 73

B.M.W. - 2002 - 73
Porche - 911-T - 72
Torino — 4 portas — 70

BRASÍLIA 73/74/75 - Variai
cores, à vista ou financ. Rua
Itapiru, 767-B. (C

BRASÍLIA 1974.1975 super no-
vas aceito troca entrego na ho-
ra s/ fiador em até 24 meses
venha ver Rua Uranos 1139 Ra-
mos.

BRASÍLIA 74 - Branca toca fita
empl. semi nov. Vendo m.
oferta. R. Laranjeiras 147-B.

BRASÍLIA 75. Pouquissima. ro-
dsda allern;dor taxa pi.ga tcel-
to troca. R. Paisagem, 5ó —
1. 226-0501.

BRASÍLIA 74 - Só p/ particular
c/ tape, pneus esp., s/ batida,
único dono. Ac/ financ. Ruíi
Senador Vergueiro, 44-B.
265-7354 - Tarde - 245-6592.

BEfÍNA 1974 AMARELA. Entr.
CrS 9.900,00 mais 24 x
1.501.50. CLIPER S/A. Rua 24
de Maio, n? 1047. Tel.
281-5888 ou 281-2466. (C

BRASÍLIA 74 - Eslá como nova.
Estado geral ótimo. Vendo o\>
troco. Praça Malvino Rets, Gra-
iaú.

BRASÍLIA 76-0 km. branco
polar. 46 mil. Tel. 281-9857.
390-9987- Noite.

BRASÍLIA 75 - Equipada, 37.500
R. São Francisco Xavier 20/701.
284-8621 — c/ d porteiro.

BRASÍLIA 74 - (Dez.) único
dono, ótimo estado, vermelh»
CrS 34.000. Fone 254-2934.

BRASÍLIA 74 - Único dono,.
Impecável. Aceito Volks 1300
68, 69, 72, parle pagamento.-
R. das Laranieiras 430, loj».
J - K. . -

BRASÍLIA 74 - Único dono, úi-
fima série, mod. 75 conser-
vaçao fora do comum. Troco
e fac. R. São Francisco Xavier
342 loja E Tel. 228-6839.

BRASÍLIA 74 - Equip. excel..
estado - Ent. CrS 12.000,00'- 

Saldo a comb. POIUX VEI-
CUIOS S/A - Rua Maris e Bar-
ros, 821 - Tiiuca.

(%

BELINA 74 pint. mec. lataria em
estado de nova lindo auto tro-
co por menor valor Barão Bom
Retiro 2.140 Grajaú.

BELINA 72 - Cor vermelha -
Vendo excelente estado, no-
vinha, mecânica 100% - Rua
Cirne Maia, 121 - Méier.

BRASÍLIA 74 - 18.000 km, ú.
dona, equip. ót. estado. Av.
Delfim Moreira n? 896. Tel.:
274-2437.

BASCULANTE - Chev. 70 gas.
est. novo. Vendo. Metrô. Glo-
ria. ECISA - Proc. o Francês.

BRASÍLIA 75 ún. dono 12 000
km super nova equip. vendo
troco fac. Av. 28 Setembro, 25
V. Isabel.
BRASÍLIA 75 - Único dono es-

tado de OKM. Troco fac. Rua
Dna. Zulmira 10 loia G - Ma-
racanã.

BÊTÍNÃS 72/73/74 - Novas.
Como de fábrica. Raridades.
Troco e fac. R. Barão Mesquita,
125.

BRASÍLIA 75 - Ótimo estado,
único deno, pouco rodada,
equipada. CrS 37.000,00. Tel.
246-1138.

BRASÍLIA 0 KM - Vendo, tro-
co, financ, Br_»nco Polar — Ne-
gócio de Ocasião. Rua Barão
de Mesquita, 817 - JARIBI
VEÍCULOS, 238-3096. 

BRASÍLIA 74 - Un. dono equ.p.
A vista tr.c. fin. d 12.0C0 ent.
s/ aval. Créd. na hora. S. F.

Xavier 189. 254-0647, 2^3-2583.

ALFA 74 - Particular, azul, ar
condicionado, rádio, tapete,
pneus novos, 39.C00 km. ven-
do 60 mi!. R. Cde. Bonfim n° j
680/202, esq. Uruguai. Tele- I
fone 258-4624.  j Av prK|. junior_ 145-A. | _"£_,¦'

AER- WILLIS-1969 - Perfeito es- 975-0997 275 0947, 275-9949
tado d rádio pneus novos *'-¦>" >
6.500,00 - Tel. 269-8110 José!
Trt. Sáb. e dom.

BELINA - 70 - Vende-se Rua
tWgue. Ângelo, 4ó4. Tel.:

J26I-1970.
BRASÍLIA 73 - 74 - 7S - Ven-

do s/ aval enf;ego na hora.
1.397,50. MOTOR CENTER -
R. Catumbi, 59. Tel. 283-3396.

BRASfllA 0 KM. Todas cores,
pronta entrega. Troco qualquer
marca. Solicite inf. ou visita
T.: 350-0344. Bittig Rev. A.t.
VW._

BRASÍLIA 74 - Tx. paga, est.
zero, 36.500 à vista, vdo. ou
troco p/ carro menor valor. R.
Mário Hermes, 232 - T.
359-06-'8.

BRASÍLIA 74 - equipada, 2.
dono, 44 000 km. R. Pinto f -
ouoredo, 156 _pt. 602. le'.:

BRASÍLIA
PENSE

NA ECONOMIA
ANTES-DURANTE

E DEPOIS
DA COMPRA.

VOLKSWAGEN
14 km p/litro

(O cano que conhece o
nosso chão)

(§5) DUCAUTO
Rev. Autorizado

Áv. Bng. bima e*Si?<M)> 
'

711 - Duquede Caixas
RJ-.Tels:DDDr54--3359
764-4343 e 754-3539
Sábado aberto até 17hs.

BRASÍLIA 74 - Verde, nova,
vendo troco ou f.nancio. R.
General Urouizs, n? 117-B -
Tel. 294-2416.

_-2?' CrS 36 500,00
BUGRE T»7S - Mec. 1300 - 71

cnnota nova. T#. Pg. pns. no-
vos. Troco. R. Pedro dm C?rv2-
lho, 28 Méier. 249-9879.

CHEVETTE 75 luxo, prelo d rá-
dio, único dono c/ TRU paga.
Entregamos revisad- à vista
31.000 ou 12.500. Ent. 24 X
'.2i6,C0. S/ avalista temes ou-
tros pisnes, aceitamos troca.
R. General Poücicro, 80 - Tel.:
246-4090. ÍÇ

CORCEL 76 COUPE branco, qua-
se Ok. Troco e finencio. Rua
Voluntários da Pá.ria, 144. Tel.
246-5723. Botifogo.

COMPRE JA'. RESTAM ALGUNS
- Corcel 2 p. 73, Volks 1.300
e 1.500, 72, 73 e 74, TC 71 a
73, Maverick 2 p. 75 4c, Dodge
Dart 71 a 76, Charger, 1800
e Polara 73 a 76, com garantia
real. Ainda a preços baixos •
condições p/ todos os bolsos.
Troca-se. Av. Rodriques A.vw
795. 243-1282 e 243-0 234.
NOVA TEXAS. Revendedor Au-
torizado Chrysler.

Compro carros
urgentíssimo

Pago à vista na hora. Rua

Uruguai, 283 Tei. 268-9698.
Sr. KING.

(Continua na página seguinte)



VEÍCULOS, EMB. E ESPORTES
CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, sábado, 18-976 - 9

noZONA SUL
écoma

ÜJ^g^p)
POLARA • DART • CHARGER

OFICINA • PEÇAS «ACESSÓRIOS
CRÉDITO NA HORA SEM AVAL
DAMOS TROCO NA TROCA

RFVENDEOOH AUTORIZADO CHRYSLER

R. Voluntário^ dia Pátria; 144 • Botafogo
V PABX: 266-1132

i-' Diariamente até 20hs.
Sábados átéL}.8hs.:» Domingos até 12hs.

JlfllWíOillilS
O Maior Mèrcáctôcia Zona Norte

Tipo An» Entrada PresUjõn
Passat IS 1975 8.6OO.0O .1.950,00
Opala Coupê 1975 20.700,00 1.865,00
Opala Coupê SS 1974 19.600,00 1.423,00
Varianl 1974 10.800,00 1.345,00
Fuscão 1974 6.900,00 1.241,00
Chevelte 1974 7.500,00 1.371,00
Kombi 1974 11.000,00 1.397,00
Volks 1300 1974 7.900,00 1.274,00
Kombi 1973 6.900,00 1.241,00
Fuscão 1973 7.200,00 994,00
Chevelte 1973 8.400,00 1.306,00
Furgão 1973 3.500,00 1.137,00
Variant 1972 .5.060,00 1.042,00
Furgão 1972 5.140,00 965,00
Opala Coupê 1972 5.800,00 1.248,00
Fuscão 1972 7.100,00 884,00
Volks 1300 1971 7.700,00 897,00
Ccrccl Coupê 1971 6.300,00 955,00
Volks 1300 1970 6.800,00 760,00
Volks 1300 1969 3.7C0.CO 702,00
Volks 1200 1964 5.700,00 520,00

Grátis: seguro pessoal de 20_jn_\ cruzeiros
As condições acima sem fiador com crédito e
carro na hora em até 24 meses. Temos outros
modeles à sua disposição. Trocamos e financiamos
também a partir de 4.200,00 de entrada.

RESPEITAMOS O QUE ANUNCIAMOS
Plantão: sábados até 20h. (C

Estrada Vicente de Carvalho, 1.500. Tels.:
391-6720 — 391-2894 (Matriz). Av. MonsenhOí

Féllx, 863. Tel;: 351-1110 (Filial). •

USADOS
SELECIONADOS
Apenas carros cuidadosamente escolhidos. Todos revisados
com garantia. Equipados com rádio e pneus 100%. Financiamos
¦ longo prazo. Crédito automático, com 120 planos a sua
escolha. Aceitamos troca.e você ainda leva dinheiro de volta.

TIPO ANO TIPO ANO

1300 1971 KOMBI 1973
1300 1972 KOMBI 1974
1300 1973 PASSAT 1974
1300 1974 PASSAT 1975
1500 1971 BRASÍLIA- 1973
1500 1972 BRASÍLIA 1974
1500 1973 VARIANT 1972
1500 1974 VARIANT 1973
KOMBI 1972 VARIANT 1974

FINANCIAMOS A LONGO PRAZO
CREDITO AUTOMÁTICO SEM AVALISTA

TODAS AS CORES

CDMVEPE ® Revendedor
autorizado
Volkswagen

D Rua Uruguai, 319 - Tiiuca - Tel.: 288-8442 PABX

PLANTÃO: dias úteis ale às 21 horas-sábados alé
às 18 horas-domingo até ás 14 horas.

VOLKSWAGEN 0 Km
1976

Brasília -1300 - Passar - Varianj -

Kombi - Pick Up - Furgão - 1600 -

Financiamento a longo prazo sem avalista •

Crédito imediato - Troca com troco -

Aceitamos qualquer marca para troca.

CÜMVEPE^)
Uruguai, 319 - Tijuca - Tel.: 288-8442 PABX
Plantão aos sábados e domingos

Revendedor
Autorizado

DODGE GRAN SEDAN 74 -
Único dono, azul, equip., 4 p.
conservação fora do comum.
Ótimo preço, troco e fin. _R.
São Franc. Xavier 342 loia E
- Tel. 228 6839.

CORCEL 73 - Coupe - Olimo
est. - Ent. Cr$ 6.000,00 - Sal-
do a comb. - POLUX VEICU-
CULOS S/A - Rua Marli e
Barros, 821 Tijuca.

CHEVETTE 75 - luxo, carro no-
vo, 33.000,00 - R. Sen. Eusé-
blo 15/104 225-3570;

CORCEl 0 KM - PertlCUlír ven-
de a vista. Ac, carro menor ví-
lor.Jels. 264-4420 e 264-7170.

CHEVETTE 75 - Taxa!, ótimo
estado, à vista 25 mil. R. Pedro
Teles, 115 casa 18. Jacaré-
paguá

CORCEL 69 - Coupe luxo, mod.
70 bcos. reclin, rádio AM/FM,
5 pnsus novos emplícado, TRU
.paga. Tr. 399-4030.

CARAVAN JUL 75-4 cll. 4
marchas, bancos altos recl. FM,
Bí-iôdo. Rodas ouralum. Pneus
novos radiais. Bas* 50 mÜ. Tel.
711-8287. " 

CARAVAN - 74 0KM Cr$
59.450, 3m-4m Cr$ 61.450, PE-
NINHA AUIOS. Itapiru, 1371.
Tels. 248-8017 228-4470. R.
Comprido. .__

CORCEL 4 pts. Ix. 72 ótimo
equip. vendfj ou troco ver sáb.
dom. R. Pde. Tclemaco, n9 195.
Tel. 229-9507.

CHEVETTE 73 - Vendo s/aval
entrego no hora 1.202,50 men-
sais. R. Cotumbi, 59. Tel.
283-3396.

CHEVETTE 73, 74, 75 compramos
em bom estado pagamos na
hora mesmo alienados SIM-
CAUTO Av. Suburbana 3196. JC

CORCEL 72 coupe luxo, pneus
novos TRU paga, rádio muito
conservado a vista 0%
22.800.00 Av. Bras de Pina 575
Posto - Tel. 230-7846 part.

CORCEL 71 taxa seg. p g .
14.000,00 Av. Itaoca 2098 R.
B. 155.

CHEVETTE ANO 74 - cor vinho,
único dono, ' vendo. Rua São
Luiz Gonzaga, 132.

CHARGER RT, DART 2 P. - e
Gran Sedan OK — Todos os
tipos ç cores categoria com
economi-a. Trocamos por qual-
quer marca (mesmo alienado}.
Av. Marechal Rondon, 539 Av.
Rodrigues Alves, 795 — Av.
Atlântica, esq. Djarma Ulrich.
Tel.: 231-1722, 2 43-023 4,
256-6230 até 21 horas.

CAMINHÃO CHEVROLET 71
motor Perlcins em bom citado,
carga aberta. Rua Washington
Luiz, n? 77-A.

CHEVETTE 74 - JARIBI VEICU-
LOS — Tem est. excepc. —
Açoito troca e financ. Rua
Barão de Mesquita, 817 —
238-3096.

CHEVETTE - 76 0KM Cr$ 40.250
espec. luxo Cr$ 42.750, PENI-
NHA AUTOS. Itapiru, 1371.
Tels. 248-8017 228-4470. R.
Comprido.

CORCEL — 76 0KM luxo CrS
50.000. PENINHA AUTOS. Ita-
piru, 1371. Tels. 2 4 8-8017
228-4470 R. Comprido,

CHEVETTE 73 — Azul único do-
no, pouco rodado, equip. Tro-
co, financio. Rua Barão de
Mesquita, 174 loia B e C.

CORCEL OT 75 — Branco, vidro
fume, ar condicionado, antena
elétrica, 22.000 

'kms. 
Financ.

Barão da Mesquit-a. 174 C.

CORCEL/ 73 Luxo, duas portes,
47.000 kms. rodados. R. Santa
Carolina, 24/301. Usine.

CORCEl GT ANO 73 - Vendo
Ver R. Barão do Flamengo 35.
Garage Sr. Miguel.

CORCEL COUPE LUXO 71 -

Vendo - Cr$ 15.000,00 - TRU

paga, Roberto, Tel. 249-5790
— sábado e domingo.

CHEVETTE 74 - Vende-se em
bom estado, melhor oferta. Rue
S. Salvador 65/206. T * I.
285.-0422. 

CORCEL GT 49/70 est. novo
única dona 51 mil lem ori-
ginais. Só mesmo olhando p/
acreditar. R. Araguari 283 c/l
Ramos. .'

CORCEl IDO - 0 km. 77 mar
rom madeira, vdo. 3 mil abaixo
tabela. Esttrdo troca. Tel.
261-2254. Dr. Santos.

CORCEl 197J - Coupê de luxo
muito conservado. Rua Samoa,
n? 43 Vila da Penha - particu-
lar.

Corcel 77
Vendo desistência do Con-

sórcio Nacional ford. Tratar

Dona Sueli, Tel.: 264-6172 -

Ag. Hugo. (C
CHEVETTE 74 - Fuscão 72 -

uma jóia vendo urgente ver
Rua Dias Vieira, n? 330 Jaca-
repaguá Tel. 359-5888.

CORCEl Coupé luxo 76, Ido.
branco, único dono, equip. es.
tado Ok. 8 mil kms. Troco, tac.
Barão Mesquita 174. ^^

CORCEL Coupe luxo 76, toca
fita, farol bi-iodo. único dono,
estado Ok. Linda cór, Troco,
fac. Baroã Mesquit», 174.

CORCEL Coupe luxo 74 único
dono, médico, equipado, roda
magnésio. TRU 76 pg. Troco,
fac. Barão Mesquita, 174. 

CHEVETTE - 74 - Fino troto,
super-equípado. Ver para crer.
Rua: General Roca, 75 casa 2.
Tíjuca.

CHEVETTE 74, 75, impecável.
Vendo troco t financio, carro
e crédito na hora. Av. Ministro
Edgar Homero, 576 Maduroin.

Cbüéttêr
ÉNA

©Qís)l&lRÜ

3.° BANCO WSUA CARAVAN
Conforto e segurança para

suas crianças. Exclusividade
da Cipan. Instalação gratuita.
Rua do Senado 329 — Tel.:
252-4825- 231-9118. (C

CHEVETTE 73 - Un. dono
equip. A vista troc. fin. c/
8.C00 ent. s/ aval. Créd. na
hora. S. Fran. Xavier 189.
254-0547, 243 2583.

CHEVETTE 76 - Sup. luxo à
vista ou crédito e carro na ho-
ra, sem ficha nem fiader. R.
Sta. Alexandrina 124, Rio Com-
prido.

CHEVETTE 7* OU 73 - Fin.
24ms. Leva no ato. Temos,
também, fin. próprio. TRÓIA.
234-3212. Mariz e Barros 554.

CORCEL OU BELINA 0K/ 75/
74/73 e 69, todos os modelos,
troco fin. 24ms. Entrega ime-
diata. Temos também, financ.
próprio. TROiA. 234-3212. Ma.
riz c Barros, 554,

CORCEL COUPE 72 - Único do.
no. Taxa paga o mais novo do
ano. P/ rodado. Troco • foc.
R. Barão Mesquita, 125.

CORCEL 72 OT - Otlmo estado
equipado. Rua Dona Zulmira
10 — Maracanã.

COMOOORO 75 - Dir. hidráull-
ca, ar cond., em estado de
novo, ótimo preço i vista ou
e prazo. Até sem flador. R. São
Luis Gonzaga, 418. Tel.:
284-6622 até 17h.

CHEVETTE 74 - Revisado e c/
garantia de 3 GC0 km à vista
27 200,00 ou em 24 meses até
s/findor. IMPORTADORA DE
FERRAGENS S/A - R. São Luis
Gonzaga, 418. Tel.: 284-6622
diariamente «té 19h — ho|e elé
17h.

CARAVAN 76 0 Km. Lx. Abaixo
da tabela, pronta enuega troc,
ou financ. Cândido Benicio,
1.125 Tel. 359-3477. (C

CHEVETTE 76 0 Km. Pais Iropi-
cal preto, abaixo da tabela
troc. ou financ. Cândido Eeni-
cio, 1.125 Tel. 390-2726. (C

CHEVETE Lx. 76 0~ Km. Bege
«baixo da tabela entrega nj
hora, crédito automático com
40% sem avalista. Cândido Be.
nicio, 1.125 Tel. 390-2726. (C

CHEVETTE 0 KM - Super luxo
e luxo. Abaixo da tab&ia. Av.
Nelson Cardoso, 290. lotes A
e EV. Tels. 392-0180 e 392-6180.

CAMINHÃO F-350 - C/ cabin:
de aiuminio. Preço de ocasião.
Av. Cesário de Melo, 899. Tel.
394-14/3 e 394-2955.

CHEVETTE 0 Km 76 - luxo, coi
bege. Faturado Rio de Janeiro.
Vendo abaixo da tabela e tro-
co, facilito e financio. R, Marli
Amália, 67 — Tijuca.

CHEVETTE 1974 -
Av. Brasil, 15186.

Vendo

CARAVAN 75 - Ar refr., t.-
fitas, 4 cll,, cambio chão,
super-nova. Entr. 34 mil mais
10 x 2 500. R. Babaçu, 11 apto.
201. Tol.: 396-1156. Ilha.

COMODORO CUPÊ -
Zero km várias cores,
direção hidráulica, ve-
nha conferir e conhecer
os planos da DIG —
Av. Brasil, 15 186 ou
disque DIG 391-0720
ou 351-7055. Diária-
mente até 20 hs. (C

CORCEl - 72, coupê lx. ú. do-
no, TRU pg., troco fac, bom
preço vista. R. S. Fco. Xavier,
334 - T. 264-6021.

CHEVETTE 74 bom estado. Ven-
do urgente. Tratar Av, Princesa
Isabel, 350 aplo. 705 Copa Sr.
Jessê.

CORCEl 71- Coupê luxo, esta-
do de novo, equipado pns. no-
ovos. Troco R. Pedro de Carva*
lho, 28 Méier. 249-9379. .

CHEVETTE 7» luxo cor bege co.
pácabana pouco rodado c/ ro-
das' de magnésio. 39.000,00
Estr. , Velha Pavuna 4539 Bl-2
lj-0. Bonsucesso.

CORCEl 75 - 4 portas. Part.
vende. Rua Gen. Glicério 364/
303 — laranjeiras. Ver a tarde

CHEVETTE 74, luxo todo, or.
in-al -ía*a placas paga ótim..

estado Rua
Izabèh 299.

Visconde Santb

CORCEl IUXO 75, 4 portas a.
condicionado só 32.000 km ro-
dado, ótimo estado Rua Vi»-,
conde Santa Izabel, n° 299.

CORCEL 72, coupê luxo, equi.
pado vendo. R. Dias da Cruz,
346-A. Meier.

CHEVETTE O KM - Cr$
41.500. Urgente. Tel.
359-8995 e 359-8944.
CHEVETTE IX 75 - Entr. 10.200

e 24 x 1.547,00. Estr. Infen-
ciente Magalhães, 177 — Cam-
pinho. Tel. 359-8995.

CORCEl 4 portas 72 em ótimo
estado, vendo à vista TRU p:go
CrS 13 000,00 urgente. Rua Sul
América, 1955 — Bangu.

CORCEl 69 o mais bonito do
•Ria faço troca por Volks. Rua
do Matoso, 170. Telefone
284-0546.

CORCEL COUPE 72 em ótimo
estado vendo TRU paga so>
mente à virta Rua do Matoso,
170 Telefone 284-C546.

CORCEl 69 73 - De 4 e 2 p.-.r-
tas. A vista troc. fin. c/ enr.
s/ aval. Créd. na hora. S. Fran.
Xavier 189. 254-0647, 248-2583.

CORCEl GT 1973 - Azul. C/
ar condicionado, antena elétrica
e rodas de nvacjnésio. Ótimo
est ido de cons-srvação. Exce-
lente mec3nica.- Ver * tratar à
Rua Sra. Alexandrina, 101'V -
Rio Comprido, próximo ao
fino! do Túnel Rebouças.

CHEVETTES 76 ZERO
KM — Todos os mode-
los e cores. Não com-
pre sem i conhecer os
planos da DIG. Confira
na Av. Brasil, 15186.
Lucas ou pelos tels.
391-0720 e 351-7055.
Diariamente até 20
hs. (C
CHEVETTE 76 - Superluxo bran-

co, superequipado, único dono,
c/ garantia. Entrada 13.800,00
mais 24 x 2.093,00. Ac. troca.
Comercial Marítima. — Av.
Oswaldo Cruz, 61 — Tel.:
265-7752. (Ç

CORCEl Coupe luxo 75 cor ouro
v.«lho. 18.000 km. excepcional
taxa paga, 19 mil à vista o
resto em 19 meses. 274-3484.

CHEVETTE VINHO - Motivo
mudança, vendo, único dono,
estado novo, s/ equipado, part.
p/ part. Tel.: 267-3495.

SKODA 1200 - Ano 1955. Ven-
do telefone 222-8570. Rua Car-
los de Carvalho, 60 apt? 709.

CORCEL coupe luxo ano 1972
cor marron único dono 2800
km rodados. Ver Rua Redentor
n° 144 Ipanema c/_porteircK

CAMINHÃO - Mercedes," ano
69 e 70 particular. Excelente
estado. Ver e tratar Rua Ara>
tangi i'2ó. Cosiho Nelo.

CORCEL 1f - Bco. recl. e mag
cor vinho Voluntários da Pá-
tria, 136-A c/ 4 266-0723. A
visra.

CORCEl LUXO COUPE 72 - E-
quipado. A vista urgente. Cr$
24.800,00. R. S. Francisco Xa-
vier, 389 - LIBRA - 264-7544
elé 18 hs.

CHEVETTE SUPER IUXO 76 -
Bronco c/ 13 mil kms. equip.
troco fin. 14.900 e 24 x 1.799
ou a vista rev. c/ gar. META
Rua das Laranjeiras 47 Tel,
225-2356 até 18,00 hs.

CORCEl 4 PORTAS 73 c/ rádio
pneus novos TRU 76 pg. vendo
à vista 21.000 R. laranjeiras 47
T. 225-2356 Sr. Carl"» tií 18
hs.

CARAVAN 75 MARRON - 4.100
dir. hidráulica, ar condic. hi-
dramática. Toda equipada.
Cr$ 70.000,00 Tel.: 0242 -
42-6276 - Petróp. Da. Gildn.

CHEVETTE 75 Ótimo est. Equip.
Vendo à Vista e fac. até 24 m.
Aceito troca S. F. Xavier 352-B
234-3780.

CHEVETTE-74 - U. dono lindo
equipado. .Vendo urgente. Rua
Viana Drumont 76t V. Izabel.

CORCEL CUPÊ GT 1975 Larania
Ent.-. Cr$ 12.300,00 mais 24 i
1.851,15. OLIPER 3/ A. Rua 24
de Maio, n9 1047. Tel,
281-5888 ou 281-2466. (C,

CORCEL CUPÊ GT 1976 branco,
entr. Cr$ 15.900,00 mais 24
2.411,50. C.IPER S/ A. Rua 24
o"e Maio, n9 1047. T«I
281.5888 ou 281-2466. Sábados
até as 12 heras. (C.

CORCEL 73 - luxo, 4 
'portas

20. 
"00,00 

Rua: Mariz e Barros,
774/824. Tel. 264-4912 ramais
II e 28. (C

CHEVETTE 74 - Super-equip.,
revisado, à vista, troco, fácil.
s/ fador. R. Barão de Mesquita
48 sté 15 hs.

CORCEl 73 - Coupé, ótimo es-
tado. Tulipas, 39 - 350-8804.

CORCEL 73 — Coupé, ótimo es.
tado à qualquer prova. Cr$
20.000 s/oferta. R. Goiaz 1118

- Quintino.
CARAVANS 75 E 76 - Pouco

roda-las financ. até 24 meses,
S/ aval. crédito na hora. Av.
Cesário de Melo 899 Tel
394-1473 e 394-2955.

CHEVETTE 74/7S - Revisado,
c/ garantia Crédito imeditao
Até 24 meses Av. Cesário ds
Melo 899 Tels. 394-1473
394-2955.

CHEVETTE 1976 - 0 km Pronn
entrega, à retirar consórcio
Unichev. cor e modelo à «sco
!her Ótimo preço Tr. Tel.
285-2470 Sr. João.

CARAVAN 0 KM - Branca, ven-
do ou troco, p/ carro menor
valor. Estr. Vicente de Carva-
lho, 281 A e fi. Tel. 391-4630.

XAKAVA1T
ÉNA
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NEGOCIO COMO ESTE
NUNCA MAIS!

Esta é sua chance: Chevelte
76 cm 27 prestações de
980,00 seu carro usado vale
como entrada mesmo aliena-
do. Rua do Senado 329 —

Tel.: 252-4325 - 231-9118.
(C

CHEVETTE 74 - Ótimo «st. taxe
paga. Troco • financio. Francis-
co Otavians, 42 - RECOVEMA
- Tel.: 287-3110. (C

CARAVAN 76-4 cri. branca,
pouco uso, «xcelent* es-). Troco
e financio. Francisco Otaviano,
42 - RECOVEMA - Tel.
287-3110. _JÇ

CORCEL COUPE IUXO 73 - Uni-
co dono. Toca-fitas AM/FM.
Transi, financ. Aceito troca.
Gaí, Polidoro, 132. Tel.

. 546-1400. CHAPARRAL. (C
CAMINHÕES - Cavalo-mecanico

Scania Vabis, Chevrolet e gran-
d« quantidade de Volks, Che-
verte, Corcel, Opala, Maveríck,
Kombi, Dodge Dart e outras
marcas, diversos anos, serão
vendidos cm leilão, 2a. feira,
27 de setembro, és 14,0.0 hs.,
na Rua Caetano Martins, 36.
no Rio Comprido, leiloeiro LE-
MOS - Tels. 252-4595 «
222-0742. 

' ' 

CAMINHÕES - Ford F-100 e
F-350 e, ainda, Rural Wiilys,
Kombis, Itamaraty, Willys-2600,
pertencentes à &sc. Munic. de
Administração, serão vendidos
em leilão, 4a. feira, 22 de
setembro, às 10,00 hs., na Av.
Monsenhor Félix, 512, em Iraiá.
leiloeiro LEMOS - Tels.
252-4595 e 222-0742.

CHEVETTE 0KM - 15.952,40 de
entr. e 20 X 1.679,20 s/ juros,
s/ flador, s/ ficha cadastral.
Tratar R. Figueiredo Magaíhães,
248/901 - Sáb. e dom. de 10
ás Í7 hs. Sr. Ricardo.

CHEVETTE BRANCO 75 - Equi-
pado, rodas titanoo, TRU paga,
rádio muito bonito, pouco ro-
dido. Av. Brás de Pina 575
Posto. Tel.: 230-7846 Part.

CORCEl 71 LUXO - e um 70
luxo, troco < financio, carro
menor valor. Entrego na hora
s/ aval. Rua Apla, n9 257.
Sábado, até às 20. hs. Domingo
até às 13 hs.

CHEVETTE 75 - Vendo p/ moti-
vo de viagem. Urgente c7 ro*
das de m;g./ vol. esporte. R.
Barão de Itapagipc j62.

CHEVETTE 76 - Belo. Super
equipado. Passo c o nl rato:
23.000 em. mais 2ft p rest.
1.200,00, fone: 264.7770.

JIYSCÂUT0 CONCESSIONÁRIA
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COMO PRÊMIO AO SEU PRIMEIRO ANIVERSÁRIO 0E FUNDAÇÃO, A 8IMCAUTO, C0NCES-
SIONÀRtA GENERAL MOTORS NO RIO, FOI PRESTIGIADA PELA PRÓPRIA GM COM A ENTREGA
DA PRIMEIRA FROTA DE CARROS CARAVAN E CHEVY-4 ADQUIRIDOS PELO DNER. FALANDO
SOBRE O ACONTECIMENTO, O DIRETOR-PRESIDENTE DA SIMCAUTO SR. ADRIANO FREIRE
DESTACOU O RECONHECIMENTO DA EMPRESA' AOS SEUS CLIENTES, "QUE NOS PRESTI-
GIARAM NESTES DOZE PRIMEIROS MESES, OS QUAIS TEREMOS O PRAZER DE RECEBER
PARA USUFRUIR DAS NOSSASVANTAGENS E PROMOÇÕES ESPECIAIS PARA COMPRA DE
QUAISQUER VEÍCULOS DA LINHA GM. NA FOTO, PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS MOMENTOS
ANTES DA SUA ENTREGA AO DNER. 

'

0ODGE 1800 - 74 - Vermelho
vendo à vista. Ver e tratar a
Rua Carneiro da Rocha, n° 225
apto. 202 — Higienópolis.

DODGE COUPE 1975 - C/ ar
dir. hidr. freio hidram. toca
fitas, rádio AM-FM, etc. A vis-
ta ou consigo financ. Posso
trocar. Rua Conde de Itaguai,
71 - Tijuca 10 às 16 hs.

DODGE DART 70-4 portas
empla. rodas mag. ar. refr.
vendo m. oferta. R. Laranjeiras
147-8. 225-3917. 

DODGE 73 1800 Gl. Un dono
super novo a vista troc fin c/
6.000 ent s/ aval cred na hora
S. Fran. Xavier, 189 254-0647
248.2583.

DODGE 74. Gran Sedan estado
impecável ar condicionado t^xa
pega. Rua Pèssagam, 56 — T.
226-05O1.

DODGE 73 1800 Gl pneu mec.
pínt. fofração cm estado de
novo facilito Barão Bom Retiro
2.140 Graiaó.  

DODGE 71 - Coupé, luxo, pari.
vende est. .novo 40.000 km. ú.
dono Av, Delfim Moreira 896
c/ portairp. após 12 hs.

DKW FISSORE 67 orig. fáb. c/
107 mil km. Mec. 100%.
12 500,00. R. B. Bom Retiro,
409-F. Domingo p. telefone:
249-7899.

DELAUTO VEÍCULOS
Agradece os votos de felicidades, pelo aniversário, e aumen-
ta o presente para aqueles que a felicitaram.

Tipo

Chevelte Especial (zero)
Chevelte Luxo (zero)

Tabela

44.666,00
47.528,00

Seu presente

4.960,00
4.828,00

Preço de venda

39.700,00
42.700,00

Além disso: todas as cores; 'pronta enlrega; melhor avaliação no seu carro

usado; crédito na hora e revisão inteiramente grátis.

Av. VENCESLAU BRÁS, 10 - Ic-íüs A, B e C - tels.: 266-2217 e 2461271

DODGINHO 1800 GRAN LUXO
74 — Branco. Novo em folha.
Toca-fitas. Troco e fac, R. Barão
Mesquita, 125.  

CORCEl 4 portas 1974 novo
apenas 10 mil km único dono
equip. vendo troco fac. Barão
de Mesquita 131.

CORCEL COUPE 72 - Revisado
a toda prova, à vista ou faclll-
Io. Av. 28 de setembro, 28.
lei. 284-4944.

CORCEl 71 - luxo, ótimo' es-
tado, à vista ou financ. Rua
Itapiru, 767-B. (C

CORCEl LUXO 72-2 portas,
equipado, perfeito estado de
conservação. R. André Cavai*
canti, 28/ 601.

CAMINHÃO MERCEDES C-
guindaste Munch 72 — Mer-
cedes 1113 ano 74 Truck c/
madeira Chevrolet Trucfc 72 —
Dois c-60 73/74 simpies Ford
F-350 c/aberta 70 modelo 71,
Vendo fin. ou troco, R. São
Fco. Xavier, 963.

CORCEl 76 — Coupê equip.
GT., quase OK, Troco e finan-
cio. Rua Voluntários da Pátria,
144 - Tel. 246-5923 - Bota-
fogo.

COMPRANDO, VENDENDO OU
TROCANDO NA POLUX, VocS

- sempre faz o melhor negócio
do Rio. Todas as marcas «
anos. Trocas com devolução de
dinheiro. R. Conde Bonfim, 40
- Tel. 248-6483 - e R. Marií
t Barros, 72 - Tel. 248-6005.
Estacionamento fácil.

COR
CEL

Brasita S.A.^
revendedor autprizcfdp

Av. SuburbaRàV.75Ji."
264-3232-264-3222

Carro guincho
Vende-se ou troca-se por

terreno, casa ou carro passeio.
Estr. do Barro Vermelho,
1757 — Colégio.

CARAVAN - Agosto 75 - Ver.
m?lha especial. Bancos reeli-
náveis, estabilizador, nunca
bateu. CrS 45.000 - A vista.
Rua Al!e. Guülobel n? 110. la-
goa. — Ver com garagista
ÍJOÃO).

CORCEL 73 COUPE - Marrom.
100% d* mecânica e eií. de
novo. Vdo, troco ou financ
R. Gen. Urquiza, 117-3 - T.
294-2416.

CHEVETTE E OPALA 76 OK -
OS 839,60 mensais, jem entra*
da, sem juros, sem fiado.- e
sem parcelas intermediárias.
POLUX — Concessionária Che-
vrolet. R. Manz e Barros, 82!
e 72 - Tels.: 264-2072 e
248-6005 c R. Cor.de Confim,
40 - Tel. 243-6433. Diariamente
até 20 hs. Sábados até ',8,C0

hs. e domingos aé 12,00HS.

Carros compro
Até p/ conserto ou aliena-

do. Vou a dcnrcilio cubro c/
800 mil qualquer oíena. R.
Maxwell, 357. 250-1706. Tiiu-
ca. Atendo hoje ate 19 hs.

Cfteuéüfi'
ÉNA

©0Ls)£_M

CKEVETIE 74-75-76
Revisado com garantia Cipan. Com

pequena entrada oü :eu carto u:a-
do (damos a maior avaliação) seu
credite, é aprovado na Hora, Rua
do Senado 329 Tel. 552-4825 -
231-9118. Hèje/AmahhJ.

CORCEl COUPE 75 Luxo 16.000
km, bancos reclináveis, freio
disco, rodo equip. Novo.
255-0764.

CORCEL
1377

TODOS OS MODELOS

PRONTA INTRIGA

Cliper s.a.
RUA 24 DE MAIO, 1047

Tcú 281-5522
ENG. NOVO - MilE*

REVENDEDOR FORO

CAMINHÃO DODGE 71, Ford
69, Pick-up Dodge 71 - Ven-
de-se, troca-se por carros me-
nores ou terrenos. Tratar c/ Jo-
sé Ramos — Rod. Washington
Luiz Km 11 embaixo Viaduto.

CARAVAN 75 4 cll. -luxo 4 mar-
chás bcos. altos, c/ 12.0C0 km
rod. c/ rádio único dono tu-
pernova. Entregamos revisado
c/ garantia c/ TRU paga. Ent.
17.500. Rest. financ. até 24 me-
•es. Aceitamos troca. R. Gene-
ral Polidoro, 80. Tel. 246-4090.

(C
CHARGER 72 - Ótimo estado.'A visto, aceito troca. Rua Ba-

rão de Mesquita, 1079 Grajaú.
CORCEL CUPÊ LUXO 1973 TUR-

QUESA. Entr. CrS 9.000,00 mais
24 x 1.354,50. CLIPER S/A. Rua
24 de Maio, nÇ 1047. Tel.
281-5883 ou 281-2466. (C

CORCEl 73 - Coupe luxo excel.
37 mil Km. TRU paga R. Ribci-
ro Guimarães 150/ 105 — Tiiuc*
284-8158 ver séb./ dom.
manhã. (C

CORCEl CUPÊ GT 1973 TUR
QUESA. Entr. CrS 9.600,00 mais
24 x 1.444,80. ClIPER S/A. Rua
24 de Maio, n? 1047. Tel.
281-5888 6u 281-2466. (C

CORCEl COUPE 73 - Em estado
de novo c/ 50.000 km vendo
a vista base CrS 23.500. Rua
24 de Maio 470 UNO. Das 8
às 12 horas.

CORCEL
troco e
Furtado,
Souza.

73, Standard, coupé,
facilito. Rua Senador
129. Tel. 264-7173 -

(C

CHEVETTE 74/75 - 24 meses
sem fiador carro e crédito na
hora - STATUS VEÍCULOS -
Av. Brig. Lima e Silva, 512.
Caxias. Tel. 754-2444. 2906 e
226B. (C

CHEVETTE? Não compre sem
consultar a STATUS VEÍCULOS
— Av. Brigadeiro Lima e Silva,
512 - Caxla». (C

CARAVAN 75, ótimo utado,
pol» melhor oferta, a vista. Ver
R. Conde d* Bonfim, 475 —
Hospital S. Cristóvão. Apresen-
tar proposta, «m «nvelope la-
crado, para: Cooperativa dot
Rodoviirios Ltda — Diretoria
de Abastecimento — Av» P.
Vargas, 962/ 29 and.

CHEVETTE 74 - Branco ótimo
est. revis. c/ garantia troco fac.
Marq. Abrantes, 205 prox. Pr.
Botafogo.

CHEVETTE-75 E 73, ú. dono
equip. troco fac. bom preço
a vista. R. S. Fco. Xavier, 384
- T. 264-6021.

CHEVETTE 75 - Ótimo estado
su perco nstr Vedo. Aceito troca.
R. Passagem, 56. T. 226-0501.

CAMINHÃO cav. mec. Scania
L-110 c/ car, randon 3 eixos
ano 75. Tratar hor. com,
768-2943/ 768-2655.

CORCEL 76 COUPE LUXO - C/
«r cond. vs. fumée, t. fitas, rs.
magnésio, ps. de Mercedes,
motor blindado, f. bi-iôdo.
63.000,00. R. Barão d* Mtsqui-
ta, 330-C. Tel. 283-6195.

CHEVETTE 75 - Vinho, _ún!co
dono, supereq. conservação fo-
ra do comum Trcco e fac. R.
São Francisco Xcvicr, 342 loja
E Tel. 223-6839.

CAMINHÃO - Mercedes Brnz.
basculante, no toco, modelo
L-1113, ótimo estado. Trcco e
financio Av. Brasil, 76C0 Sr.
Costa Te1. 280-6552.

CHEVETTE 74, 75, 76 - Estado
de novo. Ent. CrS 10.OCO.00
- Saldo a combinar - POLUX
VEÍCULOS S/A/ - Rua Mari:
e B-irros, 821 - Tiiuca.

CHEVETTE 76 - Luxo,
superluxo e especial.
Zero km. Pronta entre-
ga. Todas as cores.
Preços e condições es-
peciais. Ver na sua Im-
portadora de Ferragens
S. A. Rua São Luiz
Gonzaga, 527 — São
Cristóvão — Tel.:
284-6622 (PABX). (C
CHEVETTE ZERO KM - Pronta

enrr^ga - créd'to na hora —
luxo ou super iuxo, 24 meses
sem fador - 5.000,00 abaixo
da tabela Av. Monsenhor Feiix,
786 e Estr. Água Grande 525.

(C

CHEVETTE CONSÓRCIO -
Transfiro, 23 nrost. CrS 840,00
pagas. Tel. 205-5022. José. Ho-
rárío. Domingo à tarde.

CORCEL 75 - Novíssimo, cou-
pê, standard, equip. 27.030
km, j. homoc. seguro. Rua Cõ-
nego Tobias 716. Méigr.

CORCEl COUPE' 73 - Luxo.
Av. Júlio Furtado 185, apto.

!03 — Grajaú.

CAMINHÃO BASCULANTE MER-
CEDES - 1113/ 76 - Vendo.
Só sábado e domingo posto"OÁSIS". Rod. P. Dutra, km
9 Nilópolis.

CHEVETTE 76 SP - Particular
passa financ. Cr$ 26.000,00
mais 13 x 1.600,00. Aceito
Volks na troca. Urgente. Tel,
350-7796.

Crédito e carro
na horas/fichas

Sem fiador. Aceito promis-
sória vinculadas a imóveis e
consórcios. Seu carro vale co-
mo entrada m/ alienado. De-
volvemos diferença, várias
marcas e anos . Ac. motos.

COMPRO - TROCO
Brasíliu 74 e 75.
Corcel - GT 72, 73, 74.
Chevette 74, 75.
Dodge-1800 73.
Fuscão 71, 72, 73, 74.
Kombi, 72, 74, 75.
Opala Coupe 72 e 73.
Passat 75.
TC 72, 73, 75 - TL 71.
Volks 69, 71. Variant 70, 71

e 75.
Puma 7ó. 0K GTE.

Rua Santa Alexandrina, 124
Rio Comprido inci. sáb. e
dom. CREFINAUTO.

DODGE COUPE LUXO 74 e SE
73 ambos de único dono,
equip., est. de novos. Troco
• fôc. R. São Francisco Xavier
342 loia E Tel. 228-6839^

DODGE DART COUPE 73 - Otl-
mo est. Ent. CrS 7.000,00 -
Saldo a comb. - POLUX VEI-
CULOS S/A - Rua Mariz e
Barros, 821 — Tiiucaj

DODGE COUPE 71 - Est. novo
equip. transf. financ. Aceito
troca. Gal. Polidoro 152. Tel
246-1400. CHAPARRAL. (C

DODGE 73 Coupé, revisado es-
tado de novo, entrada ó.900,00
e 24 x 1.046,50. Ac. troca. Co-
merci-al e Mar/iima, Av. Oswei-
do Cruz, 61. Tel. 265-7752. (C

DODGE COUPE - Tenho 74, 73,
72 e 71. Todos revisados, cm
perfeito estado. Vendo à vista
ou troco, facilito e financio.
Rua Maria Amália, 67. TIJuch.

DODGE DART COUPE 72 -
Diversas cores. Preço d e
ocasião. Av. Geremário Dantas,
940. Tel. 392-3520.

DODGE COUPE SE ANO 73 -
Com ar refrig., pneus novos,
taxa pjga. Rua T-sodcro da Sil-
«, 468. Tel.: 288-93V0,

DODGE DART COUPÊ 1974 -
32 mil km. propriet. vendi,
ótimo -estado. Ver R. Gen. San
Martin, 1063. Tel. 274-7028.

DODGE DART - E' coupe 72
a cor é preta, a mecânica é
ótima, o preço é supar-barato.
As condições é à vista ou faci-
fitado. O endereço é Av. De-
mocráticos 1743.

DODGE GRAN SEDAN 74 c/ ar
dir. hidr. pouco uso. Ver e
tratar Rua Toneleros 83 </ por-
tóro MARIO.

DODGE DART COUPE 73 - Ex-
celente estado. Financiamento
^iê 24 meses. Av. Geremário
Dantas, 940. Tel. 392-3520.

DODGE 1800775 - Lindos car-
ros. Financiamento até 2 4
meses. Av. Geremário Dantas,
940. Tel. 392-3520.

DODGE CHARGER RT, 75 -
Branco/ preto, ar cond. finan-
ciamento a:é 24 ms. Av. Gere-
mário Dantas, 940. Tel.
392-3520.

CHEVETE 1974 - Nas cores
branco coral vinho e vermelho
vendo ati 24 meses sem fiador
entrego na hora aceito troca
R. Uranos 1139.

CORCEL COUPE 197* - C/ rá-
dio AM-FM — Excelente, è vis-
ta ou consigo financ. Posso tro-
car. R. Conde de Itaguai, 71
— Tijuca. 9 às 16 hs.

CHEVETTE 75 - Cons. excel.
à vista urgente CrS 33.500,00.
R. S. Francisco Xavier, 389 —
LIBRA - 264-7544, até l'Shs.

CARAVAN LUXO 75 - Branca
c/ ar condicionado, rodas mag-
nésio, volante esporte, vidro
rayban. Troco fin. até 24 meses
ou à vista. Laranjeiras, 47. Tel.
225-2356 até 18.00 hs. 

CIO - CABINE DUPLA
76 — Zero km. Pronta
entrega. Preços e con-
dições especiais. Ver
na sua Importadora de
Ferragens S. A. Rua I
São Luiz Gonzaga, 527
— São Cristóvão — Tel.:
284-6622 (PABX). (C

COMODORO Ooale Ok bnnco
76 CrS 85 mil a tabela e Cr$
94 nví Enírego ho[e R. H. Lobo
379 - 228-8646 AG. COSTA.

. ' •/
Brasil,

Vt.-cic \i.
(C

CARAVAN 76, 4 marchas, 6 cll
cemb-o embaixo dir. h'dr. freio
a ar, vidros térmicos, ar cond.,
4 farcVs biodo rod«s magn._ po»
Ido rádio e cessstes sté^eo,
vol. eip. buz:na iífclvana forra-
çáo luxo etc. Vende p?rr. _
part. 35.0C0 e 20 X 2.500 Ver
na Gar Meneres Cerres vaga
237 e tr. hoie Av. Prncesa
Isabel, 134 ap?o. 705.

CÓMÕDORO 75 cc-m 11 .CC0 Km,
ar cond. Dir. hidra. Troco eu
<inan:. 359-3477. (C

DODGE DART GRAN SEDAN 73
— Lindas cores. Financiamento
até 24 meses. Av. Geremário
Dantas, 940. Tel. 392-3520.

DODGE CHARGER RT 71 E 72
— Lindos carros. Ótimos pre-
ços. Av. Geremário Dantas,
.940. Tel. 392-3520.

DODGE CHARGER RT 76 - Mar-
rom/bege. Ar cond. 4.000 km
na garantia. Fin. até 24 ms. Av.
Geremário Dantasf940. T.
392-3520.

DODGE DART - Usado 70/ 1/
2/ 3 e 75 — Várias cores, óti-
mo est. à vista ou financ. La-
ranjeiras Veiculos S/A. R. Cea-
rá 217. Tel.: 234-5493 sábado
e domingo até às 14 hs. (C
DODGE 70 — Branco ótimo cs-

tado, rádio Rua do Bispo, 15
esq. Pauto Frontln.

DODGE 1800 GL - Amarelo,
ótimo estado. Tratar Rua Josô
Bonifácio, 221 - Meier. F.
289-2898,

DART 74 — Dir. hid. ar cond.
exc. estado, Ver R. Fig. Maga.
Ihãss 287 s/905/7 - Cop.

CARROS USADOS
sem pecado original

PALAVRA DA SANTO AMARO
SEM ENTRADA

DODGE CHARGER R/T 71/ 72
vendo o mais bonito Rio ar
cond. víd. fume. Rua Araxá,
23.

DODGE DART 71 coupe, branco,
equip., ótimo estado. Vendo
p. 14.500. Rua Barão da Torre,
32 Ipanema. Ver garage.

DART 2 P. GRAN SEDAN E RT
OK — Todos os tipos e cores.
Categoria com economia. Teste
no seu Revendedor Nova Texas
(onde existe um plano para
cada orçamento}. Trocamos por
qualquer marca (mesmo aiie-
nado). Av. Marechal Rondon,
539. Av. Rodrigues Alves, 795,
Av. Atlântica, esq. Djalms Ulri-
ch. Tel.: 243-1282, 256-6230.
281-1952. Até 21 hs.

DODGE POLARA OK - Todas
as cores. Experimente s/ com-
promisso no seu Revendedor
Nova Texa-s (onde existe um

lano para cada orçamento),
amos por qualquer marca

(mesmo alienado). Av. Mal.
Rondon, 539 - Av. Rodrigues
Alves, 795 - Av. Atlântica esq.
Dialma Ulrich - 281-1722,
243-1282, 256-6230 até 21 hs.

?lanoroca

DODGE 4 PORTAS 71. No esta-
do v»nde-se direção e freio hi*
dráulico. 6.5C0.00. 275-5716.

DODGE GRAN SEDAN 73. C/
ar cond, dir hidráulica. Rua
Mariz e Barros, 774/824. Tel.
244-4912 ramais 1'1 e 28. (C

COMPRO AUTONOMIA - Aoima
de 1972. Taxi duas portas. Trat.
Tel. 331-4501.

CORCEL 74 - Luxo com radio
cor branco estado geral ótimo
Barão Bom Retiro 2140 Grnjau.

CHEVETTE 74 - 7S - Diversas
cores. Equipado c/ garantia de
3.000 kms. entrada a partir de
8.700,00 e 24 X 1.319,50. Ac.
troca. Comercial e Marítima -
Av. Oswaldo Cruz, 61 — Tel.:
265-7752. (C

CHEVETTE 75 - Vinho. TRU pg.
rodas titânio. Pcq. part* financ.
Ac. oferta. Troco p/ Brasília.
Rua Gilberto Cardoso, 280/101,
Tel. 547-3307.

CHEVETTE 74 - Branco, garan-
tia, 3.000 km. Vendo i vista
26.700 SIMCAUTO. Av. Subur-
bane 3196. (C

CHEVROLET DIESEL DE-
TROIT E PERKINS em
36 meses, só na DIG —
venha conhecer o mais
novo caminhão diesel.
Av. Brasil, 15 186 -
Lucas -Tel.: 391-0720
e 351-7055. (C

DODGES USADOS COM GA-
RANTIA só na TEXAS. Todos
os anos, cores e modelos (Dart,
Charge, 1800 e Polara). Troca
t financia. Preços baixos. Con-
dições p/ todos os bolsos. Av.
Marechal Rondon 539 e Av.
Rodrigues Alves, 795. Até 21
hrs. 281-1722, 243-1282,
281-1952 e 243-0234. Nova
Texas. Revendedor Autorizado
Chrysler,

DODGES 75, 74, 73, 72 < 71 (2
a 4 ptas). Maverick 74. Opala
74, 73, 72. 71 e outros. Troco
_ financio. Rua Voluntários da
Pátria, 144.Botsfogo. Tel.
246-5923.

CORCEl 75 COUPE - Transfe-
rêncis consórcio, prest.
1.050,00. Ver e tr. 2a. feira p/
235-4359 e 255-1655.

CAMARO 72 - Suoerequip.
mais novo do Rio, R. Real
Grandera. 193, loia 3. DISVEl.

DODGINHO 1800 - 76, 75, 74
e 73. Corcel 74, 73 e 72. Brasi-
lio 75 e 74. Trocas com devo-
lução de dinheiro. Rua Volun-
tários da Pátria, 144-Botafogo.
Tel. 246-5923.

DODGE 77 ÒK. A MARCO -
Seu revendedor Chrysler — JÀ
recebeu para você os novos
modelos Charger, Polara e
Dart. Venha conhece-los. Tro-
camos e financiamos. Rua Vo-
luntários da Pátria, 144-Bota-
fogo. Tel. 246-5923.

DODGE GRAN SEDAN 73/ 74
- Superequip. ar cond. direção
hidráulica vendo s/ avalista
garanto crédito no ato c/
2.500,00 entrada. Rua Angélica
Mola, 440 Olaria. :60-5ó53.
Leopoldina Rego, 318 — Tel.:
230-1474.

DODGE DART ou 1800 - 73 e
71 troco fin. 24 ms. Temos,
também, financ. próprio.
TRÓIA. 234-3212. R. Mariz e
Barros 554.

DODGE 72 COUPE - Equip. ca-
pas. pisca alerta, segredo, con-
sole cambio chão TRU pg. tro-
co fac. R. 24 Maio, 272.

DODGE 72 — Super conservado,
Equipado para reboque de trai-
ler CrS 20.000 - Fone
264-7770.

DODGE 1800 Lx. 73/74. Bom
est. melhor oferta base 18.000.
Ver Souza lima, 185 c/ portei-
ro Antônio.

TIPO ANO COR 24 DE

Mr.verick Cupê lx. V-8
LTD. c/ar mecânico
Maverick Sedan S. lx. c/ar
Cerco! Cupê Lx.
Maverick Sedan Super
Maverick Cupê 5. Lx.
Belina
Volks 1.300
Belina
Belina
Corcel Cupê GT
Opala Cupê
Corcel Cupê Std.
Corcel Cupê Lx.
Corcol Cupê Lx.
Crrcel Bc-Üna
Maverick Cupê GT c/ar
Jeep
Corcel Cupê Lx.
Corcel Cupê Lx.
Opala 4 cll.
Volks Brasília
Volks 1.300
Vo ks 1.300
Mavorick C^pe 6 cil S/Lx,

1974 Larania / Prelo
1973 Marron
1974 Branco
1974 Azul
1974 Azul
1974 Larania
1974 Marron
1973 Azul
1974 Vermelha
1975 Verde
1973 Branco
1973 Rose
1974 Vermelho
1973 Verde
1974 Vermelho
1973 Verde
1974 Vorde
1976 Turquesa
1973 Verme.ho*o72 Verde
1973 Rose
1974 Bege
i 974 Marron
1975 Azul
1975 Verde

2.244,00
2.772,00
1.980,00
2.310,00
1.386,00
2.178,00
2.475,00
1.716,00
2.475,00
2.805,00
1.980,00
1.716,00
2.178,00
1.848,00
2.310,00
1.980,00
2.376,00
2.376,00
2.112,00
1.650,00
1.782,00
2.376,00
1.848,00
2.640,00
2.640,00

CIA. SANTO AMARO DE AUTOMÓVEIS
/VV/BRASIL 2.520 - S. CRISTÓVÃO "S? 264-3442 . 248-2668
.5,";-'* 

"': 
Diariamente até 19 hsT Sábados até 12 hs

DODGE 1800 73/4 - Várias co-
res, bom est. à vista ou financ.

¦ Laranjeiras ¦ Veículos S/A. R.
Ceará 217, tel. 234-5493. Sába-
do c domingo até as 14 hs.

(C

Espere por
Autocenter

FISSORE 67 - Todo original.
Troco e financio. Rua Voiuntá-
rios da Pátria, 144-Bolafogo
Tel. 246-5923.

FUSCÃO 74 - Vendo equipado,
perfeito estado. Verde. Impôs-
tos pagos. 23 mil. Rus Hsd-
dock Lobo, 145 cob. 02^

FIAT MOD. 850 ANO 69 - Otl-
mo estado, equipado. Cor pe-
rola. Ver e tratar Rua Raul
Pompéia, 228/ 502, Tel.
227-64.18.

FUSCÃO 72 - Verde iguassu,
estof. creme, tx. pagai bom
ion'to barato. 18.000 à vista
R. José Higino, 180/ 301 esq.
Av. Mara:anã. 258-5701.

Õ k melhor71, azul
oferta Rua - Comandante Ver-
gueíro da Cruz, 118 Olaria-

FUSCA 1300/ 70 - Vendo, todo
equipado, ótimo estado, parti-
cular. Rua Paula Freitas, 19/612
Copa.

FUSCÃO 72, 73, 74, 75, equipa,
da impecável, vendo, troco •
financio, carro e crédito na ho.
ra. Av. Ministro Edgar Romero,
576. Madureira.

FIÁT 124 Coupé esporte 1972
único dono. Vendo com» nova.
Melhor oferta. Rua Mijor Ru-
bens Vai, 569 com porteiro.

FUSCAO-71. 72. 73, divs. cores,
equips. revisados, TRUs. pgs.
troco fac. R. S. Fco. Xavier,
384 - T. 264-6021.

FORD LANDAU 75 semi-novo,
equip.-.do. Rua Isidro Figueirc-
do, 31. Maracanã. Com o per-
teiro.

FUSCA 1300 - Ano 73, vendo
branco, equipado, bom esta-
do. Av. Vieira Souto 336 aplo.
103. Ipanema. Tei. 247-3707.

DODGE GRAN SEDAN - 1974.
Particular vende todo original.
Conservadissimo. R. Barão Ita-
pagipe, 214.

DODGE DART COUPE 74, com
ar condicionado pouco rodado.
Rua 2 de Dezembro, n9 62 ap-
to. 1005 Flamengo.

FÜSCAO 73 — Excelente esUdc.
Texa paga. Vendo hoie. Rua
Uranos, n? 1563. Garagem.
Olaria.

FUSQUINHA 73 - LlndSo, pou-
co rodado. Único don:. Vindo
hoie. «. Uranos, 1563, gsra-
gem. Olaria.

DODGE Coupe luxo 1974, bran-
co, ar cond. rádio, freio, ar e
disco. Ótimo estado. A v .
Copacabana 1.236 apto. 1.108.

DÕDÒT 1.800 - G.l. 74 Cons.
exc. fin. i/ fiador. Leva na ho-
ra. R. S. Francisco XüvUr, 339
LIBRA - 264-75-14, até Ijihs.

DODGE CHARGER "RT" -74
estado de novo. Fin. na hore
i/ fiador. R. S. Francisco Xa-
vier 139 - LIBRA - até 18hs.

DODGE DART COUPE LUXO 72
— Ouro metálico, ótimo «stado>
particular, melhor oferta. Tel.:
399-4943.

DODGE SEDAN 76/0 KM - 4
p. Preço especial 73.000. Venha
hoie mesmo R. Süva Vile, 416
e Av. Ccpacab:n2, 1.350 TeU.
249-4104 e 227-1774.

DODGE POLARA 0M 77-A
DIVEPE tem mais de 1.800
vantagens p/ lhe oferecer além
da garantia total R. Süva Vale,
.116, Cavalcante e Av. Cooaca-
bana, 1.350. leis. 229-7122 e
227-1774.

FUSCÃO 72 - Branco, motor
1.600, equipado, taxa papa,

Vendo ou troco. R. Senador SI.
nionsen 246 apto. s/ iUJi. Jar
dlm Botânico. Sábado após 1.
hs. e domingo. .

FUSCÃO 71 exc. est. passo con-
trato 8 mil mais 13 do 700,00.
Rua Pecanha Povoas, 37/ 402.

FUSCÃO 1971 - Único dono
equipa-o vendo — 14.SC0.00
— Rua Real Grandeza, 372.

FUSCÃO 71 E 72 - Revis. c/
garantia troco fac. Marq.
Abrantes, 205 prox. Pr. Botafo-
9.0;

FUSCÃO 73 — Branco, único do-
no. P/ rodado. P/ pessoa exi-
gente. Entrego na hora s/ fia-
dor. R. Barão Mesquita, 125.

FUSCÃO 70 6timo estado equt.
pado bom prtço a vista motivo
viagem Ver Praia Flamengo
300.

FUSQUINHA 74 - Branco Im.
pecável v. urgente Sr. Tcrrac»
Av. Oswajdo Cruz 87.

FÜSCXcT-1971 - Azul pavão,
semi-novo Rua Paim Pamplona,
23ggaragem Sampaio.

FÜSCAO 1971 - Bege, rádio
mecânica e lat. 100% Rua Dr.
Sctamini 186 Chave porteiro^

FUSCA 67 - Motor novo, estado .
IC0%. Cr$ 10.000 só à vista.
Não aceito oferta. Estr. Vicem.
Carvalho, 281 A e B.

FORD LANDAU 74/ c/ ar. ótimo
estado, facilito. Rua Senador
Furtado, 129. Tel. 264-7173. Ce-
leste. (Ç

FIAT 12, COUPE 74 todo equi-
pado, c/ ar cond. vidros ray-
ban, toca-fitas, etc. Carro no-
vissimo. Av. Pasteur, 214 — T.
226-6157 ou 226-3427.

FÜSCAO 74 — Vendemos c/'ga-
rantía de 2 meses ou 3.000 km
%/ fiador através de crédito au»
tomático. Rua Aluizio de Aze*
vedo 65 — Rocha. Tel.
261-2107. (C

FUSCÃO 70 - Perfeito estade,
pneus radial, máquina e lataria
100%, C:S 14.800. R. Bento
Lisboa, 24/202. Catete. Tei.
265-7239.

FUSCÃO 72 - O! mo estado,
azul, taxa paga, m vista urgen-
te. R. Joõqu m Nabuco 142.
Tei. 267-48-13.

Fuscão compro
Pago à vista

71 - 13 500 - 72 - 15 000

73 - 17 500 - 74 - 19 000

Av. Suburbana, 4 740.

DODGE 18C0/74 - Reviscdo. Fi- !
nane. e enir. na hora c/ ou s/
fiador. Trocamos R. Silva Vale,
416, Cavalcante. Tel. 229-2742
DIVEPE.

FUSQUINHA 72 - 1300 d
i.A km. rodado, única dona.
Azul, à vista ou financiado. R.
Marques Abrantes 38-D. Açou.
gue.

FUSCÃO 72 — Grenat úni-.o
dono.scg. total 16.500 à vtoa
R. Domingos Ferreira 214 Copa
236-7549.

I FÜSCÃ~69^ - Vendo C r $
I 12.700.03. Rua Nascimento Sil-
| ve, 133 c/ o porteiro.

FUSCÃO 72 - Único dono carro
de trato na oferta. Rua Guapia-
ra, 31 ep. 105. P. S. Pena.

FU5CAÒ 73 - Excelente estado
equipado troco fac. Rua Dna.
Zulmira 10 loja G — Maracanã.

FÜSCAO 73 - Vdo a vista p7
C.-S i9.CC0.00 c/ rádo esf.do
de novo, úni:o dono — R'-ü
Psu. 150/ 401 - Sáb:do e
Dcnvngo.

CORCEL coupe lx. 72 trcco e
f nsn-io Gastai - P.ja Vol. dí
Paliada - ':'.. 

2662684.
F'Í'CAO 75 - Branco. Magnífico
eítFido. Ver.río ou «roço. Fraç.i
Malvmo Rei'. - Grsjaú.

GALAXIE 67 Particular dir. hi-
draulica, i>t cond. todo refor-
ir-do. CrS 15X00 facilitados;
265-4341, 222-3434^"GALAXIE 

67 - Excelente esta-
do. Sem podres. Particular ven*
de ou troca. Bom preço. Tel.:
208-2667.

Garantia
Autocenter

GALAXIE 68 - Estado 100%,
únlro dono. Só a vista CrJ
'0.000. Não aceito oferta. Estr.
Viccnie de Carvalho. 281 A f
B.

GALAXIE 69, taxa pscia, Ven-
d=-sc 7.000 - Vrr Rua Mar:*
e Barres, 774/824. Tei. V.iJfTI
•;m.-ir, : 1 e 23. ,C

ÍCortinua na página segutnft)
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» 0 POLARA 77 do BrasilPRONTA ENTREGA.EM TODAS AS CORES. ^g^ revendedor autorizado CHRYSLER d%

IO 
DA fí A IX/IFIVITO FIV/I ÍWIARf^O ^^Av.Geremário Dantas, 940 -Jacarepaguá, a 5 minutos da

. r/nVJ/nlVIC.IV I KJ L.IVI IVI/-lllV/V-' Barra. Tel.: 392-3520- 392-4153- PBX 392-9393. Oficina

FACA-IMOS UMA VISITA E SAIA DE CARRO NOVO autorizada, com mecânicos treinados na própria fábrica.

GM - CARAVAN 76 -
Zero km. Todas as co-
res e modelos. Entrega
imediata, não compre
sem consultar a DIG.
Av. Brasil, 15186. Lu-
cas ou . disque D I G
391-0720 e 351-7055.
Diariamente até 20
hs. (C

KOMBI ANO 68 - Ven. 13.500
à vista. Tratar R. Rosas 1081,
Santos. Tel. 390-4330.

KOMBI-74. Impecável. Vendo
troco a financio, carro • crédi-
to na hora. Av. Ministro Edgar
Romero, 576 Madureira.

GALAXIE 68 - TRU/ 76 paga
R. Silva Roso, 425/ 302 Ma.
Graça Sr. ADILSON.

H

Hot Rod
Automóveis

Mudou-se com toda a sua
equipe para IPANEMA.

Rua Prudente de Moraes,
237-A Tels.: 227-5351
227-5637.

I

INTERLAOOS - Prateado todc
novo, forração, pneus , etc. —
Rua Cachambi, 81.

KARMAN 64 - 1200 com rádio
5.500,00 Pça Santos Dumont
138 apt? 1008 — Gávea. T.
274-9708. 

KOMBI - Standard/ 75 e
Furgão/ 76 — Vendo è vista.
Tratar Rua Castro Barbosa, 65.
Grajaú.

KOMBI 73 - Furgão e uma 69,
em ótimo estado. Aceito troce
financio, 'A vista preço bom
Av. Suburbana, 4.740.

KARMANN-GHIA 68 - Verme-
lho, em bom estado. Rua Viúva
Lacerda, 270/ 202 Humaitá,

KOMBI 73 - Impecável motor
novo, fln. sem fiador. Entrego
na hora, pronta p/ trabalhar.
Troco R. Barão Mesquita 48
Sidney.

LTD - Ano 70, com ar refrige-
rado, vendo pela melhor ofer-
ta. Tratar Av. Vioir» Souto, 320,
Portaria de serviço, Alberto,

LÃNDAU 1976 0 KM - Bem
abaixo da tabela. Ver à R. Pau-
Ia Freitas, 55 ei o garaglsta.
Tr. segunda-feira c/Da. Marl»
Helena p/ tel. 231-3830.

JK 1970 branco, bancos separa-
dos, ótimo estado, 15.000 à
vista. Ver São Salvador, 14 com
garaglsta.

LTD 69 - C/ ar troco fin. 18ms.
Temos financ. próprio. TRÓIA.
234-3212. Mariz e Barros 554.

JEEP WIllYS 51-4 cilindros.
Rua Monte Alegre 482/206
Santa Teresa. ¦

JK 73 — Azul. Taxa pa-
ga. Tratar R. Barata Ri-
beiro, 96/1112.
JEEP — 1957 4 cil. mecânica es.

tado ótimo 7.500,00 Estr. Rio
do Pau 475 — Anchleta.

JEEP 42 - Militar. Preço
9.800,00. Tel. 392-1087. Rua Be-
nito Juarez 80 — Anil, Jacaré-
paguá,

JK 71 - Bom estado, toca-fitas,
bco. reclináveis. Taxa paga.
Tratar no local. Preço a cornbi-
nar. Rua Marquês de Pombal,
171/601 Centro - Tel.
252-3330.

KOMBI 70 - Vendo barato. Do-
cumentação em dia. Ver e tra
tar 'Rua Real Grandeza, 248. Es
tacionamento. Botafogo.

KARMANGHIA TC 73 - Único
dono, superq., conservadissimo,
est. de novo, nunca bateu. Tro-
co e fac. R. São Francisco Xa-
vier 342 loja E Tel. 228-6839.

KOMBI 73 - Vendemos ei ga.
ranlia de 2 meses ou 3.000 km
%f fiador através de crédito au<
tomático. Rua Aluizio de Aze-
vedo 65 —" Rocha. Tel.¦ 561-2107. (C

KOMBI/ 74 - Pronta entrega,
sem fiador, prestaçó» do CrS
1.248,00 REAL Revendedor Au-
lorizado Volkswagen. Estrada

.Vicente d» Carvalho, 1017
- Penha. - Tel.: 391-3300 •
351-1717. (C

KOMBI 72 — Furgão pneus mec.
pintura nova facilito Barão Bom
Roteiro 2.140 Grajaú.

KARMANN 60 vermelho exce
lente estado laia mesmo ei tu-
do pago ver ei Sr. CUNHA.
R. Pellpo Camarão, 65 Maraca-
nã.

Liderança
Autocenter

M

MERCEDES 250/71. Vendo ei ar
v. rayban cambio baixo bancos
separ. cor pérola. Ver c/ port.
Pompeu Loureiro, 68. '

MERCEDES 68 250 lindo carro
equipado. Rua Prudente de
Morais, 65/ 702. Tel. 287-4196.

MP LAFER 75 - Estado de novo
rádio FM. rodai magnésio
pneus radiais taxa paga. — R.
Passagem, 56 - T. 226-0501.

MAVERICK 74. Superluxo bcos.
separados TRU 76 paga amarelo
ótimo estado. R. Passagem, 56.
T. 226-0501.

MERCEDES 220 S - Ano 62, ven-
do ou troco por carro nacional.
R. Cerqueira Daltro, 522. Tel.
229-5966.

M E R C E DES-BENS -
Compramos, pagamos
na hora melhor preço
da praça. Av. Atlântica,
1.588 - Tels.:
255-2729 - 235-6755.
MAVERICK 75 - Coupé, 4 dl.

ótimo estado. Troco e facilito.
Rua Senador Furtado, 129. Tel.
264-7173. Celeste.

MONZA 75 -
equipado —
Av. Prado
275-4247.

Zero km. — super
troca e financia.
Júnior, 257 —

MALIBU 74-2 portas, alto-luxo
— sup« equipado — troca •
financia. 392-1033.

MASEILO AUTOMÓVEIS compra
Automóveis Nacional de qual-
quer marca pago à vista na ho-

ra, R. Afonso Pena 66 loja E.
e R. Dr. Satamini, 156 loja A
e B. Tel. 228-5766 e 234-6200
Estacionamento è vontade a
qualquer hora.

Mercedes Benz
450 SL - 0 km - 1976
280 S - 0 km - 1976
280 C - O km. - 1976
450 SIC - Sporf - 1975
180 S - 4 porta» - 1975
230 C - 4 portas — 1975
280 C - Coupê - 1974
280 4 portas — 1974
350 Sl - Sporf - 1973
350 SE - 4 portas - 1973
280 C - Coupé - 1972
220 S - 4 portas - 1961
Fiat 124/1800 74 • 75
C. Blaxer S» Wagon - 1974
Camoro IT - 1974
Ponliac Fórmula — 1974

AREZA
Av. Prado Júnior, 280-A

Av. Princesa Isabel 273-A
Tel.t 275-7149 e 275-5698.

MAVERICK 75 - Marron, parti-
cular, espetacular, 24 mil. Av.
Brás de Pina, 832. Posto Texa-
co. Procurar o "Coleguinha".

MUSTANG 68 CONVERSÍVEL -
Vermelho, hidramático ar cond.
TRU 76. Preço 35 mil. Av.
Vieira Souto 546/ 404.

Melhor
negócio

Autocenter
MERCEDES l 608 ANO 74 -

Jóia. CIA. SAO VICENTE. Pa-
trópolls. Tel .42-5550 e 42-4892.
Sr. Corrêa,

MAVERICK 74 Raridade. R. de
mag. bc?s. reclináveis. Est. de
0 Km. Fac. até 24 m S. F.
Xavier 352-B 234-3780.

MAVERICK 2P. super luxo ver-
melho. Entr. CrS 8.100,00 mais
24 x 1.219,05. CLIPER S/ A.
Rua 24 de Maio, n? 1047, tel.
281-5888 ou 28I-246Ó. /C.

MERCEDES 280 S/ 1971 - par-
ticular vende, estado nova azul
marinho, ar cond., dir. hidraul.,
ún. dono. R. Ores tes Barbosa
114, Ilha. Ac. troca por 280 5/
1976, 0 km.

Mercedes Benz
Inter-Car

MAVERICK 74, 4 portas, 19.000,
Rua Mariz e Barros, 774/824
- Tel. 264-4912 ramais 11 e
28. <Ç

MERCEDES 1519 c/car. randon,
2 eixos ano-74 — Tratar hor.
com. 768-2943, 768-2655.

MERCEDES - 4 portas, tipo 250
bancos sep. ar ref. orig. rádio
e toca fita Becker direção hi-
dráulico, teto solar. 1968 nova.
CrS 130.000 ou troco p/ cami-
nhão Mercedes. ¦ Rua Francisco
Otaviano, 67/305 c/ port. ou
tel. 267-5160.

MAVERICK _GT 73/74 - Ar con-
dic. pneus novos, N. ba-teu c.
dü médico Tei. 265-3012.

MAVERICK 74 - Único dono,
cambio chão 6 cil. Vendo lei:
274-8683. Pça Santos Dumont
140/ 303 - Gávea.

MAVERICK - 74 - COUPE -
6 cil. est. de novo. Vendo ba-
rato. Mario Alencar, 3 esq. de
Conde de Bonfim, 904. Até 13
hs.

MAVERICK COUPE 74 - Único
dono equip. Ot. preço. Troco
e fac. Gal. Polidoro 152. Tel.
246-1400. CHAPARRAL. (C

N

MAVERICK 1974 LARANJA. Entr.
7.500,00 mais 24 x 1.137,50.
CLIPER S/A. Rua 24 de Maio,
n° 1047. Tel. 281-5888 ou
281-2466. (C

Mercedes Benz 280 SL 1976
Mercedes Benz 280 1976
>rcodes Benz 450 SL 1975
Mercedes Bonz 280 1975
Mercer Benz 450 SL 1974
Mercedes Benz 280 1974
Mercedes Benz 350 SL 1973
Mercedes Benz 250 1972
Mercedes Benz 280 1971

Av. Atlântica, 1 536-B Tels.
237-5719 e 257-9447.

Compra-se
Mercedes do 69 a 76

OFICINA:

Rua da Passagem, 175.
Tels.: 226-8881 e 286-0992.

Nova Atlântica
Automóveis

MERCEDES BENZ 280 S 1976
MERCEDES BENZ 280 S 1975
MERCEDES BENZ 450 SL 1974
MERCEDES BENZ 280 S 1972
MERCEDES BENZ 230 1972
MERCEDES BENZ 280 S 1969
BMW 3.0 CSI 73/74
CAMARO Tipo IT 1974
COUGAR XR 1970
FIAT 124 1972

Av. Atlântica, 1588
Tels.: 255-2729 - 235-6755

COMPRA - VENDE
TROCA - FINANCIA

NÃO COMPRE SEU CHEVETTE -
sem consultar a STATUS VE-
ICULOS - Av. Brig. Lima
Silva, 512. Caxias.

OPAIA 75 (4 pts.l, vendo iá -
Av. Brasil, 15 186. (Ç

OPALAS 73 E 74 - 4 portas,
4 cil,, em estado de 01(., So
você não tem um venha busca-
Io em nossa agência, nada de
40% de entrada, basta algum
dinheiro, a diferença financia*
mos em 24 meses, 3/ fiador
e «/ ficho, leva o carro na ha*
ra, CALÇADÃO VEÍCULOS Av.
Lcbfi Júnior 1739. Penha.

OPÁLA 72" - 4 cil. 4" pts. no
estado. Av. Contorno, 169 —
Marui — Nit. portão da Cosrei-
ra. Horário comercial com Sr
Messias. Propostas p/compra
deverão ser entregues até às
16 hs. do dia 23-9-76, em en-
velopa fechado.

OPALA 75 4 p. 2500 vdo. equip.
complet. novo. Melhor oferta.
Base 44.QC0. Ana Néri, 770.
261-2254.

OPALA 74 - Vendo ótimo es-
tado. Ver Rua Montevidéo n9
I269-A Penha.

OPALA 72 Coupé, 4 cil. Jóia.
Vsr Rua Dr. Nunes 908. Olaria.
Tel. 280-7258.. -

OPALA COUPE 72 - Jóia 4 cil.
c/ no chão urgente. Rua Gon-
zaga Bastos, 25 c/ Abel. Tel.
288-6006.

OPALA 74 - Vende-se 2 portas,
4 marchas, rádio e toca fitas,
único dono, pouco rodado. Rua
Barão de Cotegipe, 492-C 2-A.
Depois de 9 horas.

OPALA 74 TRU 76 pago GL Co.
mo d oro coupe cor vermelho
único dono hidramático ar con-
dicionado rádio FM faróis bi-
lodo pret;o 44.000. Ver porteiro
Rua Brandão Filho, 80 Leblon.
Fone 742-2988 ou 233-5822.

AGORA, para anunciur
em todas as edições do
JORNAL DO BRASIL,
basta telefonar para
264-9122. Horários de
atendimento: de 2a. a
6a.-feira das 8h às
18h 30m. Sábado d e

OPALA SS 4 - Branco, 0 km.
particular vende abaixo tabela,
Tei.; 392-0413 e 242-3606.

ÒPALA 75 - 2 portas, 4 c. lu-
xo, com 18.000 km. 46.000,00
R. Hadoch Lobo 419 casa 25
,846931.

OPALA 69, grená, placa CB -
6179, chassis 51469 JB105670,
no estado p/ melhor oferta.
Ver Barão de Mesquita, 807 e
tratar Rua Maxwell, 235.

OPALA COUPE ESP. 72 ót. es:
tado, particular vende só à
vista. Rua Conde de Bonfim,
967-A.

OPALA COUPE-74 - luxo, 4.100
- Hidramático — Vinho. Unieo
dono, pouco uso. Ver Av. Rui
Barbosa, 566 tf porteiro.

OPALA COUPE 76 - 0 km 74
— 73 — 72 — Luxo ou especial.
cambio em cima ou no chão
4 e 6 cilindros, todos supereq.
conservação fora do comum
Troco e fac. R. São Francisco
Xavier 342 Loja E Tel.
228-6839.

OPALA COUPE 74, 75 - Ótimo
estado - Ent. Cr$ 9.000,00 -
Saldo a combinar — POLUX
VEÍCULOS S/A - Rua Marit
e Barros, n° 821 — Tiiuca.

OPALA SEDAN 1973 - 4.100
luxo. Ot. est. Ent. 6.000,00 -
Saldo a comb. POLUX VEICU-
LOS S/A - Rua Marli t Barros,
821 — Tiiuca.

OPALA COUPE 76-0 km, 4
cil. cambio em cima, freio ru*
drovflcuo, azul, Muito abaixo
dn tabela. Entrego hoie por
Cr$ 56.500.00. Tel. 228-6839.

OPALA - 4 ptas. 74, 73 e 72
c/ ar cond. Troco o financio.
R. Voluntários da Pátria, 144.
T. 246-5923. Botafogo.

(c 18h às 12h30m.

OPALA 4 PTS. - Zero
km. 6 cilindros. Cam-
bio de 4 marchas no
assoalho. Bancos altos
reclináveis. Único no
Rio. Só na DIG. Av.
Brasil, 15186. Tel.
391-0720 e 351-7055.
Diariamente .até 20
hs. (C

ÔNIBUS - Vendo marca M.
0enz-321 com carroceria Cer-
mava ano 1972. Tratar na Rio
Lisboa, Rua Augusto Vasco
Aranha, 931 —, Areia Branca.
N. Iguaçu.

\©0lM>^IRoJ

Coupê 74 -
Hidramático

Revisüdo com garantia Ci*
pan. Cem pequena entrada ou
seu carro usado (damos a
maior avaliação) seu credito
é aprovado na hora. Rua do
Senado 329 Tel. 252-4825 -
231-9118. Hoie e amanhã. (C

OPALA, CARAVAN, CHEVETTE
0K. Em preço, financiamento
e troca, o melhor negócio mes-
mo está na POLUX — Conces*
sionária Chevroiet. Damos tom-
bém "TROCO MA TROCA". R.
Mariz e Barros, 821 e 72 (Teis.
264-2072 e 248-6005). e R. Con-
de Bonfim. 40 - Tel. 248-6483.
Estacionamento fácil.

OPALA COUPE 75 - Cinza todo
equipado tf garantia de 3.000
kms. superconservado. Entrada
1.500,00 e 24 x 2.275,00 - Co-
mercial Marítima. Av. Oswaldo
Cruz 61. Tel. 265-7752. (C

OPALA 73 e 74, 2 e 4 pias. To-
dos c/ ar condic. novissimos
e originais. Troco e financio.
R. Conde Bonfim, 40 - Tel.
249-6483 — Estacionamento fá-
Cil:

OPALA COUPE 73 em ótimo es-
tado. Todo equipado, Vende-se
barato. Rua São Clemente, n9
73. Sr. Augusto.

OPALA ENVEMO COUPE 74 -
4100 — Super equipado c/ 7000
Km. Pço à viste 45 mil. Av.
Princesa Isabel, 328/ 80.1. Ga-
rage.

OPALA COUP 74 4 cil. vende-se
c/ 21 mil kms. equip. Iroco,
fin. 10.500 e 24 x 1.499 ou a
vista. Rev c/ gar. META. Lariin-
ieiras, 47. T. 225-2356 -
225-0696 ate 18 hs,

PICK-UPS Willys/ Chevrolet t
Volks abertas 72/ 73/ 74 4x
4, Vendo, Iroco, ou finan. 8.
São Fco. Xavier 963.

PASSAT 74 35.000 KM. - Mar.
ron, único dono troco ou fi-
nane. Cândido Benicio, 1125

JTcy 359.3477. (C
PUMA 0 KM GTE, GTS - Mod.

novo, várias cores. Entr. na
hora. Troco e financ. BRUNAU-
TO. Teodoro da Silva, 920 -
T. 258-3112.

OPALA 71 — Pronta entrega,
financiamos STATUS VEÍCULOS
— Av. Brigadeiro Lima e Silva,
512. Caixas. Tel. 754-2444,2906
e 2268. (C

OPALA 7J — Pronta entrega,
24 meses sem fiador — STATUS
VEÍCULOS - Av. Big. lima
e Silva, 512 Caxias. Tel.
754-2444, 2906 e 2268.

OPALA 72 - Coupê, luxo, toca
fitas, roda magnésio, jóia, me-
lhor oferta, à vista. Urgente.
Tel. 287-8842 Sáb. e dom.

OPALA 72 — 24 meses sem fia-
dor. Av. Brasil, 15186. (C

OPALA 74 — Completamente
novo. Pneus novos, azul TRU
paga. Ver e Trat. R. Barata Ri-
bero 536/ 19 andar. 

OPALA -76-4 portas, bege
Copacabana. Lindo à toda pro-
va. 'A vista ou fac. A.v. 28 de
setembro, 28. Tel. 284-4944.

OPALA COUPE 72 - Vendo «m
perfeito estado. Cambio em
cima Cor vinho 19.500 mil Tal.
249-6345 - Paulo.

MASELLO AUTOMÓVEIS LTDA.
Compra vende, troca, financia
Brasília 0 Km. 76 usada 75 e
74. Passat 76 - OKm. TS.
Volks 64/69/70/73. Variant 73
e 74. Karmann/Ghia 71 não 4
TC. Belina 74/75/76. Opala
Coupé 73. R. Afonso Pena 66
lola E. e R. Dr. Satamini, 156
loia A e B. Tel. 228-5766 -
234-6200 Estacionamento à von-
tade a qualquer hora.

MAVE
RKK

Brasita S.A.
revendedor autorizado

Av. Suburbana, 79
264-3232 264-3222

MAVERICK SUPER LUXO 74 -
Branco 8 cilindros único dono,
superpq. conservadís$imo Troco

. e fac. R. São Francisco Xavieru£ 342 loja E Tel. 228-6839.
KOMBI 72 — 6 portas, ótimo

estado, à vista ou financ. Rua
Itaplru, 767-B. (C

,._.. -_ n.~v, t,„ _.,.- MP LAFER 76 - Vende-se no
KOMBI 75 com. 26.000 km esla- , 4 0M k et|_|pa_odo de nova, único dono troco

ou financ. Cândido Benicio,
1.125. Tel. 359-3477^ (C

KARMANN-GHIA 71 - Particu-
ilar. Dom estalo Ver Almirante
Guilhobel 110 garaglsta Tel.
237-2902.

KOMBI 72 — Super nova, qual-
quer prova, taxas pagas. Troco
por menor valor, financio tf
7.000 entr. cd. Rua Fagundes
Varela 671.

KOMBI IUXO ANO 74 - Em
perfeito estado. Vendo-se. Ver

-no local i Rua Oravatai 24, Ro-
cha.

KOMBI 0K - 49.500, troco,
financio, Min. Viveiros de Cas*

-tro, 41, 256-6647.
KOMBI 75 - Linda c/ bagagei-

ro vista ou crédito e carro ho-
• ra s/ ficha nem fiador. R. San-

ta Alexandrina 124 — Rio
Comprido.'KOMBI 1973 - Excepcional à
vista ou consigo financ. Rua
Conde de.ltaguai, 71 — Tiiuca,

. 10 às 16 hs.

roda magnésio, faróis espe-
ciais, rádio, cor amarela. Ver
na garage da Avenida Barto-
lomeu Mltre 33 e tratar segun-
da-feira pelo lei. 252-3875. _

MERCEDES 280 S - Ano 76, 0
km. particular vende ou troca
p/ Mercedes de menor valor.
Tels. 237-0398 e 256-6672.

MERCEDES - Vende-se duas.
608 ano 72 e 75. Proposta por
carta fechada a Vialonga Bebi-
das ltda. Av. Ministro Arv
franco, 410. Gra|aú.

AERONAVES,
EMBARCAÇÕES

E PECAS
AQUALUNO - Vende-st regula-

dor Spirotechnique mod. Aqui-
lon novo embalagem original.
Tel. 265-8255.

AVIÃO CESSNA SKYLANE -
Vendo um com ADF-VHF —
VOR — Super equipado. Zero
horas após revisão. Fone
359-9135.

CARBRASMAft - 19 pés - Oti-
mo estado — Motor Volvo 30
com 170 HP - Rabeta elétrica
250 — Tratar com Jotel Mário
Anselmo l*t«V Jardim Guana-
bara..  _C

CARBRASMAR 20' - Casco trin-
codo, cabinada, toda equipada,
ver IOG ei Luiz pintor.

CARBRASMAR 22" - Estado d*
nova. — 2 motonw, penta vol-
vo, 130 hp 130 horas d* uso.
Vário* acessórios, Maiores de-
talhes com o Sr. Paulo Gamei-
ro-l C RJ - loja da Carbr-a-smar.

MAVERICK - 76 OKM ti
equinado CrS 53.000. PENINHA
AUTOS. Itapiru, 1371. R. Com-
prldo. Tels. 248-3017 228-4470.

MAVERICK 74 super luxo. Passo
financ. Tel. 229-0926.

MAVERICK GT 74 - Urt. dono,
18.000 km. ar cond. compl.
novo 29.500. Ana Néri, 770
1b 1-2254.

KARMAN - 69 - Olimo est.
s/ferrugem, mec. 100% 10.800
Mário Alencar 3 esq. Conde
de Bonfim. 904 - Até 13 hs.

KOMBI-71-73 • 74 várias cores' 
super revisadas entrego na ho-
ra sem fiador aceito troca
financio até 24 mesas Rua Ura-'."nos 1139 Ramos.

KARMANN 48/1300 - Taxa paga
. Ótimo estado. R. Euclidas Faria,

119/102. Tel. 280-7121

MAVERICK 74-4 portas com
19 mil km. originais como
novo. Aceito troca menor va-
lor. Av. Suburbana, 4.740.

MAVERICK, super, estado novo,
único dono. Ver R. Miguel Pe-
roira, n° 33.

MAV5RÍCK 74 luxo, bancos
««parados console, rodas oe
magnésio, troco e finanio, en-
(rego na hora s/ aval. Rua
Apia, n? 257 sábado ate is 20
hs. domingo até às 13 hs.

CARTEIRA DE HABILI-
TAÇÃO — Lanchas e
veleiros. Novo Curso
de Mestre Amador do
CMTE. CARNEIRO. Ini-
cio 29/9 às 20:30 hs.
Av. Copacabana, 1226
s/ 1101. Evite também
multas e acidentes. Tel.
227-4949.
LANCHA CARBRASMAR 22" -

2 motores, Penta Volvo, 130
HP. Toda equipada 300 horas
de uso. Ver ICRJ com marl-
nheiro Manolo ou Manoel Ban-
to. Tel. 2J6-7743. Sr Arthur.

LANCHA DM 27 PES - 2 pen-
tavolvo, equipada, nova. Ver
I.C.J.G. Mar. Adriano Traíar

.396-0628/ 264-251
LANCHA CARBRASMAR - 22

pés — trincada "Hidro V" tol-
do, pintura, instrumento volan-
te, motor 140 e baterias novas
pronta para navegar, linda em-
barcação p/ recreio e pesca.
Vendo motivo ter comprado
uma maior. Tel.: 396-2780. (C

LANCHA 18 PES - Fibra, hl-
dro-vê, capota, toda equipada.
Motor Evinrude 40 HP. Tudo
6h. uso. Ao 19, Cr$ 45 mil. -
Ver I.C. São Cristóvão. Lancha
Greice. Tr. 248-5640. Sr. Ro-
sário.

LANCHA DM 17" - Super luxo
(fibra) c/ motor Mercury 65 hp
estado excepcional Toda equi-
pada. Tratar tel. 226-8157 ou
Muriquj late Clube Sr Almir.

ALUGUEL E TRANSPORTES

ALUGO VOLKS/ CORCEl - A
partir de Cr$ 150,00. Rua Maria
Amália, 382. Esquina Rua Uru-
guai. T. 288-4669, 258-9887.

ALUGUE CERTO - Brasília -
Volki - Opala - T/L - Vari-
ant - Disque 245-6595 -
285-1517 - largo da Glória
32-A.

LANCHA - CABRASMAR 24 pês
2 BB 70 penta Volvo. Ver late
Clube de Ramos, com o m&ri-
nheiro Carlos. _____

LANCHA 35 PES - Alugo, ven-
do ou troco por barco maior.
Tratar pelo telefone 253-2030.
238-5251.

MOTOR DE POPA - 28 HP «16-
tricô, 5.500 rpm, comando à
dislancia, Elgin. CrS 9.500 R.
Gonraga Bastos, 63, Tijuca.

MOTORES MERCURY 40 HP -
Vendo 2, ótimo estado, pouco
uso, partida elétrica, comando
a distancia, ligar p/ BENONI.
Tel. 391-5250.

MOTOR DE POPA 15 HP. parti-
cular vende est. de novo pouco
uso, motivo ter adquirido outro
de 25 hp. Somente à vista Cr$
11.500,00 Ver e tratar Rua da
Passagem 141. Sr. Antero. Des-
culpe n/ atendemos telefone.

MOTOR CHRYSLER MARINE In-
clinador RG. 225 6 cil. 145 H.
P. 20 hrs. de uso, ccom. rever,
hidráulica. Ve. Ver Drive Vdo.
Cr$ 20.000. Rua Bolívar 27,
701. Copa.  

KARMAN-GHIA 67 novíssima to
da equipada mec. 100% Lindo

.carro R. Pedro de Carvalho 28
Meier 249-9879 Troco.

MERCEDES 68 250 ar condicio.
nado dir. hidr. banco separado
tape etc. Rua Prudente de Mo-
rais, 301. Tel. 227-9835.

KOMBI 74 - Bom «stado, CrS
28 000,00 a vista - Rua Nu-
nas Vlanna, 275 - Inhaúma -
Tili.: 249-9846 » 256-9003.

KOMBI IUXO 74 de particular.
- Fin. 3/ fiador. leva na hora.

R. S. Francisco Xavier, 389 -

J.IBRA - 264-7544 até 18 hS;__
KOMBI 75 ún. dono' 13 000 km

¦•'de part. exc. est. geral vendo
troco fac. Av. 28 Setembro, 25
V. Isabel.

KOMBI 74 — Novlnha ei ar re-
. frigerado ótima para turismo

firmas etc. Rua Dna. Zulmira
10 — Maracanã.

MAVERICK 75 - 6 C. - S.L.,
novo, pneus largos, azul-colo-
nial, c/ bcos. altos, 2 p. vdo.
à vista. 32 mil. Xavier da Sil-
veira, 40/805. Copa.

KARMAN 68 - Motor 1300
. «quipado amarelo claro_ótimo

estado vendo neg. ocasião. R.
São Miguel 243. T. 238-1741.

MÊRCÃDAO DE AUTOMÓVEIS
só na DOBECAR. oferta do
dia: Kombi 71 com 5.000,00 de
entrada - Opala 72 com
5.000,00 de entrada - Variant
72 com 5.000,00 de entrada Te-
mos variedades de todos os
tipos - Volks de 68 a 74, Va-
riant, 72 a 74 Corcel 70 a 72,
Kombls 71 a 75 Chevelte de
74 a zero km, Pick-up de 71
a 74 Troca, facilita até 24 me-
ses s;m fiador - Entrega na
hora — Av. Monsenhor Felix,
786 (Matriz) e Estr. da Água
Grande, 525 (filial) - Dom. até
12 hs. (Ç

KOMBI 1976 de particular nova
: pouco uso, único dono, equip.

Vendo, troco, facilito. Barão
Mesquita, 131

MAVERICK - Coupe 75 e 74.
Condições espm de financ. tf
40%. Entrega imediata. Aceito
troca. Av. Democráticos 1743.
Tel. 230-7101,

KARMANN-GHIA TC 71/ 72 -
Vermelho 13.000. Exc. estado.
TRU paga. Pneus amort. freios.

- 0 km. R. Alte. Gomes Pereira,
119/ 301. T. 226-7674. Urca.

MAVERICK 0K - 4 cil. ou 74
coupê troco fln. 24ms._ Entrega
no ato. Temos, também, fin.
próprio. TRÓIA. 234-3212. Ma-
riz e Barros 554^

L ANCHAS CARBRAS-
MAR, Nauplas e Pan-I
ther 33, Motores John-
son, Evinrude, Aces-
s ó r i o s Náuticos p/
pronta entrega. Finan-
ciamos até 24 meses.
Comercial e Marítima.
Av. Oswaldo Cruz, 61.
Tel. 265-7752. (C

TUKAR MOTOS USADAS, c/ ga-
raníia, em Niterói e Yamahas,
RD 350/75 - DR 200/ 74 - ou
125/ 74 - Hondas, CB 350/
72 - Suzuki 50/ 75 e RD 50
OK# Printa enirega. Marquês
do Paraná 294, F. 722-6928. (c

VENDO motor Cummins - NVH
12, 450 hp, ano 1968. refor-
mado. Ver late Carioca. Tratar
SrAloir. Tel. 243-0251.

ALUGADORA - Volks
novo Cr$ 90,00 mais'taxas 24 h. Mem de Sá,
49. R. Riachuelo, 6 —
T. 221-9516, 222-1743.
Cart. Créd. 7 às 20
h. (C

AUTO LOCA RIO - Toda linha
Volks Dodge Dart, Bugre. Ac.
Cartão Crédito Mariz e Barros
748 T. 234-4702 / 284-5249.

KOMBIS PICK-UP CALAXIE ETC.
Viagens Mudanças Casamentos
A maior,frota ¦ menor preço
do Rio Tel. 243-5558 -
223-5552.

KOMBIS - Fusca - Pick-Up.
Alugamos com moforis a ,
Ótimos preços. 243-5530 e
243-1410.

KOMBI A FRETE - De 2a. a
domingo (inclusive). Pequenas
mudanças. Preços módicos. Tel,
264-8081. Sc. Maia.

AGORA, para anunciar em lodaa
as edições do JORNAL DO
BRASIL, basta telefonar para
264-9122. Horário da atendi,
mento: de 2a. a fia-feira da*
8h às 18h30m. Sábado da 8h
às 12h 30m.

MERCEDES 280 S - Alugo ao
dia, semana ou casamentos. C/
motorista. Tratar tels. 253-2030
ou 238-5251.

MUDÀNÇA~S - Kombi e Pick-Up.
Entregas, viagens e mudanças.
Dia e noití, -domingos e feria-
dos. Tel. 205-6628, Catete.

Aíugue p/Telefone
•257-3313e246-3800 «242-0950 •

R. Duvivier, 46 — R. Passagem, 98
AEROPORTO SANTOS DUMONT

LOC. JÚNIOR ACEITA CARTÕES CRED.

REVENDEDORES
DE MOTOCICLETAS

OPAIA 70 a 74 - Sedan « cou
pò revisados financ, até 24
meses Av. Casario de Melo 499
Tel. 494-1473 • 394-2955.

OPAIA IUXO 73 a 74 - Exce-
lente est., equipado troco e fi-
nancio. Francisco Otaviano, 42
RECOVEMA - Tel. 287-3110.

(C
OPAIA SEDAN 74 - Vinho, ótl-

mo est. taxa paga. Troco e fi-
nancio Francisco' Otaviano, 42
BECOVEMA - Tel. 287-3110.

(Ç

PICK-UP - 68. Vende-se à vista.
R. Bento Gonçalves 270. Eng.
Dentro.

PICK-UP Chevrolet Brasil 58 -
CrS 12.000,00 e outros ca-
minhões R. Dona Emilia, 219.
Inhaúma. Tel. 249-6809.

PASSAT COMPRO Só em bom
estado, 75/76, p. meu uso,
mesmo alienado. Tol; 258-1706
Dr. Edson.

OPALA SEDAN LUXO OKM -
Preço espetac. Aceito troca e
fac. Gal. Polidoro, 152. Tel.
246-1400. (C

OPALA 76 ZERO KM -
Todas as cores e mode-
los — entrega imediata.
Aceitamos troca com
super avaliação do seu
carro usado — venha
conferir ou disque DIG
391-0720 e 351-7055.
Av. Brasil 15 186-Lu-
cas. Diariamente até 20
hs. (C
OPALA 4 CIL. 1973

15186.
Av. Brasil

(C

OPALA 71 - Vende- e 4 p., ar
cond. rádio. Rua Timóteo da
Costa, 371 apt9 101 - Leblon.

(C
OPALA COUPE 74 - 4.100. Pre-

ço: 17.000. Tel. 236-7415. LUIZ
FERNANDO.

OPALA 72 • 74 — Coupe luxo,
4 cil., equip. e revis., i vista,
troco, fácil. %f fiador. Barão
de Mesquita 48 alé 15 hs.

OPAIA 74 - Coup« luxo, 4.100,
c/ar t.-fitas FM, etc. à vista,
troco fácil, s/ fiador. R. Barão

OPALA 75 - Vendo agora. Av.
Brasil, 15186. (C
de Mesquita 48 até 15 hs.

OPALA ENVEMO - 4100/ 72.
Preto coupe rayban ar cond.
mag. etc. Médico vende. Tel.
237-4295.

OPALA 72 Karmanguia 70 e 68
vdo. aceito oferta. Rua Cosmc
Velho 552 Mário Te!. 225-1213.

OPALA 75 — Coupé, luxo, tape
r/ magnósio, p/ rodado, bom
preço, Troco, financio. Min.
Viveiros de Castro, 4 1 ,
256-6647.

OPAIA COUPE' 73 - Exc. em
tudo bcos. reclináveis. Aceito
Volks como parte. Av. Braz de
Pina 874/306. Tel. 391-9879.

OPAIA COUPE 73/74 - 4 cc.
em excelente estado, 'A vista
ou financiado, ei garantia. Av.
Bartolomeu Mitre, 620 Leblon.

OPAIA COUPE 74 4 CHS - E.
quipados e revisedos c/ garan-
tia de 3.000kms. entrada è partir
cie 7.800 e 24 x 1.183.00. A-.,
troca. Comercial e Marítima
Av. Oswaldo Cruz, 61. Tel.
265-7752. (C

PICK-UP CHEVROIET -
Zero km cabine dupla
e 4 cilindros. Entrega
i m e diata. Aceitamos
troca e financiamos.
Venha conferir na DIG.
Av. Brasil 15.186. Tels.
391-0720 e 351-7055.
Diariamente até 20
hs. (C
PUMA 75 GTE - Muito nova.

Único dono. Troco e financio.
BRUNAUTO R. Teodoro da Sil-
va, 920. Tel. 258-3112.

OPALA 4 portas 74 4 cils. Equ..
pados c/ garantia de 3.000krm.
Entrada a partir de 4.800,00 e
24 x 728,00. Ac. treca, Comer-
ciai e Marítima. Av. Oswaldo
Crui, 61. Tel.: 265-7752. (Ç

PUMA 75/74 - Tenho 4 GTE
e GTS fin. ou troco p/ carro
ou moto todas equips. R. Barão
Mesquita 48 T. 228-3220 Sid.
ney. __________________________________

PUMA 74 — Conversível branco,
apenas 25.000 Km, excepcional
estado, submeto a qualquer
exame, carro de banqueiro dt
meia idade, nunca bateu nem
correu. Ver e Tratar c/ Ivan
!L F£gH5:j.sc°.. ®}*?.}&n0'.*)'ò:

PASSAT LS 75 - Branco, 18
mil km, equipado. Ver com
garagista. Rua Bolívar, 124,
tundos^ |

PICK-UP 72 - Kombi azul car-
roçaria de madeira, pouco ro-
dada, motor na garantia, lona
locomotiva. Ver na Estrada dos
Bandeirantes 24.160, Jacaré-
paguá.

OPALA COUPE MOD 74-4
cil. cambio embaixo, equipado
rodas, bcos. luxo, toca-fitas,
etc. Vendo a vista troco e fln.
Rua Mario Amália, 67, Tijuca.

OPALA 71-4 dl. 4 ptas. oerl.
est. geral. Vendo barato. Marie
Alencar, 3 esq. Conda de Bon
fim, 904. Até 13 hs.

OPAIA COUPE 73-4 cil.
ótimo estado, financiamento
até .24 ms. Av. Geremário Dan-
tas, 940. Tel. 392-3520,

OPALA. 71-73 - De 4 portas
e 2 portas cambio chão equip
a vista troc fin ei ent. s/ aval
cred na hora S. F. Xavier 189
254-0647 248-2583;

OPALA 70 - Luxo, 4 cil. Em
excelente estado. Taxas pagas.
Rua Arlré, 161. Realengo. P
10.500.

OPALA 75 coups automático ar
cond. cor vinho 7.000 km. R.
Passagem, 56. T. 226-0501.

A-P-R-O-V-E-l-T-E - Descole suaKAWASAKI 1975, pouco rodada,
Honda nova ou usada pelas
transas do Romero. E' uma
boa. Rotor, Rua Real Grandeza
32/38. Tels. 2466227 *
226-6578.

HONDA 125 CC 74 - Lie. 76.
Ótimo est. 13.700 ou troco p/
carro. Mário de Alencar 3 esq.
Conde Bonfim, 904 - Até 13¦ hs. :-•:;¦

VENDO LANCHA 19' - Fibra,
motor centro popa, Penta
AQ-115, gasolina, estado de
nova. CrS 130 000,00. Ver
I.CJ.G. Marinheiro TiSo.

VENDO casco de fibra Hidro-V
Cabrasmar de 21 pés c/ cabine.
Vendo motor Diesel Yamar de
10 HP c/ reversão p/ trainelra.
Ver diariamente Clube RegatM
Guanabara — Botafogo c/ Rosa.

VENDO RABETA Penta Volvo
100 em perfeito estado. Ver
Rua Barbosa 176 Cascadura
269-6099.

VELEIRO BMR 18' - Novo fibra,
cab. p/4 pessoas, mini-oceano.
Temos 9 e II e carretas. Bre-
vemente VELEIRO BANZO Oce-
anico de 26 finan. -até 24 m.
261-1346.

HONDA S 90 vendo 73/ 74
ótimo estado. Quintão 114/ 101
Cascadura.

HONDA 750 75HP - Rodada
outubro 75. Ver Av. Ataulfo
de Paiva, 319/ 405. Tel.
227-2103. 4 rodas de Puma 76.

HONDA 500 Tour 74 pouco rod.
ótimo est. à vista ou fac. Marq.
Abrantes, 205 próx. pr. Botnfo-
go.

HONDA 350/ 73 vendo 2 urgen-
te melhor oferta, R. Almte.
Cochrane, 173 telei 234-9170
- 234-1277 Sérgio.

estado de nova, preço
95.000,00. Tel.: 768-2325 e
768-2906 Nova Iguacu-RJ.

KAWASAKI 900 - ANO 75 -
c/ 4 milhas. Vendo ou troco
por automóvel e financio. Av.
Bartolomeu Mitre, 620 Leblon.

MAXI MOTOVI - PUCH 1975
— Excelente estado banco de
moto. Espelho 5.500,00 -
Duvivier 86/402.

MOTO 200 cc com 1 300 km ro-
dados, bom negóvio apenas
CrS 14.000,00 Rua Retiro dos
Artistas, 1478 Jacarepaguá.

MAXI PUCH - Vendo jóia
6.000. Rua Maestro Vila lobos
95 C-02. Não tem telefone.

MOTOCICLETA HONDA CB 360
— Vendo cor azul, 1975. Preço
CrS 40.000,00. Tratar telefone
266-2556.

HONDA CB 125 - 2 cils. 74 no-
vinha. Rua Santa Sofia 108. Ti-
jucá. Tel. 264-45-17.

HONDA 350/70 - Ver Estr. do
Rio Grande, 1501 Rua 3 e 123
~ Jacarepaguá. Hoje e amanhã.

HONDA 500 CC FOUR 1973 -
Vendo. Tel. 399-1756. Rua Ivo.
ne Cavaleiro. 188 Barra da Ti.
juca.

ESPORTES
E CAMPING

BARRACA BANGALÔ 5 - Ferpi
5 pessoas. Ao 19 CrS 3.400,00.
Temos outras marcas e mode*
los. Av. Maracanã, 800. Est.
próprio^

KOMBI 72 - S/ ferrugem mec.
100%, pneus novos 22 mil taxa
paga, Av. Brasil 17515 blc°.
E apto. 302.

KARMAN TC 72 - Branco cam-
bio e motor novos. Ótimo es-
tado A vista. 281-2450. Rua

. Cônego Tobias, 131 - Meier.
KOMBI ANO 72 ven. 1S.5C0. A
vista ver Av. Suburbana 9021
«m frente Ótima;

MAVERICK GT - Branco em
ótimo estado. Tel. 258-7583.
Rua Uruguai, 247.

MAVERICK 4 CIL MOD. 76 cou-
pe, branco, super luxo, novo,
lindo, ar condic. impost. ant.
elétrica, som, etc. Part. vende
urg. (ac. troca) 234-0539 hor.
comerc. [

KOMBI 1967 vendo estado geral
boa. Preço 10.000,00. Ver Rua
Alberto leite, 42. Méler. Com
Sr. Manoel.

KOMBI LTD 73 azul mec. 100%
empleadao. Ver Dona Claudia
442 - ei Sr. José.

MAVERICK 74, super-lx. ú. dono
exc. est. troco, fin. R. Gal. Po-
lidoro 302 - 2260871 -
246-3501.

COMPRA-SE Skat usado telefo-
nar Atoysio 265-9540.

AGORA, para anunciar em todas
as adições do JORNAL DO
BRASIL, basta telefonar para-264-9122. Horária de atendi,
manto: de 2a. a 6a.-feira das
8h it I8h30m. Sábado da 8h
ás I2h 30m.

SURF —' Vendo pranena semi
nova, MtÇARI stiger Swa-

: low 2,10 m TeI. 236-1092.
TÚRISCAR RUBI 76 - Vendo
ou troco p/ carro, barco ou
moto. Av. Sernambetiba, 3200
no CCB c/ Stephan. Traüer n?
11.

VENDE-SE EQUIPAMENTO DE
MERGULHO - Aqualui.g ei ce-
Ia e colete de flutuação, regu-
lador completo em est. novo.
Todo material SCUBAPRO. Tel.
399-2584 e 399-1105.

HONDA 750 FOUR - 71. CrS
42.000,00 à vista. Super «qui-
pada. Aceito troca. Rua Arthur
Menezes, n? 16 ep. 204. T.
264-6960.

HONDA CB 200 - C/ 1.300 km.
R. Mal. Mascarenhas de Morais,
121 garagem. Copacabana. Tra-
tar ei Sr. LuiSj

MAXI-MOTOVI (PUCH) - Nova,
rodou somente 270 kms., azul,
custa "0 KM" 7 900 vendo p/
6 500. 46-4953.

MOTO YAMAHA RD 250 - Com
Ó.000 Km rodados. Verrdo ur-
gente. Tratar R. Lauro Muller,
96 apto. 805. T.: 260-3376. Ver
com porteiro. ^^^

YAMAHA RD 350 - 0 KM - 'A
faturar abaixo tab. Aceito tro-
ca. Rua Barão de Mesquita,
1079 Grajaú. Tel. 288-5749.

YAMAHA 350 71/72
— Em bom estado. Cr$
20.000. T. 396-2931
Zeca.
YAMAHA 200 azul excelente es-

tado, toda original Cr$ 9.000
Rua Garibaldi, 105 Muda-Tijuca.

YAMAHA RD 250-1974 - Mar-
rom metálica, menos 6.000 km
— Estado 0 km vendo por Cr$
25.000,00. Ver Rua Nascimento
Silva 136 com porteiro.

OPALA 4 PORTAS - luxo o
STD, 4 • 6 cil. 72/ 70. Rua Ba-
rão de Mesquita, 1079. Grajaú.

OPAIA COÜPE - 4 cil. 73.
Equipado, ótimo estado. Rua
Barão de Mesquita, 1079. Gra-
jaú.

OPALA 1975 - Coupe luxo 4
cil, cambio embaixo, npvo,
apenas 13 mil kms. Único dono
Vondo troco, fac. Barão Mes-
quita, 131

OPALA 72-4 cil. coupê estado
de novo equipado Ac. Troca
R. Pedro de Carvalho 28 Meier
249-9879.

OPALA coupe luxo 75 ult. serie
4 cil. 4 marchas bancos altos
14 mil kms troco fac. Barão
Mesquita 174,

MOTO YAMAHA 125/7S - Mui-
to conservada. R. Angélica Mo-
ta 384-A. Aceita-se carro.

MOTO MEC - Venda - Mecânica
- Lavagem. Rua Bento Lisboa,
94 loja. Tel.205-2897, de 2a.
à sábado.

PUSH 75 - Semi nova. Vendo
urgente. CrS 5.000,00. Rua
Barão da Torre, 666 tf o Sr.
Chicão.

KAWASAKI 125 C. C./ 71 Preta
9.000,00. Tratar 265-1472. Sr.
RODRIGO.

MAVERICK - Coupe 76 apenas
3.000 km branco - equipado
troco e financio Gastai — R-
Vol. da Pátria, 48 - Tel.
266-2684.- 

MAVERICK 74 bancos separa-
dos com rádio cambio em bal-
xo ótimo carro Barão Bom Re-
tiro 2.140 Grajaú.

KOMBI ST 73 - Estado de nova,
vendo e vista R. Ibiúna 130
Tel. 351-2566 José Pinto. _ 

KOMBI - 71 pérola muito bonj- MAVERICK 4 P«rt« «UP«.^975
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OFICINA AUTORIZADA

TÚRISCAR MODELOS TURISMO E COMERCIAL
CARRETAS - ENGATES - PEÇAS E ACESSÓRIOS

PLANO DE FÉRIAS *
ALUGUE UM TRAILER E PAGUE EM 10 MESES

R. Visconde de Abaelé, 100 V. lsabel-RJ-Tel.t268.4388

KAWASAKI-500 Mac III 74 tran-
sistorizada c/5000 milhas. Ven-
do ou troco p/Honda 750 ou
Puma VW ou MP Lafer pago
a diferença a vista, Tel,
274-1122 apt: 2310 Sr. COSTA
( MARCO AUREUO ). Pode
deixar tel na portaria do She-
raton Holel. Só hoje qualquer
hora. .

PUCH-GARELll - Peças, oficina
e vendas tf crédito na hora.
RTT R. São João Batista, 90
246-1948.

5UZUKY 380 GT 74 e Yamanha
250 trail 73 noviss. Tco. p/
carro também tenho Puma GTE
e GTS e Chevette p/ trocar p/
motors R. Barão de Mesquita,
48-T 228-3220 Sidney.

5UZUKI 250 GT - 73/ 74. 22
mil Km. 'A vista CrS 23.000,00.
Rua General Severiano, n° 100.
Garagem.

YAMAHA RD 250/74 - Azul,
estado novo. Tratar R. Henrique
de Melo, 1172. Tel. 390-3014..

YAMAHA 50 ANO 74 -
CrS 7.000,00 à vista. Rua Jorna-
lista Orlando Dantas, 45, Bota-
fogo, Tel. 246-7949.

YAMAHA R0-200 - Vendo par-
tida eletr. ano 75/ 76 novinha.
4.000 Km. Oportunidade. R.
Gol. Polidoro 23/ 301 T.
246-1571 Ricardo.

YAMAHA RO 50 e importadas.
Peças, oficina e vendas tf cré-
dito na hora. RTT. R. São João
Batista, 90. 246-1948.

YAMAHA 125 TRAYl 74 - R.
das Laranjeiras, 457/807 BI. A.
Tel.: 205-0258. Preço 17 500,00.

YAMAHA 350 Cor prata. Vendo
CrS 19.000 ou troco por moto
maior. Fernando. R. Jaceguái,
3 — Tijuca. (á Pça. Vermelha).

125 CC HONDA - E na Setemo.
Rua Francisco Otaviano, Ó7-J.
Tel. 267-6593. (C

VENDE-SE Yamaha Mx-250 ano
75 semi-nova emplacada. Tel.
288-0460 Paulo Roberto.

AGORA, para anunciar
em todas as edições do
JORNAL DO BRASIL,
basta telefonar para
264-9122. Horários de
atendimento: de 2a. a
6a.-feira das 8h às
18h30m. Sábado de
8h às 12h 30m.

«3
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Éom REVENDEDOR AUTORIZADO.

Motocicletas «Geradores
. Barcos, Veleiros e Motores de Popa
. Ciclomotores e Bicicletas CALOI

Oficina . Peças . Boutique
. Lavagem Automática de Motos c
. Lanchonete • Material de Pesca h

De 2? à 6? até 21 hs. Sábado até 18 hs.

r. Conde de Bonfim, 1300 esq. S. Rafael - Usina - 238-0678.

Agora num local sirnpálico e bcoihectprYpara melhor sèrví-lo.

OPÃLA 73 — Sedan, ótimo es-
tado. 'A vista 20 500,00 ou em
24 meses. Garantia: 3 000 km
da IMPORTADORA DE FERRA-
GENS S/A - R. São Luis Gon-
zaga, 418. Tel. 284-6622,

OPALA — 71 4 cil rádio, capas,
t. vinil belissimo estádio
Cr$ 12 500. R. Hipólito de Cos-
ta. 66 c/5.

OPALA - Coupê 6 cil. luxo, 4
marchas, único dono. Perfeito
21.000,00. Ver 2a.-feira à Rua
da Alfândega, 28 ei porteiro.

(C
OPAIA 76 - Zero km.

CrS 55.600,00. Coupe 4 cil. En-
trega na hora. Aceito troca fa*
cilito, Av. Democrático! 1743.
Telõ 230-7101.

OPALA 7* - Perfeito estado,
2 portas, banco individual,
cambio no chão, c/ ar cond.
branco, R. Mariz • Barros, 652
C. 01. T. 284-6821. Sr. Rubem.

OPAIA COUPE - 4 marchas,
4 dl. Entr. 8.400 • 24 x
1.274,00. Estr. Intend. Maga-
Ihães, 177 - Camplnho. T.
359-8995.

OPALA 73/74 - Coupé, 4 cil..
camb. em baixo, 4 maré; s/
luxo, est. espetac, passo con.
trato por motivo saúde. Falta
19 x 1.860,00. Ver trat, i Rua
Itua, 1787 apto. 203 - I. Gov.
T. 396-1592.

OPAIA/72 - Luxo - Cupê -
Exc. conservação — equip. 4
cils. p. novos especiais —
22.000,00 R. da Constituição,
6 - Tel. 224-1510.

OPALA COUPE 74 4 cil. cambio
baixo bane. sep. e recl. TRU
pago, Pouco rodado Rua Souza
Lima 51 Copa pdrt. José.

PASSAT LM 75 - Amarelo,
superequip. ótimo est. do con-
servação. Passo financ R. Ru-
'mania. 11. Laranjeiras.
225-3714.

PICK-UP F 75 - Ótimo «stado
1975. 34 mil à vista. Tratar à
Rua Dona Antonia, 65 ap. 201.
Engenho Novo.

PASSAT - 75-ÍS - luxo 2 por-
tas. Particular vende c/ 12.000
kms. ¦ reais. Estado zero. R.
Barão Itapagipe, 214;

PUMA 75 E 74 GTE - Supere-
quipada, à v. ou melhor oferta.
Est. troca. R. Ana Néri, 770
261-2254.

PORCHE 914/73 - Dourada,
toda nova. R. Gustavo Sam-
paio, 620 Cr$ 165. Tal.i
275-3471.

P. EXPRESS VEÍCULOS compra,
vende, troc, facilit. linha na-
cio. Ok. Todos modelos. Pr. en-
trega Passat 76, 75 Brasília 75,
SP2- 73 Volks 75, 73 Variant
71 Opala 73 R. Teodoro Silva
667. Tel. 288-1846.

PUMA ok modelo novo. Troco
fin. 24 ms. Temos, também,
fin. próprio. TRÓIA. 234-3212.
Mariz e Barros 554.

PUMAS-74, dlvs. cores, convers.
equip. rádio, t-fita, troco fac.
R. S. Fco. Xavier, 384 - T.
264-6021.

PICK-UPS VOLKS 70 - Vendo
troco. Rua Luiz de Castro 164,
Pilares.

OPALA 75—2 portas vendo
Rua Clarimundo de Melo 541
casa 4. Piedade.

OPAIA ENVENENADO MODELO
73 tf tripla carb. cabeçote, co*
mando de valv. tuchos mecani*
cos, suspensão rebaixada, rodas
antalio 8", abas., console, re-
lógios. volanto e som TKR. Ba-
se: Cr$ 30.000,00. Sr. Manuel
2a. feira. Tel.: 253-6577.

OPALA 74 G/LUXO - 4 portas,
cinza-camurça tf 15.000 Km.
rodados tf rádio, desembaça-
dor. v condicionado, super no*
vo, único dono, entregemos re-
visados ei garantia c/ T.R.U
paga à vista 35.000 ou 14.000
en:. 24 X 1.381,00 s/ avalista.
Entrega imediata. Temos outros
planos. Aceitamos troca. R. Ge-
neral Polidoro, 80 - Tel.:
246-4090. (C

OPAIA 74-2 PORTAS, 4 mar-
erras, tf ar condicionado, ra-
dio, rodas esportivas, bcos. re-
dináveis. Preto, bom estado,
c/ TRU paga à vista 25.900 ou
10.900 ent. 24 X 986,00. 5/
avalista. R. General Polidoro,
80 - Tel.: 246-4090.

OPALA 74 SS 2 portas 4 mer
chás bcos. reclináveis c/ radio
AM-FM. Roda» esportivas su
perconíervado ótimo estado,
Entregamos revisado c/ garan-
tia c/ TRU pags à vista 35.000,
ou 14.000 ent. 24 x 1.381,00.
S/ avalista. Temos outros pia-
nos. Aceitamos troca. R. Gene-
ral Polidoro, 80. Tel. 246-4090.

OPALA 73-4 cil. Único dono.
Cambio chão, ar cond. rádio
AM/FM, t.-fitas bcos. reclin.
Cr$ 25 300. Dr. Paulo. ...
Tei.205-7571.

OPALA 73 4 CIL. 4 marchas, 2
portas luxo prata tf bcos. re-
dináveis. Entregamos revisado
è vista 23.000 ou 9.500 ent. 24
X 888,00. S/ avalista. R. Gene.
ral Polidoro, 80 Tel. 246-4090.

(C
OPALA COUPE 75/76 - Preto,

v. rayban, mag., Pirelão, bco.
alto, 4 m. 4 cil. 10 mü km. R.
Gai. Urquiza, 235 Garage,

OPALA - 76 OKM CrS 56 550,
3m-4m CrS 59 450, PENINHA
AUTOS. Ittpirú, 1371. Tels.:
248-8017, 228-4470 R. Compri.
do.

OPALA 74 - 24 meses sem fia-
der. Av. Brasil, 15186. ÍC

OPALA COUPE AUTO-
MATICO - 4 cilindros.
Zero km. Pronta entre-
ga. Todas as cores. Pre-
ços e condições espe-
ciais. Ver na sua lm-
portadora de Ferragens
S. A. Rua São Luiz
Gonzaga, 527 - São
Cristóvão — Tel.:
284-6622. (C

OPALA 73 4 cii. esp. 4 marchas,
2 portas c/ bcos. reclináveis,
c/ TRU paga. Enregamos revi.
sad. à vista 21.900. ou 9.900
ent. 24 x 789,00. 5/ avalista.
R. General Polidoro, 80. Tel. __246-4090. (Ç 0PA|,A 7) _oupe 15.000,00. 72

4 p. 17.000,00 fin. 24 ms. leva
no ato. TRÓIA. Mariz e Barros
554. 234-3212.

OPEL 68 - KADETT L. mod. es-
pecial 4 portas, mec e p'nt.
e to-da orova. Ac. oferta. Tel.
396-2993.

OPALA - .75/74/73/72/71 coupê
ou 4p. Troco fin. 24ms. Leva
no ato. Temos, também, fin.
próprio. TRÓIA, 234-3212. Ma-
riz e Barros 554.

OPALA 4 cil. 74 raridade com
25.0CO Km troco ou financ en-
trego na hora sem avalista.
Cândido Benicio, 1.125 Te!.
390-2726. (Ç

OPALA 4 cil. 73 equipado com
roda, banco reciin. crédito au-
tomáico, 40% sem avalista.
Cândido Benicio, 1.125 Tei.
390 2726. (Ç

OPALA 73 G/ iuxo 2 portai 4
marcha c/ rád^o, desembaça-
dor, bcos. reclináveis pouco
rod. único deno rose metálico.
C/ T.R.U. p&3&- Entregamos re-
visado tf garantia à vista
26.500 ou 10.500 ent. 24 x
1.052,00 s/ avalista. Temos ou-
tros planos. Aceitamos troce.
R. General Poiidoro 80. Tel.
246-4090. (C

OPALA 1973 4 cil. 2 por. rod.
mag. t. fita c. giro buz. 3 corn
relogs console passo financ.
Rua Silva Souza, 5, sala 202.
Tol. 260-6610.

OPALA 76 - 0 Km 4 portai
pintura metálica. Vendo Rua
Prof. Valadares 198 Graiaú.

OPALA 71, 72, 73, 74, 75, coupe
• 4 partas luxo • especial im>
pecável. Vdo. Iroco • financ.
carro e crédito na hora. Av.
Min. Edgar Romero, 576 Madu.
relar.

OPALA COUPE LUXO 72 -
Pouco rodado, único dono.
Troco p/ qualquer carro nacio-
nal. Dou ou recebo diferença:
Barão de Mesquita, 174. C.

OPAIA 74 — Luxo, coupe, 4 cil.
taxa paga, AM-FM. Ótimo esta.
do. Barão da Torre, 567 na ga-
rage tf porteiro.

OPALA 72 - 18 mil. Rua Ar-
auímedes Memória 196/202 —
Vila da Penha.

PUMA GTS/74 - Amarelo, ta.
ca-fita AM-FM, CrS 65.000,00.
Rua Prudente d» Moraes, 539.
Tel.: 227-5670.

PICK-UP C-10 - 4 e
6 cilindros. Zero km.
Pronta entrega. Preços
e condições especiais.
Ver na sua Importado-
ra de Ferragens S. A.
Rua São Luiz Gonzaga,
527 — São Cristóvão —
Tel.: 284-6622 (PABX).

(C
PASSAT TS OKM - Branco -

Entrega imediata. Aceitamos
troca. W1LSONKING S.A. Rev.
Aut. Volkswagen R. Bento Lis-
boa. 106 - Catete. (Seda pr6.
pria). Tel. 225-7378. (C

PICK-UP 69/ 72 - 24 meses sem
fiador - Av. Brasil, 1.5 186. (C

PUMA OKM - Varias corai. En-
trego hoje. Tel. 225-7344. (C

PUMA GTS 72 vendo ou troco
melhor oferta R. Almor» 147
Penha.

PASSAT IS 75 - 3a. série, 2
portas, estado excelente, pouco
rodado. Urgente. Cr$ 39.800.
Part/part. R. S. Januário, 706
- T. 234-3323.

PUMA 76 GTB - Ouro
e champagne. Entrego
hoje. Tr. 285-0866. (C
POIARA OK - Todas as cores.

Experimente 5/ compromisso
no seu Revendedor Nova Texas
(onde existe um plano para
cada orçamento) Trocamos por
qualquer marca (mesmo alie-
nado). Av. Mal. Rondon, 539

Av. Rodrigues Alves, 795
Av. Atlântica, esq. Djalma

Ulrich, tel.t 243-0234, 281-1952,
236-7781 - Até 21 hs.

PASSAT 75 semi-novo troco
Op3la 75. Barão da Torre,
32-A/704.

PASSAT LS/ 75 - Azul, único
dono, tf farol de milha, servo
freio, tapetes etc. Ótimo esta-
do. Ver R. das Palmeiras, Xí
tf garagista.

PASSAT TS, 0 km,, pronta entre-
ga. Opção ar cond. Troco q/q.
marca. Solicite inf. ou visita
350-0344. Bittig Rev. Aut. VW.

PASSAT 75 LS, est. de zero
seguro total e 39, hldrovacuo,
buzina, console, t&pst, rádio,
s/ um retoque, pneus novi-
nhos. Vdo. R. Uno Teixeira,
270/504. Jacaré.

PLAYMOUTH 6< - Vendo Ply.
mouih 66, Fury-I estado de no-
vo, 60.000 km. rodados, 6 ci-
lindros. Pela melhor oferta. Av.
Princesa Isabel 450-D NHO
Tel. 275-3097.

PICK-UP F-75 C/CAPOTA - El-
tado de 0 - 1975. Dr. Marcos,
tel. 227-5599.

PICK-UP C-10 ANO 72 - Ven-
do-se pela melhor oferta, felar
c/ Joaquim R. Panamá, 18. Pe-
nha.

PASSAT 1975 - LS - Novo
«penas 15 mil kms. Único do-
no, equip. Vendo, troco, fac.

_Barão de Mesquita, 131.
PASSAT 1976-LS - Novo apenas

6 mil kms. Unlco dono. Equip.
vendo, troco, fac. Barão Mes-
quita, 131.

(Continua na página seguinte)
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£ um bom motivo para atravessar a ponte é conhecer de perto as
VANTAGENS na escolha de seu: DODGE POLARA, DART COUPE.

CHARGER RT, CAMINHÃO DIESEL.
Temos vário» ptanos para você escolher com ENTRADA sá em DEZEMBRO. Venha «I ¦ I eamprova.

«BI

AIAMEDASÃOBOAVENTURA..986 TEL, 722-5768/69/60^iríi%íi6i -^ ap!õ^^nte1sa1i^c^bq frio):



• VE":ULOS, EMB. E ESPORTES
CIA55IFICADOS - Jornal do Brasil, sábado, 18-9-76 - ||

0^OadgE77nàNimÉxai
DART • CHARGER • POLARA • CAMINHÕES A DIESEL

ZONA NORTE
Av. Mal. Rondon, 539
São Francisco Xavier
281-1812 «281-1752

281-1922 o 281-1315
Rede Interna

CENTRO
Av. Rodrigues Alves,
795/805
243-1282 o 243-0234
223-0861 «223-3549
PABX 243-0833

• DUAS OFICINAS ALTAMENTE ESPECIALIZADAS, COM
MECÂNICOS TREINADOS NA FÁBRICA ESOCORRO
GRATUITO. „

ZONA SUL
Av. Atlântica, esq.
Djalma Ulrich
Tels. 236-7781

256-6230

Garantia total para o D00ÜE POLAfífí
Na Texas até Oodge usado tem garantia;
Financiamento inclusive sem entrada e o ¦
1° pagamento daqui a 5 meses. Aceitamos
em troca carros usados de qualquer
marca ou ano. '__
REVENDEDOR ÃUTOWtZAOO «Et"» CHHYBLER

WaW do BRASIL

PASSAT 75 BRANCO - 4 portas,
aup.equlp. c/ ar condicionado,
vendo ou troco p/ carro menor
valor. Rua Bonsucesso, n? 405.

PUMA 72 conversível pneus
novos, toca-fita um só dono
— vendo • troco — R. Vol. da
Pátria, 48 Tel.: 266-2684. ,

PICK-UP 76 cerroc. madeira pas-
•o financio. R. Visconde Silva,
10 - Botafogo 10,M8_hs.

PASSAT 76 - 15, azul, toca'-
filas. Só 11.000 km. bom pre-
ço a vista ou troco. R. Ga!. Po-
Moro, 302 - 2 2 6-0871
246-3501.

PASSAT 76 LS branco 6.000 km
i\tp. equip. Aceito trcca. R.
Passagem, 5o. le,. 226-0501.

PASSAT 74. Un dono equip bcs
alto a vista troc lin c/ 12000
«ni S. Fran Xavier 189 254-0647
248-2583.

PUMA 6T - Soider 1975 vendo
branca c/ 4,000 km. Novíssima
CrS 75.000.00 - Fone:
391-0270. _

fÚMA ano 75 em ótimo estado,
cor bejo alabastor. Particular.
Av. Suburbana, 9618-B - Cas-
codure. ,

PICK-UP VOLKS 72 modelo 73
• 74 todas revisadas com car-
rocerias de madeira zero km.
Vendo até 24 x sem fiador R.
Uranos 1139 Ramos.

fÚMA OK mod. novo cinza à
vista ou estudo finan:i&r. R.
João Lyra, 209/302 - lebion.

PASSAT TS 76 - Estado de ze-
ro, toca-fitas e bco. reclinavel
Procar dez livre único dono
Vendo motivo viagem. Av.
Brás de Pina, 1349.

PUMA 76 conversível / 9 mil
kms. toca-fitas belleck Troco
fin. alé 24 ms. ou a vista. R.
laranic-:ras 47 (Lgo. Machado)
até 18 hs,

RlMA 75 branco conversível
II mil kms. troco fin. até 24

ms ou a vista Rev. c/ gar. R.
laranleiras 47 T. 225-2356 -

287-2402 até 18 hs.

?ASSAT LM 75 Excel estado
ún.;o dono equip. Troco fm.
15 900 e 24 x 1631 ou a vista
Rev. c/ Gar. R. Laranjeiras 47
T. 225-2356 até 18 hl

PASSAT 0K 3 portas 76 CrS
54.500 Entrego hoie fácil. R
H. Lobo 379 - 228-8646 AG
COSTA.  

PASSAT 75 BRANCO - Vende-
. is p/ pessoas de fino trato.

Excepcional estado, c/ ar cond.
na garantia. Seguro total e em-
plac. até janeiro. T. fitas, FM.
ant. elétrica. 4 faróis biiodo,
etc. CrS 51 000 à vista. Tel.
0242._42-1823 - PetropJ

RjMÃ 75
est.' toca
vista

SP2-73 OCRE - V. Fum.a, ven-
do 34 mil, financio ou açoito
troca. Particular a particular.
Praia do Flamengo, 120 cas»
3^ ou T. 284-0148 a 265-8549.

SP 2 ANÒ 73-4 pneus radiais,
dupla carburação, d.stribuidor
h.dro-vácuo, 1.700 cc. Tel.
274-0308.

SP-2 - Luxo 73/74 raridade c/
25 mil kms. equip. TRU 70 pg.
Troco, fin. 8.9C.0 e 24 x 1.499
ou à vista. Rev c/ gar. META,
Larsnieiras 47. T. 225-2356 até
18 hs.

SP-2 LUXO 75 - Novo. Bege,
equip. p/ rod. Ot. preço. Tratar
cl Hudson, R. Humaitá, 406/
301. Tel. 286-5684.

AGORA, para anuiKidi
em roctas as edições do
JORNAL DO BRA-'IL,

asta telefonar para
264-9172. Horátios de
atendimento: de 2a. a
6a.-feira das 8h às
18h30m. Sábado de
Ch às 12h 30m.
SP-2 - 73 - Cons. excel. fin.

s/ fiador. Entrego na hora R.
S. Francisco Xavier, 389 - LI-
BRA - 264-7544 até 18 hs.

SS-6 ZERO KM - 1976
— Para pronta entrega
só na DIG. Aceitamos
troca. Condições excep-
cionais. Venha conferir.
Av. Brasil 15.186 ou
disque DIG 391-0720 e
351-7055. Diariamente
até 20 hs. (C

TL 72 4 portas lindo carro equ:-
pado bom prego â vista estudo
financiamento ver Praia Fia-
¦mengo 300.

TL 70 mod. 71 bom estado cor
branco 4 vista 12.000. Ver Pra,a
Flamengo 300 A.

FAXI - Vendo TI 72. Rua Tav-
lor 36 Tel. 221-8329.

TAXI - Vendo 
"2 

Volks 74 e 69
de 2 e 4 portas ou só autono-
mia. R. Matoso 125. Loja E.

TI 72 - EnTpertello estado CrS
13.000,00 Av. Cesário le Meto
899 Tels. 394-1473 e 394-2955.

TAXI fi 74/75 - Emplac. em
ian/ 76 Vendo ou aceito só; o
Trotar R. Tadeu Kosciuiko 22
aplo. 304 até 15 horas Jaime.

Tranqüilidade
Autocenter

TAXI VOLKS 71/1.600 e TL 4
port. part. Vendo semi-novos
á vista ou fin. R. Feto 46/ 301.
J. Botânico. Pode ». visto do-
m ingo.

TI 70/1 — Bege bom est. à vista
ou financ. laranjeiras Veículos
S/A. R. Ceará 217. Tel.
234-5493. Sábado e domingo
até as 14 hs. (C

VOLKS 1.300 O KM
preço. Aceito troca c
Po!id;ro. 152. lei.
CHAPARRAL.

- Ótimo
fac. Gal.

264-1400.
IC

VARIANT 75 Beg.
pouco rodado,
Vindo R.
C.

VERANEIO
Av. B.-as. ,

bjstro,
dono,

Otaviano, 67 -
(C

VARIANT
I5i8ô.

1974 -
,5i86.

19/3

Excíiente

Brisil,
(C

VOLKS 1300 - 69/ 70/ 73 e 75.
Todos revisados c/ garantiu.
A v.sta ou financiado. Ac. tro-
cas. Av. Bartoiorneu Mitre, 620
Lebion.

VW TL 71 — Branco, equipado,
estado dt novo. CrS 13 mil ou
fin. Rua Maria Amália, 67. Tiiu
ca.

VARIANT 1975 - 3a. série nova.
apenas 12 mil kms. Único do
no, equip. Vendo, troco, fat.
Barão Mesquita, 131_.

VOLKS 73/1300 - Rádios, pneus
novos, talas, super-aquip.
23.500 à vista. R. Adolfo Ber-
gamin-, 200. Tei. 229 6907.

AGORA, pari anunciar em todas
as ediçois do JOHN AL DO
BRASIL, b.sta telefonar para
264-9122. Horário do aten
dimento: de 2a a 6a-felra das
8ii ás 18h30m. Síbado de 8li
ás 12h30m.

VOLKS 67 - Meia tala, pneus
novos, vol. F-l, TRU ptj., seg.
novo pg., bco. recl. 12 mil.
Rua Pirai, 307. Mal. Hermes,

J359-9173.
VARIANT/74 - Pronta entrega

sem fiador, prestações de CrS
1.209,00 REAL Revendedor Au-
toriiado Volkswagen. — Estrada
Vicente Carvalho, 1017 - Po-
nha - Telefones: 391-3300 a
351-1717. (C

VOLKS 
"oi-^_E'xceirêst.~íaxas

pages. Pneui novos. Farol bi-
iodo. Vendo à vista p/ Cr$
10.000. A:. trcL:r p/ te.. Cete.
linhas 391 ou 351 p/ minha
resid. Tr. 229-9741 após 13h,

VOLKS 1300/70 e 1500/71*- !ó
mil e 13 mi:. Ver. R. Senador
Vergueiro, I38/6C4. Flamenga

VOLKS 65, carro |óia, c/ rádio
emp. 76. Vendo à vista, 10 mil
Rua Mlplbú, 208. Tel, 359-3594,

VOLKS 68 - Vermelho. O mais
novo do Rio. ledo equipado.
Domingo. R. Capi.ão Menezes,
953/2C3. 2a.-feira. R. Domingos
Lopes, 750. Tel.: 390-4189.

VOLKS 1300/ 73 - Excelente
estado. 24 mil à vista. Rua
General San Martin, 900-

VOLKS BRABO - 1600 DPl-40
com. "Draco" — b, recl. painel
susp. esp. r. mag. pneu Ok. s/
bntid. Ac. Volks ml valor ac.
olet. — Vef R. B. Ipanema
77/206 amanhã: R. Cap. Rozcn-
do 408 c/ 9. Tel. 281-3840.

VW 65 - Cr$ 7.000,00 no esta-
do. Só à vista. Tel., 396-6381
p/ manhã.

VÕÍKS"
incihoi
Vista
Bi

66 — Modeünho vendo
oferta. Rua Itapera, 106,

Alegre (traja). Final Av.
de Pina.

VOLKSWAGEN 74 SEDAN 1300.
Único proprietário. 18.000 kms.
Só à vista. Rua Bambtna, 42,
Botafogo.

VOLKS 1300 71 - Particular
vende bom estado. 19.500 à
vista. Afranio Melo Franco 70.

VOLKS - 1.300/75 - Vendo,
beg-., equipado, 1RU 76 paga.
Ex:síente esüdo. R. Ga.ibòld:
133 apto. 1203 - Tijuca.

VOLKS 73 - 1300, excelente es-
tado. Professora vende parte
facilitada. Tel.: 264-1741.

VARIANT 72 - Brm estado
equipada c/ rádio Cr$ 12.000.
Rua Codaiás, 583 lebion.

VOLKS 75/1300 l - Único dono
equipado revisões autorizadas
quero 24.000 mais 10 x 750.
Ver Av. Meriti 638/205 Ribeiro.

VOLKS 65 - Máquina nova,
bom estado. Tratar a Rua Borda
do Mato, n9 51/ 101. Grai=ú.

VARIANT 72, pisca QW - 0054,
azu., chassis BV - 117.347, no
estado p/ melhor oferta. Ver
Br.rão ds Mesquita, 807 e tratar
Rua Maxweil, 235.

VOLKS 66, placa EG-2864, péro-
Ia, chassis B6 - 263.962 p/
melhor oferta. Ver Barão de
Mesquita, 807 e tratar Rua
Míxwell, 235.

VOLKS 68 1300 - Part. p/
particular, TRU paga, excelen-
te estado. Base: 14 mil, ma-
Ihor oferta. Ver sáb., dom. —
227^2558.

VENDO Variant 73 vermelha à
vista 20.000,00. Ver com por-
teiro. Rua Raul Pompéia, 132,

VOLKS 1300/74 branco, único
dono, ótimo estado 22 mtl km
rodados, rádio. 29 mil à vista.
R. Clóvls Beviláqua. Telefone
268-1499.

VARIANT 71 - Ótimo est., ta-
xa 76 PG. Passo financ. Tr. R.
Anibal Porto ent. 501 bl. 41
apt. 404 Irajá. Tr. c/ Sr. Mel-
ge, sáb. ou dom.

VARIANT 74 ótimo estado en-
trego na hora sem avalista.
Cândido Benicio, 1.125. Tel.
390-2726. (Ç

VERANEIO 7S superíuxo c/ di-
reção hidráulica, rádio c /
15.000 km reais. Supernova en-
tregamos revisado c/ garan ti?
Ent. 19.500, rest. financ. alé
24 meses. Aceitamos Iroca. R.
General Polidoro, 80. Tel.
246-1090. (C

VOLKS 1300/73 - Entr. 7.800
e 24 x 1.183,00. Estr. Inten-
donte Magalhães, 177 — Cam*
pinho. Tel. 359-8995.

VOLKS 1300 - Vende-se taxa
paga, em ótimo estado, cor
branca. Rua Haddock Lobo,
331. Tol. 228-0504.

VOLKS 1300/70 - Branco, super
novo, todo equipado. R, Pouso
Alto, 338 - Jacarepaguá. Tel.
392-C884 Só á vista:

VARIANT 73-74. Vendo s/aval
entrego na hora 1.163,50. Mo-
tor Center. R. Catumbi, 59. Tel.
283-3396.

VOLKS 66 modeünho vendo em
bom estado cor branca. Av.
Lobo Júnior, 1.305 - Penha.

VOLKSWAGEN BATIDO 1965 -
Ótimo de máquina vendo por
melhor oferta. Rua licinio Bar*
celos, 237 Irajá.

VOLKS 68 - Tx. paga, fino tra
to, 12.300 ou troco menor valor
- R. Gal. Belford, n9 511. Tel.:
261-5677.

FICOU mais fácil anunciar no
JORNAL DO BRASIL. Usando
o novo Serviço da Classificadas
pelo Telefone. O telefone é
indispensável para a resolução
da maioria d* seus negócios.
Até na coUcaçâo de anúncios
classificados. Com o Classifica*
do pelo Telefone, o ..ovo ser*
viço do JORNAL DO BRASIL,
basta você discar para seu
anúncio ser publi, .do em todas
as edições sem perda de tempo
ou ajuda do boy. Agora, quan-
do você quiser usar oi Classlfi*
cado» como elemento de ven-
da, use o seu telefone, Ele vai
resolver mais negócios para
você. Classificados pelo Tela*
fona do JORNAL DO BRASIL.
Classificados qu« vendem.
264-9122. Horário atendimento!
de 2a. a 6a.-foira, das fi h às
81h30m - Sábados: das 8h
às 12h30m.

VENDO VW/1300 7 2- A vista
ou financiado tratar Anna Ma-
ria_teL_255-1862.

VARIANT 74 - Azul caiçara,
ún co dono, pouco rodada, es-
lado de zc.ro km. Troco, fac.
Rua Barão de Mesquita, 174 B.

VOLKSWAGEN 1.300 69 e 70
— Tenho dois brancos, equip-a-
dos, -revisados, Peq. entr. Rua
Bfrão ¦ de Mesquita, 174 B. o

SP 2 73 — Amarelo, estado ex-
cepclonal, equipado, lindo.
Vdo. Iroco, financio. R. Barão
do Mesquita, 20 Tijuca.

SP 2 - 75 - Branco. Estado de
novo c/ 12.000 Kms. bem
equipado. Vdo, troco, financio.
R. Barão de Mesquita, 20 Tiiu-
ca. _________

Único dono. Ótimo
fitas TKR. Vendo à

fac. até 24m S. F.
Xavier 352-B 234-3780.

•UMA 76 C/7 mil km. rodados,
toca-fitas, farol Biodo, rodas
de magnésio, rara oportuntda-
de. Ver Rua Mariz e Barros,
774/824. Tei.: 264-4912 ramais,

1,1 e 28, (Ç
FÃSSÀT 75 - Coupe, branco,

equip., pouco rodids, à vista,
troco, fácil, s/ fiador, Barão
de Mesquita 58 alé 15 hs.

SP-2 73/74 — De um dono só,
desde novo. Azul. Pouco uso.
Raridade. Troco e fac. R. Barão
Mesquita, 125.

SP-2/74 - Azul, ant. elétrica,
t. fita, buzina e ar, tudo orlgi-
nal, só à vista. Tr. Cardeal D.
Sebastião Leme, 200, Valdir.

fclMA GTE • GTES - 75/74 -
Único dono, pouco uso, rari-
dade, equip., à vista, troco e
fácil s/ fiador. Barão Mesqueita
4B até 15 hs.

riCK-UP WILIIS 67 - Ótimo
estado, taxas pagas, base 8.200
ou' troco por Kombi. Rua
Fagundes Varela 671.

l»ICK-UP VOLKS - Nov. 74 -
Pouco rodada. Pneus novos.
Mec. 100% equipada. Ver Est.
Pau Ferro 335 — Jpaguá.

?ICK-UP F-TOO/71 e 73 Troce
financio Av, Cesário do Melo
899 Tels. 394-1473 e 394-2955.

(•1CK-ÚP F-75 4x4 74 ótimo estB.
do, financiamos. Rua Senador
Furtado, 129. Tel. 264-7173. (Ç

lÃSSÃf 75 - Pronta entrega
24 meses, sem fiador, perfeito
estado, STATUS VEÍCULOS. Av,
Brigadeiro lima e Silva, 512

Caxias. Tel. 754-2268, 244 e•2906; Z—'?

iSiMA GTS bege 0 km7, pronta
entrega. A vista ou finantiado,
Aceitamos carta de crédito,
Abolição Veículos S.A. Rov-sn.
dedor Autorizado Volkswagen
Av. Suburbana, 7.570 tels.:
229-6722 249-6313 - 249-2993.
Hoie alé 18 h. (ç

Segurança
Autocenter

SP-2 72 - Vendo urgente. 24
mil. Rdj. magn. fácil. Rua Pro-
fessor Luis Cantenhede, 311/
302. Laranleiras. 245-4726. Pe-
dro.

SP-2 — Branco 73 único dono
pouco uso m. oferta aceito tro-
ca e financiamento R. Guapiara
31 ap. 105. P.S. Pena.

SP 2 / 1972 - Precisa pequenos
retoque Vendo Cr$ 22.000,00 -
Rua Real Grandeza, 372.

SP-2 73 -
28.000 a
559 apt.

Branco, único dono,
vista. Barão da Torre
104. Ipanema.

u

U. Volks compro
CARROS COMPRO

Até p/ conserto ou aliena-
do vou a domicilio, cubro c/
800 mil qualquer oferta. R.
Maxwell, 357. Hoie 258-1706.

USADOo
GARANTIA

ÉNA

PUMA 75 GTE
Revisado com garan-

tia Cipan. Com peque-
na entrada ou seu
carro usado (damos a
maior avaliação) seu
crédito é aprovado na
hora. Rua do Senado
329 tel. 252-4825 -
231-9118. Hoie e Ama-
nha. (C

U, VOLKS. Compro qualquer ti-
po carro nac. pag. vista, mes-
mo allen. prec. reparos.
287-2391.

Urgentíssimo
compro carros

ACESSÓRIOS DE AUTOMÓVEIS

BORGAUTO
CONDICIONADO EA-
TON - Garantia de 1
ano. P/Maverick 4-6 e
8 cii. Galaxie, Alfa Ro-
meo, Opala, Caravan 4
e 6 cll. Veraneio, Che-
vette, Dodge Dart CEN-
TRO AUTORIZADO EA-
TON. Revisões p/
qualquer tipo de apa-
relho. Os m e I h o r e s
preços e financiamen-
tos. Faça-nos uma visita
sem compromisso. Rua
Figueira de Melo 310.
S. Cristóvão. Tels.
248-8282, 254-3130 e
228-6697. j
CARROCERIA FECHADA. Própria j

para mudanças com 6 metros (
de comprimento Rua Propicia, |
126 Engenho Novo.

AR I MOTOR E CAIXA de marchas
completo, ótimo estado, VW
1.200 Tel: 248-3115.

• MOTOR :.
CORCEL

À base de troca em
12 pagamentos, cré

dito imediato — Atendimen-
to rápido — Profissionais trei
nados dentro da avançada
técnica da fábrica - Retificaj
Rtcamovo - Avenida Subur
bana. 68 —Tel»:

264-7461 248-5984

TAXI TL 73 vendo ótimo esta-
do, pronto p/ trabalhar. Cr$
53.000 a vista. Tel. 237-3138.

Pago à
Uruguai,
Sr. King.

vista na hora. Rua
283. Tel. 268-9698.

TL. COUPE 1973 - Novíssimo.
Ent. CrS 6.500,00 - Saldo a
combinar — Rua Mariz e Bar-
n° 821 - Tiiuca.

TAXI - 2 p. ano 70, ótimo
estado, vistoriado, Cr$ 
40.000,00 ou só autonomia
Cr$ 28.000,00.' R. D. 345 -

Jardim Clarice, Anil, Jpaguá.
Tel.: 392-5791, lúcio.

PASSAT, IS 76 - Vinho, estado
de novo. Rua Barão de Mesqui-
fa, 510 «pto. 402.

PÍJMA GTE • GTS ZERO KM."
— Pronta entrega, todas as co*
rti. REAL Revendedor Auteri-
lado Volkswagen, tttrada VI-
cante Carvalho, 1017 - Penha.
Tel. 391-3300 * 351-1717. (C

TL 72 4 porta muito bom
15.500,00, emp. 76 - Rua São

Franoisco Xavier 20/701, cl o
porteiro.

WCK-UP VOIKS/ 72 - Bom
preço. Av. Nelson Cardoso,
290. Teis. 392-0180 e 392-6180.

PICK-UP F-100 - Ano 75, tenho
duas. Av. Nelson Cardoso, 290,
loias A e B. Tels. 392-0180 e
392-6180.

PASSAT 75 - Unco dono, po»
co rodado, super novo, entrada
a partir de 12.300,00 e 24 x
1.865,50. Ac. tro:a. Comercial
e Marítima. Av. Oswaldo Cruj,
61. Tel. 265-7752. ÍÇ

»ICK-UP CHEVROLET
Av. Brasil 15186.

1969
(C

PUMA GTB (ehevrolel) O KM
/ c/ motor 250 S. Ver R. Fco.
Otaviano, 67-C. (Ç

>Ã5SAT OU OPALA :- 1 -C07.00
mensais. Consórcio vinculado
aos func. Bc9 Brasil. 253-9184
• 253-3344. T.A. 10%. Hoje .ex
cepcíonafmente, das 8,30 às H

_.('
PUMA CONVÉRS. 76 - ia. série
V rod. toca-fitas AM/FM. Ot,
ereco. Troco e fac. Gal. Poli-
Soro 152. Tel. 246-1400. CHA-
PARRAl. (Ç

PASSAT 7J - E7 ar cond. ven-
demos c/ garantia de 2 meses
ou 3.000 km s/ fiador através
da crédito automático. Rua
Aluizio da Azevedo 65 — Ro-
cha. Tel. 261-2107. (C

TAXI TI 75 - Todo equipado,
última série, único dono. Rua
Pedro Ernesto, 95, Saúde. Fona
243-7892.

TL 1973 4 portas, amarelo, esta-
do de novo. Aceito troca, fl-
nanrio. Av. Suburbana 4.740.

l.LXI VENDO, c/ aut. 7 anos
carro seminovo máq. garant.
Castro Barbosa, n9 36 - Gra-
laú. Romildo.

T l- MOD. 72 - Único dono,
2 portas super conservado,
vende-se. Tratqr Rua da Passa*
gem, 107 casa 1. __„

IC 71 — Ver para crer — tudo
100% aceito moto ou Volks
- C. de Bonfim 479/801 - Tel.
258-4495 PAUIO^

TI 71 - 2 portas 11.700,00.
Gastão Penalva 44/201.

TL 72/4, portas lindo. TRU paga
100%. Ver Rua Grogório Ne-
ves, n9 237 esq Mal. Rondon.
Tel. 261-9728 (Manuel^

TAXI-69 - 4 portis - Jóia -
Vendo - Rua Horácio Welis,
n° 9 - Irajá.  

TI 71 - Vendo 12.000.
natório 253 casa 6 ¦
re'<:a.

Rua Sa-
- Madu-

Urgente
compro carro
Alienado ou p/ conserto

vou a domicilio. Pago em di-
nheiro na hora. Tel. 255-4315.

VERANEIO 70 - Ótimo estado
Troco e financio. Rua Voluntá-
rios da Pátria, 144 - Tel.
246-5923. Botafogo-

I CAIXA
VOLKS

VERANEIO 75 c/ ar. Dar) 4 p.
73 c/ar, Brasília 73/74, Varisnt
72 verde, 1300 75/69/ 68, 1500
VW 72/74 Opala 4 portas 74
- Rural 4x2 .1971. Vendo
fin. troco. R. São Fco. Xavier
963.

VOLKS 71/ 72 - Branco e azul
bom est. a vista ou financ. La-
ranjeiras Veículos S/A. R. Cea-
rá 217, tel. 234-5493 sábado
e domingo até as 14 hs. (C

VÕLKS 1300 72/73/ 74/ 75 Re-
visados c/ garantia. Trocamos
e financiamos, longo prazo.
META.VOLKS Laranjeiras, 47 T.
225-2356 até 18 hs.

VARIANT 74/75 Raridade c/ 23
mil kms. pneus novos, TRU 76
pg. [roço, fin. 11.9C0 e 24 x
1.295. Rev. c/ gar. R. laraniei-

ras 47. T. 225-2356 - 225-0696
alé 18 hs.

PUMA GTE 73 - Branco, c/ to-
ca-fitaf. 245-5880.  JÇ

PUMA GTE E" GTS 76 0KM -
(ntrega imediata. Ac. Iroca.
285-5866. (C

TAXI TI 4 portas 74 permut;éllo
em isn. à vist>a. Tr. Rua José
Rub.no 26, Hig^nópolis.

TAXI 72 - De 4 portes, todo
novo. Estrada Vicente de Car-
valho, 230. Vaz Lobo.

TAXI 69-4 portas, vistoriado
ou autonomia. Campo de S.
Cristóvão, defronte ao n? 360.
Ver hoje e amanhã.

TI 70 BRANCO - Particular em
perfeito estado. 8.500,00. Av.
Brás do Pina, 832. Posto Texa-

co. Procurar o "Co^guJn^g":

QUATROTAXI
auíonomia. Tel

PORTAS passo
246-8505.

Que será
Autocenter?

TAXI VOLKS 4 portas ano 70
van. permuTO as piacas só vlsia
32.000. Ver Av. Suburbana
9021 em frente Otlma.

1.300
pneus

70 Verde, único
novos, taxas pa-

TI 73 - Otlmo estado com rá-
dir» relógio, pneus novos —
píf icular vende, à vista
Cf 15.000,00 - Tratar Av. Co-
pètabana 400 com garagista
Jc;é.

RURAL 69 - Novissma. Rádio,
mecânica jóia. Enxuta. E ver
e comprar. Av. Biás de Pina,
2155 - Vista Alegre.

TAXI - Ccrcel 69 ou TI 72 -
4 portas — ou só autonomia
— no estado ou reformados —
Rua Cschambi, 8t.

TI 72 — Otlmo estado, azul c/
rádio, console, etc. 13500,00.
Ver Ataulfo de Paiva. 1389/
601.

RURAL 1972 4x 4 estado de
nova, toda original de fábrica,
Aeito troca, financio. Av. Su<
bufbana 4.740.

RURAl OKM - Preço espetac.
4 cll. 4x2. Aceito troca e fac.
Gal. Polidoro, 152. Tel.
246.1400. (C

TAXI OPALA 71-4 cii. preço
à vista 38.0C0.CO ..ceito komb:
como parte do pagamento. R.
João Rego 76 Olar'a.

TAXI-69 - Batido aceito oferta
Rua Galdino Pimentel 95 Meier.

VOIKS
dono, .
gas, à vista 16.000 Rua Senador
Correia 42 ap. 202. laranjeiras^

fÍRÃNÜÕ"~lUXO 73 É 72 -
Novas equip. Ot. preço. Troco
e fac. Gal. Polidoro, 152 -
tel, 246-1400 CHAPARRAL. (C

VOLKS 67 - 70 E 71. Vendemos
c/ garantia de T meses ou
S.OOO km s/ fiador através de
crédito automático. Rua Aluizio
de Azevedo 65 — Rocha. Tel.
261-2)07. IC

VOLKS 1300 ANO 69 e Dodge
Dart Sedan ano 73 TRU pagai.
Vendemos somente a vista. Vef
hor. com. Rod. Washington
luis. Km 5 {Farmitalia). Procurar
S- Jo.«é Carlos. (C

Retifica Rtcamovo
— Rtcondiclon*

ou troc». Financia tira t co-
loca qualquer tipo da caixa
da marcha. Técnica própria
contra escape dt marcha,
com garantia dt 18 me*n
- Vanha eicolher o itu pia-
no. Av, Suburbana, 68,
Benfica. Ttlt:

264-7461 248 5984

Capas e rádios
VW Luxo 450,00
Monsa S. Luxo 600,00
Opala e Corcel 650,00
Bancos recl., par 2.000,00
Rádios 1 Fx„ a

oartir cte 220,00
Philips AM-FM 520,00

Av.- João Ribeiro, 369 —

Pilares Tels.: 249-0565. (C
HA' MENOS CONSUMO DE GA-
SOllNA — Regulagcm eletrôni-
ca de motor, balanc^emento de
rod;s, alinhamento de direção
e faro:. Av. Suburbana, 4951,
POSTO Y P I R A N G A , tel.
229-3962.

w fir

MOTOR
VOLKS

Retifica Reeamovo
inancia, garante

15.000km ou seis
meses. Av. Suburbana, 68.
Tira e coloca, profissionais
experientet. Tradição no
mercado automobilístico do
Estado do Rio. Faça o seu
plano d» pagamento.Tels:

264-7461 248-5984
PUMA — Vendo capota fibra
nova p/ conversível (somente
a capota) 8.OC0.00. Tel. . . .
287-9166.

pecas^
Atendemos por te-
lefone. Damos des-
contos. Entregamos
na hora. Estoque
mais completo.
¦VArWAwjVYVJ»

KU4VC«É>
AV. CARLOS MARQUES flOLIO 9S1

V. NOVA - NOVA IGUAÇU - flj
ms.-.. 68.919a >?ea.9_i>

Ignição
eletrônica
Motorola

Sem platinado e condensa-
dores. Garantia: 1 ano ver
Rua 19 de fevereiro, 192 —

Botafoçio - Tel.: 226-9140

MOTOR Mercedes diesoi quatro
cilindros vendo — Tels.:
3915768 - 391-4290.

RETIFICA DE MOTORES qualquer
marca financiamos mecânica
ARPON LTDA. Rua Lino faixei-
ra 1B2 fone 261-5202 261-5168.

RADIO PHILIPS AM/FM - CrS
745,00 Turno Lock FM, CrS
950,00 instalado c/ antena e
alto falante. Temos volante,
lâmpada bi-iodo, console, fa-
róis carello, porta-luvas, pis-
ca-alería, toda linha em alto
falante ARLEM e BRAVOKS.
Rua luiz de Camões, 51. Tel.
221-0368, perto Prata Tiraden-
tes.

lONAMEIMtO

Diesel e Gasolina,
Motora* Marftimoi,
ComprMtorts t Tratorts

Basta tttaftnar
234-7479/2844745

'Mopértíà"'-'.Rátif.l'.l\/Íotore>

^•BbHfítt!.^ â.Cnlt,

VOLKS 1300 - 573,00 mensais
Consórcio vinculado funciona-
rios Bc9 Brasil. 253-9184 e
253-3344. T.A. 10%. Hoie ex-
:epc.onaimen!e, das 8,30 àt 14
hs. (C

VOLKS 1300 L 75 bege un.co
dono. Ver Moura Brito, 30 lj.
C. Até as 17 hs. Tel. 228-6047.

RURAL 75 - Ótimo és-|
tado. 28.500 à vista, R.
Barão da Torre, 666.

TAXI - Vende-se Ooala 73 lu-
xo. Ver Rua Tamiarana, 279.
Higíenópolis. Tel. 260-5211.

II 71 última série modelo 72
Vendo Rua Bolivar n9 135

Sr Gomes.
TI 72 excelente estado super-
equipado cor branco bom pre-
ço i vista Financio Ver Praia
Flamengo, 300 A.

VERANEIO SUPER-LU-
XO — Zero km direção
hidráulica, bancos redi-
náveis, única no Rio.
As melhores condições
de pagamento — Confi-
ra. DIG - Av. Brasil,
15 186 - Lucas. Tels.:
391-0720 e 351-7055
diariamente até 20 hs.

(C
AGORA pari anunciar em todas

as edicÕM do IORNAL 00
BRASIL, basta telefonar para
264-9122. Horária de atendi,
mento: de 2a. a 6a-felra das
8h is 18h 30m. Sábado de 8b
is 12h 30m.

MECÂNICA
LANTERNAGEM

PINTURA
Montagens de motores
DIESEL, qual quer tipo':
F-100- F-350- F-400

F-6OO1 com garantia.
IV_WÍ/WrWW

KU4VC
AV. CARLOS MARQUES ROLLO 951

V. NOVA - NOVA IGUAÇU - HJ
TELS'766-3198e 768-9289

MOTOR CHEVROLET BRASIL 74
— Com alternEdor, arranque,
carburador, embresgem. .R. 24
de Maio 266. Tel. 261-5875.

OFICINA DE AUTOS - Vendi
bancada e várias ferramenTai
Rua General Polidor, 288 NASA
até J8 horas.

Spitfire
Triumph

mk2
capotas — Vendo
CrS 20.000,00

Tel.: 242-1287

SERVIPE
AUTO PEÇAS LTDA.

Tudo para seu automóvel
Peças e acessórios em geral.
Regulagem motores, alterna
dores, cirnamos e arranques.
Eletricista. Rua Arnaldo
Quintela. 51-A Botafogo.
Aberta até 22h.

^AUTOMÓVEIS -.VIDROS

Para qualquer marca de carro, ônibus e caminhões
— aviões, navios, lanchas, etc— _
Fume e outros tipos. Portas e boxes p/banheiros.

CASA MIRANDA
RuávEváristQ da Vèiga,^9.— Centro

. "••tTel -S42-B567 ?- Bt. Próprio 
' '¦'..

AS0X 904 fo
I Volante AAadeira Personal  695,00 1

Banco s/Monza  2.900,00

Lâmpadas Bi-Iodo . . .

Borrachão VW 

Console Procar Passat

Rodas Alumínio todes a partir

150,00
175,00
650,00
600,00

RUA CONDE DE BONFIM, 904/A/B (C

, SUSPENSÃO1
VOLKS

Retifica Reeamovo
Financia à base de

troca, alinhada, balanceada
eletronicamente. Técnica
[avançada obedecendo oi mesj
mos critérios de fábrica. Pro
fissionais tecnicamente espe-
cializados. Av. Suburbana.
68. — , Benfica. Atendi-

nto rápido. Tais:

264 7461 248 5984

" Serviços Técnicos ™
Especializados Ltda.

Única oficina
autorizada Chevrolet

em Niterói

Venht, vef ha
STEL

Ar refrigerado em
24 MESES

SEM ENTRADA
R. Mário Viana. 337

Tel.: 711-0212
Niterói

DEPXO. PEÇAS GM
R. Benjamim Constant, 93

CORCEL
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

EM TODOS OS SERV. MECÂNICOS
Transmissões Lub.ilicàveis (Pat. Dep. P. 7£
Garanti» 10.000 Km. ou 6 (teii) mtiti

Tíramoi e colocamoi na hora • base de troca
RUA MIGUEL FERNANDES, 60 MEIER - RIO

TEL: 281-2609-
Convênio com A.C.fl, Rede Nac. da Deicontoi

t|g§) 140) ¦

«"
FERRARO

TeLTEK AM. FM. K7 1.680,00
N1SSEI AM. FM  800,00
ANTENA FM  J00.00
CALHAS CHEVETTES  160,00
BUZINA TIPO ITALIANA ....  220,00
ttnr_AS.Tr.nAS AS MARCAS PARA TODOS QS
Carros.

rTDrUGUAI. 198 - TELS 288-2899

'Gasolina litro O
si com Ecodooj

ECONOMIZE» Vendas e Instalaç

VOLKSWAGEN
Completo estoque

de peças originais
e acessórios

R. .Gonçalves Ledo, 75 - Tel: 224-7824

I em ocessórios^^ .Jg^QJIIk \

\ Rui Cendt dl . VT?*" !i^Bp-^tr#

Qd)ducauto
Rev. Autorizado

vJ.Bng. ^ima é Sijva,. 
'

7*1,1 si Duque cie Caxias -

Rj-Tels: ODO 754-3359
754-4343 é 7$4-3539 .

BoschÃM/FM 3 faixas 690,00
Philips AM/FM 590,00
Rleckmán-.... ¦'-¦ ¦ .¦--¦..-;¦:-.v-----. 250,00

COLOCAÇÃO GRÁTIS
AUTORA nin- Av, N.S. Fátima. 50

VOLKSWAGEN

Oficina autorizada
à sua disposição

Diagnose - Mecânica
Lantemagem - Capo-
teiro - Pintura e Re-
formas.

DUCAUTO

Autorizado

Av. Brig. Lima e Silva
711 - Duque de Caxias -

RJ ?Teb: DDD 754-3359
754-4343 e 754-3539

VENDO - Rádio p/ csrro Eva.
d m AR 353 AM/FM e antena
au:cmáf"ca íudo novo bom
preço. Tel.: 255-3537.

REDUZ 0 CONSUMO
EM 20% PM» TODOS OS CARROS

LÜBRinCHHS
PARTES SUPERIORES
ELIMINA CARVÃO,
REGULANDO PERFEITAMENTE
A MARCHA LENTA.

APENAS 15 MIN,
PARA INSTALAR
NÍO REQUER MANUTENÇÃO

Itolini
iSDuSrfilA E COMERCIO LTL».

FÁBRICA: Rua José Vicente, 88
(Próx. esq. de Teodoro da Silva; 947)

Tels. 238-6768 e 238-5182 - Rio
AOS SÁBADOS ATÉ ÀS 12 HORAS

V^T ^^ ACESSÓRIOS

FAZEMOS 0 MELHOR SOM
PARA SEU AUTOMÓVEL
RÁDIO PHILIPS FM/AM ... Cr$ 690,00
RÁDIO BOSCH FM/AM .... CrS 780,00
TKR-AM/FM TAPE CrS2.000,00

' áúà:Óíàs*èrTéíra. 233 A '. LéBlõh F.çrifis-294^p448 e 294-0499

VOLKS 55 - Todo adaptado pa-
ra 71. Impecável. R. Noemia
Nunes, 215. Com o Caridade.

VÃRÍÃNWl - Equip. 
"ò 

vista
CrS 13.000,00 ao 1? que che-
gar. R. Barão de Mesquita,
380-C, Tel. 288-6195.

VOIKS 64 - Único dano, perf".
est. c/ rádl», 10 mil à vista.
Ver c/ guardador Badeco no
estacion. Pça. Dcmétrio Ribeiro
em fie. à Gardênia Flores ind.
sjb. » dom, das 8 è> 20 hs.

VOIKS 73 - 1300 - Urgente.
Vendo em estado excepcional.
Rua Monsenhor Jerònimo 831.
T;i. 2-19-9754, 229-3839.

VERANEIO 76 - Zero
km. Luxo e superíuxo.
Pronta entrega. Preços
e condições especiais.
Ver na sua Importado-
ra de Ferragens S. A.
Rua São Luiz Gonzaga,
527 — São Cristóvão —
Tel.: 284-6622 (PABX).

(C

VOLKS 72 1300 - Novinho
38.000 km. Todo equipado. R.
Mercúrio 333, Pavuna.

VW 68 - Branco TRU pg. todo
novo rádio tolas voi. F-l fíua
Roiandia, 81 Higienópolis. Tro*
co.

VÒLKS 71 - 1300 azul, ótimo
estado, mec. 100%. Cr$ 16.800.
Troco Rua Pedro de Carvalho,
28_Méicr. 249-9879;

VÓLKS 67 
"-Ótimo 

estado. Todo
equipado, pns. novos, troco R.
Pedro de Carvalho, 28 Méler.
249-9879.

VÕLKS 70 — Vendo bege, ótimo
estudo. Melhor oferta. Tratar
Av. Automóvel Ciube, 9046 Lo>

jí E, Colégio. T. 351-3244.
VÒLKS 69 - Mecânica 100%,

precisando pequeno reparo la-
taria, 11 mil. Rua Washington
Luiz, 50 %l Lj. 211. Centro.

VÕLKS - 67 grenat pneus no-
vos TRU piiga vendo a vista
Troco maior valor Av. Broz de
Pina 575 - Posto.

v'ÒíkS-65 - Vendo Aimoré n?
285 Penha ver sábado e do-
mingo.

VÕLKS 1300 - 1973 vendo ba-
rato Ver sábado e domingo
Rua Cordovil 306 C. P. Lucas.

VÕLKS 68 -69 - 72 - 74 -
75 — Vondo s/aval entrego na
hora. 585,00 mensais. MOIOR
CENTER Rua Catumbi, 59 tei.
2B3-3396.

VARIANT 72 - Supernova -
Vendo c/ 5.000,00 ent. s/ ava-
lista — garan.o seu créd. no
ato. Rua Angelit-a Mota, 440-A
O,ária. 260-5653. Leopoldina
Rego, 3I8, 230-1474.

TEL: 232-1883 ^

^PARTIDAS 
RÁPIDAS I

VOLKS 67 - Ot. est. vendo
3.000,00 ent. soldo 2*1 meses
s/ avalista cred. no ato. Garan-
to f.n. Rua Angé...a Mota,
440-A Ol£/ia. 260- 653. Leopo,-
d na Rego, 318. ^30-14/4. 

;õLKS~-67" - Vd. úit. série beje
n Io c/ vol. fórmula, rádio,
capas, m-i/a-iala </ radial
Cr$ 11.0^0,00 - R. Silva Souza
75 - Tel.i 260-8925 o 280-9155

VOIKS 69 - Azui, ótimo esudo.
Vendo hoie CrS I2.5ÇO. Ver R.
João Alfredo. 55 ap. 104 Tiiu-
ca.

VAKIANT-73. Estado de 0 km.
Ultima série, ótimo preço a
vista, R. Miguel Lemos 123 ap.
503 1. 256-7848.

VOLKS 46 — Pintura exe. motor
novo c/ garantia de 10.000 Km.
- 'A vista 10.500,00 - Ver Rua
Barreiros, 1358 ap. 202 - Ra-
mos.

VERANEIO 75 - Cereja c/ ar
condic. toca-fita, direção hi-
dráulica, freio vácuo, est. im*
pecável. R. Prof. Paula Aquiles,
76 - V. Carvalho^jWj^W.

VOIKS 72, 73, 74, 75, 76 -
1300 equipado impecável. Ven.
do, troco e financio carro e
crédito na hora. Av. Ministro
Edgar Romero, 576 Madureira.

VARIANT~7277TCompro de par-
tteular a vista p/ uso pessoal,
em bom estado. Valorizo con-
servação. T. 268-4535J

VENDO Chevctc e Fusquinha,
1974 e 1971, 26.000 e 18.000,
tratar sábado, após às 15:00
horas à Av. Mereti n? 25ó bar
Tembós com Valdir (particular).

VOLKS-1500-74..- Marron - rT-
dio — Buzina Fiamm — Pneus
novos — Emplacado 76 — Mui-
to bom. 288-9105.

VOLKS-69 - Particular TRU pagas
kadio em/ fm. Cr$ |3.500,C-U
Ver a Rua dos Artistas, 12/

101 - lijuca.
VARIANf 1973 2a série com

72.0IJ0 km. Cem 5 pneus novoi
único dono de particular para
particular. Por 24.000,00 até ás
12 horas. Tel. 264-59/5.

VENDO: VOLKS 65 - Tratar a
Rua Visconde Pirajá 511 . com
porteiro a vista.

VW 68, em ót.mo estado. Troco.
Vermelho. Pneus e lataria mui-
to bons. R. Meira 15 casa 4 Pi-
edide.

VOLKSWAGEN 1.300 - 73 -
Diversas cores, revisados, equi-
pados. Vendo, troco, facilito.
Rua Barão de Mesquita, 174 B.

VOLKS 73~ ÜÒ0 branco,
equip. roda magnésio, console
diversos, equip. u. dono, 29
mil kms. Barão Mesquita, 174.

VOLKS - 67 - Vendo. Rua
Barão dc Mesquita 75J — Bar.

VENDO 
~Karman 

Ghia 64/1.200
super econômico, ótimo estado.
Rua Viana Drumond, 73. V.
Isabei.

VÕÍKS 65 - Branco ótimo os-
tado geral. Vendo urgente.
Rua: Teodoro da Silva, 738,

VOLKS 73 / 1500 - Particular
ótimo estado pouco rodado.
Pneus bons. TRU 76 paga. Tels.
257-6081 e 274-5157.

VARIANT 72 - Otlmo estado.
Vendo. TRU paga, pneus
novos, rádio. Ver no local. Av.
Rui Barbosa, 394. Tel. 225-5091.

VOLKS 68 — Vendo, ótimo esta-
do, urgente ò vista. Estr, VI-
cente de Carvalho, 1215.

VOLKS 64 - Ótimo estado, ur-
gente, a vista. Es1r. Vicente de
Carvalho, 12I5.

VOLKS 66 - Urgente, á vista,
Estr. Vicenre de Carvalho,
1215.

VÕÍKS 69 - Ótima mec., rádio,
4 pneus novos, talas, F-l ele.
I2.0C0 b vista. Av, Bartoiorneu
Mitre 647-Ubion d porteiro.

VÕLKS 72 particular vende, cs-
tado geral 100% fuscão Jóia,
motivo comprei corcel. Ver c/
porteiro Av. Copa 7fi8.

VuLilS 67 - TRU paga ótimo
estado. 12.000 á vista. Rua
Vol,a, 370 Vila da Ponha.

VOLKS 69 - Bom estado c em-
placado. Tr. Rua Pereira Nunes
n9 95. P. 15.000,00.

VOLKS 64 ótimo estado, vendo
urgente. Ver e trttar à Rua
Ap.a, n? 257 sábado até às 20
hs. e domingo até às 13 hs-

VcNDO VOLKS 69 jóia. Rua En-
genheiro Moreira Lima, n? 20
Pça. do Carmo.

VÕLKS 1300 - 74 - Azul par.
ticular para particular, equipado
é vista 25 mil. 255-4952 Dr.
Oscar.

VOLKS 62 fora de série t. novo
5.000 e s/ em 24 meses s/ fia-
dor. Hoje e amanhã. R. São
Paulo 15 E. 24 do Maio.

VOLKS 69/1300 em bom estado,
cor azul só à vista, melhor
oferta. Ver domingo, Rua Fe*
lisbelo Freire n? 772 - Casa
II - Ramot.

VARIANT 70 - Verde metálico
ótimo estado - CrS 13.500,00
— Rua Piracaia, 640 — Mal.
Hermes final 8 — Taxa paga.

VENDO PICK-UP Technisc - SL
1500 - 7.000,00 à vista - Tra-
tar com Ruy Medina — Tel.
247-2691.

VERANEIO 74 - Vendo agora.
Av. Brasil, 15186. (C

VEÍCULOS USADOS - Chevette,
Brasilia, Variante, Belrna, Dod-
ge, Volks 1300 e 151)0. Com-
prames em bom estado paga-
mos na hora os melhores pre-
<os mesmo alienados. SIMCAU-
TO Av. Suburbana 3196. (C

Volks compro
Pago à vista

67 - 11 000 - 6B - 12000

69 - 13 000 - 70 - 14 500

Av. Suburbana, 4 740.

VEÍCULOS usados -
A Cia. Real de Investi-
mento coloca a venda
no estado em que se
encontram 01 Corcel
ano 1975, placa
FB-3516 e 01 Volkswa-
gem 1.300 ano 1971,
placa IC-9529. Os \>e~-
culos poderão ser exa-
minados à Rua Barão
de Tinguá n° 335 Nova
Iguaçu, horário comer-
ciai de segunda a sex-
*a-feira. A Cia Real le-
serva se o direito de
iecus?r a s proposfa
que não estiverem de
acordo com as ren-
dições estipuladas. (C.

VW 1976 0 KM. -_ 1300 ou 1300
luxo — 2.000 abaixo da tabela
- Eduardo - Tel. 245-5260.

Volks compro
De 60 a 76 Qualquer tipo

pago d dinheiro, m/ alienado
ou p/ conserto. Vou a domi-
cilio — R. Santa Alexandrina,
124 — Rio Comprido — Tel'.:
248-6707 - 234-2474.

Tampem sab e domingos.

VAI COMPRAR CHEVETTE?
Consulte primeiro a STATUS
VEÍCULOS - Av. Brigadeiio
Lima e Silva, 512. Caxias^ (C

VOCÊ SABIA que o Chevette
é o carro mais moderno do
Brasil? Vai comprá-lo? Consulte
primeiro a STATUS VEÍCULOS
— Av. Brinedoíro Lima e Silva,
512 - Caxias. (C

VOLKS 74 — Excelente carro e
crédito na hora, 24 meses,
S1ATUS VEÍCULOS - Av. Brig.
Lima e Silva, 512. Caxias. Tel.
754-2444,2906 c 226B. lC

VÕLKS 68 - Cr$ 14.500,00".
Ótimo estado. E-strada de Jeca-
icpaguá, 6239, Av. A, loto 30.
Oficina do Vieira.

AGORA, para anunciar em todat
as edições do JORNAL DO
BRASIL, basta telefonar para
264-9122. Horário de atendi-
mento: de 2a. a 6a*feira dat
8h às IBh 30m. Sábado d* Sh
às 12h 30m.

VARIANT 72 e 73 - Carros re-
visados e equipados. A Vista
ou financio. Av. 28 de setsm-
bro, 28. Tel.i 284-4944.

VÕÍKS 68 - Vendo cor gelo,
rádio bom estado Rua do Bis-
po, 15 Esq. Paulo Frontin Ur-
gente. __

VOLKS 1.500 70 à" 74 - Revise-
dot c/ garantia Crédito na hors
Até 24 meses Av. Cesário de
Melo 899 Tels. 394-1473 •
394-2955.

VAIANT 71, 73, 74 - Revisadas
c/ garantia Crédito na hora.
Até 24 meses Av. Cesário da
Mele 899 Tels. 394-1473 e
394-2955.

VERANEIO 70 i 73 - Revisados
c/ garantia financ. ató 2*1
meses Av. Cosário de Me!o 899
Tels. 394-1473 e 394-2955. _

VOLKS 1.300 70 i 73 - Revisfc-
dos c/ garantia Crédito na hera
Até 24 meses Av. Cesário de
Melo 899 Tels. 394-1473 <
494-2955.

VW 1300 - Ano 73. Só á vista
24.000,00 - Otmio estado. C/
rádio. R. Aquidòban, 680-B Sr.
Agripino.

VOLKS 66 - Modeünho ótimo
estado, Ver e tratar Posto Cati-
ta Av. Santa Cruz 6066 - Ban-
gú Gilson.

VÒLKS 70 1300 - A qualquer
prova. Taxa p-.ga. CrS 12.500
s/ crferta. R. Goiaz 1118. Quin-
tino. 

VARIANT 73 - Único dono.
Todas revisões 5.0CO feitas.
Perfeito estado. TRU paga.
p£-g3mento à vista. TtòI. T.
225-7743.

VOLKS 73 - Super equipado',
cor bronca, CrS 8.0CO.OO da
equipamentos. R. Gonzaga Ba£-
tes, 153. Tol. 23S-7J63.

VOLKS 70 - Bom esta-
do geral, Cr$ 13.000.
Tel. 260-5689.
VOLK5 67 - CrS 9.S0C,C0 à vis-

ta. Vendo urgente. Estudo tro-
ca. Var Av. Democráticos 1743.
T. 230-7101.

VOLKS 67 - 68 - 70 - 73. Re-
visados equip. A vista troc. fin.
c/ ent. s/ aval. Créd. na hora.
S. F. Xaver 189. 254-0647,
248-2583.

^^»^*w^m 
ZüS^SS

ZONA SUL SAOCLEMENTE
RUA SÃO CLEMENTE, 179 BOTAFOGO'
SÁBADOS ATÉ 18 HORAS
TELS.: 246-6388•2S6-5696*246~4291

CORCEL
PICK-UP
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HBIlí t>#^V/CHEVETTEOPALA-CARAVAN/GATÃo
I0DR&V COMODORO/ ^e%^&^S

© VEÍCULOS, EA.B. E ESPORTES

unidades para
você fazer o
melhor negócio,
de sua vida!

Traga o seuy
'carro usadoy

No Gatão
você já sabe...

AV. ITAOCA. 316
BONSUCESSO.RIO

TELS.: 280-8488
230-6794-280-6772

Diariamente até 22 h
Sábados alé 20 h

Domingos até 18 h

_____ [____________________ _____

JSfSL
K-*Íai,__a

CONCESSIONÁRIA

"%«

MARCA

OPALA Coitpe
OPALA Coupe Autom.
OPALACoup«6CIL
OPALA Coupe
OPALA Sedan
CHEVETTE GP
CHEVETTE
CHEVETTE
CHEVETTE
CHEVETTE

ANO

75
74
74
73
73
76
75
75
74
74

A VISTA

,000,00
,000,00
000,00
000,00
000,00
,000,00
.000,00
.500,00
.000,00
.500,00

ENTRADA

14.400,00
10.500,00
9.000,00
7.800,00.
6.600,00

12.900,00
10.500,00
10.050,00
8.400,00
8.250,00

+ 24
2.103,32
1.533,67
1.314,57
1.139,30

964,02
1.884,22
1.533,67
1.467,94
1.226,94
1.205,03

O carro usado rigorosamente revisado V

e com Certificado de Garantia aprova- \

do pela General Motors do Brasil, qual V

quer que seja a marca o ano ou o modelo. avHTAÒCA. 316 - BONSUCESSO F.ÍO - TELS. 280-8488 230*6794 - 280 6772 /PLANTÃO MAIOR > ÒIARIAMÊNTE ATÉ 22 h« SÁBADOS ATÉ 20 h« DOMINGOS ATÉ 18 h

MARCA

VOLKS Sedan 1300 L
VOLKS Sedan 1300
VOLKS Sedan 1300
VOLKS Sedan 1300
BRASÍLIA
BRASÍLIA
VARIANT
CORCEL Coupe
CORCEL Coupe
BELINA Luxo

ANO

76
75
74
73
75
74
74
75
74
74

AVISTA

35.600,00
32.000,00
28.000,00
26.000,00
40.000,00
35.000,00
30.000,00
39.500,00
33.500,00
34.000,00

ENTRADA

10.650,00
9.600,00
8.400,00
7.800,00

12.000,00
10.500,00
9.000,00

11.850,00
10.050,00
10.200,00

+ 24
1.555,58
1.402,21
1.226,94
1.139,30
1.752,77
1.533,67
1.314,57
1.730,86
1.467,94
1.489,85

MARCA

VOLKS Sedan 1500
VOLKS Sedan 1500
VOLKS Sedan 1500
VOLKS Sedan 1300
TL Coupe
TL Coupe
VARIANT
CORCEL Coupe
CORCEL GT
OPALA Coupe

ANO

74
72
71
70
73
72
73
72
71
72

A VISTA

23.000,00
18.500,00
16.500,00
14.500,00
19.000,00
16.500,00
25.000,00'
22.000,00
18.000,00
21.000,00

ENTRADA

6.900,00
5.550,00
4.950,00
4.350,00
5.700,00
4.950,00
7.500,00
6.600,00
5.400,00
6.300,00

+ 24
1.007,84

810,65
762,30
687,15
832,56
723,01

1.095,48
964,02
831,60
920,20

g*BaÃo com garantia

u
_____#u.

I
St 1300/76

lj; 1300/74

_\ 1300/72O"D
Ovi

o
O

Variant 73

Passat 74

Passat 75

Brasília 74

Brasília 73

24 1.365,00
24 1.137/50
24 889,00
24 1.033,00
24 1.521,00
24 1.638,00
24 1.482,00
24 1.. 326,00

ff Diariamente das
8 hs. às 20 hs.
Sábados

Revendedor Autorizado até às 18 hs.
Rua Barão de Bom Retiro, 1115 Domingos

E. Novo -'Tel.: 201-1552 até às 12 hs._

mREIGUA

|Jjlli.lP'J-fí1ÍJ
^"Conquist^^ I

HHF o seu lugar ^B I
_ comum I

MAVERICK
••*•••••

Escolha o seu
MAVERICK
nas cores
OURO-duas portas
PRATA-quatro portas
BRONZE- duas portas
ou em
outras cores
a seu gosto.

7 ^MvT_>*L ^mm__»H?>>. ^_-j_f" -___y
y__f:::iW!:?L^jH»"/
___.í;*;:JtoEX>r.::;/A5__jfi^í::xK_flK:.-::/

rJ'___íL;___iÍ3'8?:-" 'J

fWI''^^__r__^ *~"i

{<3_.KK.l..i_;_êl_a
PJ_»í..!.St5_íSl

• * *

— o carro
que dá

mais valor ao
seu dinheiro,

na SANTO AMARO,
queéquem

lhe dá as
melhores

condições.

MEDALHA D_.t_.URO EM

QUALIDADE • FINANCIAMENTO • ATENDIMENTO

CIA. SANTO AMARO DE AUTOMÓVEIS
- o Maior Revendedor Ford do Brasil

AV. BRASIL 2.520 - S. CRISTÓVÃO •__. 264-3442 . 248-2668
Diariamente até 19 hs. Sábados até 12 hs.

C/ord.
"SÃOGLEMENTE VEÍCULOS

REVENDEDOR FORD

R. SÃO CLEMENTE, 179 BOTAFOGO
Tels: 246-.291/246-6388. 266-5696.

VEÍCULOS-PEÇAS-OFICINAS
Aberto sábados até IS hs.

LTD-GALAXIE
JEEP — RURAL — F-75

F-100-CORCEL-BELINA
MAVERICK 2 e 4 PORTAS

ENTREGA IMEDIATA
TINANCIAMOS-TROCAMOS-

E COMPRAMOS

MODELO
REVISADOS C/GARANTIA

ANO ENTRADA 24 X
MAVERICK COUPE 4 cl_
MAVERICK COUPE 6 cl.
OPAIA COUPE IUXO 4 cli
OPAIA COUPE IUXO 4 cli
CHEVETTE IUXO 
CORCEL COUPE LUXO
CORCEL COUPE LUXO 
CORCEL COUPE LUXO 
CORCEL COUPE LUXO 
BELINA IUXO 
BELINA LUXO 
BELINA LUXO 
BEUNA LUXO 
BELINA LUXO 
BRASÍLIA DUPLA
BRASÍLIA 
SP 2 BRANCO 

(CRÉDITO AUTOMÁTICO

75 17.600 1.99S
74 10.400 1.163
76 21.200 2.411
74 12.'900 1.456
76 15.500 1.742
76 17.600 1.955
75 15.500 1.735
74 13.700 1.534
73 11.900 1.326
76 17.500 1.995
75 15.500 1.735
74 13.700 1.534
73 11.900 1.326
72  9.70O 1.079
76 16.200 1.826
74 13.700 1.534
74 15.500 1.742

AVAL - ENTREGA IMEDIATA)

VARIANT 74 - Un. dono equip.
A vista troc. fin. c/ 12.000 -ent.
!/ aval. Créd. na hora. S. F.
Xavier 189. 254-0647, 248-2583.

VOLKS 70/1300 - Bom estado.
Emplacado. Crí 15.000,00. Rua
General Marques d» Souza, n?
84. largo do Bicão.

VARIANT 72 - Nova. A v[sta
ou financ. Ac. troea; R. SSo
francisco Xavier, 130/101. Ver
sáb. e dom. T. 254-3403. Ar.
mando.

VOLKS 1300/75 - Amarelo,
equip. ú. dono, 30.000 à vista.
Ver e trt. Posto do Khalil, R.
Jarina, 133 — Marechal.

VOLKS 63 todo equipado vendo
R. Barão Bom Retiro 2330 Gra-
jaú.

VOLKS 1300-75 - Nunca bateu
15.000 km. lacrado 29.800
Tenho outro 71. Todo orig,

ac/ finan. R. Senador Verqupi-
ro, 44-B - 265-7354 - Tarde
245-6592.

VOLKS 1300 - 1974 branco, im-
pecável est. conservação, pneus
novos, único dono, somente
a vista. Rua Cândido Mendes,
240/504.

VOLKS 72 - 1300 vende-se oti-
mo estado. Rua Marques de
Pombal, 171-A ou 172 apt?
1.104.

VARIANT 73, azul, ú.. dono
equip. baixa km. ótimo est.
iroco, fin. R. Gal. Polidoro, 302
- 226-0871 .- 2463501.

VOLKS 67 - Vendo 2 - Um
branco t outro grená, origl*
nais — Ria Cirn» Mata, 121 -
Mó tar. i

vXrÍÃNT 72
«quip. taxa

carro de Brasília,
pg. único dono.

Tratar 266-C723.
VARIANT 75, azul, eouip. ótimo

estado, R. Barata Ribeiro 211/
603.

VARIANT 74 - Azul caiçara,
ótimo estado, uníco dono,
equipada. 29.000 à vista. R.
Fig. de Melo 347. Tel.
_264-9943.
VOLKS 74 - Vende-se em ótimo

estado de censervacao. R. São
Francisco Xavier 915 fundos
Tel: 243-2786. Sr. MARIO

VOLKSWAGEN NOVO 1967 ven-
do ao Io, só atendo pessoa
exigente. Rua São Francisco
Xavier, 882 d I

VARIANT 70 - Equip. taxa pa-
ga, pneus novos, s/ batida
11.500 à vista, Bulhões Carva-
lho, 412/105 sáb. dom.

VOLKS 1300 74 - Novíssimo
TRU pg. p. novos, rádio 36.000
kms. Carro de moça. 26.500.
R, Bariri, 146.

VARIANT 73/74 - Con. excel.
fin. s/ fiador. Leva na hora.
R. S. Francisco Xavier, 389 -
264-7544 até 18 hs.

VERANEIO 75 - multo bem tra-
tado, ótimo preço s vista ou
a prazo, sem fiador. Garanta:
3 000 km. R. São luis Gonzaga,
418. Tel.: 284-6622.

VOLKS 74 1300 marrom caravo-
(as equip. est. impecável vendo
troco fac. Av. 28 Setembro, 25
V. Isabel.

VOLKS 1300 72 equipado exc.
estado s/ batidas vendo troco
fac. Av. 28 Setembro, 25 V.
Isabel.

VOLKS 74 - 1300 - Completa-
mente novo equipado. Rua
Dna. Zulmíra 10 loja G — Ma*
racanã.

VOIKS 76 1300-1 - Novíssimo
quase OKM troco fac. 24 meses.
Rua Dna. Zulmira 10 loia G —
Maracanã. _______________ 

VÕLKS 1300/ 71 - Azul dlam.
excel. est. Tudo pego. Equip.
c/ 1/2 tala rádio Blaupunkt etc.
Av. Maracanã 1241 c/ port.

AGORA, par» anunciar em todn
âi edições de JORNAL DO
BRASIL, basta telefonar para
264-9122. Horário d» atendi-
msnto: d« 2a. a 6a*feíra das
8h is 18h30m Sábado di Bh
is 121. 30m.

VOLKSWAGEN 1500, 72, 73 -
ótimo estado. Ent. Cr$ 7.000,00
- Saldo a combinar - POIUX
VEÍCULOS S/A/ - Rua Mariz
e Barros, 821 - Tijuca.

VOLKSWAGEN 1300-74. 73 -
Ot. est. Ent. CrS 7.000,00 -
saldo a comb - POLUX VEI-
CUIOS S/A - Rua Mariz e
Barros,_821__— Tijuca.

VENHA JA'. DODGES USADOS
C/ GARANTIA - Todos os
anos, cores e modelos (Dart,
Charger, 1800 e Polara). Troca
e financia. Preços baixos. Con-
dições p/ todos os bolsos. Av.
Rodrigues Alves 795 e Av. Ma-
rechal Rondon 539. Até 21 hrs.
243-1282, 281-1952, 281-1722 e
243-0234. NOVA TEXAS. Re-
vendedor Autorizado Chrysler.

VOLKS 1300 72 - Branco, quase
0k. Troco e financio. R. Vo-
luntários da Pátria, 144. T.
246-5923. Botafogo.

VARIÀN' 75 - Vcncl--:e 32 mil.
R. Carli s G»es, 447, d portei-
jo.
VOLKS 1300/ 67 E 73 - Vendo

à visla. Bom esísdo. Rua Vis*
conde de Santa Isabel, -382.
Grajaú.  

VOLKS 1300/ 74 - Bege. Novis-
sivTio. Vendo, treco ou 'financio.
R. Gsn. Urquiza, n? 117-B -
Tel. 294-2416.  _

VOLKS 1300/ 68 - Branco." Ot.
estado de conservação. Vdo.
troco ou financ. R. General Ur-
quiza, 117-B - Tei. 294-2416.

VOLKS 1300 74 OCRE. Ótimo
est. Vendo à vista 25.000,00.
Fac. até 24m. Troc S. F. Xavier
352-B 234-3780.

VOLKS 1300 - 73 - Mod. 74,
ótimo estado. Super equipado.
Taxa paga. Rua Catumbi 22.

VOLKSWAGEN - 1.300/68 azul,
impecável, equipado, T.paga,
p. novos. Real Grandeza, 74
Tel. 246-4336-

VARIANT" 1970 lóia de carro
taxa paga vendo, treco, a:,
oferta Rua das laranjeiras, 26J
S. Barbeiro.

VOLKS 70. 1300 equipado traga
mecânico placa nova carro de
senhora única dona Vendo ur*
gente motivo 0 km. Rua Fran-
cisco Sá 38/ 501. Cop.

VW 68 - 1300 - Único 
"dõnõ.

Super conservado. Equipado —
Seg. taxa pago. Só à vista. R.
Ten. Araken Batista n9 141 -
^Penha^
VÕLKS 1 300 - 71 - C/ toca

fitas, rádio AM-FM Rua Arnaldo
Quintela, 51-A.

VERANEIO 72 - S/luxo, azul,
pouco rodado, bom preço tro-
co, financio, Min. Viveiros de
Castro, 41, 256-6647.

VARIANT 73/74 - Fino trato.
Ocre. Novíssima. Taxa paga.
Troco e fac. R. Barão Mesquita,
125.

VOLKS 1.300 - 67 - 68 e 71
Fin. s/ fiador. Leva na hora.
R. S, Francisco Xavier, 389 —
264-7544. até 18hs. libra.

VARIANT 1972 - 3a. série. Es.
tado de nova. — Pouco uso.
Único dono equip. Vendo, tro-
co, fac. Barão Mesquita, 131.

VOIKS 65 - Branco - rádio,
pneus, cap-as novos.
CrS 9.500,00 à vista. Rua lean-
dro Joaquim, 185. Mallet.

VERANEIO 73 vendo ou troco
por carro de menor valor. Rua
do Matoso, 170 (Raul).
294.054Ó.

AGORA, para anunciar
em todas as edições do
JORNAL DO BRÁS!..,
Hasta telefonar para
264-9122. Horários de
atendimento: de 2a. a
6a.-feira das 8h às
.8h30m. Sábado de
8hàs .2h30m.

VOLKS 1300 L - 1975 - Novi-
nho e pouco rodado. A vista
ou consigo financ. Posso trocar

Rua Conde de Itaguai, 71
Tijuca. 9 às 16 hs.

VARIANT 71 MOD. 72 - Bom
est. geral. 15.900 ao 1? que
chegar. Mário de Alencar 3
esq. de Conde de Bonfim, 904.

VOLKS 1300 - Cor laranja, ano
75 único dono, particular. Ven-
de _ vista 29.500. Rua Inváli-
dos, 133 — Lapa. Somente
atendo pessoalmente.

VW 66 em ótimo estado de
conservação — Vende-se. Tratar
Rua da Matriz, 49 Geraldo. T.
246-7783.

VOLKS 1300 - laranja 71 equip.
urg. ótimo est. traga mec. car-
ro gerente Banco. Fiqueiredo
Magalhães 934 ap. -OU

VENDE-SE PUMA - 76" C/ ape-
nas 1.000 km. Bege-alabastro,
capota creme. Base 100 mil.
Ver c/ porteiro Fausto na R.
Marquês de São Vicente, 96,
bloco A. Somente p a r K^

VÓLKS/ Brasília/ SP-2. Pass.il/
1300/ Bezorrão/ Variant/ TL/
K. Guia/ Kombi 0k/ 75/ 74/
73/ 72/ 71/ 70/ 69/ 67/ 66/
60 até 24 ms. a/ fiador leva
no ato. Temos, também, fin.
próprio. TRÓIA. 234-3212. Ma-
riz e Barros 554.

VARIANTE-71-72-73 i 74 entre-
go na hora sem fiador em eté
24 x aceito troca venhn ver na
Rua Uranos_ 1139 Ramos.

VOLKS 1300 L. 1975 - C/
12.CC0 km. TRU paga. Só a
vista. Rua Visconde Cairú, 26/
303. Tijuca. 'Esq. Mariz e Bar-
ros.

VENDO A VISTA. Os melhores
carros, os melhores preços.
Brasília/ 74 - 33.0-O -
Chevette/ 74 - 27.000, 76 c/
T-fila 37.000. Corcel GT/7_! -
21.OCO. 73 - 27.000, 74 -
34.000, Dodge 1800/73 -
18.500, Fuscão /72 - 16.500,
73 - 18.500, 74 - 23.500,
Kombi/ 72 - 19.500, 74 -
33.000, 75 - 35.000 Opala/ 72
c/t. fita - 20.000, 73 c/t. fita

23.500, Passat/ 75 - 37.000,
TC/72 - 14.000, 73 - 22.003,
TL/71 - 12.0C0, Variant/ 71

16.000, 75 - 33.000, Volks/
69 - 13.000, 71 - 18.000 ou
crédito ora, sem ficha, nem
fiador, R. Santa Alexandrina,
123 - Rio Comprido-

VARIANT 1975 - Só ò viste
31.000, n/ dou recibo em
branco Rua Visconde Cairú 26/
303. Tijuca.

VOLKS 71/1300 - Ótimo estado.
20.000. R. Senador Furtado, 74
próximo a Pça. dar Bandeira.
Fõlar c/ Sebastião.

VOLKS 75 - Único dono, motor,
1300 bege alabasfro equip.
conservação fora do comum
Troco e fac. R. São Francisco
Xavier 342 loja E Tel. 228-6839.

VOLKS 1300 l, branco, out. 75,
9.800 km, taxas pagas, passo
contrato, 19.000 + 23 X ....
1.090 - 243-0573, 9 às 12hs.

VOLKS 70 A 74 - 1300. Revisa-
dos. Entregamos na hora c/
ou s/ fiador. Prests. desde Cr$
500,00. R. Silva Vale, 416. Dl-
VEPE. Tel. 229-7122.

VARIANT 73/74 - Excelente».
Financ. t{ ou t/ fiador. Entr.
na hora • ac. troca. DIVEPE.
R. Silva Vale, 416. Tel.
249-4104.

VOLKS 1500/72 - Vendo em
bom estado. Tratar com FER-
NANDO, fim de semana, a
partir das 9hs. R. Humaitá,
18/405 bl -B. Tel. 286-9588.

VENDE-SE 2 VARIANT - I ano
72 e outra 73. Cr$ 21.000 _ Cr$
24.700 respectivamente, à visla.
Ver sáb. até I3h ou à partir
do 2a. f. Estr. Galeão, 1670 lo-
ja "C" ou dom. Estr. Galeão,
1670/ 201. Sr, Joel.

VOLKS 76 - Novo Cr$ 32.000,
_ visla 25.000 km. Var R. lean-
dro Martins, 88, centro. Tr. 2a.

Não se apavore
na hora de comprar
Chevrolets!

v_y^ m t
m--^J,

BONS AMIGOS FACILITAM TUDO PRA VOCÊ
ESCOLHER SEM PRESSA NENHUMA!

Chevettes, Opalas, Caravans,
Comodoros... todos os
modelos, até os mais in-
crementados. Use e abuse de
nossa experimentada equipe
de assistência técnica. E
aproveite todas as facilidades
do nosso Festival de Aniver-
sário. Incluindo condições
inéditas na troca do seu carro
usado.Afinal,BONS AMIGOS
são para essas coisas...

_A BONS AMIGOS
CONCESSIONÁRIO

Chevrolet

Estrada Intendente Magalhães, 177 - Campinho. Tel. PBX - 3904477

¦ ("fili
H MAS-

INCAUTO 'Você;

CONCESSIONÁRIA

CHEVROLET

que è inteligente e gosta de economizar, adquira
seu Opala, Chevette ou Caravan na SIMCAUTO que

| estará sempre ao seu {ado em todos os momentos.
.Pagamos o preço justo pelo seu veículo usgdojnejmo_~'; J-

DESAFIAMOS QUEM POSSA DAR MELHOR ATENDIMENTO

_ ESTRADA VELHA DA PAVUNA, 177 - PRÓXIMO A AV. SUBURBANA- DEL CASTILHO
Tels.: PABX: 280-6340. 260-1701. 201-7795. Plantões: SÁBADOS ATÉ 18 HS. DOMINGOS ATE AS 12HS.

*ir.:3i|i;.i!»'i

^

VOLKS 70 — Branco. Bem con-
servado. Taxas pagas. P .
16.500. Cambsúb-, 1.516/ 104
— I, Governador. _______

VO-KS 68 - Em excelente esla-
Ho. Equipado e tudo pago.
12.000. R. Ariró, 161 - Rea-
longo. 331-5737.

VERANEIO 73 - Vendo ou tro-
co p/ carro menor motivo es-
paço. Tel. 392.309^

FORD NOVO
PREÇOS ESPECIAIS

CORCEL-BELINA
MAVERICK - GALAXIE

L.T.D - LANDAU
F.75 - RURAL

JEEP-F.350-F.400
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1552

Duque de Caxias - RJ
Tels: DDD - 754-2069/754-2477/754-2707

_ ABERTO SÁBADO ATÉ AS 16 HORAS

VOLKSWAGEf.
ZERO KM

r

FUSCÃO 71 • 72, equip.. pouco
rodados exc. est. troco. fin.
R. Gal. Polidoro, 302 -
226-0871 - 246-3501. _

VOIKS 1967 - Em ótimo estado
geral. Rua General Sevenano,
56. Botafogo.

VOIKS 1300/ 68 - Est.Vxceo.
Motor gar, latar. s/ def. pneus
novos. Vdo. ou troco. Pça.,
Malvino Reis — Grajaú.

VOLKS 69 superequipado rádio
FM redas crom. estado de neva
Troco R. Pedro de Carvalho 28
Meier 249-9879.

1300 N -1300 L -1600 • Brasília • Variant-
Passat - Kombi STD • Kombi luxo • Furgão •
Pick-up
Financiamentos sem aval - crédito automático.
Seu carro usado vale como entrada, não importa
a marca ou ano.e você ainda leva dinheiro de
volta.

abolição $
VEÍCULOS S.A. 5S8BS?
Av. Suburbana. 7.570
Tels.: 229-6722 - 249-6313 e 249-2993
Diariamente até 18h.

WÈíü

OFICINA VOLANTE
PARA SEU
CARRO.p

A Fiorenza garante assistência técnica*da
Rodoviária a Santa Cruz, pela Av. Brasil.
Para pequenos reparos i E MAIS:

em seu carro I , Oficina coberta de
Panes: elétrica, I 8.000 m2
alimentação, • Atendimento
ignição I personalizado
Troca de pneus • Peças originais

GRÁTIS

«li

Revendedor autorizado

Av. Brasil, 15.046
Tel.: 230-9955

^^^^í$.'*m

mm
»!_*v^w»
^ seV.enguiçar

na Av. Brasil, aguarde
. BRASÍUA colorida

da FIORENZA

si;#
Nr

mm&
w__

I « O NOME DIZ TUDO
__¦___!__._&_ _¦ _¦___¦__ 4_P~__ CONCESSIONÁRIAOu ma <3»r

Av. Suburbana, 9061 — Tel.-. 229-0198

CARROS REVISADOS-GARANTIA DE 5.000 Km.
CRÉDITO IMEDIATO-PRONTA ENTREGA-ACEITAMOS TROCA.

ANO COR AVISTA ENTRADA MENSAL
OPALA 4 P. - 4 Cil.
CHEVETTE S. Equip.
CHEVETTE
CHEVETTE
CHEVETTE
CHEVETTE
CHEVETTE
CHEVETTE
CORCEL
CORCEL GT
BELINA LDO

73
76
76
76
75
74
74
74
74
71
75

Verde
Bege
Verde
Azul
Verde
Branco
Coral
Vinho
Jambo
Verm/Preto
Laranja

24.000,00
43.000.00
38.000,00
38.000,00
35.000.00
30.000.00
27.000.00
27.000.00
28.000.00
20.000,00
40.000.00

7.200,00
12.900,00
11.400,00
11.400,00
10.500,00

9.000,00
8.100.00
8.100.00
8.400,00
6.000.00

12.000,00

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

1.092.00
1.956,50
1.729,00
1.729,00
1.592.50
1.365,00
1.228,50
1.228.50
1.274,00

910,00
1.820.00

MARCA
OPALA SS4
OPALA 4 Cil.
OPALA 4 Cil.
OPALA 4 Cil.
OPALA 4 Cil.
OPALA 4 P. -
OPALA 4 Cil.
OPALA 4 Cil.
OPALA 6 Cil.
OPALA 4 P. -
OPALA 4 P. -

ANO COR AVISTA ENTRADA MENSAL

4 Cil.

4 Cil.
4 Cil.

75
75
75
75
74
74
73
73
73
73
73

Amarelo
Azul
Laranja
Vinho
Vermelho
Azul -
Amarelo
Prata
Verde
Prata
Amarelo

50.000.00
48.000.00
48.000,00
49.000.00
30.000,00
30.000,00
26.000,00
24.000,00
23.000,00
25.000,00
24.000,00

15.000,00
14.400.00
14.400.00
14.700,00
9.000,00
9.000,00
7.800,00
7.200,00
6.900.00
7.500,00
7.200,00

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

2.275,00
2.184,00-
2.184,00
2.229,50
1.365,00
1.365,00
1.183,00
1.092,00
1.046,50
1.137,50
1.092,00
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Imóveis - Compra e Venda - Imóveis - Compra e Venda - Imóveis - Compra e Venda - Imóveis - Compra e Venda

SÉRGIO
DOURADO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Creci-J367
1

IPANEMA:
Rua Prudente de Morais, 1008
Tel.: 227-0030
Rua Prudente de Morais,982
Tel.: 227-5855

COPACABANA:
Rua Barata Ribeiro, 173
Tels.: 255-9497 - 255-9496 e 255-8398

CENTRO:
Av. Almte. Barroso, 26-Loja
Tels.: 222-0942 - 222-8781 e 222-4652

TIJUCA:
Rua Conde de Bonfim, 36
Tel.: 284-6722

Avenida
Delfim Moreira

Cobertura-Duplex
De frente, na Av. Delfim

Moreira, esquina com Bar*
tolomeu Mitre. Salão, ante*
sala, 4 quartos (1 suite), 2
banheiros sociais e outras
dependências. Duas vagas
na garagem. Tel.: 227-0030.
SDI-871571.

JARDIM BOTÂNICO

LOJAS
COM JIRAU
Áreas que variam de 50 a

80 m2. Lojas com banheiro pri-
vativo e vaga na garagem. Estão
localizadas no melhor ponto co-
mercial do bairro. O preço de
aquisição é inferior ao de uma
sala comercial. Informações no lo-
cal, à Rua Jardim Botânico, 728
- telefone 227-5855, de 8h30m
às 20h30m.

APARTAMENTO
COM SALA E

TRES QUARTOS
Nas Laranjeiras, apartamento

com sala, 3 quartos, banheiro so-
ciai, cozinha, área de serviço, de-
pendências de empregada. Edi-
fício totalmente-residencial. Tel.:
255-9496- SDC-871345.

LIVING
SALA DE JANTAR

3 QUARTOS
Na Tijuca, apartamento de fren-

te com living, sala de jantar, 3 quar-
tos (1 suite), 3 banheiros sociais, co-

pa-cozinha, área de serviço, depen-
dências completas de empregada.
Duas vagas na garagem. Construção
EMARCO. Tel.: 284-6722. SDT -

871355.

Indicador Imobiliário
quartos

S3S 
e *Jb quartos

asas
errenos

oberturas
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Ipanema, Leblon, Lagoa
Gávea, Jardim Botânico

QUADRA DA PRAIA -No Leblon, apartamento
de frente c/ sala, 2 quartos, banheiro, copa-
cozinha, área dependências de empregada. Ga-
ragem Tel. 227-5855 SDA-71255.
AV. VIEIRA SOUTO - Em Ipanema, apar-
tamento com sala, 2 quartos, banheiro social,
área de serviço, dependência completa de
empregada Tel. 227-5855 SDA-71244.
NO JARDIM BOTÂNICO apartamento com sala
em 2 ambientes, 2 quartos (1 suite), banheiros
dependências completas de empregada, área
de serviço e garagem Tel. 227-003 0
SDI-71204.

Copacabana, Leme, Botafogo
Urca, Laranjeiras, Flamengo

COM SOI E MAR - Apartamento c/ sol da
manhã e junto à praia. Em Copacabana, com
sala, 2 quartos, banheiro social, dependências
de empregada. Tel.: 255-8398. SDC-71287.
PRONTA ENTREGA - Copacabana. Apar-
tamento de 3o andar, com sala, 2 quartos, cozi-
nha, banheiro social, área de serviço. Tel.:
255-9496. SDC-71284.
APARTAMENTO COM GARAGEM - Em Copa-
cabana, sala e jardim de inverno, 2 quartos,
banheiro social, cozinha, área de serviço, quar-
to e banheiro de empregada. Tel.: 255-9497.
SDC-71272.
2 SALAS — Com suite e varanda. Um luxo re-
sidencial, neste apartamento de frente, em
construção, com serviço de hotel, banheiro
social, cozinha, bar americano, telefone, ser-
viço de criadagem, piscina, restaurante, gara-
gem. Pagamento muito facilitado. Tel.:
255-8398. SDC-71264.
PRÓXIMO AO FLUMINENSE - Apartamento
de frente nas Laranjeiras. Com living, dormitó-
rio, cozinha, banheiro social, área de serviço
e dependência de empregada. Tel.: 255-9496.
SDC-71133.
UM APARTAMENTO EM COPACABANA -
Com varanda, sala de jantar, suite com closet,
escritório, banheiro social, bar, cozinha e 2
vagas na garagem. Frente. Tel.: 255-9497.
SDC-71120.

Barra, São Cornado
Recreio, Jacarepaguá

APARTAMENTO NA ZONA SUL - De frente,
no Vidigal. Com saieta, adega, sala, 2 quartos
(1 closet), banheiro social, cozinha. No banhei-
ro, piscina em mármore Tel. 227-0030
SDI-71297.
2 SALAS E 2 QUARTOS - Na Barra da Tijuca,
apartamento de frente para o mar. Duas salas,
2 quartos (1 suite), 2 banheiros sociais, gara-
gem. Varanda panorâmica, copa-cozinha, am-
pias dependências de empregada e de serviço.
Edifício com 2 piscinas, saunas, quadras de es-
portes, etc. Tel.: 255-9497. SDC - 71279.
2 QUARTOS (1 suite). - Apartamento com 2
salas, 2 quartos (1 suite), 2 banheiros sociais,
dependências completas... Garagem. Tel.:
227-0030. SDI-71243.

Centro, Santa Teresa
Niterói, Catumbi, Fátima

APARTAMENTO NO CENTRO - De frente,
com sala, 2 quartos, cozinha, banheiro social,
dependências completas de empregada. Entre-
ga imediata. Tel.: 222-4652. SDE-71210.
PRAÇA PAWS — Conjugado na Rua Augusto
Severo, entre a Praça Paris e a Rua da Lapa.
Apartamento de frente com sala, banheiro
social completo, cozinha. Entrega imediata.
Tel.: 222-8781. SDE-71)08.

Tijuco Grajaú, Maracanã
Méier, Zona Norte

NA TIJUCA, COM SALA 2 QUARTOS, banhei-
ro, cozinha, área de serviço, dependências de
empregada apartamento de frente Tel.
284-6722 SDT-71285.
ENTREGA IMEDIATA - Apartamento de frente
em São Cristóvão. Com sala, 2 quartos, ba-
nheiro social em mármore com piscina, copa-
cozinha, garagem, Tel. 284-6722 SDT-71258.
INDEVASSÁVEL / 2 QUARTOS - Em rua total-
mente arborizada. Com sala, 2 quartos, ba-
nheiro cozinha e dependências. Tel. 284-6722
SDT-7) 250.
PRÓXIMO A PRAÇA SAENS PENA - Com
salão em 2 ambientes, 2 quartos banheiro so-
ciai, cozinha, área fechada e dependências de
empregada. Garagem Tel. 284-6722
SDT-71231.
APARTAMENTO PARA ENTREGA IMEDIATA,
na Tijuca. Sala, 2 quartos, cozinha, banheiro
social, área de serviço e dependências com-
pletas de empregada. Praça Xavier de Brito.
Tel.: 284-6722. SDT - 71219.

Ipanema, Leblon, Lagoa Ipanema, Leblon, Lagoa
Gávea, Jardim Botânico Gávea, Jardim Botânico

EM PRIMEIRA LOCAÇÃO - Um luxo completo
no Leblon. Apartamento de frente com living,
sala de jantar, biblioteca, 4 quartos, 4 banhei-
ros sociais, copa-cozinha, 2 quartos de empre-
gada, 2 vagas na garagem. Pronta entrega.
Tel.: 227-0030. SDI-71444.
LUXO NOBRE - No Leblon, apartamento de
frente com salão e sala de jantar, lavabo, 3
dormitórios (1 suite), 2 banheiros sociais, cozi-
nha, quarto e banheiro de empregada, área de
serviço, 2 vagas na garagem. Tel.: 227-5855.
SDA-71350.
APARTAMENTO NA LAGOA - Vista total para
a Lagoa. Apartamento com acabamento de lu-
xo, fachada em mármore, vidros fume, esqua-
drias de aluminio. Living, sala de jantar sepa-
rada, 4 quartos (1 suite), 3 banheiros sociais,
toalete, copa-cozinha, 2 quartos de empregada,
área de serviço e 2 vagas na garagem. Entrega
imediata. Tel.: 227-0030. SDI-71433.
2 VAGAS NA GARAGEM - Em Ipanema, apar-
tamento de frente, pronto para morar. Living,
sala de jantar, sala de almoço, toilete, 4 dor-
mitórios (1 suite), banheiro social, copa-
cozinha, dependências completas de empre-
gada, área de serviço, 2 vagas na garagem.
Tel.: 227-5855. SDA-71403.
APARTAMENTOS C/ 2 SALÕES, 4 QUARTOS
(1 suite), banheiro social, lavabo, copa-cozinha,
área de serviço, 2 quartos de empregada, 2
vagas na garagem. São de frente e para entre-
ga imediata. Na quadra da Praia de Ipanema.
Tel.: 227-0030. SDI-71457.

Copacabana, Leme, Botafogo
Urca, Laranjeiras, Flamengo

4 QUARTOS (2 SUITES) URCA - De frente,
com salão em 2 ambientes, toalete, 4 quartos
(2 suites), 3 banheiros sociais, copa-cozinha,
área de serviço, 2 quartos e banheiro de em-
pregada. Duas vagas na garagem. O aparta-
mento tem vista indevassável para o mar. Tel.:
255-9496. SDC-71449. 
SOLAR DO ARPOADOR — Apartamento em
Copacabana, de frente, entrega imediata. Com
sala, 3 quartos, 2 banheiros sociais, cozinha,
dependências completas de empregada. Tel.:
255-9497. SDC-71333.
PARA ENTREGAR HOJE - Apartamento em
Copacabana. Com salão de 50 m2, 3 dormitó-
rios amplos, 2 banheiros, copa-cozinha, área
de serviço com dependências' completas de
empregada. Tel.: 255-8398. SDC-71330.
EM FRENTE AO PARQUE DO FLAMENGO -
Apartamento na Av. Oswaldo Cruz: salão, va-
randa, sala, 3 quartos (1 suite), 2 banheiros so-
ciais, copa-cozinha, área de serviço, dependên-
cias de empregada. Garagem. Edifício com pi-
lotis e salão de festas. - Tel.: 255-9497. -
SDC-71318.
PRIMEIRA LOCAÇÃO/ LARANJEIRAS - Apar-
tamento de frente com sala, living, 3 quartos,
(1 suite), banheiro social, copa-cozinha, área de
serviço, quarto e banheiro de empregada, ga-
ragem. Edifício com playground e bosque de
1.500 m2 nos fundos. Entrega imediata. Tel.:
255-9496. SDC-71305.

Barra, São Conrado
Recreio, Jacarepaguá

APARTAMENTO NA AVENIDA SERNAMBETL
BA — De frente, com living, sala de jantar,
vestibulo, 2 suites e 2 quartos, lavabo, 2 ba-
nheiros sociais. Varandas nas suites, deck com
piscina. Bar, copa-cozinha e dependências com-
pletas de empregada. 2 vagas na garagem.
Tel.: 227-5855. SDA-71436.
BARRA DA TIJUCA/ 3 QUARTOS - Aparta-
mento de frente para entrega imediata. Sala,
3 quartos, copa-cozinha, 3 banheiros, depen-
dências de empregada, área de serviço, 2 va-
gas na garagem. Edifício com piscina, salões
de jogos, playground e áreas de lazer. Tel.:
227-0030. SDI-71370.

Centro, Santa Teresa
Niterói, Catumbi, Fátima

TERRENO DE 750 M2 - Jardim Botânico, terre-
no de 15m x 50m em rua tranqüila e de no-
bres residências. Preço de oportunidade, com
50% financiado. — Entrega imediata. — Tel.:
227-5855. SDA-71797.

NA RUA LOPES QUINTAS . . .Casa com salão
de 53m2, para festas e jogos, sala, lavabo, 3
quartos, banheiro social com azulejo decorado,
área de serviço, dependências completas dé
empregada, garagem. Todas as dependências
com esquadrias de aluminio e vidro fume bel-
ga. Tel. 227-0030. SDA-71661.

CASA COM VARANDA - Na Gávea... jar-
dim, living e salão em estilo colonial. Jardim
de inverno, lavabo, 3 qtos., salão de festas, 3
banheiros sociais, cozinha, bar, sala intima,
ampla suite, área de serviço, dependências de
empregada, piscina e 2 vagas na garagem. Tel.
227-0030. SDI-71614.

Copacabana, Leme, Botafogo
Urca, Laranjeiras, Flamengo

EM BOTAFOGO, CASA COM LIVING, sala de
jantar e varandão, 4 quartos, banheiro social,
copa-cozinha, lavanderia, garagem. Largo dos
Leões. Tel.: 255-9497. SDC-71652.

TRIPLEX EM COPACABANA - Em Copacaba-
na, apartamento de frente com varanda e jar-
dim, salão, living, sala de almoço, sala atape-
tada, salão em mármore, 5 quartos, 3 banhei-
ros sociais, lavabo, cozinha, e outras depen-
dências. Duas vagas na garagem. — Entrega
imediata. Tel.: 255-9496. SDC-71437.

Barra, São Conrado
Recreio, Jacarepaguá

CASA COM VARANDA - Na Barra da Tijuca.
Living, 3 dormitórios, banheiro social, cozinha,
quarto e banheiro de empregada, lavanderia.
Suite para hóspedes, canil, cobertura anodi-
zada para carro e árvores frutíferas no terreno.
Tel.: 227-5855. SDA-71685.

RESIDÊNCIA DE ALTO LUXO - Com piscina,
em Jacarepaguá. Possui salão, 3 quartos (1 sui-
te), 3 banheiros sociais, copa-cozinha, depen-
dências de empregada, garagem para 2 carros.
Ampla área ajardinada. Tel.: 2 2 7-0030.
SDI-71674.

CASA COM VISTA PARA A BARRA - Casa
com piscina. Salas em dois niveis, 4 quartos (1
suite completa), deck sobre a piscina, copa-
cozinha, despensa, 2 quartos de empregada e
lavanderia. Tel.: 227-0030. SDA-71663.

CASA NO RECREIO - Com terreno de 15m de
frente por 44rn de fundos. Requintado acaba-
mento: living, sala de jantar, 4 quartos (1 suite
com closet), copa-cozinha, banheiro social, ter-
raço com jardim, dependências de empregada,
garagem coberta. A casa possui ainda varanda
em dois quartos. Tel.: 227-0030. SDI-71660.

Centro, Santa Teresa
Niterói, Catumbi, Fátima

Ipanema, Leblon, Lagoa
Gávea, Jardim Botânico

LOJINHA NOVA - Na Visconde de Pirajá -
Ipanema. Área de 25 m2 e 3,30 metros de vi-
trine. Loja de frente em galeria de luxo, com
ar refrigerado música funcional e banheiro pri-
vativo. - Entrega imediata. — Tel.: 227-0030.
SDI-71964.

NO MELHOR PONTO -Sala na Zona Sul. Ediff-
cio Cidade do Leblon. Sala de frente com área
de 42,05 m2. Garagem. - Tel.: 227-0030. -
SDA-71880.

SALAS EM IPANEMA - No melhor e mais pro-
curado prédio comercial de Ipanema. Conjunto
de 3 salas com garagem. Andar alto e com
vista para o mar. Tel. 227-0030. SDI-71864.

MEIO ANDAR NA PARTE DA FRENTE - Le-
blon, conjunto de salas, com 2 vagas na gara-
gem. Edifício Cidade do Leblon. São 10 salas,
com banheiros. Tel. 227-0030. SDI-71804,.

LOJA COM GARAGEM — Em ponto comercial.
Excepcional Loja em frente as escadas rolantes,
com área de 46; 10 m2. Pronta entrega. — Tel.
227-5855 SDA-71988.

Copacabana, Leme, Botafogo
Urca, Laranjeiras, Flamengo

LOJA SOFISTICADA - No Shopping Center de
Copacabana, 2o andar. Loja de frente com, área
de 70,42m2. Na Av. Atlântica. Tel.: 255-8398.
SDC-71947.

LOJA NA AVENIDA COPACABANA - Com
área de 500m2 e lOm de frente para a rua.
Ótimo ponto para bancos, restaurantes e casas
de eletrodomésticos. Pronta entrega. Pagamen-
to em 20 meses sem juros. Tel.: 255-9496.
SDC-71924.

PRÉDIO COMERCIAL - Em Botafogo, junto à
Copacabana, prédio para entrega imediata.
Ideal para instalação de clinicas, laboratório,
comércio ou pequena indústria. Tel.: 255-9497.
SDC-71030.

Tijuca, Grajaú, Maracanã
Méier, Zona Norte

APARTAMENTO DE FRENTE, NO INGA' - NI-
TEROI - Junto à Praia das Flexas, apartamento
com salão, 3 quartos, 2 banheiros sociais, co-

pa, cozinha, dependências completas de em-

pregada. Garagem. Pronta entrega. Chaves
na Praia de Icarai, 113/2601-Bloco "B". Tel.
222-8781. SDE-71307.

Tijuca, Grajaú, Maracanã
Méier, Zona Noríe

JUNTO A PRAÇA DAS NAÇÕES - Apartamen-
to de -rrente, em Bonsucesso. Com salão, 3

quartos, banheiro sociui, cspa-cozinha, área de
serviço, quarto de empregada com bar.heiro
Tel. 284-6722. SDT-71364.

Na Hora de Vender
o Seu Imóvel

Entregue a Quem
Vende Melhor

I /|V» -|

ÁREA COM 30 MIL M2 - A poucos metros da
Ponte Rio-Niterói, em Cubango. Terreno com
vista para a cidade Baia de Guanabara e Rio
de Janeiro. Clima excelente. Pronta entrega.
Tel. 222-0942. SDE-71717.

PARA VENDER HOJE - Terreno em Coelho da
Rocha com área de 9.400 m2. Entrega imedia-
ta. Área junto à Rodovia Rio-São Paulo, com o

preço de Cr$ 54,00 o m2. Tel. 222-4652.
SDE-71713.

SITIO NA MONTANHA - Linda vista. Tem
área de 5.660 m2, todo ajardinado e arbori-
zado. Piscina, casa com esquadrias de madeira
de lei: varanda, liv.ing, 2 lareiras, copa-cozinha,
dependências de empregada e uma casa de
caseiro. Tel.222-8781. SDE-71002.

Centro, Santa Teresa
Niterói, Catumbi, Fátima

LOJA CENTRAL - No Centro da Cidade, em

primeira locação. Edifício com acabamento de
luxo. Loja com jirau, subsolo. Área de 700m2.
Entrega imediata. Rua do Carmo, de frente. In-
formações no local: Rua do Carmo, 57, loja
"A". Tel.: 222-0942. SDE-71935.

SALAS E LOJAS em ponto comercial do Centro.
Salas com vestibulo, banheiro e sala. Lojas com
frente para a Uruguaiana ou Gonçalves Dias.
Pagamento em 84 meses. Investimento para
venda ou revenda. Maiores informações à
Avenida Almirante Barroso 26 — Loja. Aten-
dimento também aos sábados e domingos até
às 18:00 horas. Tel.: 222-4652. SDE-71849.

VENDA IMEDIATA - Salas para vender hoje.

Na Lapa, andar corrido com 11 salas totalizan-

do 450m2 no pavimento. Garagem. Tel.:

222-8781. SDE-71834.

Tijuca, Grajaú, Maracanã
Méier, Zona Norte

CASA COM VARANDA - Boa oportunidade
no Engenho Novo. Casa com varanda, sala, sa-
leta, 4 quartos, banheiro social, copa-cozinha,
área externa e garagem. Nos fundos duas
construções de meias-águas e um quintal. —

Pronta entrega. Tel. 284-6722. SDT-71686.

GRAJAU/CASA - Residência de bom gosto
com sala de estar, sala de jantar, lavabo, 3

quartos, copa-cozinha, banheiro social, área de
serviço e dependências completas de emprega-
da Tel. 284-6722 SDT-71678.

RESIDÊNCIA NO MEYER - Casa com living, 3

quartos (2 suites) salão de festas, lavabo, terra-

ço, copa cozinha, banheiro social, lavanderia
e dependências completas da empregada Tel.
234-672? SDT-71647.

CENTRO DE IRAJA' - Loja c/ frente para a
Rua Cisplatina, possuindo um galpão com sani-

tários e escritório. Pronta entrega Tel.

284-6722 SDT-71905.

LOJA MODERNA - Na Tijuca, a loja ideal para
um bom negócio. Loja térrea, com área de 80

m2 possuindo jirau instalações sanitárias. Tam-

bém escritório Tel. 284-6722 SDT-71902.

EXCLUSIVO... COMERCIAL. Salas de frente na
Tijuca. Edifício exclusivamente comercial de lo-

jas e escritórios, com frente para a Praça e Rua
Santo Afonso. Ligadas por ampla galeria de lo-

jas. 2 pavimentos de garagens no sub-solo.
Conjuntos de escritórios. No melhor lado da
Saens Pena Tel. 284-6722 SDT-71815.
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AGÊNCIAS DE CLASSIFICADOS
CENTRO

EXPEDIENTE: 2». a 6a.-feira das 9 as 18. Sábados 8 ès 12h
AVENIDA - Avenida Rio Branco, 135 (loja), esquina da Rua

Setò de Setembro. Tel.: 222-1818.
IAPA - Avenida Mem de Sá, 147 - Tel.t 252-0571.
CINELÂNDIA - Rua Santa Luzia, 827-A - Tel.t 222-1813 -

Ramal 19.
ZONA SM

EXPEDIENTE: 2a. a 6a.-felra das 9 às 18. Sábados 8 ès 12h.
FLAMENGO - Rua Marquês de Abrantes, 26 - loia H.
¦OTAFOOO - Praia de Botafogo, 400 - SEARS - Tel.t

286-1522 - Ramal 4.
COPACABANA - Av. N. Sa. de Copacabana, 610. G. Rltz.

Tel.: 235-5539.
POSTO 5 - Av. N. Se. d» Copacabana, 1 100 - Loia E.
IPANEMA - Rua Visconde de Plraü, 611-C. Tel.: 267 6487.
IEME - Av. Prado Júnior, 48 - Loia 20.

ZONA NORTE
EXPEDIENTE: 2a. a 6a.-feira das 9 às 18. Sábados 8 ès 12h.
PRAÇA DA BANDEIRA - Pça. da Bandeira, 109.
5AO CRISTÓVÃO - Rua São Luís Gonzaga, 119-C.
TIJUCA - Rua General Roca, 801 - loia F. Tel.: 26B 4476.
CASCADURA - Av. Suburbana, 10136 - largo Cascadura.
MilER - Rua Dias da Cruz, 74 - Loia B. Tcl.i 229-1716.
MADUREIRA - Estrada do Portela, 29 - loia E.
PENHA - Rua Plínio de Oliveira, 44 - loia M. Tol.: 260-5915.
BONSUCESSO - Rua Bonsucesso, 404 - Lola C.

OUTRAS CIDADES
PETRÓPOLIS - Rua Irmãos 0'Angelo, 61 - Loja X.
NITERÓI - Av. Amaral Peixoto, 207. Lo|a 103.
NOVA IGUAÇU - Av. Governador Amaral Peixoto, 34 -

Loja 12 - Tel.: 30-60.

CLASSIFICADOS POR TELEFONE
264-9122 - Recepção de 2a. t 6a."-feira das 8 àt 18,30h.

Sábados de B àl 12,30b.
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Fotografia (1444 km). A estação receptora pertence ao Ins-
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ANALISE SINÔTICA DO MAPA 00 TEMPO 0O 0EPARTAMENT»
NACIONAL DE MttEOROlOGIA INTERPRETADA PELO JB -

Frente frl» em dissipação localizada entre Vitória e Caravelas
estendendo-se no Atlântico Sul. Anticiclono polar com centro
do 1020 mb localizado a 249S e 509W. Antlciclone subtropical
com centro de 1022 mb localizado a aproximadamente 209S
a 209W. Frontogênese sobre o Estuário do Prata.

NO RIO O SOL

BOM
Tempo bom, com ncbulosi-

dade, nevoeiros esparsos pela
manhã. Máxima 28,1 (Bangu).
Mínima 13,0 (Alttí da Boa
Vista).

'__.

¦Nascer — 5h 46m
Ocaso - 17h 18m

A LUA

TEMPERATURA
E O TEMPO

NOS ESTADOS

MINC..

Amazonas - Tempo bom
tom nebulosidade Inslabihzan-
do-se ao entardecer no Norte.
Temperatura estável, Máxima1
34,2. Minima 25,9.

Acra - Rondônia - Tempo
bom com nebulosidade no Sul.
Temp. estável. Máxima 36,2.
Minima 21,5.

Maranhão - Piauí -,«•«*
— Tempo bom com nebulosi-
dade. Temp. estável. Máxima
31,6. Minima 20,2.

RGN - Paraibe - Pernam-
buco — Tempo bom com ne-
bulosldade. Instabilidade oca-
»Íonal à tarde no litoral. Temp.
estável. Máxima 28,8. Minima
21,0.

Brasília - Tempo nublado,
melhorando durante o_ dia.
Temp. em elevação. Máxima
23,8. Minima 15,4.

Minas Gerais - Tempo bom
com nebulosidade variável. —
Temp. estável. Máxima 28,9.
Minima 14,2.

Sáe Paulo — Tempo bom
com nebulosidade. Nevoeiros
esparsos ao amanhecer. Temp.
cm elevação. Máxima 24,8.
Minima 10,0.

Paraná — Tempo bom com
nebulosidade. Temp. em ligei-
ra elevação. Máxima 23,8. Mj-
nima 7,6.

Rio Grande do Sul - Tem-
po bom com nebulos:dade a
partir das regiões Sul e Oes-
to do Estado no fim do porjo-
do. Temperatura em elevação.
Máxima 27,2. Minima 11,4.

De 16 a 22 de setembro

A CHUVA
Chuva (em mm) recolhida na

posto do Departamento Nacio*
nal de Meteorologia do Ater-
ro do Flamengo, Cidadã do Rio
de Janeiroí

Ultimas 24 horas
Acumulada este mês
Norma Imensal
Acumulada este ano
Normal anual

3,1
53,9
53,2

807,8
1 075,8

OS VENTOSm
De Nordeste, fracos

O MAR

ZONA CENTRO
CENTRO
AMPLO CONJUGADO, vazio.

Ver c/ pon9, R. Wton. Luiz,
3/ ap. 1.001. Inf. 258-6337.
CRECI 466. Aceita-se Cx., sinal
Cr$ 100 mil, ou sem Caixa, fi-
nane. Preço: 215 mil.

APSA - Vende à Rua do Sena-
do, 311 apartamentos 210 e 508
com sala, quarto, kit. banh.
área. 180 mil. Ver no local.
Vendas: AUXILIADORA PRE-
DIAL S/A. Tv. Ouvidor, 32.
Tels.: 222-1418 a 242-6060.
CRECI J-253.

APENAS 150 MU - Coni. fren-
te, sala, qto. iard. inv. banh.
coz. 6 0/ and. Av. Mem de
Sá. Tr. 267-7876 - 287-1710.
CRECI 7231.

CENTRO MEM DE SA - 119
and. visão mar. Refdrm. si. 2
qtos. banh. coz. (azul/teto),
área deps. empreg. Profa. DE*
LARUE 267-7027 a 267-8533.
CRECI 7328.

CENTRO - Vdo. ot. epto. c/sa!a
e qto. sep. banh. cor e peq.
coz. Amplo, claro. Cr$ 200 mil
a vista. Ver sab/dom. das 9/18
hrs. à Rua Senado, 311 apto.
312. Inf. p/lel.: 221-9996. CRE-
Cl 1736.

CENTRO - Av. Cálígeras; 18
apto. 701. Vende-se apto. fren*
te, c/ sala 2 quartos depen-
dências. Edifício misto, marcar
visitas pelo 231-0946. Dias
úteis. .

VENDO — Ap. vaiio, no Bairro
de Fátima. c/sala, 3 qtos.,
coz., banh. comp., área, dep.
emp. Sinal 200 000. Salde
mensalidade de 5 000. Preço
fixo, sem juros. Ver à Rua
Guilherme Marcanl, 68/203.
Chaves t/porfeiro.^Trotar c/
REZNIK. 257-5827, 294-3649 •
294-1898. - CRECI J-S48. (C

VENDO —Apto. conjugado de
frente, f, vista. CrS ) 50.000,00.
Rua do Senado, 320/ 503. Ver
c/ porteiro.

VAGA DE GARAGEM - Auto-
mática. Vendemos à R. Senador
Dantas n9 71 • fds. Edifício
Henry, tratar CENTER IMÓVEIS
LTDA. Av. Almte. Barroso, 63
s/ 806. Tel. 224-8807 e
224-9402. CRECI J-412. Assoc.
ABADI 022.

mgsoo

ESTACIO - Excelente apt? da
frente, bonita vista, frente, so.
Ia, 3 qlos. c/ arnis.. banh9 soe.
c/box, cox. decor. c/ arm».,
irei serv., depds. empreg. e
garagem. Ótimas condições.
Aceitamos CEF. Tels.: 247-5333
a 287-3647. CRECI J-666 -
PONTOPLANTA S/A. (C

FÁTIMA - Vendo apto. fte.
Coni. gde. R. Riach. 220/ 704
- Trat. 242-1133.

LAPA - Rua Conde Laie, 22.
Conjugado grande, banh., coz.,
área. Corretor n/local. Sinal
CrS 10 000,00. Saldo financiado.
254-2120. NIGRO. CRECI 2185.

[~,
NOVA CINELÂNDIA - Apto au

sala c/ vista Baia da Guanaba-
ra preço fin 165 mil visitas,
teis.: 257-4648 236-4899 CRECI
4074 "SINO DOURADO". '

1 QUARTO
Com peças amplas e arc|fl-

das - Base 240 mil. frente, 89
and. bom apt? de quarto e sa-
Ia demais deps. Pronta entre-
ga. Infs. Tels. 284-4247 /.'...
284-3647 / 284-4247 - MG
500. (Ç

CASAS E TERRENOS

CENTRO - Vende-se casa VI,
R. Maior Salão 6. S., 2 q., c,
b., e área. Preço à vista 80
mil. Prazo 50 mil ent. 25 de
2 mil. Ver das 8,30 às ll,30h.
Tratar Av. Rio Branco, 184 •/
512.

ESTACIO - Vendo à Rua Quin-
tino do Vale n? 30. próx. Had-
dock Lobo, ótima casa 4 qtos.
2 sis. dep. Ótima para residên-
cia ou comércio. Ver local e
tratar 392-3332 CRECI 368,
aceitando imóveis parte de pa
gamenio.

OPORTUNIDADE - Vdo. 3 bons
apt9s c/ 3 qtos. apenas 200.000
cada. Senda Imob. 231-0531 a
224-4358. CRECI J-226.

^mgsoo
PRÉDIO COM LOJA

E 3 PAVIMENTOS
Prédio c/ 560m2 úteis -

Com loja de 140m2, e 3 am-
pios pnvtos., c/ elevador, pró-
pro para lojas, escritórios, de*
pósitos. Apenas 6.000 mil a
comb. Infs. Tels 265-7466 -
237-0685 - 287-9447 - MG
500.
SANTO CRISTO - GAMBOA.

Ótimo apt? c/ 2 qtos. sala lin-
da vista. Var R. do Monte, 31
apt? SS-102. Apenas 190.000.
Tr. Imob. Hpracio Cunha. Tet.
234-4184. CRECI J-663.

LOJAS,
ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS
NA ZONA CENTRO

ANDAR NO CENTRO - 2O0m2.
R. Camerino, 128 - 9? and.
Vendo ou alugo. Inf. NELSON
LOREIO 288-1096 - 263-5153

CRECI 2822,

APANHE SUATABELA
DO CAMPEONATO

NACIONAL
NAS AGÊNCIAS DE

CLASSIFICADOS DO

FLAMENGO - Esp;ta;ular apt?
novo. *»rSo( 2 qtoj, 1 vage»
g6r. CrS Í3Q mil sinal rest.
,ongo prizo. Vistas 286-1324.
CRtCI 3.125.

HUMAITA ap. fte" si. 2 qto» c/
AE dep. comp. 400 mil chaves
Gaqo Coutinho 66 - 225-9120
PARK IMOBILIÁRIO - CRECI
7633.

HUMAITA - luxo fte. vazio
novo alto sala 3 qloi. «tape-
lados 2 banh. c/ az. teto, salào
festas playground. Chave»
Gago Coutinho - ¦ 255-9120

265-5497 PARK IMOBILIÁRIO
7633.

JORNAL DO BRASIL
um classificado de verdade

HUMAITA - Exc. ap. and. alto
«nlão 2 qtos. c/ AE dep. comp.
gar. esc. Chaves R. Gago Cou-
tinho 66 - 225-9120 - . . .
265-5497 PARK IMOBILIÁRIO.
Temos putrpi / C- 7633.

l. LfÓlS-- 2 sis. 2 qfs. br.nti.
coz. dtp. "AÇÃO". Voi. Pátria,
452 • 2660830, 286-0097 - CRE-
Cl 1847 ai» 22 hs. _ 

MARQUES Dl ABRANTES -
Frente, sala, 2 ambientes, 3
atos., banh soe, coz, área,
deps, gar. CrS 650. mil. Aceito
Caixa. Tel.: 205-2522. CRECI
1880.

MAC. SOBRINHO - Sla. 2 qtos.
ei arm. 2 bính. dep. gar."AÇÃO" - Vol. Pátria n9 452.
266-0880, 285-0097 ¦ CRECI
1847 até 22 hs.

MARQUES DE OLINDA, 64 -
Duplex, fino gosto. 19 pÍsoj sa«
ia de j-ant., living., coz., área
de serv., deps. e lavabo. 29
piso 3 q:os., 2 banhs. soe. peq.
entrada e rest. financ. 10 anos.
Vaga na eterrt. Entrega Imedl-
ata. Tel. 246-5994. Dna. Iza.

APARTAMENTO - Vendo R. Ca-
rete 310 c/ótimo qto. pqna.
Sla. etc. 159 mil. Urgente. Cha-
vea no apto. 1204. TRINO.
285-2405. CRECI 1285.

APARTAMENTO - Merece ser
vis». Vend» c/ótima sla. 2
qtos. c/arm. embt. deps. de
empr. e' garagem. TRINO.
285-2405. C. 1285.

A SENADOR VERGUEIRO 207
linda frente conj, grande var
c/ port. Infs lals.: 236-4899 -
257-4648. CRECI 4074 "SINO

DOURADO."

ALMIRANTE TAMANDARÉ 53/
801 frente linda vista 3 salóas
4 qtos 2 banhe em mármore
daps garag, ac. Cxs, eu imo-
veis menore» inf» tais.: . . .
257-4648 - 236-4899. CRECI
4074 "SINO DOURADO."

Ã~"RÊPUBLICA DO U8ANO -

Sala c/ 40 m2, c/ garagem na
escritura. Grande oportunidade.
Infs. 267-9786 CRECI 4052.

R. SANTANA - 2 Aptos, frente
coni. 140 mil. Outro sala, qto.
coz. banh. 170 mil DIMENSÃO.
267-7876 CRECI 7231.

mg 500
SALAS

Excelente conjunto do salas
Interligadas — Junto à Av. Rio
Branco, 8? and. Base 800 mil a
comb. Infs. 265-7466 237-0685
287-9447 - MG 500. (C

A SAO CLEMENTE - luxuoso,
fte. ampla sala, 3 qtos. c/ arm.
(suite), banh. copa-coz, área,
dep. emp. gar/esc. ótimo pré-
dio recuado. P/ 800 mil. CHA-
VE DE OURO - 255-1374 -
C/7445. 

A PRAIA DE BOTAFOGO - No-
vo, sala 2 amb.- 2 qtos. ei arm,
banh. coz. az./teto, área, dep.
emp. gar/esc. esq. alum. v/
fume. vista deslumbrante.
CHAVE DE' OURO - 255-6195
- CRECI 7445. 

SALAS - Vd. conjunta na Cina-
landia. 3 sis. juntas, vazias da
frente, c/ banh. a local pi
arquivo. Inf. IMPULSO - A. 1.
Escudina - R. Alvará Alvim
48 ./ 410 224-6844 231-0484
CRECI 3584.

ZONA SUL
GLÓRIA E
SANTA TERESA

A RUA BENJAMIN CONSTANT
N9 101 - Vdo. excl. apt? con-
jugado c/ grde. sla. atapetado,
banh. coz Ótimo prejo. Ver
no local ei Sr. AlIPIO na por-
taria. Inf. 242-3339. CRECI-743.

A BENJAMIN CONSTANT -
Frenta and. alio, salía 50 m2,
3 qlos., cop. coi. 2 banns.
dep. gar. ase. 750 mil. ac, Cx.

S G. CONSULTORIA IMO»l-
LIARIA - 256-7934 - SG 323.

(C

ADM. N. S. DA GLORIA - Ven-
de apto. quarto/ sala decorado.
R. Conde Lage, 22 1.001. Cha-
ves c/ porteiro. Tr. 224-1603
Figueiredo CRECI J-728.

APTO DE COBERTURA - Ven-
demos o apto. C-01 da R. Ben-
jamim Constant, 104, com am-
pio terraço descoberto, sala,
2 quartos e demais dependên-
elas completas. Preço excepcio-
nalj-è-vista. Chaves na portaria
a tratar CENTER IMÓVEIS
LTDA. Av. Almte. Barroso, 63
s/ 806 - Tel. 224-8807 e
224-9402. CRECI J-412. Assoc.
ABADI 022.

ALMÍR. ALEXANDRINO - luxo
máximo excel. p. noivos sla.
|. Inverno, 2 qtos. coz. banh.
deps. e apt. sla. 2 qtos. coz.
banh frente Gomes Freire.
CRECI 7577 - 265-2880.

FLAMENGO,
BOTAFOGO
E URCA

A OSWALDO CRUZ - Excel,
fte. alto c/ sala, quarto c/ arm.
banh. coz. área, gar/esc. p/
450 mil. CHAVE DE OURO -
255-1374 - 255-6195 - CRECI
7445

A CORRÊA DUTRA - Qdra.
praia, amplo, claro, novo, ótt-
mo estado c/ seleta, sola. quar
tò c/ arm. banh. coz. dep.
emp. área garage. Prédio luxo.
CHAVt DE OURO - 255-1374

CRECI 7445.

Andar

500m2 úteis

. AV. GRAÇA ARANHA - Junto

a Almte Barroso, pavto. composto

de 17 conjuntos autônomos em lo-

calização privilegiada. Base 7 mi-

lhões c/50% em 24 meses, plantas
e Informações MG 500 — Tels.

225-0579 / ,287-5999 / 257-4729.

APTO - C/ sala, 2 qlos. banh.
copa-coz. gar. no cond. Só 390
mil. Na Wenceslau Bras. Ac.
Cx. Tr. DIMENSÃO IMOBIL. -
267-7876, 287-1710. CRECI
7231. . 

APTO - C/ sala, 2 qtoí. banh.
coz. área e g£f, n/ cond". 390
mil. Marques de Abrantes Trat.
DIMENSÃO IMOEtILIARIA Tel.
287-1710, 267-7876. C R E C)l
7231.

^mgsc»

MORADA DO SOL - Ia. loc.
2 sis., táb. corr., 2 qtos. ala-
pet. 2 banhs. mármore, coz.
kltchen, gar. fino acab. irm.
embs. de:. 9C0 è corno, dis-
penso inte rmedlárlo. T.i
246-7707.

APENAS 140 MU - Coni. c/
coz. e banh. R. Pedro Américo
166 BI.B . Apt. 405. Tr.
DIMENSÃO 267-7876, 287-1710.
CRECI 7231.

A R. DAS PALMEIRAS - Nove,
salão 3 qlos. 2 bhi. daps. gar.
CrS 900 mil. P A U l O BUS-
TAMANTE, 236-4179, 236-5877,
PB-070. CRECI-4B0.

A REAL VENDE - Senador Ver-
gueiro, sla, qto. coi. banh. Inf,
Lórg. Mschado, 29 S/li. 207.
Tel. 205-4448 a 225-81304 -
CRECI 4981.

A REAl VENDE - Aptos, con-
jugados, Ruasi Senador Ver-
gueiro,. Arthur Bernardes, Praia
do Flamengo a etc. Inf. larg.
Machado, 29 S/li. 207. Tel.
205-4448 e 225-8004. CRECI
4981.

A REAl VENDE - Pedro Améri-
co - Sla. qto. coz. banh. 220
mil. Aceita C. E. Inf. Larg. Ma-
chado, 29 s/í. 207 - Tel.:
205.4448 a 225.8004 CRECI
4981.

A REAL VENDE - Barão de Ica-
rai — Sla. 2 qtos. coz. banh.
dep. comp. Inf. larg. Machado,
29 s/lj. 207. Tel. 225-8004 a

205-4448 CRECI 4981.
A REAL VENDE - Marquês do

Paraná - Sla. 2 qtos. coz.
banh. dep. comp. Inf. larg.
Machado, 29 s/li. 207. Tel.
205-4448 a 225-8004 CRECI
4981.

A REAL VENDE - Silveira Mar-
tins sta. qto. co2. banh. 200
mil. Inf.! Larg. Machado, 29
S/11. 207. Tel. 225-8004 a
205-4448. CRECI 4981.

APTO 3 QUARTOS - Santa Te-
resa, excelente apto. com em*
pia vista, sala c/ varanda, 3
qts, c/ varandas, em ótimo es-
tado de conservação com azu-
leios decorados. Mais detalhes
Filial Lagca Epitácio Pessoa,
4530, 286-8222 até 22 hs. inc.
«ab. dom. - SÉRGIO CASTRO
CRECI 22 SC 256.

BARATISSIMO - Salão 3 qtos.,
etc. só 320 mil Rua Santo Ama-
ro 20 chaves Benedito Tel.
252-9465 hoie CRECI 4080.

AMPLO APT? ED. DE LUXO -
Vende-se Praia do Flamengo,
2 salões, 3 quartos, copa-cozi-
nhs, dep. compl. de empreg.
2 v. garagem, 2 varandas,
vazio. Parte à vista saldo fi-
nanciado. M-arcar visitas —
Tei.: 255-9190 - 242-5838 -
252-930:. (C

ÀHrÉÃL VENDE - Ferreira Viana
- Fte. luxo sla. 3 qtos. c/ arm.
banh. coz. dec. dep. comp. le-
mos outros: Inf. Larg. Macha*
do, 29 s/li. 207. Tel. 225-8004
o 205-4448. CRECI 4981.

'A RUA MARQUES DE VALENÇA
25/704 - Vdo. excl. apto. pri-
dic centro de terreno ajardinado
salão, 3 ótimos qtoj., c/ arma-
rios, 2 banh. luxo. copa, coz.
área, deps. compl. garage, es-
critura. Ótimo p:eço e condç.
de pagto, Ver n/loctl c/ Dna.
LEA. Inf. 242-3389 CRECI -
743.

TK~Wk SEN. VERGUEIRO, 35
- Vdo, excl., apto., todo
atapetado, sla., 2 qtos. banh.,
coz., deps., compl. garage, es*
critura. Ótimo preço. . Aceito
CEF. Vér rw local d Sr. PEDRO
na portaria. Inf. 242-3389. CRE-
Cl - 743.

A JÓIA IUXO s/ 3 qtos. 2 bhs.
d*p. e gar, and. alto bela vista
baia. Tel. 257-6045. CRECI
3221.

5V. RUI BARBOSA - 560 fte.
magnífico aplo. salão, 2 amb.
3 qtos. c/ fino» armános, (1
suite) 2 banhs. copa e coz. em
mármore, deps., garagem escr.
I.5C0 mil. Ver local ei Ricirdo.
Trat. 2564258. CRECI 1387/ 20.

Áreas p/ construir
RUA DIAS DA CRUZ COM 1.440 m2

(Frente para 2 ruas).
PREÇO: 4.500,00 m2 (FACILITO).
RUA BARÃO DE MESQUITA QUASE

ESQUINA RUA URUGUAI COM 10,70 x
59,50 METROS.

PREÇO - 3 MIL m2 (FACILITO).
RUA 24 DE MAIO - (Junto Banco

Real. Exc. Ponto) 15,65 x 63,00.
PREÇOt 1.600,00 m2 (FACILITO).

TRATAR R. JACINTO, 48 Lojas A e.B -

Méier - 261-6730 - 261-6903 - CRECI 54.

ALTO IUXO - Flamengo, vista
permanente p/ praia, 1 p/
and., salão, 4 qtos., (1 suite),
3 bhs., cop./ coz., 2 qtos.
emp., gar. Sinal 100 mil, esc.
357 mil. Prestações iá morando
de 11.988,00 em 15 anos pela
Cx. Ver Rua Machado de Assis
6. CONSTRUÇÃO: COMASA.
Vendas: DOMUS EMPR. Inf.
Tel. 231-0'425 - 231-04-15 -
224-2575. CRECI J. 641.

COBERTURA
Apenas 580 mil - Finamtn-

te decorada — Estilo rústico, st*.
iantar, living em cerâmica ei
arms. exete. terraço c/ linda
vista, ótimo qt. atapetade ei
arm. banh. de luxo, coz., deps.
compls. empr. - Entrega ime-
diala - Infs.: Tels.: 265-9823 -
237-4308 - 287-4805 - MG
500. _JÇ
C. IRAJA - Ia. loc. 3 qtos. su,-

te 2 bhs., dep. gar. 
"AÇÃO"

. Vol. Pátria 452 • Tel. 260-0680
- 286-0097 - CRECI 1847 ae
22 hs. 

APT. CONJ. Praia Botafogo 460/
49 and. Pintura plástica arm.
emb. banh. peq. coz. 160 mil
_ vista ou finan. Outro menor
100 mil. Ch. port. 257-7068.
CRECI 401. .

APTOS 3 QTOS IUXO - PRO-
MÓVEL dispõe em rua nobre
Av. Rui Barbosa - Paissandu —
Coelho Neto - Gal.. Glicério
— 2 de Dezembro, etc. a partir
de 1.000 mil. Inf. Rua Catete,
347/551 - Tel. 205-6333 -
GREC1 2428. (C

CÂNDIDO MENDES, 253 - Ap-
to. 605 sala e quarto separados,
banheiro amplo, cozinha de
verdade, Ed. Categoria. Corre-
for no local. Pta. entrega. C.
L. - C. CIA LANÇADORA DE
CONDOMÍNIOS. Tels.: 224-2315
e 231-1546. CRECI J-11. /C

RUA HERMENEG ILDO DE
BARROS, 35/ 405 vendo apto.
c/ sala, quarto, coz., banh.,
280 mil, inf. 232-0775 -
252-0819 CRECI 3343^

A CONDOLAR - Vende apto.
qtos. si. dep. gar. Ruas S.

Salvador, M. Abrantes, Marq.
Paraná. Tratar Catete, 347/407.
Tel. 225-9142. CRECI J-646.

A CÕNÒÒIÁR - Vende aptos.
qtos. si. dep. gar. Ruas M.

Abrantes, C. Neto e Laran|eiras.
Tratar Catete, 347/407. Tel.
225-9142. CRECI J-646.

A OPORTUNIDADE ÚNICA -
Sala 20m2, 2 quartos ei arms.
banh, coz, deps, e gar. cond,
Aprnat 470 mil — Ac. Cx. —
Chaves ei PLANEJA - R. Far-
me de Amoedo, 55 — Ian —
287-7243 e 2874)792 - CRECI
J-269 - PLA-139.

A SALA 2 QTOS. Em Hirmaita,
ampla viste com |. inv. banh.
toe. coi. ei arma. área aarv.
• dep. amor. Peçaa claras. 550
mil ei 150 sinal • rtil. Caixa
R. Jardim - 247-6194. CRECI
J-659. ffcl-17. 

A CONDOLAR .- Vende apto.
sl. qto. Ruas C. Baependl, M.
Assis, Pedro Américo. Trotar
Catete, 347/407 - Tel. 225-9142
- CRECI J-646.

A CONDOLAR - Vende aptos,
conjugados Ruas Almt. Taman-
daré, B. Lisboa. Tratar Catete,
347/407. Tel. 225-9142. CRECI
J-646.

CASAS E TERRENOS

MAKÉS
Rio-Niterói — Baixa-mar: 4h

51m/0,4m e 17h 39m/0,5m.
Preamar: 12h 39m/1,0m e 23h
43m/0,9m. Cabo frio - Baixa-
mar: 4h 16m/0,4m e 17h 25m/
0,5m. Preamar: llh 39m/0,9m
e 23h 13m/0,9m. Angra dos
Reis — Preamar: 4h 37m/0,3m
e I7h 28m/0,5ni. fcVíixa-mar:
llh 18m/l,0m e 23h 23m/
0,9m.

TEMPERATURAS
Dentro da Baia 22?
Fora da barra 219

CASA - Sta. Teresa - Ótima
residência em local tranqüilo,
cercada de área verde, inde-
vassávet c/ amplo Jardim, 4
qtos. e demais dep. Cr$ 3.300.
Aceita imóveis. Mais detalhes
Filial lagoa Epitácio Pessoa,
4530 286-8222 até 22hs. inc.
«áb./dom. SÉRGIO CASTRO
CRECI 22 SC-183,

AV. RUY BARBOSA - Excel, sa-
láo c/2 amb. 3 qtos. c/arms.
atapet. copt-coz. deps. gar.
Inf. REAL. Av. Copa 599/531.
Tels. 256-7967 e 257-9145. CRE-
Cl J-701.

APTO. ÁREA 220 M2 - Salão,
jardim inv. sala jantar, 3 ou
4 qlos. banh. copa, coz., área
dep. emp. garagem. 2 X and.
luxo. O:asião. Fin. Caixa. Veja
Sen. Vergueiro, 185 apto. 501.
C. L. C. CIA LANÇADORA DE
CONDOMÍNIOS. Tels. 224-2315
• 231-1546. CRECI J-ll. (C

A8UEIA TRANQÜILIDADE -
Sala, 3 quartos ei arm», 2
banhs, copa-cot., daps., gar —
7S0 mil - Chaves ei PLANEJA
— R. Farme da Amoedo, 55 —
Ipan - 287-7243 - 2Í7-0793 -
CRECI J-269 - PLA.104.

APT? 2 QUARTOS - Av. Rui
Barbosa em prédio de categoria
c/ piscina coletiva, bosque,
playground, salão de festa*,
guarda-móveis. Mais detalhes
filial Lagoa Epitácio Pessoa,
4530 286-8222 até 22 hs. inc.
sáb./ dom. SÉRGIO CASTRO
CRECI 22 SC 273. 

A SALA - Qto. deps. garag.
Melhor ponto da Voluntários
da Pátria, andar alto. prédio
moderno. Base 400 mil a vista.
TOBVS IMÓVEIS LTDA. R. Ml-
guel Lemos, 67 — A. Tels.
2350939 - 255-2173 J-710. (C

GLORIA - Terreno 10 x 25, ei
projeto aprovado. Vendo ur-
gente. 286-5324. CRECI 3.125

TEMPO NO MUNDO
Temperaturas máximas de ontem e P/evisao do t^mpo

para hoie. nas cidades seguintes: Amsterdã 16, nublado -

Atenas 29, sol - Beirute 31, nublado - Berlim 17, nubla-

do - Bruxelas 17, nublado - Buenos Aires 19, sol -

Copenhague 18, chuva - Genebra 7 so! - Helsinqu, 10,

nublado - Hopg-Kpng 32 sol -Johannesburg 26 o -

Listoa 23 so - Lrndres 17, nublado - Madri 20. sol -

México 23. sol - Mlaml 31, nublado - Montreal 22 nubla-

do - Moscou 22, nublado - Nova Iorque 23, chuva -

Pari, 14, nublado - Roma 21, nublado - San Francisco, 19,

nublado - Estocolmo 12, nublado - Telaviv 28, sol -

quio 28, sol.

Tó-

JÚLIO ÕTONI - Sta. Teresa
vsndo terr. ei 1.000m2, ver-
dadelra floresta, magnífica vis-
ta permanente, melhor rua do
bairro. Pr. 500 facilitados. Ver
!o:e 115 e trtar. d prop. Sr.
Christóvão tel. 287-4535 toda
semans.

SANTA TERESA - Prédio de
apenas 2 aptos. 1 por andaj
180 m2. Vendo apto. 201 j
q:os. sla. seleta copa coz. área
de serviço dep. emp. Linda
vista. Inf, 224-0564 Novais -

CRECI 596.
STA. TERESA - Residência so-

fisticada com 3 pavt9s, salão
com vista para o solirlo e pis-
clna, 3 qtos. 2 banh. copa coi.
adega, dep. garagem. Apenas
1900.000. Ver hoie JÚLIO BO-
GOSICIN Av. Rio Branco, 156
lj. 18. Tel. 252-2989 224-0774.

1 SANTA TERESA. Casas, aparta-
t mantos, tarronos. V(indo. -

224-0564. Novais. CRECI 596.

AGORA, para inundar em todas

i as edicSes do JORNAL DO

BRASIL, basta telefonar par>

264-9122. Horário d. «tendi.

manto: da 2a. a 6a-feira das

8h is ISh 30m. Sábado da 8h

is 12b 30m.

A MORADA DO SOI: Vista des.
lumbranto ei piscina/ play-
ground/ garagem/ sala/ 3
qtos./ 2 banh./ copa/ coz./
depa. compls. Apenas 690 mil
fácil. Inf. 257-2042 237-1564,
CRECI 7500. 

A PRAIA DE BOTAFOGO 422
— Oílmo ap. ei 160m2, 2 sis.
3 qtos. 2 banhs. copa e coi.
deps. comp. Apenas 220.000,00
de ent. saldo Caixa. Ver ei
Jcrge ou 257-2042. CRECI 7500.

A MELHOR OFERTA
qtos, deps. comp
Tel. 267-1984

APTO. 2 QUARTOS - Acar-
petado c/ hall. - Sala, 2
bons qtos,, banh. c/ piso em
mármore, corredo' de circula-
Cão, louças modernas, demais
dep. CrS 500. Mais detalhes
Filial Lagoa Epitácio Pessoa,
4530 286-8222 até 22 hs. Inc.
sáb/dom. SÉRGIO CASTRO
CRECI 22 SC 293. 

GRAJAÚ
Av. Eng. Richard, 186
(Pça. Edmundo Rego)

APARTAMENTOS
Últimas unidades

à venda
SÂLÁO e 3 QUARTOS

entrega em
30 dias

Financiamento
Caixa Econômica

Incorporação, Construção e Vendas

CONSTRUTORA

JOiJk
LTDA

Corretores no local de 9 às 21 hs.
CRECI 6814

<s

BARÃO DO FLAMENGO - Exc.
fte 130m2 vista p/ mar salão,
3 qtos, ei arms, 2 banhs cor
copa-cozinha área dep. emp.
gar. escrit. 1.400 mil. Aceita
CE - Inf. PROMOVEI - R.
Catete, 347/551 - Tel. 205-6333
- CRECI 2428. (Ç

BOTAFOGO - Apto. frente/
mar. Salão, 3 qtos. 2 bans. so-
ciais, copa-coz. play-ground. St.
0009. Inf. até 18 hs. sáb. dom.
Av. A. Peixoto, 455/ 1206. Tel
722-4428 - CRECI 176. (C

COROA REAL - Vende ótimo
dpto. 4 qls. jardim inverno, sa*
Ia, salela, coz. copa, ha.i, soe.
dep. compl. área de serv.
Vazio. Entrega rra hora. Vei
no local. Tratar tels. 221-0083
e 224-3018. Setor de Locações.
CRBCI J-462. R. Senador Ver-
gueiro 192/ 202. 

PRAIA DO FIAMEN-
GO, 386/201 - Veja
no local a linda vista e
tenha a chance de fazer
sua própria decoração
num apt? de 400 m2
de área real, preço de
oportunidade, compôs-
to de: varanda, salão,
sala de jantar, escrito-
rio, 4 dorm. 3 banhs.
soes., copa-coz. dep.
completa, garagem —
233-6999 - 233-5884
- CRECI 2251. (C
PRAIA DO FLAMENGO - 19

P/ and. 3 salões, 3 qlos., 2
banh. 3 and. 1.300 A comb.
286-3684, s/int.

COBERTURA DUPLEX - Fte. va-
zla, salão, terraço Indev. sala,
2 qtos. et arm. 2 banh. demais
dep. à Bento Lisboa, 14. Vis.
porteiro. CHAVE DE OURO -
255-6195 - 255-1374 - CRECI
7445.

COBERTURA na Aristocrática
Paissandu 2 varandas 2 salas
•molas quarto grande arm so
500 mil NELSON ALBUQUER-
QUE 247-4311 • 287-1741 -
CRECI 722.

COBERTURA - 3 terraços, tina
decoração sofisticada, luxuosa,
2 ssJões, 3 qtos. sauna, ducha,
dep. emp. gar. Troco pi ap.
sa.ão, 3 cr.os. ou mencf.Dir.
a comb. 221-8741, 222-0383.
CREU 1961.  

PRAIA DO FLAMENGO - 3
qlos. ex:elente apio. 260m2
área útil mobüiedo telefone
elevador privativo living I03m2
kl. jarvftr separada 3 amplo*
dormitórios ei armários 2
banhs. sociais garage c/ box
privativo no pavimento. Entre-
ga imedicta. Inf.i KURT E CAS-
TRO - PBX - 266-3132. CRECI
2040. Ref. 17074, (Ç

PR. FLAM. - Saião, 2 qtos. e/
arm. banr. coz. deps. gar,
"AÇÃO". Vol. Pátria, 452 •
266-C880, 2860097 • CRECI
1847 até 22 hs.

CATETE - Apto. frente, vazio,
sala, quarto separado, coz.
banh. área ei tanque preço 180
mil ver hoie de 9 àa 12 horas
Rua Sanla Cristina, 49 ap. 102.
Trotar tel. 245-1382. CRECI
3488. . 

BOTAFOGO -. Sala • qto. se;
par., coz., banh., área serv.
depds. empreg. • garagem Oil-
mas condições Tels. S47-5333
• 287-3647 CRECI J-666 -
PONTOPLANTA S/A. fC

BOTAFOGO - Sala 1 qtos.
banh. soe. c/ box. cot. área
da serv. depds. empreg. • ga-
ragem. Tais. 287.3 647 •
247-5333. CRECI J-666. PON-
TOPLANTAJ/A. (Ç

BOM APTO., ia^ loc. fie., salão,
2 qtos. ei arms., excel. coz.,
dep. de emp., área de serv.,
2 vagas de gar. pl»yg- V"
Corrêa Dutra 152/502, ei DAIL-
TON. CRECI 1636. .

BOTAFOGO 400 Mil - Sala, 2

qtos., e dep. p/ emp. área p/
carro, local tranq. - Telefone
255-5330 - CRECI 673.

DE FRENTE, granda, magnífico
conjugado, ocupado, p/randa

- atá março 77, na Rua Marques
d* Olinda, 10, 99 andar. UNI-
DAOE i. 474 - 267-0030 -
267-0271.

PR. BOT. - VI mar, sla. qto.
sep. dep. compl. gar entr 120
mil Rest. financ. "AÇÃO" -
Vol. Pátria, n9 452 - Tel.t
266-0880 . 286-0097 CRBCI 1847
- Até 22 hs.

PRAIA DO FLAMENGO 370 AP-
TO. 1501 - Em «onsrluçâo Ser-
vanco salão - varanda sal*
jantar 4 quartos 2 qs. emprega-
da 2 vagas tratar Praia do Fia-

jnango n? 300-A, Waldyr.

PRAIA" FLAMENGO, 98 frenl»
Ferreira Viana, saia grands, 2
qls. ^anh. cozinha, área,
dependências amplas claras
arejadas. Tcdo reformado, sm-
teko. 620.0CO à vista. Aceito
C. E. F. não aceito interm.
Mircar visita lei. 225-3916.

QUARTO sala* ei arms. bh,
coz. deps. compl. aar. financ.
T. 236-6804 e 247-2198, CRECI
7615.

DALMO VDO. - Apto. Voluntá-
rio, 389 - frente) ckro, vazio
arejado, sala, 3 qtos., arms.,
cop-cot. dep. comp. gar. esc.
300 mil entrada rest. 400 mil.
Aceita Caixas; etc. Ver corr. 9
às 12 horas - portaria
274-0084 - 294-4323 - CRECI

_2ój38.
D". MÃRTINElll VDÉ: R. Conda

Baapandi 78/ 802 slâo qto
dtps comp p/ . amp.. copa-coz
garagem na ase. ei lugar marca-
do - Ia loc 70 m2 a ulil sl.o
festas play-ground etc. Ver lo-
cal tr . 256-4601 255-3601 C.
3407.

BOTAFOGO - Bom apt9 prédio
afastado da rua, lindamente
alardlnado. ei sala, 2 qtos.
banh. social, coz. e área de
serveo. Preço Cri 470 mu.
Aceita Cx. Ec. CRESCIMOv
S/A — Rua Constante Ramos
114 - loia. Tels.: 236-2366 -

236-0595 - 237-6630 -

255-5648. CRECI 4818.

#/i7l\\\
#/!Hl\\i___m.

EM PRÉDIO CENTRO TERRENO
ótimo local próx.: Colégio Sto.
Ignac» (te. andar alto salso
3 qtos. arms. 2 banhs. copa-
coz. daps. «mp. gar. ROBERTO
GIRAO 247-3767 2 6 7-7917
247-7233 CRECI 1822.

AGORA, para anunciar em todas
as adições do JORNAL DO
BRASIl, bssta telefonar paro
264-9122. Horário do atandi-
manto: d* 2a. a ía-falra du
Bh is 18h30m. Sábado d, 8b
às 12h 30m,

REQUINTE A GAl. DIONISIO
- Ultimo andar, direito a co-
bertura, él gcíagam, 1 «te.
apt° ar cond., lustres, cortines,
extremo bom gelo. sala. 3
qtos. c/ arm. embut., banh lu-
xo, lavabo, copa/coz., dep.
emoreg., área ei tanque. A.
MOREIRA LEITE IMO « F I S
232-9402, 222-9422 - CRLCI
4298. 'C

EDIF. CONDOR - Largo do Ma-
chado, 29 - Sala e qto. sep.
banh. e coz. Ac. Cx. Ec. Inf.
245-6951 CRECI 1770.

BÕTÃTÕGO REQUINTADO C/

LINDA VISTA. Apto. c/living,
circulação, 3 amplos qts. ei
arm. embut. 2 banh. soe. c'br,x
Ampla copa/coz. c/ arm. cm-
but. gde. dep. emprsg. Gara-

gem indevasiável ei vista p/
Pão de Açúcar e enseada de

Botafogo. Ver à R«» *'f'r|
Ccrtez, 5 «p. 703. A. AAÇREIRA
lÉrri IMÓVEIS. 2 3 2-9 4 0.2
222-9422 - CRECI 4298. JÇ

BbTÁFÕGO - JMTAVARES ven-

de apt. 406. Praia de Botafogo,

b2an8h'..qUr. Veí IWvík
c/port. Trajar Av^AI^Ba,

•S"ÍM882 CRECI -J-449.

BOTAFOGO - Ótimo slão. 3

qtos. c/arms. bh. ¦__$>*•

osr. financ. T. 2;o-63^4 e

247-2198._ÇRECI_7615.
BOTAFOGO - E;ç. sl. 2 qtos.

bh. coz. dips. So 400 mil fl-
n=nc T. 286-6804 « Í47-2198.
VlÔLCTÀyREOINA..CRECI'7615.

BOTA"FOGO - Rua Assutição,
no 140 - ap. HO - Sala, 2

quartos, dep. compl. gar. na
escri:ura. Só 450 mil. Sinal 60
mil. Saldo CEF. Tratar lei.
247-5108 - 23 5-09 3 1 -

255-8495 - CRECI 2826. 

Sala, 2
gar. frente.

CRECI 2592.
(C

APTO. todo atapetado 2 sis. 2
qtos. grandes banh. cozha. de-
cods. e dep. emp. conto R. Pt-
nheiro Machado 139-503 CRECI
4260.

A~PRAIA FLAMENGO - Vista
lateral, 39 and., 2 sl., 3 qts..
cop. cox., dap. emp. 900 mil
e/ parto financ, 2754)673 -
CRECI 4147.

A RUA SENADOR VERGUEIRO,
Sl *- O melhor apartamento
da salão com varanda, 3 qtos.
(1 suítt), com varandas, 2
banhs. sociais, copa-corinha,
dependências e garagem. En-
traga am iulho da 1977. Prédio
de luxo com 2 apartamentos
por andar. O 1.9 andar cor-
responda ao 5.9 dos outros
prédios. Preços e condições ex*
opcionais. Sinal: CrS 27 400,00
e mensais durante a obre de
CrS 6 850,00. O restante fi-
nanciado em 54_ ou am 180
meses mesmo vocâ sendo pro-
prietário de outros imóveis.
Ver no local atá ás 21 hs. Edi-
ficio com a qualidade CHOZ1L.
Vendas PONTOPLANTA S/A
Rua Maria Guitéria, 81. Tels.
287-3647 a 247-5333 - CRECI
J-666. (Ç

Vende-se
Prédio Industrial em Ramos — Locali-

zado a 100 metros da Av. Brasil, 1.000m2
de área construída, dispondo de reserva-
tórios de água para 100.000 litros, casa
de força 100 KVA, 3 telefones, laborató-
rio, escritórios, etc. Ver, Rua Aimara n.°
96. Tratar telefone 394-3434, Sr. Manoel.

A COBERTURA 120m2 4 qtos.
2 banhs. sala gde. dep. compl.
vidro fumo s/ e^cador. 700
mil. CRECI 3016. 246-5363.

APT? CONJUGADO - Vdo.
Praia de Botafogo 460/734. Ot.
neg. Melhorss detalhes c /
MACHADO. Av. 28 de Selem-
bro 345. T. 258-9746/25B-0522.
CRECI 1275.

AV. PASTEUR - No melhor lo-
cal desta rua, vendo ótimo ap.
c/sala, 2 qtos., c/armário emb.,
copa, coz., banh. tf box, dep.
comp. de emp., todo atapota-
do • pintado d* novo. Preço
fixo. Tratar c/REZNIK. 257-5827
- 294-1898 - 294-3649. -
CRECI J-548. (C

A RUA ASSUNÇÃO 4S0 - Excel,
apto. sala e quarto separados
deps.' compls. empr. área c/
tanque banheiro cozinha vaga
de garage 150 mil entr. saldo
caixa ver corretor local Trat.
WAN-MAR 256-5442 J-640/784.

ACEITO CAIXAS - Permuto
parte, salão, 3 qtos., 2 ba., ga-
rage. Na Urca, R. Lauro Mutler,
96 ap. 1003A (último prédio)
Dr. Dirceu Abreu, 222-3654 ,
242-1330. C-1911.

A GENERAL POLIDORO - Pré-
do novo sala 2 qtos., banh.,
luxo cozinho, deps. compls.
decorado atapetado ótima v;sta
600 mil (aceita caixa) Infs.
WAN-MAR 256-9986 - 256-5442
J-640/5B7.

ATENÇÃO - R. Paissandu, 179/
90ó, si. 2 qts. coz. banh. deps
550 mil à/v. Ver hoie local
232-1950 CRECI 4263.

APTO. EXCELENTE - Visra total,
composto, 2 salas s/ almoço,
3 amplos quartos .1 armários,
2 banhs. copa coz. dtp. compl.
geragem. 0*ímas condeces e
aceita-se Caixa. Inf.: KURT E
CASTRO. T. 266-3132. (PBX).
CRECI 4010. Ref. 17006. (C

APENAS 400 MIL - Urgente.
saia. 2 qtos. c/arm. dep. comp.
local tranq. área p! carro. Tel.
255-5330 - CRECI 673.

A PRAIA DE BOTAFOGO - Oti-
mo qlo. a saía sep. Í«0m2), an-
dar alto, freníe. Oport. 320
mil. inf. 255-4173 lourival Go-
mes CSECI 1637. 

A OPORTUNIDADE E' ESTA -
Apto. c/ ótima sala, 2 qtos.
(c/ arms. embs.), banh. social,
copa-cei., deps. cempl. Preço
excepcioonal. Ver no local so*
mento entre 9 • 18h e/ • cor-
retor. Rua Gal. Severrano, 205
ou inf. p/ tel. 235-4845 -
235-5995. CRECI 7621. (C

A CORRÊA DUTRA 119 - Excel,
apto. sala e quarto separados!
U deps. compls., arm. emb. j
banh. cozinha área serv. 3*10 .
mil ver corretor local Trat.
WAN-MAB 256-9986 J-640/33J. j

Ã M. ABRANTES, 26/310 -Vdo. I
lindo apto. c/ qto, sala se,), i
ei arm. emb. Ver local. Tr.
256-5876 CRECI J-450. '

AV. RUI BARBOSA - Vendo
apto. alto, frente, vazio, 3
qtos., dep. emp .garage e tel.
Inf. 2!5-3150 CRECI 4884.
SAB./DOM.

A GLORIA E
qtos. sendo

ap. saleta sl. 2
eversivef -i AE.

Chaves Gago Coutinho 66 —

225-9120 - 265-5497 PARK
IMOBILIÁRIO Temos outr-;s /
C. 7633.

BOTAFOGO - Atenção Rua Sao
Clemente, 68, vtndo oxcalenta
apto. ei sala, 2 quartos atapj-
tados, -ampla coiinha ei pu
•m aeo inoxidável, aruleios
decorados atá o feto, 2 vagas
na garagem, completas depen-
dências para "Uda, •ntraga
imediata. Sinil CrS 144.100 00
rasf. facilitado o financiados
pela Caixa Econômica. Corretor
i,o local - CRECI 930 - Ou.h-
dad»MESON. 

BOTAFOGO •* Rus Visconde Sil-
va n9 276/406. Excelente ap.o.
com sala, 2 quartos com arma-
rios embutido-, banheiro em
cor até o teto, cozinha e

dependências completss. Entra-
da CrS 200.000.00 saldo em 15
anos om forma de juuguel.
Corretcres no local de 9 is 18
horas ou n, DELFIN IMODI I-
ÃRiÃ _ Av. Copscsbana, 1CJV.
Tel 257-1932 e 257-1933. CRF-
Cl 579.

COBERTURA - Rua Pais-andu,
179 anto. C-2. Frente. Terraço
60 m2, aiardinado. Piso pedra
S. Tome. 2 sls-, 2 atos., dem.iis
dependências completas inclu-
sive de empregada. Ar cond.
erms. embs. etc. Garagem. Cor-
retor no local. C. L. C. CIA
LANÇADORA Dt CONDOMI-
NIOS - Tels.: 224-2315 e
231-1546. CRECI J-ll. (Ç

CONJUGADO ALMTE TAMAN-
DARE — Bõnh. completo coz.
ar 'ond. todo ointado, Temos
ouros. Inf. PROMOVEI - R.
Catete 347/551 - Tel. 205-6333

^^RECI 24^

CATETE Exc. ap. sl. bính. coz.
Chaves R. Gago Coutinho Í6
- 225-9120 - 265-5497 PARK
IMOBILIÁRIO __C-l___?b}\-

r"DZ LIMA.33 - Frente, ülao
40 m, 3 qtos c/ armi, 2 banhs
se. tez. a>?a, dêps. gar. CrS
1.230. C- 200 de entr. Salde
15 anos Caixa. Ver loca! corre-
tor J?ão C^lo-. Infs.' . C?E:i 1380.

FLAMENGO - Oportu-
nidade, prédio novissi-
mo, apto. sala, living,
2 qtos., closet. banhei-
ro social, toilette, coz.
área dep. empr. gara-
ge. Pagamento facilita-
do c/ financiamento.
SISALEMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS S/
A. Rua Montenegro,
107-A. Teis.: 287-4202
— 267-6046. Dias úteis
2 2 1-0707. CRECI
J-436.
FLAMENGO, iunto a praia, ei

170m2, decorado, c sl./ ian-
tar em mérmore, salão, 3 am-
pios qtos., sende 1 duplo (4
qtos.) c/ arm. emb., 2 bh.
sociais, cop./ coz., dep. emp.,
] ou 2 vagas gar. condomínio.
Base 1.260.000,00. Sinal: 160
mil. Escritura: 375 m.l. Pres-
tações: 8.689,13 em 15 anos,
Ci. Inf. lei. 231-0425 -

231-0415. DOMUS }_____

flÂMENGO - Av. O. Cruz. II-
ving com 3 ambientes 4 qtos.
ei arms. 2 bhs. sócia s copo-
coz. dep. ampias garagem es-
crit. 1.500 mil á vista ou p;rte
fin. Ac. ap. 2 qtos. cm pag.
Visitas Saulo de Souza R. 5.
Vargueiro. 218 loia 28.
225Í180 e 265-5569. Veia. Jóia

SALA
E QUARTO.
Botafogo.
Amplo, de dente, 5.'

andar, indevassável. Sala e
quarto c/ visla para o mar.
banheiro em cor, cozinha
azulejada alé o teto, área de
serviço, deps. completas
com qt.° empregada revetsí-
vel em um 2.° qt.° opcional.
400 Mil. Aceitamos Caixa
com 120 Mil de entrada e
todo o saldo em mensais de
3.450.00 sem intermedia-
tias. Processamos toda a ob-
lenção de setr financiamento.
Ver sábado e domingo das 9
às 18 horas à R. Venceslau
Bras 18, Apt." 503 e inlorma-
çôes à R. C. de Bonfim, 395,
Gis. 504/505 leis. 268-3214,
258-4202 e 208-2648. CRECI
7134.

terraço
empreendime ntot
imobiliários ltcla

TV. TAMOIOS, 32/502 - Excal.
qto. sala sep. banh. coz. Ch.
port. Tra.ar dir. propneleno.
CrS 260.C00 a vista. 1*1.
222-5839.

URCA - Vendo ap. sl. 2 qtos.
dep. de emp. frente p/ o mar.
Av. Portugal, CrS 680 mil. Tra-

jar_c/ prop. tel.- 246-9549.
VENDO - 2 caias lar loc. 2 sa-

Ias 3 qtos. ei arm. 2 b:nh.
deps. e péteo - 2a./ 1 sala, 3
qis. deps. c pátio. — Tr.
DIMENSÃO IMOBIL 267-7876,
287-1710 CRECI 7231.

FLAMENGO - Vd. apt? qto. sla.
«»p, dep. «mp. arm. «mo. Trat.
"FRANCISCO S A BOI A
175.6131 275-47U. .CRECI 4051.

FLAMENGO -' R- Almirante Ta.

mandara, maravilhoso apt. salão
com 64 ms. í qt9s. c. arm.
.mb. 2 banh. 2 qt?» do om-
orag. garagem edifício alto- lu-
5,. Vir hoj. JÚLIO BOGORIr
CIN, Av. Rio Branco 156 I. 18.
Tais. 253.2989^244)774^ (C

FLAMENGO - Finamente mob.
R. Paissandu, 221/101 sala, 2
atos., 2 banh. coz. áfea, dep.
emp., garagem, p.jygrcund. -

Ver com port. 12X00,00. Tratar
Rio Marina Center. Vise. Pirais,
86 s/l. 227-7839 » 287-3743
Sábado e domingo. ( Ç

FLAMENGO PRAIA - 59 and.
Lindo. Reform. sl. 3 qtos.
banh. coz. área, deps. gar.
aluguel Profa. DELARUE •
267-7027 a 267-8533. - CRECI
7328.

VE"NDO - Ótimo ap. sala quarto
dependências. Rua do Côtôte
214 Ap. 1115. Ver donvngo
a:é às 12h. Pço. 180.CO0. F.
235-1394. Antônio.

VOL. PAT. - Sala, 2 qtos. ei
arm. d:ps. gar. Só 440 mil Ik.
"AÇÃO" Vol. Pítria, 452
266:380, 2860097 • CRECI
1847 até 22 hs.

FLAMENGO - Sala e qt? separ.,
coi,. banh., írea c/ tanque a
qr? empreg. Apenas 100 mil
do entrada. Acertamos CEF.
Tels.: 247-5333 e 237-3647.
CRECI J-666. PONTOPLANTA

J/A. __ 
FLAMENGO - Vende-se At mo

co. 303 R. Pedro Américc, 147
c/ si-, 2 qlos., cozinha, banh.
di3. comp'. d* empre-g-.c.',
área de ;trv. oc:pcção 

'media-
•a. Pirtc à víi*a :ê!d? finan-ia*'
do. Tel.: 255 9190 - 24;-5639
- Í52 93D5 C3ECI J621 -
IMOE. MAUA' LIDA. (C

VENDO - Lauro Mulier, 96'208,
3 qros. 2 ei arms. ernb. 2
b:nhs. sl. copa coz. O imo
preço, díps. empr. Corretor no
local das 8:30 hs. às 12:30 hs.
ou tel. 205-7760. CRECI 437.

VENDO apto. de frente à R. Fa-
ranl, 3 apt. 212. C/ saleta, sala,
quarto sep. banheiro e cozinha.
Tratar no 612 ei a proprietária.

VÊNDÉ-Sí apt9 2 quartos s/
coz./ cop. e dep. emp. Rua
General Polidoro, 39/203. Ver
até as 16 horas.

VENDO apart. sala, qto. separa,
do, ó.imo local, frente eass fui
Barbosa. R. Estácio Coirrbra,
47 ap. 301. Tratar direto pro-
prietário 246-2922.

©^ 50Q

PARA RENDA

Excelente saía e auarto —

Cem deps. errpr. coz. e banh,
apsnas 300 mil, vista para o
mar. Entrciia em "ovembra,
Infs. Tels. 22Í-9208 / 255-679Í
,' 287-9096 - HO 500. (C
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15?
3 QUARTOS

(1 SUITE)
Salão em t - super

'luxuosos, 
1 pi andar,

lavabo, 2 banhs.,
copa-coz., área,

gar., play-groundt
Sinal 100 mil, o res-
tante da poupança
facilitada ofé cha-

ves. Financiamento
C.E.F. Rua Moura

Brasil, 52..mCRECI- 4116. £

£Jmgooo
2 QUARTOS

Jardim Botânico — Acaba-
mento de classe, vista p/ La-
ooe tf sala (2 amb.) 2 dormts,
(1 suite) copa coz. deps. empr,
garagem. Base 755 mil. Infs.
Tels. 287-5999 - 257-4729 -
£25-0579 MG-500. (C

©™9 500

2 QUARTOS
Junto a Paissandu — De fren-

te, tf todas peça» amplas e
arejadas cm excle. estado de
habitabilidade, salão 2 dormts.
coz. banh. deps. compls. empr.
ótima irca de serv. Infs. Tel».
265-7466 - 237-0586

284-9447 - MG-500. (C

4»_»_o
mg soo

2 QUARTOS
Junto à Gal. Glicerio - 39

and. de frente, hall, saio, IH
ving (25m2 em tábuas) 2 qls.
atapetados tf arms. banh. de
luxo, coz. deps. empr. tf arms.
Apenas 600 mil. Infs. Tels.
265-7466 - 255-6795
187-8946 MG-500. ÍC

LARANJEIRAS E
COSME VELHO

A RUA PINHEIRO MACHADO
99 novo 4 p/ and. Salão 2
q:os. tf arm. banh0 coz, deps,
*:. BB. ou Cx. Ee. Corretor na
loca! sáb. ou dom. das 14 ás
18 hs. Infi. 156-1842 CfiiECI
3350.

A RUA DAS LARANJEIRAS, 585
Salão, 3 q. (suite) 2 v. gara-

ge n/ escl:. Dep. compl.
1.200.000 à combinar. Ch. ei
MANFREDO no apto. 402 -
Tr. Gen. Roca 913 s/507 - T.
288-8697 - CRECI 2866.

A PEREIRA DA SILVA n? 330
Vdo. apto novo tf »iU o

varanda, 3 qts, 2 bani do lu*
xo/ coz, depds compl. garg
escritura. O prédio tem 2 pisei*
nas, tauna, play-ground. salão
da (esta etc. Alio luxo. 800
mil sondo 350 mil financ, Cx.
Ec. Var hoja, no local o apt.
801 c/ Sr Rafael. Jratar ei
ERIC NYSSENS Tel. 2674897.
2a.-feira. CRECI 771*.

AO DE 4 QTOS (1 suile) e 2 va-
gas garage na Gentral Glícario
Ia loc. I p/ andar. Living, 2
banhs, decor. o lavabo, copa
coz. e deps. 1.500 mü fin. R.
Jardim - 247-6194. CRECI
J-659. RJ-57.

AT. PARQUE GUINLE - Temos
3 aptos, para venda, ótimos
c/ 3, 4, 5 qtos. cada. O que
há de melhor em aptos, no
Parque. Preços a partir de*

C r$ 2.500.000,00. CRESCIMOV
S/A — Rua Constante Ramos
114 - loja. Tels. 236-2366 -
236-0595 - 237-6630 -
255-5648. CRECI 4818,

AR PURO R. laranjeiras, 577 sia.
2 ambts. 3 qtos. banh, coz.
deps. comps. gar. escr. 750 mil
d comb. ocet, Cx. local Francis-
co, CIMAR, 236-4314 235-5547
CRECI 3573.

A PINHEIRO MACHADO Excel,
apto. fte. 2 p/ and. salão 2
amplos qtos. tf arms. bònh.
luxo copa-coz. idem dep3.
compls. garage 620 mil (aceita
caixa) Infs. WAN-MAR 256-9V86
- 256-5442 J-640/828.

ATENÇÃO - Vendo api9 chaves
ei porteiro vazio. Rua das la-
ranjeiras 371 c/ 2 qtos. i/ co_.
b. d&p. empr. garagem, escr.
armários emb. Base 540 mil a
combinar. Iníorm. Rua da Gl<5-
ria 168 s/ 203 c/ Leonel A. L.

- Imóveis. CRECI 6483.

LARANJEIRAS - Apt? d. frente
salão em L (40m2), 3 qlos. 2
banhs. toe. área de nrv.
depds. empreg, • garagem.
Tels. 247-5333 e 287-3647. CRE-
Cl J-666. PONTOPLANTA S/A.

(C
LARANJEIRAS - Sal. (26m2), 3

qtos. c/ arms. 1 banhs. soe.
copa-coz. depds. compl. em-
preg. e garagem. Aceitamos
CEF. Tels. 247-5333 * 287-3647
CRECI J-666. PONTOPLANTA
S/A. (C

LARANJEIRAS - R. General Gil-
cario apto. ricamente decorado
c/ salão, 3 qlos., c/ armários,
suile, 2 b., dep. garagem. Ver
hoje JÚLIO BOGORIC1N - Av.
Rio Branco, 156 I li. Tel.
252-2989 - 224-0774. (Ç

LARANJEIRAS 478 - Novo,
vazio, frte., salão, 3 qtos.
depends. 750 mil Marinho
CRECI 3968 tel. 267-3161.

LARANJEIRAS - 2 varandas.
Pronta entrega. Vendo apto.
901 com sala, 3 quartos, 2
banhs. sociais, dependências
completas a garagem. — Infor-
m.içõcs CMI - Tels. 287-2422,.
222-2688 e 242-5982. - CRECI
7. (C

R. LARANJEIRAS, 585 AP. 802
vendo, Ia. loc. salão, 3 q. sen*
do 1 suite, 2 bans., ampla coz.
díp. empreq. á. serv. todo acar-
pelado c/lumin. 1 vg. gar.
Marcar visita sáb, e dom. tel.
264-1640 o durante a semana
232-7743 e 252-0001. Ciprimo
CRECI 4221.

SOARES CABRAL, 13, salão, 3
qtos. arms. 2 banhs. deps. gar.
j p/ and. tel. int. sl. festo, ac.
ep. menor c/ p. pagto. corrt.
local. Inf. 226.1331 286-3371.
CRECI 1225.

CASAS E TERRENOS

COSME VELHO - Residência
centro de terreno arborizado,
vista total Baia de Guanabara,
varanda, 2 s.las, qlos. dep. Ver
hoie JÚLIO BOGORICIN Av.
Rio Branco, 156 Ij. 18. Tel.
252-5989 224-0774. (C

A PINHEIRO MACHADO 25
magnífico apto. fie, saieta saia
3 qtos. ei arms. 2 banhs. soe.
tuxo órea serv. deps. compls
320 mil entr. saldo prestações
4.700 mensais ver corretor local
trat. WAN-MAR 256-5442 J-640/
766.

PONTO NOBRE Cosme Velho
- 2 lotei c/17O0m2 • 2000m2
Uma dai 'últimas areai verdes
privilcqiadas - lad. Ascurras
ao lado do finas res. Preço
abaixo do valor real. Vendo
urq. Tel. 255-5595 CRECI J.
533.

ptCòpdcabflnaf^SaIa-3 
quartos por 860 mil.Quase prontoN

É um ponto feliz, Junlo a todas as co-
modidades de Copacabana, com a
tranqüilidade do Bairro Peixoto.
E perto, muito perto da melhor praça da
zona sul: a Praça Edmundo Bittencourt.
É o apartamento que você procura: sala,
3 quartos (1 suíte), 2 banheiros sociais,
dependências, copa-cozinha e gara-
gem incluída no preço.
Luxuoso acabamento: esquadrias de
aluminio, vidros fume, fachada em pas-
tilhas etc.

Venha hoje ao local. Ê só seguir a
Figueiredo Magalhães até o final e você
estará diante do imponente edifício.
É nele que você vai morar.

Sinal 14.600,00
Escritura ;58.400,00
Chaves 73.000,00
O saldo em 60 meses direto da
Construtora ou em até 15 anos pela
Grande Rio.

4 V
mg 500

3 QUARTOS
DOIS P/ ANDAR - Frente, pe-
ças bem distribuídas, apenas
6CO mil, varanda, 3 qts. c/
arm. banh. coz. área de serv.
deps. empr. pintura nova, sin*
teco, ótima aeração e ilumi*
nação. Infs. Tcfe. 265-7466 /
237-0685 / 287-9096 - MG 500.

O^ 500
1 QUARTO

Av. Oswaldo Cruz — Excte.
sala e qt. separado (suite), am-
pia coz. banh. área de serv.
garagem (cond). edif. tf entrada
ajardinada e portaria em már-
more. Base 350 mil a comb. —
Infs.: Tel:.: 265-9823 - ....
255-6795 - 287-9096 - MG-500.

IC

^mgsoo
3 QUARTOS

Andar alto — No melhor e
mais lindo prédio do Flamengo,
em Ia. loc. planta Impecável,
acabt? luxuosíssimo c/ sala de
jantar, amplo living, 3 exctes.
dormts. (1 suile) 2 banhs. coz.
• copa separados, deps. com-
pis. empr. área de serv. gara*
gem, esquadrias de aluminio,
jardineira, vidros fume, portaria
de altíssimo luxo — A mais
linda do bairro. Infs. Teles.
225-8664 / 257-4729 / 287-8946
- MG 500.

Avaliação grátis
Avaliamos e vendemos ri-

pido o seu imóvel. Mais deta-
lhes Filial lagoa Epitácio Pes-
soa, 4530 — 286-8222 até 22
hs. incl. sáb/dom. SÉRGIO
CASTRO - 27 ANOS DE
TRADIÇÃO EM IMÓVEIS -
CRECI 22.

A LARANJEIRAS Exc. ap. 2 qtos.
tf AE atap; ar cond. banh. coz.
c/ píro mármore az. feto área
serv. dap. comp. emp. Chaves
Gaqo Coutinho 66 - 225-9120
- 265-5497 PARK IMOBILIÁRIO
- 7633.

A LARANJEIRAS 452 Exc. ep.
and/ alto sl. 3 qts. ei AE atap.
banh. dec. copa coz. dep. emp.
gar. esc. ver ei MORAES
PARK IMOBILIÁRIO / 7633.

A LARANJEIRAS Ia. locação
exes. ap. fte. sl. 3 qtos. 2
banh. dec. copa coz. dep,
como.- gar. BOOmll Ac. Cx.
Choves R. Gago Coutinho 66
- 2*5-1120 - 265-5497 PARK
IMOBILIÁRIO - CRECI 7633.

ATENÇÃO - R. Pinheiro Macha-
do. 99, fte. ao flum. Ed. Velas-
quez, ap. c/ sala em "L", 2

3tos., 
garage etc. 8o. pav. lin-

a rista. Tr. 0 .A. Machado,
265-2792. CRECI 1537;

ATENÇÃO - R. Pinheiro Macha-
do, l03-ep.803. Sala, 3 qts.,
deps., etc. Ocasião, 580 mil.
Tr. 265-2792. D. A. Machado.
CRECI - 1537.

'A RUA SOARES CABRAL, 1 p/
and., finamente decorado tf
salão, 3 qtos., 2 bhs., cop./
coz., d&p. emp., gar. Iní. tel.
231-0425 - 231-0415. DOMUS
J. 641.

A LARANJEIRAS - Conjugado
sl. grande coz. banh, área
apenas 110 mil ac. Caixa. Cha-
ves Gago Coutinho 66-225-9120
- 265-5497 PARK IMOBIll-
ARIO - 7633.

Terrenos
Compro para incorpora.ão

com mais de 1000 m2 nos
bairros: Laranjeiras e Botafo-

go. Tratar com Dr. Freitas Tels.
252-9161 e 242-5815.

LEME E
COPACABANA

A CONDE DE IRAJA 603 AP.
401 - luxuoso, novo. fte. alto
ei sala, 3 qtos., suite, banh.
efep. emp., área, gar./ escr. p/
800 mil. Outros, sal» 2 qtos.,
demais dep. garagem pf 650
mil. Vis Amaral 9/ 17 hs. port.
CHAVE DE OURO - 255-6195
- CRECI 7445.

A STA. CLARA - I p/ and.
salão, (50m2), sala int. 3 qtos.,
tf arm. 2 banhs. copa coz. cor
az./ teto, dep. 2 emp. gar./
escr. luxuosos p/ 1.500 mil.
CHAVE DE OURO - 255-6195
- CRECI 7445.

AO POSTO SEIS - Qdra. praia,
alto, amplo, claro, tf salão, 3
qtos., bõ-nh. coz., dep. emp..
área, gar./ escr. CHAVE DE
OUPO - 255-1374 - 255-6195.
CRECI 7445.

A CONSTANTE RAMOS - Fte.
ampla sala, 3 qtos., tf arm. 2
banh. , copa, coz, área, dep.
emp. gar./ escr. luxuoso,
!120m2), p/ 900 mil. Ac. Caixa.
CHAVE DE OURO - 255-6195
- 255-1374 - C-7445.

DECIO MAGALHÃES VENDE -
Apto. Laranjeiras 2 qtos, et.
coz írea. 190 mil. ent. f/
combinar. 359-4463 - CRECI
3934.

A SOUZA LIMA - Alto luxo,
novo, frente, dec. salão, 3
qtos., c/ arms., 2 banhs. dec.

cor, copa/ coz,, deps. emp.-
comp. 2 vagas. Gar. escrit.
Preço 1.650.000,00. Inf.
275-4383 - 275-8834 -
275-Ó297. CRECI 1589.

f/SSmg 500
250 m2

Av. Rui Barbosa - Fora du
série no gênero c/ amplo sa-
lão, living, sl. jantar em már
more, sl. intima, galeria, 2 am
pios dormts. todos atapetadi
<J exctes. arms. 2 banhs. de lu-
xo em mármore, espaçosa copa-
coz. tf arms. ampla área dí.
i\erv. 2 deps. empr. garogen
Base 2.200 mil. Infs. telefones
225-2985 / 255,7895 / 287-7246
- MG 500. (C

JUNTO AO FLUMINENSE. Mu-
de-s» hoie. Rua Moura Brasil,
58. le. locação. Prédio de luxo.
Apto. de Frte. c/ salão (50m2).
lavabo, 3 qtos. (1 tuite), 2
banhs. sociais, copa-co». deps.
compl, • garagem na escrit.
Preço • condições excepcionais.
Ver c/ o corretor no local. Inf,
tel.: 235-4845 - 235-5995. CRE-
CI-7421. (C

URCA RARISSIMO -
VISTA DESLUMBRANTE
P/ BAIA - Novo - lu-
xo — 1 p/ andar —
magnifico apto. —
salão, sala de jantar em
tábuas corridas, 3 quar-
tos (suite c/ closet) 2
banheiros copa, cozi-
nha, dep. completas e
garagem. Acabamento
excepcional — vidros
fumée, ótimos arma-
rios. Atapetado, c/ cor-
tinas muitas benfeito-
rias — Oportunidade
única. Mais detalhes e
visitas c/ a KAIC —
224-7722 - 231-1544
- 252-2995 a partir de
2a feira. CRECI J-72.(C

CASAS E TERRENOS

BOTAFOGO - Casa R. Passagem
sal. 3 qtos. var. reformada SA*
VANA IMOB. 246-8679. CRECI
0722.

LARANJEIRAS - Gal
Glicerio, vista indevas-
sável, luxo, esquadrias
de aluminio, vidros fu-
mes, ed. 2 por andar,
salão, 3 qtos., 2 banhs.
sociais, todo em már-
more, atapetado, c /
arms. embutidos, gara-
g e , oportunidade a
combinar, SISAL EM-
PREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS S/A. Rua
Montenegro, 1 0 7- A .
Tels. 287-420 2.
267-6046. Dias úteis
2 2 1-0 70 7. CRECI
J-436. (C

ATENÇÃO LEME - Precisamos
urgente de apto. c/ 4 qtos.,
2 slss. dep. emp. neste bairro,
pagamos à vista ÃS horas. PRE-
DIAL LEME TEL. 275-8349 -
275-5449. CRECI J-383.

ANITA GARIBALDI - Sl. 2 Qtoi.
dep. comp. emp: Alug. cent.
vencido. 550 mil. 257-7068.
CRECI 401, frente fachada pas-
tilha.

AV. N. S. DE COPACABANA,
vendo foia frente de rua tf
280m2, Posto 3, c/ contraio,
preço base 10 milhões, inf.
252-0819, Dr. Daniel.

AV. COPACABANA - P. 5. 2/
andar, acarpetado lindo, 2
qtos., sl., co2. banh. Dep. área
lei. 287-4868. Marcar hora.
CRECI 2547.

A POSTO 2. apto. tipo casa, sala
2 qtos. banh. coz. dep3. Só 380
mil Atlanta 256-1501 255-0499
J/772.

A AZEVEDO PIMENTEL saia qto.
sep. banh. coz. grande área
serv. 390 mil Atlanta 256-1501
255-0499 J/772.

'A OTAV. HUDSON sala ato.
sep. banh. coz. 400 mi! Atlanta
255-C499 256-1501 J/772.

A STA. CLARA alto fte. sala an-
pia 2 qtos. banh. soe. coz.
deps, emp. gar, cond, 680 mil
Ac. Cx. Atlanta 2 56-150 1
255 0499 J/772.

LARANJEIRAS - Rua Pereira da
Silva, Ia. locação, vista das-
lumbrante, apt? cem varanda,
salão, 3 qt?i sendo 1 suite,
dep. garagem am edifício com
'"Una piscina play-ground. Ver
hoie JÚLIO BOGORICIN, Av.
Rio Branco 156 I. 18. Tels.
252-2989, 224-0774. (C

CASA NA URCA - Com frente
para 2 ruas em rua nobre, 2
pavimentos t/ jardim, salão, 90
m2, 4 amplos dormitórios, vaga
para 15 carros. Mais detalhes
Filial Lagoa Epitácio Pessoa,
4530 286-8222 até 22hs. Inc.
sáb./dom. SÉRGIO CASTRO
CRECI 22 SC-260.

ÍASA - Roa particular c/2 sa-
l<_s, 3 qlos. banh. social, copa-
coz., dep. empregada, pequeno
quintal c/d Irei (O a estaciona*
mento. CrS 800. Mais detalhes
Filial lagoa Epitácio Pescas,
4530. 286-8222 até 22hs. Inc.
séb./dom. SÉRGIO CASTRO
CRECI 22 SC 286.

A F? SA alto linda vista sala
qto. sep. banh. ccz. deos.
emp. 480 ml Atlanta 256-1501
255-0499 J/772.

AO SALA E QUARTO SEPARA-A
DOS sal3o ei 24 m2 o/jsrto c/y
13 m2 coz. grande ban. dec.
Rco. do Peru 237-9368 CRECI
3381.

LARANJEIRAS -Em
local nobre: Rua Gal.
Glicerio. Excelente apt°
duplex cobertura c/ 2
livings, terraço, sala de
jantar, 3 qtos. (2 sui-
tes), 3 banhs. sociais de
luxo, copa-cozinha de-
corada, dep. completas
e garagem. Vários ar-
mários embutidos. Pi-
sos em tábua corrida,
mármore São Tome,
acarpetado, etc. Preço
Cr$'l 750 000,00, pa-
gamento em 18 meses.
Visitas FUTURA S/A -

EMP REENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS - Av.
Bartolomeu Mitre,
254-A, diariamente até
às 21 hs. Tel.:
267-8149 e

AO POSTO 4 - Excelente con-
jugado, andar a'to, todo decc-
rsdo c/ papel parede, s/ 180
mil Inf. 257-2042 / 237-1564
CRECI 7500.

AO POSTO 5 tranqüilo claro e
indevassável 2 saias / 3 am-

. pios dorms, 2 banh. (cor) coca
/ coz. amplas depds. Apenas
450 mil ent. Aceito BB/CEF Inf.
257-2042 - 237-1564 CRECI
7500.

A SOUZA LIMA 310 - Fte. todo
decor. salão c/2 amb. 3 qtos.
c/í-rms. 2 b^nhs. m^rm. copa-
coz. smcla deps. 2 vagas gar.
escr. 1.650 mil. Aceito C.E.F.
Ver corr local ROCHA. Inf.
RFAL. Av. Copa 599/501. Teis.
254-7967 e 257-9145. CRECI
J-701.

AIRES SALDANHA - Vi s t a
p/mar saião 3 qtos. c/arms.
lodo atap. 2 banh. dec. copa-
coz. deps. gar. esc. Inf. REAL.
Av. C;pa 599/501. 256-7967
e 257-9145. CRECI J-701.

A~CÓNSTANÍE~1RÀMÓS - Alto
saia 2 qtos. c/armi. bsnh. det.
coz. cer dsps. área gar. escr.
In:. REAL. 256-7967 e 257-9145.
CRECI J-701.

AV. COPACABANA - Saieta sa-
Ia qto. separ. c/arm. banh. ;
cor. cer todo reform. Entr. 60

287-89971 mil. Saldo C.E.F. Inf. REAL

- CRECI J-725. (d J&..,4S 
' 256'7W- CRECI

Corretores no focai diariamente até 22 horas.

R.HenriquôOswald^n
Construção:

habita.
Vendas:

clbJULI°BOGORICIN
Sede: Av. Rio Branco, 156 - 8.° andar

Tel.: 224-1717
Copacabana: Rua Barata Ribeiro, 586

Tels.: 256-9396 e 256-9397 J

Sk

B0NSUCESS0
(GALPÃO INDUSTRIAL)

INDÚSTRIAS OU EMPRESAS DE GRANDE PORTE — ta. Locação - Construído dentro dos

padrões técnicos mais exigentes do mercado, em terreno totalmente plano com 22,00 x 66,00 mts.

assim distribuído: Pav. TÉRREO: com 7,60 mts. Pé Direito - área coberta de 1.353,00 M2, com

Vestiário, 3 banhs. c/ Box, Portão de ferro trabalhado com 5,20 mis. de altura. t.° Pav. Salão

com 150 m2, Sala de recepção, 3 Banhs. — 2.° Pav. Nas mesmas características do 1.° Pav.

— Todo acabamento Alto Luxo, Fachada em Pastilhas, Esquadrias de Alumínio — Escadas em Már-

more com corrimão de alumínio, Previsão para Escada Rolante, etc. VENDE-SE NA RUA DA PRO-

CLAMAÇÃO N° 808 — Em frente sede MERCI. Preço 5.600 mil, Entrada: 2.600 mil, Saldo em

6 meses Sem Juros. Ver no local com FRANCISCO XAVIER IMÓVEIS UDA. Tels.: 260-0665 -

260-719) - 260-7451 N--260-8919 
- CRECI 1273.

Concal e Rua Sacopã:

ÚLTIMA OPORTUNIDADE NUMA RARA ASSOCIAÇÃO

A CONSULTAN comunica que acaba de colocar à venda as últimas unidades do mais recente

lançamento da CONCAL, a três passos da FONTE DA SAUDADE. São belos, nobres e luxuosos

apartamentos, de salão, 4 quartos (1 suite) e 4 vagas na garagem (único na Zona Sul). Grande parte

do preço fixo. A maravilhosa vista da Lagoa numa obro com a categoria e o gabarito característico

da CONCAL. Aos interessados, a CONSULTAN recomenda decisão rápida: os apartamentos colocados

à venda na primeira etapa esgotaram-se rapidamente.

domingos.Corretores no local, de 8 às 22 hs., inclusive sábados (C

_ CONSULTAN
Í^XS. IMÓVEIS

*Uma nova visão do mercado imobiliário'

CONCAL vj
Uma etiqueta exclusiva em Imóveis.

Av. Epitácio Pessoa, 874, Lagoa. Tel.: 247-6055.
Estacionamento na porta. CRtCI C07S

MAQUINAS E MATERIAIS.
ACREDITE NO PODER DE
VENDA DOS
CLASSIFICADOS.JB

W_^// ( 1/ __D_7?_^iíP

\ V \\ 1 \ . f&r 1 /âQ\ 0$\ kü^s5ri

UM CLASSIFICADO
É TÃO BOM QUANTO OS
RESULTADOS
QUE ELE TRAZ.

A ASSIS BRASIL fte. 2 p/and.
sala 2 amb. 3 qtos. arms. banh.
soe. luxo ampla coz. azul. d«c.
deps. emp. gar. esc. 850 mil,
ATLANTA. 2SÓ-1S01 e 255 0499.
J-772.

AO SALA QTO - Alto c/vista
na Av. Copacdbana sala qto,
lepar. banh. gde. coz. 320 mil.
Inf. REAL. Av. Copa 599/501.
Tels. 256-79Ó7 e 257-9145. CRE-
Cl J-701.

A POSTO 5 2 p/and. fte. sala
ampla 3 qtos. arms. banh. soe.
copa coz. deps. emp. gtt. esc.
90.0 mil. Ac. Cx. ATLANTA
256-1501 e 255-0499. J-772.

APTO. COPA Vdo. espetacular
3 qtos. sala dep. dec. c/«wmá-
fios. Apenas 690 mil. Urgente.
237-6071. CRECI 7454.

ALDO MOURA LTDA. vende apt.
ótimo local. Frcme. 2 salas. 2
qtos. arm. emb. coz. deps. 450
mil. Sinal 80 mil. Inf. T.
237-9471 e 23Ó-4510. CRECI
J70.

ALDO MOURA LTDA. vend; ept.
quadra praia. Leme. Salão, 3
qtos. 2 banh. so:. coz. deps.
garagem. 880 mil. Inf. T.
237-9471 e 236-4510 CRECI
J-70.

ALDO MOURA LTDA. vende apt.
saía. 2 qtos. 2 banh. soe. coz.
deps. garagem. 650 mil. Inf.
T. 237-9471 e 236-1510. CRECI
J-70.

ATENÇÃO NO POSTO 6 (esqui-
na de Cons. Lafaiete). Ótimo,'iving, 

sia. jantar, 3 qtos, (I
suite) 2 banh. sqc. dep. compl.
garagem « tel. Ver R. Júlio de
Castilhos, 79 — Plantão sáb.
e dom. Tratar Márcio. 266-2991
-' CRECI 2517. 

FICOU mais fácil anunciar no
JORNAL DO BRASIL. Usando
o novo Serviço d* Classifica-
dos pelo Telefone. O ttlefon«
i indispeniával para a reso-
lução da maioria d* seus ne
gócios. Atá na colocação de
anúncios classificados. Com c
Classificado pelo telefono, c
novo serviço do JORNAL DO
BRASIL, basta você discar para
suu anúncio ser publicado am
todas as ediçõos som perda de
tempo ou ajuda do boy. Ago
t», quando vocâ quiser usar os
Classificados como elemento de
venda, us» seu telefone. Ela
vai resolver mais negócios pa-
ra você. Classificados pelo !•¦
lefone do JORNAL DO BRASIL.
Classificados quo vendem.
264-9122. Horário atendimento:
da 2a. a 6a.<feira, das 8:00 às
Ij 12:30h.

ASSIS BRASIL 111 / 302 - Ot.
apto., c/ 3 qtos., sl,, demats
deps., gar. 500 mtl em 1,20 das
e o rest. fin. em 30 ni. T. P.
CORRETORES ASSOCIADOS Av.
Copa 690/ gr. 902. Tel. . 

' 
. .

255-1655, .235-4359. CRECI J-43.
AOS EXECUTIVOS - Espetacular

conj., qto. o sala coz. e banh.
alto luxo e requinte. Bom gos-
to B. Peixoto. Tr. DIMENSÃO
267-7876/ CRECI 7231.

Á. R. LEOPOLDO MIGUEZ -
Slão., 3 qtos., 2 suites, 2
banhs. sociais, copa/coz., dep.
emp., gar. 1.200 mil finan.
Chaves IMOBILIÁRIA BELLINI
- Tel.: 227-7995 - 267-3927
CRECI. 3759. (C

APTO. I p/ andsr. Ia. locação
3 qtos. (1 «uite c/ 25m2) salão

bsnhí, gde., cepa-coz., deps.
gar. a. alto. ótima local 1.40O
mil Fin. direto em 45 meses
Inf. 255-4173 Lourlval Gom:j
CRECI 1487.

A 0/ PRAIA - R. Francisco Si
frie. 109 and. 2 p/ and. sa-
lão 2 qtos. banh. coz. deps.
comps. 160 mil entr. sido. Cx.
Outro B. Ribeiro (rte. alto 570
mil cliv. CIMAR 235-5547 -
236-4314 - CRECI 3573.

APENAS 90 mil entr. sido. Cx.
total 280 mil amplo sl«. qto.
banh. coz. decor. (pronto mo-
rar) Av. Prado Júnior, 1'35 local
Oliveira CIMAR 236-4314
235-5547 C 3573.

APENAS 630 mil « comb. (ur-
gente mot- Viagem) ampla sia.

qtos. tf arms. Banh. coz.,
deps. comps. R. Figueiredo
Magalhães 6«t3 frte. local AN-
DRÁDE CIMAR - Tel. 236-43U
235-5547 - CRECI 3573.

B. PEIXOTO APENAS 370 MU.
SI., qto. suite, tf arm., pecas
amplas gar. esc. Chaves IMO-
BILIARIA BELLINI - Tei.:
227-7995 - 267-3927 CRECI
3759. (C

BARATA RIBEIRO 35 - Fte., 2
salas, 3 qíos., amplos, demais
dep. (150m2), corretor local
1015 hs. ou CHAVE DE OURO

255-6195 - CRECI 7445.

APTO. LUXO NO LEME - Rua
Gustavo Sampaio, sala, 3 qtos,
dep. comp. área, coz. banh.
frente Inf. Tel. 275-3598 -
CRECI J-609 - PREDIAL CON-
DOMÍNIO.

A PREDIAL LEME VENDE - R.
Fig. Magalhães, apto. 2 qtos,
slão, 2 banh. copa-coz. dep.
emp. 650 mil vista. Aceitamos
O.B. C. Econ. Det. Av. Princ.
I.abel 7 - loja 9 - Tel.
2758349 - 275-5449 - CRECI
J-383.

A PREDIAL LEME VENDE - Av.
Copa, conj. coz. banh. frte Á
p/ andar, 260 mil vista. Det.
Av. Princ. Isabel, 7 loja 9 —
Tel. 275-8349 - 275-5449 -
CRECI J-383.

A BULHÕES CARVALHO 3 qtos.
frente pilotis 2 ban. gar. escrit.
dep. empreg. 900.000,00. Ac.
Cx. 267-6836 237-8700.

AO GRANDE SALA 2 qlos,
deps. comp. gar. andar alto.

Tel. 267-1984 - CRECI 2592.
(C

ASSIS BRASIL - Slão. 4 qtos.
c/arms. 2 bhs. coz. deps. gar.
Financ. T. 286-6864 « 247-2198.
CRECI 7615.

APENAS 520 MU 3 qtos. 2 salas
banh. cozinha qto. e banh.
empregada. Tranqüilo. 226-9198
e 216-5363.

ATENÇÃO — Investidor compra
Zcna Sul apartamento 2 quarto.
garagem sem intermediário
Pqa. à vis"!a. Tratar pelo
231-0946 dias úreis.

AV. COPA. 1246. P. 6 c/ salão
— 4 qtos. 2 banh. deps. compl.
gar. n/ cond. 850 mil.
DIMENSÃO. 267- 7876/

_287-1710. CRECI 7231.
AZEVEDO PIMENTEL. Saieta. Sa-

Ia. qto, tf arm. coz. banh. am*
pio. terraço. Tr. DIMENSÃO.
267-7876 / 287-1710. CRECI
7231.

ALTO INDEVASSÁVEL ei vista
- sl., 28m2, 3 qtos., 2 banhs.,
coz., dep., gar., box. Muttimó-
veis 247-8495 287-0070 CRECI
4237. (C

A QUADRA nobre Sá Ferreira,
280 m2 s/ianl.' living. 3 qtos.,
2 bhs. 2 qtos. emp. gar. tel.
257-6045. CRECI 3221.

AV. ATLÂNTICA, sala, 2 qíos.,
coz, banh., área de serviço.
Preço 550 mil a vista. CRÊS.
CIMOV S/A - Rua Constante
Ramos, 114 — Loja. Tels.i
236-2366 - 236-0595 -
237-6630 - 255-5648. CRECI
4818.

A COPA de frente, ótima locali-
ração (Sá Ferreira) sala, 3 qtos.,
garsgem na escrit. banh. c/a-
zulejo arte o teto, coz. (topa,
andar aito s/pilotis. Boa aqui-
sição. Apenas Cr$ 800 mil.
Facilitado. CRESCIMOV S/A -
Rua Constante Rf>mos, 114 —
loja. Tels. 236-2366 - 236-0595
- 237-6630 - 255-5648. CRECI
4318.

COPA — Vendo ap. frente Ru_
Souza Lima tf sl. 2 qtos. deps.
completas. Tratar c/ prop. tels.:
223-3437 ou 227-3534.

COPA - FLAMENGO - BOTA.
FOGO — Compro conj, amplo,
ou sala e qto. tf dep. Tratar
ADLER. Tel.: 221-5546.

COPALEME - Ótimo a 200 m
prata tf talão, 2 bons qtos.
dep. Princ. Isabel, 282 c/ SAU-
LO. CRECI 3782. 225-6180.

(r^imgsoo
COBERTURA

Base 370 mil - Cobertura
com detalhes decorativos, li-
ving, amplo quarto, banh. cozi-
nha Kit, pequeno terraço —
Pronta entreaa — Infs. Tels.:
237-8773 - 265-7466 - 287-4805
- MG 500. (C

AV. ATLÂNTICA - I por andar
salão, 4 qtos. 2 vagas. Inf.
255-1833 e 235-2679 Dorcy Lo-
pes CRECI 371.

AO SALA-OTO. - luxo alto Io.
do reform sinteco sala gda qts
c/ arm esq. alumínio banh. dec
coz tf arms dec gar inf REAL
Av. Copa 599/501 leis. . . .
256-7967 • 257-9145. CRECI J-
701.

A MINHA MENSAGEM, p/ um
bom negócio Rua Décio Vila-
rc 335 sl. 2 qtos. ti armários
banh. cop. coz. dep. emp. oar,
corr. local. Tel. 256-1484. C*E-
Cl '380.

AMPLO 4 qtos. - 1 talão. 1
sala, 2 b. soe. coz. dep. comp.
1 pf and. arms. emb. gar. esc.
CrS 1.400.000,00. Tel
255-1899 - 236-1268. CRECI J.
765.

ALTO LUXO — Domingos Ferrei-
ra 33. 2 salas 3 qtos. tf arm.
2 banhs. amplas císps. gar. Di-
reto 236-6222. Aceilo apto.
menor. CRECI 4152.

ATLÂNTICA 2350 - Magnífico
apt? fte. salão 52m2, saieta 2
amplos qt9s banh. copa coz.
deps. garag. escr. Apenu
1.300 mil. Ver local. Tratar
256-6298. CRECI 1387/2.

APSA — Vende 1 Rua Francisco'Sá 2a. quadra da praia, aparta-
mento de frente. Ia, locação,
de sala. 2 quartos com arma-
rios, banheiro em cor, cozinha
com armários, dep. empregada,
gsragflm/ escritura. 8C0 mil a
combinar. Inf. Vendas AUXI-
LIADORA PREDIAL S/A. Tv.
Ouvidor, 32. Tels.: 222-1418 e
242-6060 - CRECI J-253.

ACEITO CAIXA à vista I.2C0
mil ap. de luxo 4 qtos. 2 sis.
2 banh, deps. comp. t/ casa
jardim vazio ou alugado pf
6.500 mais taxa. R. Pompeu
loureiro, 32/103B. VI no ap.
T. 252 0982 252-855). CRECI
1294.

A COPACABANA - Salão, 4
quartos, vendo — 1 a. locação
alto luxo — Tratar: Tel.: ...
235-3456 - CRECI 4257.

AQUI... O OUE VOCÊ PRO-
CURAVA - Apto. c/ sala am-
pia, quarto, banh., coz., deps.,
Chaves c/ PLANEJA - R. Far-
me de Amoedo 55 — Ipan -
227-7596 - 287-0793 - CRECI
J-269 - PLA-073.

A Sala 2 Qts.
Lindamente dec. apto. du-

plex c/ sala atapetada, coz. 2
qts. c/ suite pequena área.
etc. Apenas Cr$ 560.000,00 a
combinar. CRESCIMOV S/A -

Rua Constante Ramos 114 —

Loia Tels.: 236-2366 - . . . .
236-0595 - 237-6630 -

255-5648. CRECI 4818.

APTO. LOCAL TRANQÜILO -
Rua transversal, loca! iranquilo,
prédio apenas I p/ andar ei
hall living em "L", bsr 3 óti-
mos dormitórios acarpetados,
copa, dep. comp. garage, Eom
preço. Inf. KURT E CASTRO.
T. 266-3132 (PBX). CRECI 2040.
Ref. 17 064. (C

COPACABANA - 2 qtos. Posto
3 rua transversal, play-ground
st. festas, construção p/entrega
em 14 meses. Ótimo apto. tf
living, 2 amb. 2 qtos. sendo

\ 1 juíte, 2 banhs. copa coz,
dep. compl. o garagem. Sinal
apenas 172 mil. Saldo super
financiado. Inf. KURT E CAS-
TRO - Tel. 266-3132 (PBX)
CRECI 4020 - Ref. 17063. (C

COPACABANA - Sala, 2 qtos.,
banh. tUcondo, copa coz.
troa, qto. de empr. • gar, na
escritura. Ótimo praço. Inf». R.
M. EMPR. IMOB. LTDA. Tais.

. 247-3233 - 227.9728 - CRECI
J-745. (C

COPACABANA - Sua grande
oportunidade aplos. frente, 3
qtos., salão, dep. emp,, vaga
gar. piscina, seuna, etc. Ultimas
unidades. P. 630.000. Ent.
50.000 5.200 até chaves. 25
meses. Ssldo 15 anos. 391-9111
CRECI 7155.

AOS SALA 2 QUARTOS temos
3 ótimos aptos, «m Copacabana
— Sá Ferreira, Tonelero Fig.
Magalhães. Informa, ões
235-0030 - 235-0058 CRECI
1.300.

A PRINCESA ISABEL novo pré-
dio misto linda vista ótimo co-
mo investimento 55m2 decora-
do sala qto. arms. coz. banh.
gar. escrit. ROBERTO GIRAO
247-7039 267-7917 CRECI 1822.

AMPLO CONJ. c/ 30m2, c/ arm.
e tej., indevassável, arejado,
bh. còmpl. c/ duchas, louças e
ozuleios cm cor até o teto. Ba-
se 28Ò mil. Ac. Cx., B.B. - Etc.
Ver à Av. Cop. 360/ 1C02. Tel.

237-4302 e 266-6170. CRECI
3580.

ALTO LUXO FIGUEIREDO MA-
GALHAES - Salão, 80 mJ, li.
jantar 4 qtos., arms. 3 banhs.
copa-coz. 2 qtot., emp. ar cen-
trai interfone, gar. 287-3344 -
267-969» - CRECI 1022.

A XAVIER DA SILVEIRA - Oti-
mo, alto, sala, 3 qtos., arms.
bah.. luxo, deps. CrS 760 mil.

PAULO BU5TAMANTE -
236-4179 - 236-5877 - PB 149
CRECI 480.

AO DE 3 QTOS NO POSTO 6
- Salão c/ 2 amb. 2 bhs. luxo,
deps. c/ 2 qto,, gar. CrS 1.250
mil PAULO BUSTAMANTE -
236-5877 - PB-187 - CRECI
480.

AO DE 3 QTOS. POSTO 4 - Sa-
Ia l, arms, 2 banhs. depi. ga-
rage. CrS 800 mil. PAULO BUS-
TAMANTE - 235.5311 -

255-2425 - PB-120 - CRECI
480.

A 5 DE JULHO
opto — Living,

— Excelente
3 quartos tf

arms., 2 banhs.» coz., deps.,
gar — 750 mil fac — Chaves c/
PLANEJA — R. Farme de Amo»,
do, 55 - Ipan - 227-7596 -
287-0793 - CRECI J-269 -
PLA-012.

APTO. JOINHA frent» c/ mó-
veís. Vende-se c/ tudo. Rua Do-
mingos 125. Chaves telefones;
236-4889 - 236-6293. CRECI
4074 - SINO DOURADO.

APARTAMENTO DE
FRENTE PRÓXIMO A
PRAIA — Sala, três
quartos, com armários
e m butidos, banheiro
social em azulejos em
cor até o teto, copa-co-
zinha, dependências
completas de emprega-
da. Entrada de C r $
250.000,00. Saldo em
até 15 anos em forma
de aluguel. Na Rua Ro-
nald de Carvalho, 175/
1002. Corretores no lo-
cal de 9 às 18 horas.
ou na DELFIN IMOBI-
LIARIA. Av. Copacaba-
na, 10 3 9. Telefones
257-1932 e 257-1933.
CRECI J-579.
A QUARTO-SALA - Deps. andar
alio, de frente ótima eport p/
morar ou renda: IOBVS IMO-
VEIS LTDA. R. Miguel Lemos,
67-A Tes. 235-0939 255-2173.
J-710. (C

A TONELEIROS - Magnifico ap
to. sala e quarto sepè*ados im-
pios banheiro e cozinha luxo
4 p/ and. corredor e portai
em lambris 370 mil. Inf.
WAN-MAR. 256-9986 -
256-5442. J-640.

ATENÇÃO - Posto 6. Vdo.
ótimo ap. c/ salão, 3 qts. arm.
emb. banh. e tavabo tf az. em

cores até teto, copa-col. dep.
emp. área c/ tanq. garage n/
oic.-it. frte. Ac. Cx. BB., Ver
hoie Av. Copac. 1194/902, cor-
retor hoie local, inf. tf SOA
RES IMÓVEIS, Tels. 256-5937
- 255-1685 - CRECI J-526.

AV. COPACABANA 1181 - tx.
cel. apto. fte. sala 30 m2. 3
qtos. banh, luxo copa-coz. tf
arms. ampla área serv. deps.
compls. garage escr. 750 à vis-
ta (aceita caixa) ou 850 financi-
ados ver corretor local. Trat.
WAN-MAR. 256-9986 J-460/789.

APTO. CONJUGADO - Podendo
ser transformado em quarto e
sala separados, acarpetado,
arm, embut. banh. e coz. azu-
leiòdos até o teto. Cr$ 270 mil.
Mais deta-hes Filial Lagos
Epitácio Pessoa, 4530. 236-8222
até 22 hs. incl. sáb./dom. SER-
GIO CASTRO CRECI 22 SC-240.

ÃPTÕ, 907 Rua Fernando Men-
des, 28, vendo frente grande
vazio vista pf mar, 2 p/ and.
elevador privativo, 2 qtos. sis.
coj. banh. área tanque dep.
comp. Preço ver 9 às 12 e 14
às 18 no ap. 907. CRECI 2619/
275-9731.

COPACABANA - Apto. frente,
salão atap., cort. 4 qtos. Cf
arm. emb, 2 banhs. sociais, co-
p<>coz. dep. emp. garagem.
250m2 área útil. 2 p/andar.
Aceito trooa imóvel menor ve-
lor. St. 0019 - SETEP IMO-
VEIS - Inf. até 18 hs. sáb.
dom. Av. A. Peixoto, 455/1206
- Tel. 722-4428 - CRECI 176.

IC
COPACABANA - Rua Barata Ri-

beiro, 593. Sala. qto., banh.,
coz., área e jardim inverno.
Reversível 2 qtos. Sinal
Cr$ 50 000,00. Saldo -financiado.
Corretor n/local 254-2120 (2a.
a 6a.). NIGRO. CRECI 2185.

(C
COPACABANA - Apto. frente,

3 qtos, $Ala, ia lão, banh. so-
cia], copa-coz. à^p. emp. área
serv. excel. est. conservação.
St. 0041 - Melhor Inf. Av. A.
Peixoto, 455/1206 - Tel.
722-4428 até 18 hs. sáb. dom.
CRECI 176. (C

COPACABANA - Conjugado
junto à praia. Sala atapetada
tf arms. amplo banh. o kit.
Aceitamos CEF. Tels. 287-3647
e 247-5333. CRECI J-666. PON-
TOPLANTA S/A. (C

COPACABANA - 3 QUARTOS
POSTO 5 - 220m2, excelen-

te local, 1 por andar, galeria,
2 salas jardim inverno, 3 qtos,
2 suites, 2 banhs., copa, cot.
área sorvico, dep. garag*.
Ótimo preço, excelentes cond
pagto. Inf. KURT E CASTRO

T 266-3132 - (PBX) - CRE.
Cl 2040 - Ref. 17031. !C

COBERTURA DUPLEX prox. Pra-
ça Eug. Jardim, (270m2), c/ia-
lão em L, copa, coz. c/arms,
embts. 2 banhs. sociais, 4 qrca.
arms. embts., bar c/ teto re-
baixado, terraço, área de ser.
viço, deps. compls. indevas-
savel. Preço facilitado, t com-
bnar. CRESCIMOV S/A - Rua
Constante Remos, ]i4 — Lo|a.
Teis.: 236-2366 - 236-0595 -
237-6630 - 255-5648. CRECI
4818.

COPACABANA - Vendo 2 qtos.
sala, copa, coz. depend. gara-
gem, alug. Rua Barata Ribeiro,
302/ 206 tratar tels. 237-8430
ou 288-9840 E.F.I. CRECI 4490.

(C

A POSTO 5 - Sala, 3 atos., 2
banhs. sociíiis, depí. Ótimo =p-
tos. s/ gar?gem Base 750 mil
f.nanc. direto até 1 mo. TO-
BY'S IMÓVEIS LTDA. R. Miguel
Lemos, 67-A Teis. 235-C939
- 255-2173 J-710. ÍC

'A RUA GUSTAVO SAMPAIO
576'804. Clima floresta salão,
3 qtos., 2 varandas deps. gar. j
V«r local. Base 770 mil. Tel-,.
257-4648 _ 236-4899. CRECI
4074 - SINO. DOURADO. I

BARATA RIBEIRO 727/104 - Sa-
Io e qto. sí.p. tf área serv. c/
tanque. Gar. escr. 230 mil a
comb. 257-7068. CRECI 401.

A GUSTAVO SAMPAIO excel.
apto. sala e quanto separados
banheiro cozinha 420 mil facei-
ta Caixa) Infs. WAN-MAR
256-5442 - 256-9986 J-640/819.

A INHÃNGA N? 7 excel. apto.
novo ótima sala 2 qtos. c/
arms. b,-,nh. coz. deps. compls.
gsraq» 700 mil (;:eita Ca'xa)
Ver corretor local. Trat. WAN-
MAR 256-9986 J-640/821.

RAMOS 99 ex.
alto 2 p/ and.
arm. bonh, luxo

A '-'.iNi TANTE
cet. apto. snd.
sala 2 qtos. tf
COpa-COZ. depS. COmO::. g.JTdt.2
es;r, 750 mil (A;e ta Caixa] Ver
correíor local. Trat. WAN-

MAR 2f6-9085_J-64.J ' 629_
ÁTONELEROS excel 

"apto. 
fie.

2 p 
' *nd. sela 2 qos. tf arms.

2 b.^nhs. gde.. copa-ctz., cieps.
sera-ada garígi es:' 650 m.
tareta C^ixa) Infs. WAN-MAR
256-9586 - 2:0-5442 J 6-10/660.

COPA. — leopoldo Miguez —
Todo 6° and. 3 sis. gdes./ 3
qtos. (arms. embuls.) copa 2
bans. (possib. 2 suites) lavand.
coz. gde. desp. 2 áreas. gar.
270m2. Profa. DELARUE -
267-7027 C267-8533. CRE-
CI-7328.

COPA"- 119 and. Lindo - SI./
3 qtos. (arm. embut.) atapetado
ban. coz. gdes. área. deps.
Profa. DELARUE - 267-7027 •
267-8533. CRECI-7328.

COPACABANA. Apar-
tamentos com vista pa-
ra Lagoa — sala, 3
quartos com armários
embutidos, 2 banheiros
sociais em azulejos em
cor até o teto, cozinha,
dependências comple-
tas de empregada, ga-
ragem em escritura. En-
trada de 250.000,00.
Saldo em até 15 anos
em forma de aluguel.
Vá ao local. Rua Pro-
fessor Gastão Bahiana,
496 com entrada tam-
bém pela Av. Henrique
Dodsworth, 133. Maio-
res informações n a
DELFIN IMOBILIÁRIA -

Av. Copacabana, 1039.
Tels. 2 5 7-1932 e
2 5 7-1933. C RECI
J-579.
COPACABANA - 1 salão, *

quartos — Vendo alto ium» —
Financio — Tratar Tel.: ... „,

J235-3456 
- CRECI 4257.

COPA — Sjião 3 qtos. tf arm.
2 bhs. ccz. bh. gar. Só 6C0 mil
facii. "ACãO". Vol. Pátria 452.
tels. 264-0380, 286-0097. CRECI
18J7 até 22__h;_.

AGORA, para anunciar em todi»
ai adições do JORNAL DO
BRASIL, basta tolefonar para
264 9122 Horário da «landi.
mento: de 2a. a 6a.feíra d«t
Sh ás 18h _0m. Sábado d. th
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COPA - 2 qlos. d .rins. bh.
ccz. dep. gar, 

"AÇÃO". Vol.
Pálria J52. 264-0983, 286-0C97.
CRBCI 1847 alé 22 hs.

COPA — Sla. qios. sep. melhor
pcnio. Oport. ió '90 mi! facili."AÇÃO". Vol. Pai:;,. 452 -
266-0330, 286-0097 CRECI 1817

_8lé 22 hs.

COPACABANA - Com
vista panorâmica. Exce-
.ente apt0 de sala, 2
qtos. banh. cozinha,
dep. completas e gara-
gem. Novo, pronta en-
trega. Rua Barão de
I p a n ema. Esmerado
a cabamento: pinturas
plásticas, esquadrias de
alumínio, vidros fu-
mée, etc. FUTURA S/A

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS - Av.
B a r t o I omeu Mitre,
254-A, diariamente até
às 2 1 hs. Tel . : ...
287-8997 e 267-8149

CRECI J-725. (C
COPACABANA - Vendo opto.

sala quarto coz. banh. Av,
Copacabana 115/ 901. Honório
14 às 18h ou tal. 274.8320 mar-
car hora.

ÇIRAl vende cobertura luxo
prédio novo 4 qtos. salão, pis-
.Ina sauna. 2 banhs. soes. gck\
terraço, garagem. — Inf.
256-8440/ 236-6303 J. 600.

COPA - FIAM. - BOTAF. -

Compro p/ clientes aplo. de
I, 2 e 3 qlos. alé 700 mil a
vista. 261-3806 - Ci-ECI 3.35.

CONJUGADO lindo d salot. qt
sep banh coi em cor aceito
Caixas var R. Barata Ribeiro
450/604 leis. 236-6293 - . . .
236-4899. CRECI 4074 "SINO

DOURADO."
COPACABANA PROX. PRAIA -

Exc. coni. c/vista p/ o mar,
amplo salão, saleta, kit banh.
serve p/comércio. A, MOREIRA
LEITE IMÓVEIS. 2 3 2-9402,
222-9422 - CRECI - 4290. (C

CIRÃL - Vende ól. aplo. Barata
Ribeiro 1 p/ andar 4 qts. 2 sis.
vrda. sl/ jantar, 2 banhs. soes.
dops. compls. garagem. Inf.
256-8440, 236-6303 J-600.

COPACABANA - Apl. 202, -
Rua Barata Ribeiro, 48, com
vaga na garagem, sü^s, 3 quar-
tos, coz. banh.( e derruis
¦dependências, sara vendido em
Leilão Judicial, 3a. teira, 21 dj
Setembro, às I6,C0 hs. no lo-
cal. leiloeiro LEMOS. Tels.
.52-4595 o 222-0742.

COPACABANA - V. ap. con-
jugado R. Gustavo Sampaio 676
_p. 1019. Cbiv. porl. CrS 240
mil. T. 22-7226 (237-5104 -
SILVIA - CRECI 1909). A:.
Cxas.

©^500

4e_ft___r^smgsoo
1 QUARTO

SALA E QUARTO - Junto ac
Copacabana Palace c/45m2, c/
arm. semi dacorado c/ cuilina,
ar cond. cxcie. acabt? forrado
em oapsl de parado, pronto pi
morar ou alugai. Apenas 350
mil. Inf.. 1nl«. 237-8773 I . . ¦
265-7466 / 287-5979 - MG SOO.

SOO

LINCO E REQUINTADO - Sala
qu3rro binh. coz. frente A
p/ancl.r. P/p.ss-a t:no gesio.
Ru. Sá Ferreira 234/204. CRBCI
1072.

Liberte-se
Viva c/o mar e as mon-

tanhas num 2 quartos acima

do Leme. E' só ligar

265-7355 Pa. ver.

IEME 3 QTOS. - Vendo mag-
n/fico aplo. todo frente p/
mar, varanda, salão duplo, 2
g.r.g.ns, 2 quartos empre-
gadas, suite, 2 banheiros pra-
dio luxo, novo, ótimo preço
à vista ou bastante facilitado
direto pelo proprietário ou
aceito' C.ixa. Ver local Rua
Gustavo Sampaio, n? 710. Pro.
curar Sr. DJALMA.

MAGNÍFICA OPORTUNIDADE -
10? andar rlonte 4 qlos. 1 suite
todos c/ arms. emb. jacarandá
2 banhs, márm. salão 2 amb.
hall requintadament» dec. 6 ar
refrirj. vaga escrit. «te. T.
275-8974.

NOVINHO p/ morar »pl9 1001
salão, 3 qtos, 2 banhs, dep.
emp. gar. entr, 380.000. Saldo
ac. B.D. Cx. Econ. CRECI 1450.
225-6092.

NÃO ANDE EM VÃO - Sala
22 m2, 2 quartos 1 c/ arm.
banh., cot., deps., gar — Pátrio,
Ipan - 227-7596 - 287-0793
R. Farm» de Amoedo, 55 -
fac. - Chaves c/ PLANEJA -

CRECI J-269 - PLA-866. __

NOVA CINELAND1A, loia térrea
c. garagem — Fdctl. pagto. em
cond. excepcionais, até mesmo
p/ investidoras. JN IMOVEli

R. Conde Bonfim, 685 _li.
213 T. 283-9194 - CRBCI J-739.

3 QUARTOS
Post:; 3 - 10? and. fronte,

apenas 740 mil, hall, salão, 3
dormls. (1 suite) 2 banhs. coz.
e copa, d_ps. compls- empr.
área de serv. tudo cm exct_.
fitado de habltabilldade: Infs.
Tels. 237-8773 / 265-7466 /
237-5999 - MG 500. JÇ

5 JULHO - Sla. qto. sep. coz.
bh. dop. ACÂO - Vol. Pálria
452. Tel. 266-0830 - 286-0097.
CRECI 1847 alé_22_hs.

ÜÃIA/QUARTÕ"- Fte. finamente
de:orado c/ banh. e cozinha.
Av. Copacabana, 371/ 408.
Ofimo prédio, corretor loc_l ou
CHAVE DE OURO - 255-6195
- 155-1374. CRECI 7445.

mgsoo
1 QUARTO

Av. Copacabana — 99 and.
semidecorado — C/ sala, quar-
to, c/ arm. ar cond. banh. coz.
ótimo p/ renda ou uso pró-
prio. Pronta entrega. Infs. Tels.:
2250579 237-8773 287-5999 -
MG-500. (C
VENDE-SE qt? sl. dep. emp. e

vaga na gar. Linda vista. Prin-
cesa Isabel, 300-407. Tr. 2a.:

_256-43l8.
VÉNDÕ APTO. - C/ salão, qlo.
coz. banh., qto. e banh, de
empreg. e área de serviço.

_Aco_ito Caixa. Tel. 275-1337.

VENDE-SE ÓTIMO APTO." - Av.
Copacabana 1 246/603, 4 qtos.
2 sis, 2 banhs, deps, compl, —
Ver local - CrS 800 mil -
Trai. Tels.: 227-0708 e 
287*2624 — Sr. José ou Amau-
ri.

AQUELA COBERTURA NA BARRA
Quase 400 m2 abertos para o sol, o céu, a brisa, da Barra

Prá começar, a área real do único apartamento de cobertura no maravilhoso
Edifício Sachet é de 381,87m2 sendo que um terraço é de 72,25 m2 e o outro
de 26,73 m2.

Já sentiu a barra?
Sala de estar e jantar com 32,18m2, 3 quartos (1 suíte com closet), banheiro

em azulejos decorados, toilette, cozinha em azulejos decorados, uma área de
serviço de nada menos que 18m2, quarto e banheiro de empregada, 2 (duas)
vagas na garagem.

O elevador vai até a cobertura porque quem paga,Cr$ 2.100 mil (finan-
ciados em 15 anos) não está a fim de subir escadas.

O edifício, sobre pilotis, acaba de ficar pronto e tem fachada em mármore,
esquadrias de alumínio e vidro fumée.

Se você procurar rapidamente os escritórios da Ipiranga lá mesmo na Barra
ou no Centro, vai poder estar morando na Av. Alda Garrido n.° 353 já neste
início de primavera. (193)

^

Empreendimentos Imobiliários S.A.ipiranga
I Av. Rio Branco, 99-7.'- Tel.221-3.2_ _mà¥

¦ Av.Sernombctibo, 1976-Tel.399-1088 ^^m^
T. Carlos Magalhães - CRECI 1700

^
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mgsoo

OPORTUNIDADE - C-niu.sdo
ampio. Claro, alto. Ótimo esta-
do p/ 170 mil. CHAVE DE OU-
RO - 255-6195 - 255-1374 -

CRECI 7445.

OPORTUNIDADE 2 pi andar
frente v_zio ótimo estado por-
taria mármore sala 2 quartos
coz. banh. d bancada mármore
deps. compl. emp. 5C0 mil. Ac.

-Cxas. Ver Travessa Santa Mar-
garida, 24 apto. 201. Corretor
no local. CRECI 4987.

OPORTUNIDADE - 2 qtos. 1
suite sl. 2 amb. vaga escrit. Ia.
loc. andar alto vista montanha.
T«l. 275-8974.

CONJUGADO
119 and. de frente, pronta en.

trega, visitas Av. Copacabana,
427 apto. 1 101, tralar direta-
mente 2a.-feira. Tel.: 287-8996.

COPAOABANA - Olimo quili-
nele c/qt9 coz. « banh. Aceila
Caixa, «te. Inf. 249-9478. GON-
ÇALVES. CRECI 6960.

COPACABANA vendemos exce-
lente aplo. de frente c/ sala,
2 qtos., copa coi. bnnh. área
d« serviço, azul. decorados até
o teto, garagem na escritura.
Cr$ 670.000,00 à vista aceita*
mos qualquer órgão financeiro.
Vor R. Barata Ribeiro. 630 apto.
901. Tralar OIYMPICA IMO-
VEIS da 9 às 20 lis. incl. do-
mingo. Tel. 396-7775 - CRECI
J-445. (C

. DMPRO m.u uso cor.j.g. grd.
cu sala qto. sen. Não a:, in-
crm. T. 275-2372. Das 16 às
17 h. D. úteis.

COBERTURA - Duplex vista p,
mar quadra da pral-a Moderno
novíssimo c/ amolo terraço c/
bar living, 2 salas 3 (.tos. <-/
arm. 2 banh. so:. copa-cozinha
e dep. compl. Baratiâilmo V-er
R. Boüvar 38 port. T. 242-5049
CRECI 2774.

COPACABANA vdo. à vista meu
apto. alto luxo, 4 par andar,
frente, sala e qto. sep. Dire.o
proprisl. Não aceito in'ar. R.
Constante Ramos 68/ 202.

COPACABANA" - Apto. sala,
quarto c/ arm. coz. banh. luxo,
geraqs 55m2 c/ móveis.
360.000 - 256-9374 - CRECI
550.

POSTO 4 - R. Transv. 280 m2.
Apto. luxo, 8? andar, 1 p/ an.
dar. 1.600 à vista ou financia-
do. Tel. 236-1168. CRECI 2164.

PAULA FREITAS - Junto ao mar
ótimo apto. vendo hoje. Tols.:
236-6293 - 257-4648. CRECI
4074. SINO DOURADO.

POSTO 6 - Do frente - Av.
Copacabana 1302 - 109 andar
c/ requintado acabamento —

p/ pronta entrega em estada
de novo — c/ salão — 2 qts.
(eram 3) — arms. embs. em
cerejeira 3 apar. ar cond. lus*
três — todo at.ipet.ido — etc.
banh. social em fino acabamon-
to — dops, completa e gara*
gem na escritura — Esquadrias
de aluminio. Ver no local ex*
clusivamonte sábado • domingo
ti Osmar outros dias tratar c/
Paschoal das 12 as 18,30 hs.
CRECI 301.

vTO>
mg 500

1 QUARTO
COM AMPLA VISTA - 9.0 and.
de frente, rua tranqüila, exete.
aaraçâo e iluminação, atapetado,
ar condicionado, cortinas, c/hali,
safa, e quarto separados r/exc-
te. armário, banh. e coz. c/
azulejos decorados, área de serv.
banh. empr. Base 403 m I. Infs.
Tels. 255-6795 / 225-2985 /
287-9096. MG 500 (C

VISITE AINDA HOJE - Sala c/
2 ambs. 30 _i2, 3 quartos c/
arms. banh. social, cot., deps,
gar — 850 mil — Chaves c/
PLANEJA - R. Farme de Amoa-
do, 55 - Ipan - 287-7243 -
287-0793 - CRECI J-269 -
PLA-905.

VENDO 2 aps. Av. Copacabana
ê Rua Toneleros — sala 2 quar*
tos etc. Dr. Uchoa. 237-5964.

VENDO - Na Rua Miguel Lemos
25/701. Luxo visra paro o mar.
Negócio de ocasião com ares
de 135 m2. Preço CrS
900.000.CO. Ver no local.

NA BARRA, LINDO EDIFÍCIO COM PISCINA
Apenas 2 excelentes aptos., financiados em 15 anos

Prá começar, o Edifício Conde de Sade já está prontinho e tem piscina,
playground e outros confortos para quem sonhar com a gostosa e tranqüila
vida na Barra.

Os 2 úlfimos apartamentos à venda têm 3 quartos (inclusive suíte, como
convém), salão com piso em lajotão, lavabo, copa, cozinha e banheiros em
azulejos até o teto, esses detalhes de acabamento bem cuidado.

Só depende de sua decisão rápida a mudança imediata para a Barra de
crescente valorização. Seu novo endereço é Rua Rodolfo Amoedo, 317.

O preço é pra fechar logo o negócio: Cr$ 1.300 mil com financiamento
em até 15 anos pagando por mês menos que um aluguel, Cr$ 7.818,89.

Procure agora mesmo nossos escritórios no Centro ou lá mesmo na Barra.
(192)
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CASTELINKO
Apartamento c/servIcos da Ho- I ,,7? 

°nd»r - Fronte, salão d
lei - Prático e confortável, es- I i00 .-Tl2', circulação, 3 exetos
quina de Aimte. Gullhcm, d l oarmits. (1 duplo) Iodos d arms.

arando, sala c quarto d cio-1 3, banhs. ampla coz, copa, du-1 pia deps. empr, garagemacarpitado, banh. c/ piso
e büncada de mármore, coz.
área de serv, pavto, recreativo
c/ sauna, piscina, bar, etc, si-
nal 100 mil parte fácil tt. saldo
em 50 meses. Infs. Telefones:
28794.17 / 255 67.5 / 265-982.1
- MG 500._ (Ç
AO DE 3 ÜTÕS NO" 1PA - Sa-

lio, 3 qtos, bh, lavabo, deps.
gar. CrS 1 milhão. PAUtO BUS-
-AMANTE - 236-417? -
236-5877 - PB-324 - CRECI
480.

AO D. 2 QTOS NO IEBLON -
At-pet ndo, sala, bh luxo, coz.
ire_, bh. emp. CrS 400 mil. Só.
PAUtO BUSTAMANTE -
235-5311 - PB-305 - CRECI
480.

J)

ALTO LEBLON - Em
seu recanto mais nobre
e privativo: Rua Sam-
baiba; Ed. de altíssimo
luxo, em centro de ter-
reno c/ apenas 8 ap-
tos. Dispomos do 7° e
8o c/ a cobertura (du-
plex). Aptos, de hall
privativo, recepção, li-
ving, varanda fechada,
sala de jantar, toilette,
4 amplas suites, exce-
lente copa-cozinha c/
despensa, 2 qtos. em-
pregadas, 3 e 4 vagas
de garagem. Perfeita
iluminação e aeração.
Vista p/ o mar. Novo,
pronta entrega. Área
real: 450m2 e 623m2.
preço 4.200.000,00 e
C r $ 4.000.000,00 a
combinar. Chaves na
FUTURA S/A - EM-
PREENDIMENTOS IMO-
BIUARIOS - Av. Barto-
lomeu Mitre, 2 5 4-A
diariamente até às 21
hs. Tel. 287-8997 -
267-8149 - CRECI
J-725. _ (C
Ã NASCIMENTO"'SILVA - Sala,

2 qtos, arms, bh. luxo, deps.
gar. CrS 800 mil. PAULO BJS-
TAMANTE - 236-5877 -
235-5311 - PB-308 - CRECI
480.

estado de habitabílldade. Ba-.s
2 3j0 mi-, ou seu imóvel menor
pode entrar no ne-ciócie. Infs,:
Tels.: 2374305 - 

"237-0685 
-

2259208 - MG 500.

COBERTURAS DUPLEX d pisei,
na, com vista e erna para o
mar e lagoa, no pento mais
nobre do Lebion — prédio
p-onio c/ entrega imediõla -
Io pavimento, salão c/ 53.CO
rm. — 3 ótimos quar.03 sendo

1 suite — 2 banheiros sociais
_ I loiler» de fino_ qoíío, linda
cozinha em tónn.cà e pi^o tipo
italiano, dep. emp. — 29 pavi.
mente, terraço coberto e des-
ciborto c/ p.<.o em pedras São
femé. piscina, copa, banh.iro
social e jardineiras — 3 vagas
cobertas na g_rag;m garantidas
na eicriíura — preço. Cr$ 2.800
mil — financiamento em até

anos sem comprovação de
renda famiiicr — construção e
vendas "IRAPUAN" - correto-
res no local à Rua Timóteo
da Costa 603 dlariamon.e até
as 20 hs. - CRECI 3305. (C

COBERTURA única no andar -
1.700 mil. Terraço 80 m2, sa*
lão 45 m2, 3 quartos c/arms,
(suite), 2 banhs, copa-coz. deps.
gar. Chav». c/ PLANEJA. R.
farm- da Amoedo, 55 - IPAN
- 227-7596, 287-0793. CRECI
J-269. PLA-804.

CENTRO d« terreno — índevas-
-avel - salão, 3 quartos, 2
brnhs, copa-coz, deps, gar. . .
1.500 mil. Chaves c/ PLANEJA
R. Farma de Amoedo, 55 -
IPAN - 287-72.13, 287-0793.
CRECI J. 269. PLA-124.

mgsoo
1 QUARTO

JUNTO A MIGUEL LEMOS
Apto. c/- sala, gt. coz. banh., |
50m2, ótimo investimento. Ba-
se 320 mi!. Pronta entrega.
Infs. Tels.: 255-7,95 - 
225-866.1 - 287-8946 - MG-
500. VC
VENDO APTO. SALA 2 QTOS.

banh. coz. e dap. vaziu em
prédio d_ 2 por ..ndar. Rua Fe-
lipo 0'iv3:ra, 7 apío. ^02. Ver
local e tratar 3928332 CRECl
343.

COPACABANA - Vdo. aplo.
211, na Av. Prado Júnior, 135.
Chvs. no aplo. 202. Trat. tel.:
252-1540.

COPA chaves c/ porteiro v_zío
frenre vista p/ mar salão, 2
qtos., dep. comp. armt na coz.
azulejo alé o teto ar-cond. Ver
Rod. Dantas, 89 apto. 901 5C0
mil à vista e direto não õceito
Caixa nem inlermecviário
258-2572 e 252-1562.

DESEJA APTO - Em
Copacabana de 3 ou 4
juartos? Temos vários
nas Ruas Bolivar, Leo-
poldo Miguez e Santa
Clara. Infs. Dona Áurea
237-8430 e 288-9840
E.F.I. IMÓVEIS CRECI
4490. (C
D. MARTINElll - Avalia s/
imóvel t/ despesa» • vende
«m tempo record trata-se de
toda doe. p/ obtenção de
financ. R. Barata Ribeiro, 774/
409-10 Tels. 256-060 1 -
255-3601 d. II 20 hrj - C.
3407.

D. MARTINElll Vd*?. 2 sl-o
3 qtos deps frete vxio todo ref
preço barato ac Cxa etc. base
750.000 Tr. 255-3601 257-5588
256-0601 C 3407.

2 QUARTOS
Novo Leme — Com salão

(25m2) 2 amplos qls. (1 suite)
2 banhs. de luxo ampla coz.
copa deps. empr. garagem, pré-
dio com playground, bosque,
salão de festa, sauna, vista pa-
ra montanha e mar. Ver com
corretor da MG 500 no local.
Rua Gustavo Sampaio, 710 apt9
1305 ou Tels. 237-9447 /
237-4308_/_225-0579 - MG 503.

POSTO 6 — Maravilhoso aplo.
salão, 3 quartos c/ arms,

banh, copa-coz, deps, gar. - .
1.260 mil fac. Chaves d PIA.
NEJA R. Farme de Amoedo, 55

IPAN - 287-7243 / . . .
207.0793. CRECI J. 269. PIA-

J37.
POSTO 6 — Ed. gabarito salão

3 qtas. escr. l bsn. dep. comp.
gar. ótimo preço facilitado
leis. 257-9339 236-C079 CRLCI
553.

POSTO 5 - Qdra. Praia vdo. 2
q. e sla. e deps. luxo Cr$ 420
mil tenro outro q/ e s./ Tel.
I!..5'i5..0 P«3dro Gomes.

VENDO Ao. Barata Ribairo, sala,
quarto conjugado, vazio Pço.
155.0C0.00 à vista Trstar c/
proprietário TeL_255-8310.

D. MARTINElll Vde. sla. 2 qtos.
deps. est p/ auto térreo, Rua
tranq 370. ac. Cxa etc. Ver R.
Maracanaú 12/ 101 tr. 256-0601
257-5588 255-3601 C 3407.

mgsoo
CONJUGADO

Apto. coniugido — Santa Cia-
ra prox. a Barata Ribeiro, fina-
m^nte decorado, atap-. tado, ar
cond. exete. acabto. Apenas 310
mil. Infs. tels. 255-7895 / . .
225-8664 - 287-B946 - MG 500.

(C

CASAS E TERRENOS

SUPER-LUXO, COM TODO O REQUINTE
5 qto.., entrega imediata e a mais linda fachada da Lagoa
Sd existe edifício que pode ser classificado como de alto gabarito, é este que acabou de ser

construído na Av. Epitácio Pessoa, 756.

A fachada, com elegantes colunas de concreto aparente fechando em arcos no topo, esqua-

clrias de aluminio anodizndo na cor marrom-grafite e vidros fumée, destaca-se como mais belo
"design" arquitetônico da Epitácio Pessoa. ' (

Passando pelo hall de entrada de macios tapeies e paredes de revestimento camurça, você

sobe em moderno elevador de aço inoxidável para chegar a um apartamento de cinema, com

vista elerna para as quadras de tênis do Club Caiçaras, a Lagca e o maciço verde do Corcovodo.

Salão-living om láboa corrida ipê tabaco, 5 quartos (sendo 2 suites), sala íntima que é quase

um salão, lavabo, banheiro social completo (com banheira em mármore), ar condicionado central,

cozinha daquele tamanho com 2 grandes bancas de mármore e pias de aço, área de serviço onde

poderia caber um automóvel, 2 quartos de empregada e entre eles um banheiro que tem até box e bidê.

Um edifício de aponas 5 residências (1 por andar, é claro) e 15 vagas na garagem, com

play-ground no mezzanino.
Venha logo fechar negócio na Ipiranga. (197)

Empreendimentos Imobiliários S.A.

^

Ipiranga
H Av RinBrnnrn W- 7' -Tel .221-3322 V-h_____FAv. Rio Branco, 99- 7." • Tel.221-3322

Av. Sernombetiba, 1976 - Tel. 399- 1088
T. Carlos Magalhães • CRECI 1700

A UMA ODRA. DA PRAIA - lo-
bion - Apto. 140m2 - Salão
40m2, 3 qtos., demais dep.,
gar., n/ escr. — 2 p/ and. —
1.300 mil - Te-!. 205-8485 -
CRECI 2601.

ARPOADOR - Rua Bu-
lhões de Carvalho, 271
- apto. 202. - Inde-
vassável, trecho mais
tranqüilo, vazio, entre-
ga imediata, sala, 3
quarlos amplos com ar-
mários embutidos, em
excelente estado, 2 ba-!ses s' iu,r°s

D. MARTINElll VDE: sláo 3 qtoi
d arms dops amplas 10 anos
consi frte ver Av. Ataulfo d»
Paiva 615/ «02 Ir. 2Sü.060i
857-5588 C 3407.

D. MARTINElll - Vd. sl-o J
qtos 2 bons soes Ia loc fio alto
iuxe 2 v. de garagem ver k.
Montenegro 121/502 cor na
port »/ 18 Ir. 256-060 1
257-55.8 255JJ601C 3407.

DEIFIM MOREIRA' Ia. iõcTçâo"
1 p/ andar living 4 qtos. 2
banhs. copa*cox. dapi, 2 v.
9ar. Aceito permutas ROBtRTO
GIRÃO 247-3767 2 6 7-7917
247-703» CRECI 1822,

DOIS QUARTOS, sala, 2 banhei-
ros soe bis e 2 vagas na gara-
gem. Vista p/ o mar. Financ.
em até 15 anos. En.rega em
12 meses. Ver o local à Rua
Prof. Brandão F;lho, n? 111.
Infs. J. E. Aguirre. Av. N, S.
oe C.pncab.ni, 1018 sala.-. 203
e 207. Fones. 256-8693 _
235JV27. CRECI 12/6.

DOIS QUARTOS - Jun-
to à Praça Xavier de
Brito (sendo um suite),
ampla sala, varanda, 2
banheiros sociais, de-
pendências completas e
garagem na escritura.
Amplo salão de festas,
sala de reuniões e
playground, edifício de
luxo sobre pilotis c/ 5
andares e apenas 4 ap-
los. p/ andar. Poupan-
ça facilitada em 15 me-

e s/ rea-

J
AP. PRAÇA N.S. DA PAZ 365/
504 - Salão, 3 qtos. d gara-
gem. Ver local. Sr. Sarmento,
Inf. 255-1833 e 235 2679 Darcv
Lopes CRECI 371.

Ã VIEIRA SOUTO - Decorado,
living, 3 quartos c/ arms. 2
banhs. copa-coz. dops. 2 vagos
ciar. Inf. 275-8334 - 275-1383.
CRECI 1589. 

! A COBERTURA mais solicitada
em Ipanema — Terraço c/ pis-
cina, salão em l, 3 quartos </
arms, 1 banhs, copa«coi, deps, '" R.

D. MARTINElll - Vde a Rua
Assit Brasil 194/ 404 frte sla
• qto, amplo var ban coz linda
vista ver loc tr. 256-0601
257-5588 C 3407.

POSTO 6 DUPIEX - luxuoso
apt. d 200 m2, salão em "L"

aiapítado, A qtos. rendo ? t.ui*
tes, 3 b;nh. 3o:. cm mármoti
c/box. 2 varand:;, dep. <m-'
preg., sist. Boiier, garagem. R.
Souza lima, 397/1003. ."úrr. ,o-
cal. A. MOREIRA LEITE IMO-
VEIS, 232-9402, 222-9422 -
CRECI 4293;  'C

POSTO 2 frenle 150m2 ótimo
estado 2 p/ andar s>alSo 3
quartos c/ armários bh. coz.
deps. gar. esc. 9C0 mi!. Ac.
Cxs. HAF IMÓVEIS 287-1765.
CRECI_4987.

POSTO 6 - Con:-.' úT)'iète,"64
aplo. 101 - Luxo, 3 q. 2 s.
b. luxo. cop. coj. dep. comp. | N C ORPORAÇAO -
g_r. na escrit. D:r. prop. 9 ai
12,30 e 14 às 18 ht.

PÓSTÓ 6 - Vondo apte. qlo.
sl. coz. banh. arm. emb. Todo
reformado. Base CrS 310.000.
Tel.: 247-0959.

€M FTE. PRAÇA CARDEAL AR-
COVERDE luxo 1 p/ andar
300m2. Apenai 1 500 mil. Va.
renda, 2 lalões, 4 qtos. arms.
2 banhs. copa-at. 3 qtos.
emp. 2 v. gar. Estudo permutas
ROBERTO O I R A O 247-7233,
267-7917, 247-3767 CRECI 1822.

Exc. conjugado
Ao Leme, andar alto, todo

acarpetado e mobiliado, c/

sala/ qto., banh. completo
coz. arms. embts., ar condicio-

nado, cortinas etc. Preço Cr$

320 mil facilitado. CRESCI-

MOV S/A — Rua Constanle

Ramos 114 - Loia Tels.: . . .

236-2366 - 236-0595 -

237-6630 - 255-5648. CRECI

4818.

ENTREGA IMEDIATA - Oümo
ap. sala, 3 qtos., 2 banh. soe.
dep. comp. SCO mil. Vor Dias
da Rocha, 52/502 ou PACHECO
IMÓVEIS: 222-3561 e 232-0373
CRECI 635. •_

LINDO sala quarto separado
arm. emb. j. inv. coz. ban.
az teto ac. Caixa. Ver Barata
Ribeiro 105 ap. 1102. Tel. . .
257.4923. - CRECI _4316^

ÍÉM- - Melhor ponto Gustavo
Sampaio, vista p/mar, sala, ss-
.eta 3 qtos., depends. garjqem
escritura tratar c 'procrit-tário.

850 mil em 60 dias. Tal.
275C009:

LEME aproveite - apto., salão,
3 quartos c/ arms, banh. coz,
deps e gar. 900 mil fac. Cha-
ves c/ PLANEJA. R. Farma de
Amoedo, 55 - IPAN - . . .
227-7596 / 267-0793. CRECI J.
269. PlA-094.

OtMDRA DA PRAIA - R. Aires
Saldanha, 28. Boa cala, 2 qtos.
c/ arms. d-aps. g.'r. A:e:to Cxa
Tel. 23784C4. CRECI 

'.733.

QUADRA PRAIA POSTO 4 salão
70rr.2 3 qtos. d arms. 2 banhs.
cop. coz. deps. gar. esc. 1.500
mil comb. HAF IMÓVEIS -
287-1639. CRECI 4937.

RUA TRANSV. sala 2 qtos. Coz,
banh. dep. comp. 2 p/ and.
- 420 mil tratar. 256-0601
257-S588 C. 3407.

RUA FRANCISCO SA', 112, fte"
3 qtos., living, 2 banhs., C02.,
deps., gar. 1 300 mil d 600
de entr., 30O mil 90 dias rest.
12 meses. T. 2 5 5-1655/
235-4359. CRECI J-43.

R. MAESTRO FRANCISCO BRA-
GA N9 175/208 - Vende-
mos c/2 ots. c/armários em-
butidos, sala, coz. banh. vaga
de garagem e demais depen-
déncias completas, chaves c/
porteiro e tratar CENTER IMO-
VEIS LTDA. Av. Aimte. Barroso
63 s/ 806 Tel. 224-8807 e
224-9402 • CRECI J-412 - Assoc.
ABADI 022.

SAIA E QUARTO, sep. banh.
cor. Bsrata Ribeiro 668' 304
286-3631. Ac. Cx. E. f. l/ int.
3C0 mil à vista.

A CASA em local tran-
quilo exc. residência
com 2 salas, 4 qtos. (1
suite) 2 banhs. copa-
coz. deps. maravilhoso
terraço (estilo cobertu-
ra). Venda urgente. En-
t r a d a de '. I J_J___J_____8.__
Cr$ 900.000,00 restan-l ACOLHEDORA cobertura - ler-

raço, living, s. jantar, sala tv,
2 quartos c/ arms, banhs. so-
ciai, coz, deps. gar. Apenas
1.760 mil fac. Chaves c/ PLA.
NEJA. R. Farmo de Amoedo,
55 - IPAN - 227-7596, .. .
287-0793. CRECI J. 269. PIA-
025.

APTO. Novo — Centro terreno
— 2 salas, 4 quartos (suite), 3
banhs, coz, deps, gar. 1.750
mil fac. Chaves c/ PLANEJA
R. Farme de Amoedo, 55 —
IPAN - 227-7596, 287-0793. -
CRECI J. 269. PLA-711.

AMPLO aplo de 2 quarlos -
sala c/ 2 ambs, banh, copa-
coz, ampla deps, gar. 850 mil.
Ac. Cx. Chaves c/ PLANEJA.
R. Farmo do Amoedo, 55 -
l«AN - 227-7596, 287-0793. -
CRECI J. 269. HA-145.

AO 2 QUARTOS c/ vista - sa"
Ia 2 quartos c/ arms, 1 banh.
coz, deps, gar. 670 mil. Cha-
ves c/ PLANEJA. R. Farme de
Amoedo, 55 - IPAN - . . .
207-7243 - 287-0793. CRECI J.
269. PLA.035.

APROVEITE E VEJA -
Na Ia. qd. da praia, la-
do da sombra, 1 p/ an-
dar, decorado, telefo-
ne, salão, 3 quartos
(suite), 2 banhs., copa-
coz. dep. compl. gara-
gem. João Lira, 31 /601
- 2 3 3-6999 -

L. oeTtnoedoT- í. A*N ! 233-5884 -CRECI
287-7243 / 287-0793. CRECI | 2251. (C

A OPORTUNIDADE rua tranqüila
no Leblon — sl., 3 qtos., 2
banhs., coz., copa, dep. 2 va-
gas, LrS 1.300 mil, fin. Multi-
móveis 247-8495 287-0070 CRE-
Cl 4237. (C

te aceita apt° em per-
muta. CRESCIMOV S/A

Rua Constante Ra-
mos 114 — Loja Tels.:
236-2366 - 236-0595

23 7-6630 -
255-5648. CRECI 4818.

VENDO TERRENOS P/

í,i'TO. DE FRENTE C/ VISTA IN.
DEVASSAVEl - Apenas 1 300
mil, salão, 2 ambs., 3 quartos
c/ arms, 2 bons, copa-coi.,
dops. gar — Chaves tf PLA-
NEJA - R. Farme de Amoedo,
55 - Ipan - 227-7596
237-0793 - CRECI J-269 -
PLA-467.

257-2020
4957.

CRECI

IPANEMA
E LEBLON

AIDO MOURA ITDA. vende apt.
Lebion. Sala. 2 qíos. deps. ga-
ragem. Sinal 300 mil. Inf. T.
237-9471 e 235-4510. CRECI
J-70.

SAIÃO d lC0m2, 3 enormes
quartos c/ arms. 3 bhs. gar.

• esc. 1 pi anda* 2.ICO mil
comb. HAF IMÓVEIS 287-1765.
CRECI 4987.

SOUZA UMA - Vendo ao:o.
dj sala, 3 qfos. demais
depend. e garagem, na R. Sou-
sa Lima n° IQ8 - Tr. pàr_ vsr
na- ACRIl ADM. DE IMÓVEIS
LTDA. - Tais.: 224-4364 -
224-9794 - CRECI J--90 e
ABADI n? 11.

3 QTOS. C/ ÓARAG-M - Ven-
do ótimo ipt° c/ saia 3 qtos.
depen dência. cooa-ccz1^.
tostsT e s'ienr;oso Indevrssâvel
firmo pr-sço acclfr f.r, .1:'?_•
mento. Ver teca! Rua Figure-
do Magalhães n? 2-18 - Porta-
rie Sr. DJALMA.

APENAS 700 MIL A VISTA -
Lindo ap. fte. Vista panora-
mica. Sala, 2 qtos c/ arms,
deps. garage. Leblon. R. Copi-
tão César Andrade, 168/702 -
Corr. local. 256-5752 -
236-5882. RIBEIRO CRECI 348.

APTO. DE FTE. -Rua Visconde.
Pirajá, 273, salão, 3 amplos
qtos., c/ arms. 2 banhs, copa
coz. dep. emp. gar. escr. 1.250
mil. 257-3339 - JERSEY CRECI
2540.

AV. RAINHA ELIZABETH - Fte.
Cast0, 2 p/ and. área utü,
2CC-m, sa'ão, c 2 ambs. 4 qtes.
c/ gar. 70O ent. mais 900 em
12 meses. 286-3684 s/ int.

AlBERTO CAMPOS, 77 - Ia.
loc, entrega imed., luxo, indo*
vassável. cl direito uso lago
cobertura, vista pi o mar, sala,
2 qtos., bans., dep., copü-coz.,
gar. Ent. 450 mil. fac. saldo
80 meses. Inform. fon
287-6721 com Fernando ou So-

ATENTE BEM... MORE JA' EM
LINDO APTO - Ampla sala em
l, 2 quartos (original 3 quar-
tos) c/ arms., 2 banhs., t copa-
coz., deps., gar. 880 mil —
Chaves c/ PLANEJA - R.
Farmo de Amoedo, 55 — Ipan
- 287.7243 - 287-0793
CRECI J-269 - PlA-980.

A OPORTUNIDADE ÚNICA -
Sala, 2 quartos c/ arms. banh.
coz., banh. emprg., gar - Aca-
ba mento da luxo, apenas 550
mil — Ac. Cx. — Chaves ti
PLANEJA - R. Farme de Amoe-
de, 55 - Ipan - 227-7596 -
287-0793 - CRECI J-269
PLA-011.

APT? 3 QUARTOS - leblon,
prédio de gacarito, play-
qround, saino te.ta., s;'. i 3 (*.
ambientes), 3 q;o_. piso estilo
moderno europeu, demais cia;.
C-S 1.430. Mais datalhos Filial
Lagoa, Epitácio Pestoe 4530.
286-8222 até 22 hs. Incl. sáb./
dom. SÉRGIO CASUO. CRECI
22. SC-247.

APT9 magnífico, alto tuxe
c/playground e salão de fes-
res, na R. Apa.-cn:, fachada em
mármore, vidros fume, Ia. Io*
cação, 4 qtos. (1 suit?), salão
(ICO m2) tábua corrida, banh.
dec em mármore, coz. área
de serviço, 2 qtes. de empr»;.
gada e 3 vagas de garagem.
50% entrado re;í. a combinar.
CRE:.:iMOV S/A - Rua Cons-
t.vre Ramos, 114 — Loja. Te!s.;
236-2366 - 236-0595 -
237-6630 - 255-5648. CRECI
4813.

A MAGNÍFICA COB. SOm DA
V. SOUTO - Terraço 150 m2
3 qtos., 3 banhs., (suite) lavabo
da-, gar. Multimóveis 247-8495
287 0070 CRECI 4237.

ALTO LUXO Q. PRAIA - Loblon
R. Rita Ludolf 1 pi and^r Ia.
loc. c/ Vendo ótimo apto. tl
3 qtos., (1 suite) 2 b.inhs., co-
pa-coz. 2 gar. inf. 244-3345 e
224-5539 ALADIM I M O V E I S I APENAS 400 MU,"-r^> • •-"' -¦ hoie e do-

APENAS 1 p/ andar em rua
tranqüila de Ipanema. Confor-
to e padrão em prédio luxo,
novo o amplo por 1.900 mil.
Com salão (50 m2), 3 qtos (1
suite) c/ arms. 2 banhs. piso
mármore, copa-coz. deps. gara-
ge. R. JARDIM - 247-6194 -

j:f)ECI J-659 RJ 282.

A RAINHA GÚI.HERMINA ,131
- Excel. 100 m2 salão d 2
amb, 2 qtos. ti arms. papel
paredo todo atapetado banh.
dec. deps. gar. escritura inf.
REAL - Av. Copa, 599/501 -
Tels.: 256-7967 e 257-9145 -
CRECI J-701

ATENTE BEM... 4 QUARTOS EM
RUA TRANSVERSAL - Apenas
1 900 mil (ac. Salão, 2 banhs.
copa-coz., dops. gar — Chaves
c/ PLANEJA - R. Farme de
Amoedo, 55 - Ipan - 287-7243
- 2870793 - CRECI J-269 -
PlA-144.

CRECI J 470 incl.
mingo.

AMPLA SALA, 3 qtos. c. a.
embí.. banh., copa-coz., deps.
garagem. Só 2 o/ andar. Vda.
FRANCISCO TORRES. 261-5733
ou 242-5959 (CRECI - 26). (C

_. qtos.,
C.02., banh., d:p. emp. e área
de serv. Entrega imediata. Che-
v.s IMOBILIÁRIA BFLLINI -
Tel.: 227-7995 - 2.7-3927 CRc-
Cl 3759. (C

AMPLO UVING, 51. iant.'r, 4
qtos. 2 banhs. copa-ccz. deps.
e garagem. Vdo. por CrS I
1.30C.000.0O, F R A M C I S C O :
TORR-S. 261-57.3 ou 242 5959 !
(CRECI - 26). Cj

AV. HENRIQUE DÜMONT, 122 - .
Vendo aprs. alio luxo, 1 '

p/and., ia. bab. Sa 3o L 3
qtos. suife 2 banh;. Irvíbo 2
vages. Fin. 24 meses s 'Ir*, 

(d'
r:-o da corre:c*-a). Corr. no lo- \
ctl. Tr. reis.: 2B3 3766 e
24-S496. J-773. NAIRO. I

APTO. NOVO O ÓTIMO ACA-
BAMENTO - Living, 3 quar-
tos (suite), bnnlis., copa-coz.,
deps., gcr., 1.100 mil fac. Cha.,
ves d PIANEJA - R. Farm. jde An.f.edo, 55 - Ipcn — |
237-7243 - 207-0793 - CRECI
J-269 - PlA-083. _

APENAS UM POR ANDAR -I
Livínq, s/ jantar, 4 quartos
(suita) c/ _rmj. 4 banhs. cui, |
1 qts. gai. 2.700 mil fac. -
Ch.ives c/ PlANF.iA _ R. F.-r-
me de Amopdo, 55 — Ipan —
2H7-7243 - 237-0793 - CRECI
J-269 - PLA-744.

ATENÇÃO - V. 10 x
50 B. Torre p9 Monte-
negro 7.500. ...
2 8 7-5679, 205-6023.
CRECI 4987.
ÃPT9 3 QUARTOS - Lebion em

rua nobre ei saião duplo, 3
qtes. c/ arm. c/ direito ao uso
do terraço, pi.cina infantil, sa-
lão festas. CrS 1.200. Mais
detalhes Filial Lagoa, E_»:-tácÍo
Pessca 4532. 286-8222 até 22
hs. incl. sáb./ dem. SÉRGIO
CASTRO. CRB.I 22. SC-292.

APT9 2 QUARTOS - leblon
bom aat° em local tranauilo
c/ vista para Lagoa, sala, 2
qtos. ei a^m. emb. dep. com-
p'-_tas e garagen na escritura.
CrS 670. Ma's detalhes FHial
Lagoa, Epitá_:o Pessoa *;530.
286-3.22 alé 22 hs. incl. sáb./
dom. SÉRGIO CASTRO. CRECI
22. SC-276.  _ 

I APT9 2 QUARTOS - Ipanema,
| rjr-_lrn=n.'e ar-netado e decora-
I do. Si. 2 ambientes, 2 qlos.

o' arm. embut. fo^radrs em
veludo, pcr'3s almofadadas .1
suite), cor. kitchsns e demais
d;p. Mais detalhes Filia! Laqo.i,
Está: o Pessoa 4530. 236-S---
»'é 22 hs. incl. sáb./ dom.
SERC-IO CASTRO. CRECI 22.
Sr-765.

API? LUXO 4 QUARTOS - Pré-
dio de gabarito, recuado, em
centro de t.rr.no, tooo a|fir-
dínado, c/ play-ground, porta-
ria super luxo, 2 vagas gara-
gem. Mais detalhes Filial La-
goa, Eoitá.io Pessoa 453G.
286-8222 até 22 hs incl. sáb./
dam. SÉRGIO CASTRO. CRECI
22. SC-226,

APT9 3 QUARTOS - Ipanema,
ótimo ap.° em prédio de
cjabòriio ei |arçHvn c/ salão (3
ambientes!, ar refrig. central,

. banh. social, to lette, 2 qtos.
«mpreg. 2 vagas de garagem
¦; d_.T>;.is dep. Mais de'•.lhes
Fi!;_! Lagoa, Epitácio Pessoa
4533. 236 8222 até 22 hs. incl.
sáb./ dom. SÉRGIO CASTRO.

_CRECI 22. SC-289;_

ALTO LEBLON - Exce-
lentes aptos, de hall,
salão (2 ambientes), 4
qtos. (2 suites), 3
banhs. sociais de luxo,
copa-cozinha, 2 qtos.
empregadas, 2 vagas
de garagem. Apenas 2
por andar, ambos de
frente. Ed. de altíssimo
luxo (comprove especi-
ficações), em centro de
terreno, pilotis elevado
c/ salão de festas c/
banh. e coz. Área de
recreação totalmente
isolada e segura. Preço
Cr$ 1 610 000,00, fixo
durante a construção.
Pagamento em 60 me-
ses. Prazo de entrega:
Agosto/ 77. Obra c/ a
qualidade da CONS-'
TRUTORA SANTA ISA-
BEL. Vendas exclusivas:
FUTURA S/A - EM-
PREENDIMENTOS IMO-
BIUARIOS - Av. Barto-
lomeu Mitre, 2 5 4-A,
diariamente até ás 21
hs. Tel.: 287-8997 e
267-8149 - CRECI
J-725.

APTO. DECORADO - LEBION
C/ r&qinte ata pet í. do ar

condicionado, living, 2 am-
btenfês, 3 bons dormitórios c/
armário-. 1 suite, 2 banh. so-
ciaii, copa, coz. dep. comp!.
e ga.-_.-ge. Bom preço à vista
ou financiado. Inf. KURT E
CASTRO. T. 266-3132. (PBX)
CRECI 2040. Ref. 17.47. (C

AO DE 3 QTOS. NO LEBION
Ia. loc, salão, suite, 2 bhs.,

deps. gar. CrS 1 850 mil. PAU-
LO BUSTAMANTE. 236-5877,
235-5311. PB. 375. CRECI-480.

APENAS Í.200 MIL - Facilitado.
salões d 96 m2 4 qtos. d

arms. emb. atap, 2 dep. emp.
vaoas gar. esc. 1 oi and. Ur-

gente. Tel. 255-5330. CRECI
673.

nheiros completos em
bom estado, cozinha
com armários aéreos,
copa, área, 2 quartos e
WC de empregada, (os
2 quartos com cama e
a r mários embutidos),
garage espaçosa, tele-
fone instalado incluido
no preço, financiamen-
to da Caixa embutido
no preço para paga-
mento em 70 meses
(mensal de 4.600), Si-
nal de 600 mil, saldo
a combinar, oportuni-
dade, informações no
local, sábado das 9 às
13 horas aos domingos
das 9 às 18 horas.
Tels.: 287-2916. CRECI
-J43.6. 

(Ç
BA"RTOÍ.ÕM-_ MITRE fi-VTsiâ
p/ Lagoa, salão, 3 qtos., arms.
2 banhs. cos. deps. emp. gar.
Apen.is 1 milhão. 267-9699 -
287-3344 CRECI 1822.

BOM APTO -Sala, sãlififã_7_7
elevada ei t-ábuas corridas, 3
qtes. c/ èrmário emb. 2 b:nhs.
sociais dep. comp!. e gíragem
na escritura. Inf: KURT E CAS-
TRO T. 266-3132 (PBX). CRECI
2040. Ref. 17067. ,'C

BÀRAÒ DA TORRE - 4 and. p.
novo, salão, 3 qtoi., 2 banh.,
d gar. 286-3Ó34 •/ Int.

4S3y
mg 500

A IPENAMA tUXO - Salão, 3
qtos. 2 banh. gar. T e i ,
255-5330. CRECI 673.

A CHANCE RARA - 600 mil
fin. ampla sla. 2 qtos. c/ arms.
banh. coz. deps. comps. R.
Vise. Piraiá, 25. local ÁLVARO,
CIM AR. 236-4314, 235-5547.
CRECI 3573.

AP. VAZIO - I.3C0 mil - Fren-
te, salão — 3 qtos. c/ arm. (1
suite) — coz. amor. - G-irags.
Tel, 255-5330 - CRECI 673.

APENAS 850 MIL Vise. Pirii*
bom prédio 69 andar sala 3
qtos, arms. banh. copa-coz.
deps. _ar. ROBERTO GIRÃO
267-7917 247-3767 2 4 7-7039
CRECI 1822.

APART. - Ampla vista
15° and. c/ todas as
peças de frente, varan-
da, salão, 4 qtos. (1
suite) c/ arms. 3 banhs.
em cor, cozinha, kit-
chens, dep. empreg. e
garagem. Apenas 2 p/
andar. Preço 1.500.000
parte financiado a lon-
go prazo. MAURO
JOPPERT 287-2822 -
CRECI 1813.

COBERTURA
Em edif. de classe — Cem

perfaria nobre e playground,
pavtp. exclusivo, c/ terraço de
150m2, salão, 4 dormls. (2
suites), 3 banhs. em mármore,
copa, coz., 2 deps. empr, 2 va-
gas na garagem ~ B:õe 3.6C0
mil, pag.9. facilit. — Infs Tels.:
237-7246 - 237-8773 - 265-9316
- MG 500. (C
COBERTURA NA REDENTOR

- C/260m2. salio, 2 qtos, i/
suite, 2 bhs. dtpa., gar.
CrS 2.350 mil. PAULO BUS
TAMANTE - 256-1698 -
PB-308 - CRECI 480.

ustes, saldo financiado
em até 15 anos, entre-
ga em 13 meses. Cons-
trução de GB Engenha-
ria Ind. e Com. Ltda.
Corretores no local à
Rua João Alfredo, r\°
18. Tratar J. E. Aguir-
re — Av. N. S. de Co-
pacabana, 1018 salas
203 e 207. Fones
256-8693. CRECI 1276.
DALMO vdo. apto. prédio iuxo,
Inferfcne, linda vista, frente
aispetado, vazio. Sala, 3 qtos.,
arm. cop. coz. dep. comp. gar.
eac. Rua Glberto Cardoso,
280/ 1301. Ver corretor local
14 às 18 hs. ou porteiro. Inf.
274.-84 - 294-4323 - CRECI
2638.

IPANEMA - 3 qtos. d arxs.
salio, copa-coz, deps. gar. escr.
ímpio e claro, p.-cnto p/ mo-
rar, 2 p/ andar, luxo. A:. Cã.-
xa. I.C03 mM. Ver Vise. de Pi-
i^já, 12 ei corretor 

'tratar

255-1173 lourival Gomes. CRE-
_CI 1687. 
IPANEMA - Pròclíõ êm c.nrrõ

de terreno — Zona nebre —
Vcndemoi ex.elonre -.pro. ei
3 nios., sfiòo, 2 banhs. deo.
compl, e.-ip. e g'ifõgem. f>,rin.
ciado fim 15 ano;. Prestàçôsj

de CrS 7.C:0,C0 aprox. Ver Ru.
teixftlra de Melo, 50 apto. 101,
hoje e domingo plantão no te-
Ml. Tr;;£r IMOBILIÁRIA GO-
MES PEREIRA LIDA - Diária-

mente Rua México, 16-1-99 an-
dar. Tels. 224..(6&9 ou Filial Av.
Copacabana, 613 grupo 502.
Tel. 235-2407. CRECI J-135. (C

IPANEMA requintado de frentft
apt0 alto luxo, preço «xcop*

cional, c/3 qros. sala living,
banh. dep. empreg. Corr. lo-

cal. R. Bf.rão da Torre, 19/102.
A. MOREIRA LEIIE IMÓVEIS.
232-9J02. 222-9422 - CRECI -
4298. (Ç

IPAN EMA - 2 qto:. Ia locação
2a qd. da pra-ia, próximo _j>al
Osório c/ boa sala, 2 qicj.
banh. c/ azulejos decor adoa,
coz. c/ armários, díp. garag;.
Inf: KURT E CASTRO T.
266-3132 (PBX). CRECI 2040.
Ref. 17C63. (C

IPANEMA, sa.5o c/3 ambenies,
q'os. c/arms. embts., 3

banhs. coz. dec. área de ser.
viço, deps. compls. (2 qrc3.)
e 2 vagas n_ garagem, ar con-
dicionado em todas ss deps.
Preço facilitado em 12 meses
CRESCIMOV S/A - Rua Cons-
tante R?mos, IM — loja. Tels.i
236-2366 - 236-0595 -
237-6630 - 255-5648. CREC,
4818. 

IPANEMA. Edif. nobre com visU
pi lago* .a toe. 2 p/ and.
salão, s/ iantar, 3 qlos. (1 tui-
te), arms. «mb. 3 banheiros so-
ciais copa-cox. kitchen, dep.
•mr». vagi. garage playgr. 1.
festas. R. Nascimento Silva,
351, ap. 402. Correi, loc. CRE-
Cl 455.

IPANEMA, ótimo apt9, c/salão,
2 qios. (1 su:t-) 2 bsnhs. soei-
ais, grnnda coz. área, deps.
compls., playground e gara-"gem 

na escritura, saldo fa_'lt.
lado em 60 meses. CRESCIMOV
S/A — Rua Conslente Rarr.oa,
114 - loja. Tels.: 236-236. -
236-0595 - 237-6630 -

_255_5613. CRECI 15__

IPANEMA E LEBION - Ven-
demos vários aptos, de 3 e 4
qtos. nas melhore* ruas Inclu-
slve prôiíi. Visitas ei Pon:e de
Leon Imóveis. Garantia de um
bom negócio. R. João Lira 97/
3? and.* Tel. 294-4696. CRECI
3C02,

IPANEMA - Vdo. étimo apl?
de 3 qtos. na Viscon:. de Pi-
raia por 1.200.COO. Inf.
237-67I8, 256-3660 - Roberto.
CRECI 7458.

IPANEMA - Rua Red.ntor -
Vendo Ia. locação — Alto lu-
xo - Salão, 3 qts. Financia-
mento s' iuros • i/ correção

Tratar: B. G. IMOBILIÁRIA
Tel,. 235-3456 - CRECI

4257. 
IPANEMA - Antônio Parreiras,

138/ 403 aata, 2 qtos. arm.
emb. dep. emp. Ver local
5.500,00. Tratar Rio Marina
Conter. Vise Pirajá, 86/ S/L-l.
227-7839 - 287-3743. (C

IPANEMA - Rua Montenegro,
197 - Vendo Ia. loc. alio lu-
xo, salão, 3 qts., varanda, «te.
Financiamento %/ juros e _/
correção — Corretores local da»
9 is 18,00 h- - Tralar B. G.
IMOBILIÁRIA - T.I.: 235-3456

CRECI 4257-
IPANEMA -Aplo. 2 qlos. 2 sis.

grande área coberta deps.
completas armt. gar. Vise. de
Pirajá, próx. Bob'i. Tr, tel.
287-2910. ________..

ÍPANEMA. Vende-se apl. d 3
qtos. c/ suite, v. garage, ele-
vador privativo. R. Prudente
Moraes — quadra da praia. Pre-
ço de ocasião. Tratar p/ tel.
231-8650 - CRECI J-512.

IPANEMA: Vende-se" apl. d 2
qtos., dep. e garage, vaiio.
Preço de ocasião. Trotar p/ tel.
281-8650. CRECI J-512.

ÍPANEMA."Vdo. apto. frente sis.
2 qtos. banh. co». dep. emp».
anexo. Sla. qto. conj. banh
kitch íudo 630 mil 264-2670
264-4056 CRECI 480.

EXCELENTE APTO - IEBLON -
rva transversal super tranqüila,
prédio de apenas 5 pa-
vímentos ei hall, living, 2 am-
bientes, 2 qtos. com armários,
b<?nh. decorado e armários,
área serviço, dep. empregada
e garagem. Inf: KURT E CAS-
ÍHO T. 266-3132 (PBX). CRECI
4020 REF. 17072, [C

EM IPANEMA, .xcelenL aparl.
de 2 salas, 4 qts. (I suite)
mais 2 banhs., todos c/ armórs.
coz. t. kitchens, dap. empr. 2
vgs, na garage, na Rua Prud-
de Morais, *m ótimo prédio,
novo, 2 por andar, centro de
terreno CrS 1.800.000. UNIDA-

_DE J. 474 - 267-9996 267-0278.

ESQUINA C/ DELFIM MOREI.
RA - Apenas 2 600 mil fac -
Apto. living, 4 quartos (suite)
3 banhs. copa-coz, 2 qts deps.
gar - Chaves c/ PLANEJA -
R. Farme de Amoedo, 55 —
Ipan - 227-7569 - 287-0793
-- CRECI J-269 - PLA-622.

Castelinho
Vieira Souto c/ Joaquim

Nabueo 400 m2
Prodio de altíssimo gabari-

to, viàta deslumbrante. Vendo
apto. pronto para morar. Alto
luxo, c/ salão em tábuas cor-
ridas, sala de jantar, 3 quar-
tos c/ armários embutidos, 2
suites em mármore. C/ água
corrente filtrada e gelada, A
banhs socÍa:s c/ box e vidros
blindex, copo-cozinha c/ azu-
lejos italianos importados sa-
Ia de almoço, 2 quartos de
empregado, 3 vagas de gara-
gem. Ver a Rua Joaquim Na-

buco, 266. Corretor no local
das 9 às IS hs. Tratar: B. G.
IMOBILIÁRIA. Tel.: 235-3456.
CREC.I 4257.

ENTREGA IMEDIATA. Aplo. no-
vo, 1 p / andar, luxo, safão, 3
qts., 2 bíinhs. 2 gar. fachada
marmrre, aluminio e fume. Sa*
lão de festas e play-ground.
Vista p/ mar a Lag=a. Ver R.
Henrique Dumont, 122. Moicyr
Santos 221-7300. CRECI 838.

ÍNCANTADOR apto. - sala 24
mt, 3 quartos c/ arms, 2 ba*
nhs., coz., deps., gar. Chave.
d PIANEJA. R. Farme de
Amoedo, 55 - IPAN - . . .
227-7596, 287-0793. CRECI J.
269. PLA-983.

EM >RENTE 
~A~PRÁÍA 

-Apto.
t/andar, Av. Vieira Souto, Ven-
do p/ CrS 5.5DO.CO - Inf.
231-3074 - 232-0361 - Sr LUIZ

_BABO, ou_Sr_J;rge. CRECI 466.
FINAL DÓ LEBLON -Novo, s^-

tão, 3 qtos, 2 bhs. deps. gar.
CrS 1.400 mil PAULO BUS-
TAMANTE tel. 236-4179 -
236-5877 - PB-345 - CRECI
480.

FRENTE ÃÒ' MAR - Baratissimo
saião 3 qtos., I suite, varandas,
2 gar. só 353 mil de sinal sal-
do facilitado 252-9465 hoje
CRECI 4080.

ÍPANEMA -Rua" Barão de Ja-
guaribe • Salão em 2 ambien-
tes, 3 qtos. c/ armários (! sul-
te), cop_-co:. dsp. compl. g;-
ntçjfm escritura. Sinal a comb"

IPANEMA - Av. Epitácio Pes-
soa, 1 600. Vendemos o apto.
302, novo, pronto para morar,
construído p;ía Constfu:ora Bu-
lhões Carvalho da Fonseca, S.
A., Com varanda, living, saia
de jantar, 4 quartos sendo 2
suites, rouparia, 3 banhs. e 1
toillette, em mármore, beiqe
bnhia, copa-cozinha, toda de-
-.orada e com armários, 2 quer-
tos de empregada e 2_ vagas
na garagem. Informações ,no
locai. CRECI 7. [Ç

IPANEMA - Av. Epitácio Pes-
$oa, 693. Vendemos o apto.
501, novo, ponto para maròr
coni-truido pela construtora Bu-
lhões Carvaiho da Fonseca S.
A., com üving, sala de jantar,
toilette, 4 quartos sendo I suí-
te, rouoaria, banheiro em már-
more beige bania, copa-cçzi-
nha, decorada e com armários,
ampla, área de serviço, 2 quar-
tos de empregada e 2^ vagas
na garagem Imformaçôes no
loca . CRECI'7. " (C

IPANEMA - Vende-se apto. c/2
qtos. sala coz. ban. dep. emp.
garage nA escritura. Ia. loc.
Ver Rua Visconde de Pirais 130
apto. 804. Procurar Sr. Francic-
cd na p-rtaria. Inf. tel.
252-8480. CRECI 4221.

IPANEMA no preço «aía 3 quar-
los amplos ban copa cot dep
emp garage «se so 900 mil
NELSON ALBUQUERQUE . . .
247-4313 • 287-1748. CRECI . .
722.

IPANEMA quadra praia iunto •
Praça salão sala 4 quartos sui-
le 2 ban lavabo copa coi 2 qti
emp 2 vagas NELSON AlBU-
QUERQUE. 247-4313 .....
287-174S. CRECI 722. 

IPANEMA 2 quarlos boa sala 2
quartos c/ arm ban t« dap
emp garage ótimo preço NEL-
SON ALBUQUERQUE 247-1343
a 287-1748. CRECI 722.

IPANEMA - Sala e quarto sepa-
rados, mais 1 qto. reversiv.i,
coz. bah. 460 mil à vista. HAF
IMÓVEIS - 237-1639 - CRECI
4987.

IPANEMA - Acarpetado 1 p/
andar salão, 3 qtos e/ «rms.
(I suite) 2 banh. copa-coz. gar.
etc. Preaio novo. Luxo. 2XC0
mil a combinar. Tel. 287-4863
- CPECI2547.

IPANEMA"-" Pcrmuta-.e sptes.
luxo I p/ andar p/ terrcn:j
1C x 21 ou aprox. Trat. c/GIL*
BERTO - 2S9-0572 - CRECI
1737.

IEBLON — Cobertura c/ terraço
• 230 m2 e piscina • Vista des*
lumbrente — Salão, scU da ai*
moço, escritório. 3 qlos. (1 sui-
te), 1 banhs. copa-c;i. dep.
empr., lavanderia garagem.
Preço CrS 2.300.000.00 • Chaves
d JÚLIO BÒGORICIN. Av.
Ataulfo de Paiva, 1135 T.l
274-7922 - CRECI 95 JBL 466

(C
nar saldo 18 meses fixo*. Cha- i IEBLON — Rua Timóteo dfl Cos-
ves d JÚLIO BOGORICIN. Av.
Ataulfo de Paiva. 1135. Tel.
274-7922. CRECI 95 JBL 457.

(C
IPANEMA -
a'ms., coz. c/
banh. c/ box
gtír.

5/ 2 qtos. ei
ifms. fó*m :a,

d.;o. compl.,
indevasv. 7.9

and. 75-3 mil - Tel. 205-8485
_- CRECJ 2601-
IPANEM"a" - Ap. 

"novo 
de luxo

1 p ¦' andar, t' salão, 3 qtos.,
arm. cerejeira, 2 bs., suit*
dep. emp. (.araqem p/ 2 car-
ros. 1.450.000. CRECI 1450. T.
225-6092.

A RUA JANGADEIROS FTE. SA-
LÃO, 3 qtos., banh., copa-cor.
deps. completas 2 6 7-3344,
227.1644 - CRECI 1822.

A BARÃO TORRE - Salio. 3
qtos., 2 banhs. copa-eo:. dops
emp. gar. 227-1644, 287-3344
- CRECI 1622.

APTO. VAZIO - Visconde Pra
iá 273. Sl ao 3 qto:. 2 bans.
garage. Chavs. loca'. CREC
3963. Marinho. 267-3161.

(C I AV. DELFIN MOREIRA - 1>-
j loc. talão, 4 qtos., *• ' 

suite, 3
bhs. deps. c/ 2 qtos, 2 gars.
CrS 2.500 mil. PAUtO BUSTA-
MANTE - 236-1195 - PB 416
CRECI 480.

COMPRO urgente apto.
até 3 milhões à vista
na Vieira Souto ou,
Atlântica ou B o r g e s IPANEMA - LAGOA -

Medeiros tratar c/ HU-! 1 p' andar 3 qtos orig.
GO - 287-1765. CRECI; 4 (suite 5 0 m 2 ) 3
49g7 i banhs., copa-cozinha, 2

"17.! 
qtos. emp. Entrada e

éc!° ! Saldo bem facilitados. I mírio 
"embutidos, 

2 banheiros
à-'o , | sociais em mármore, copa-eoz'¦ i'-1 Estuda-:-e orert.. Cha-

ves d porteiro. Av.
; Epitácio Pe:-r-oa, 1624

j- Tratar MAURO JOP-
PERT - 287-2922 -

ICRF.CI 1813.

COBERTURA IPANEMA -
'o-sção - v^nde-iç tm c
cm cento do terreno de
!uxo, magnífico apto. de ii-
ving, sala de jantar {tábua cor
r<da), jmp:o ferr.ço, 3 quír^c»
(1 sui*5., 3 bmrvsiros sociais,
coc-.-coz nha, dco, omp. t 2
vagas de gar?gem. P r «ç l
2.60O.CC0.0O s combinar. V?r
R.-a S3ddecV de Si n9 :o eu
•eis 237-0405 - 2Õ7-Í329 -
CSECI J357.

:ho mes nco.-e,
virt" para o msr e s L.-gsa, em
edifi:io Irndo, pronto j;ra mo-
rar, c/ salão de 53.CO mts., 3
órimos quartos sendo 1 suife,
2 b=nii?iroi *oci£i-. c ' tqliete
de fino gcito, Ündã cozinha
om fórmici c' p'so tipo italia-
no, dcT. emo. e 2 v3gs; co-
berrs. na garage garantida; ni
e.:r;.urs — plr-y-ground e saião
do fístôs — vaie a pen& ver
— financiamento em af_ 5 anos
sem comprovação de renda fa-
mitíar — construção e vendas
"IRAPUAN" - corretores no
local a Rua Timóteo da Coda
6C3 dií.-^men;* até 20 hs. -
CREÇJ _3305. (C

LEBLON - Em rua totalmente
residencial, no alto Leblon, ex-
celente apartamento com vesti-
bulo, salão, tf 70m2 com tá-
buas corridas, lavabo, bíblí_i4>
ca, 3 quartos (1 Suite) com ar-

de err
ragem

sala de almoço, 2 quartos
pregide, 2 vagas de ga-

o aypround, «alio de
f?5*_i., fachada em má*mcrç vi-
dms fumée om crista! be'oe.
CMI - 237-2422 e 287-2122
CRECI 7. (C

(Contínua página serjuitit»)
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RUA IGARA- o A""0- °UE.y°« esperava
— Varanda, living, 3 qu.irtoi
d arms. 7 banhs., coz., deps.,
gor., 1 milhão — Ac. Cx. —
Chaves c/ PLANEJA - R. Far-
mo de Amoedo, 55 — Ipan —
2G7-7243 - 287-0793 - CRE-
Cl J-269 - PLA-038.

PRUDENTE MORAES - luxo, 1
p/ andar Salão, 4 qtos, arms.
3 banhs. copa-coz. 2 qtos.
emp. 2 v. gar. Estudo per*
mutas. ROBERTO GIRAO -
247-7039 - 267-7917 -
247-3767 - CRECI 1822.

LEBLON
PAVA. Apto. duplex
todo movimentado, jar-
dineiras internas e ex-
ternas todo com jeito
de casa, terraço mara-
vilhoso, excelente
salão, 4 ótimos quar-
tos, 3 banheiros, 2 co-
zinhas, 2 quartos em-
pregada; 2 vagas de
garagem, preço d e
oportunidade. Sinal
600 mil, saldo em 15
meses. Preço fixo e
sem juros. SISAL EM-
PREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS S/A. Rua
Montenegro, 107-A —
Tels.: 287-4202
267-6046 — Dias úteis
221-0707 ORECI J-436.
LEBION - Vendemos em prédio

de 4 andares, um excelente sa-
Ia, 2 quartos, cl armários, 2
banh. sociais, dep. completas
< 2 vagas de garagem. CMI
- 287-2422 E 222-2688. CRECI
7. (C

LEBLON - Pronta entre-
ga. Um por andar. Alto
luxo. Salão, 4 quartos,
3 banheiros, 2 vagas
na garagem, 2 quartos
de empregada. Rua
João Lira, 143 - CMI -

222-2688 - 287-2422 -

252-7537 - CRECI 7. (C
LEBLON — 1 qt°> Ótimo apto.

de sal. s quarto, banh. social
e cozinha, tudo decorado, ata-
petado, armário embutido etc.
450 mil » vista. Aceita-se agen-
te financeiro. Inf. KURT E
CASTRO - Tel. 266-3132 (PBX)
CRECI 4020. Ref. 17068. (C

LEBLON - 4 QTOS. - Rua
transversal andar alto, novo p/
«ntrega imediata. Jardins,
play-ground, sl. festas, living
sl. jantar, lavabo, 4 qlos. sendo
1' suite, 2 banhs. sociais copa
coz. dep. compl. 3 vagas escri.
tura. Preço excepcional. Inf.:
KURT E CASTRO - Tel.
266-3132 (PBX) CRECI 4020 -
Ref. 17052. (C

PRONTO PARA MORAR. Prédio
do luxo no Lebion. Apto. de
fte. c/ varanda, salão c/ 50m2,
3 qtos. (2 suites), 3 banhs. so-
ciais (cl azul. • louqas a cor),
copa-coz. deps. compl. c/ 2
qlos. empreg. e 2 vagas de
garagem na escrit. Preço o
condições «xcopcíonaís. Ver •
tratar no local c/ o corretor,
na Ru* Timóteo da Costa 475
ou p/ tels. 235-4845 -
235-5995. CRECI 7621. (C

PRUDENTE DE MORAES, 937
apt9 luxo, Ia. locação ampia
sala 3 qtos. 2 banhs. copa-coz.
deps. garage escr. apene-s 4C0
mil entr. saldo financ. 54
meses - lotól 1.400 mil vei
lecal. Trai. 256-6298 CRECI
1387/10.

RUA GOMES CARNEIRO 55 AP.
201, — Próximo a praia. Con-
fortavel moradia cl 320m2 va-
randa, salão, sala, ref. saleta,
4 qts. c/ arms. 1 lavabo 2
banhs. soe. copa-coz. deps.
emp. gar. Visitas das 13 às 18
horas. CRECI 285.

SAMBAIBA TRÍPLEX - Salão,
40 m2. Varanda, sala jantar,
3 qtos., arms. 2 banhs. copa-
coz. dtpi. omp. gar

A Sl. 3 OTOS. NA LAGOA -
2 banhs. gar. esc, vista Lagoa,
fin. docor. arms. cerejeira to*
dos os qtos. R. Nogreiros Lo-
b.ito, 23 — Corr. local. Tel.
275-7472 - CRECI 4664. (C

ALDO MOURA LTDA. Apt.
Jõrd. Botânico. Salão. 3 qtos.
2 bfinh. soe. coz. deps. gar.
900 mil. Inf. T. 237-9471 e
236-4510. CRECI J-70.

APARTAMENTO - De 3-10 m2 c/
4 qtos., sendo I suite, todos
c/ arm. emb. e atapetados,
aquecimento c ar refrigerado
centrais, 2 vagas gar. copa-coz.
área de serviço e dep. compl.
de emp. prédio de luxo, c/
interfone n/ portaria. Rua Aba-
de Ramos, 107/ 1002. Visitas
só a partir de 2a. feira, e após
as 14 hs. c/ o proprietário n/
local, diariamente. Aceita-se

Cx. Ec. etc. Melhores infor-
mações 221-9354 - Das 9,30 às
18_hs. diariamente CRECI 3427.

ÃÕ 2 QTOS. R. tranqüila Lagoa.
L neu Paula Machado 905. ia.
loc. 69 and. Fren!:. Edif. luxo.
Gir. esc. Preço 895 mil financ.
Semana toda local. CRECI 2625.

AVENIDA LINEU DE PAULA
MACHADO - 993. Vde-sc Ia.
loc. luxo, exe. apto. salão, 3

qtos. (suite), 3 bònhs., copa.
coz., deps. comp., gar. Entr.
facll. Sa.do CEF, Sist. Hipotec.
s/ imóvel poderá entrar na
transação. Cor. no local. CRECI
6798.

287-3344, 227-1844
1822.

CRECI

SALÃO, 4 QTOS., c/ arms. 2
bhs. 2 qlos., emp. 2 vagas
1.800 mil combinar. HAF
IMÓVEIS - 287-1639 CRECI
4987 temos outros.

LEBLON - Rua General
San Martin 220. Exce-
lente apartamento com
vista p/ o mar. Salão
em tábuas corridas, ,3
quartos c / armários
embu tidos forrados
com camurça, 3 ba-
nheiros sociais com pi-
so de mármore, azule-
jado até o teto, copa-
cozinha kitchen, ban-
cada da pia em aço
inoxidável, pia com tri-
turador e purificador
de água, dependên-
cias completas de em-
pregada e 2 vagas
na garagem na escritu-
ra. Prédio de alto luxo.
Apenas uma unidade
por andar. Maiores de-
talhes na DELFIN IMO-
BILIARIA, Av. Copaca-
bana 1039 - Te!.
257-1932 e 257-1933.
CRECI 579.

UM 6? ANDAR NO lEBLON -
A poucos passos da praia, este
andar « todo seu. Rara felici-
dade nas 2 vistas distintas: mar
* montanha, em ângulos me*
morávels. Prédio acabado de
construir com o requinta todo
orientado pelo bom _ gosto.
Salão em táboas corridas, 4
dormitórios com armários, 3
banheiros sociais em mármore,
copa e cozinha, 2 quartos de
empregada e 2 vagas de gara-
gem. Esperamos você hoje ate
as 18 horas na Rui Rainha Gui-
lhermina, 19 apt? 601. Venha
cedo para conferir as vistas.
Maiores detalhes com JÚLIO
BOGORICIN. Av. Ataulfo de
Paiva, 1135. Tel.: 274-7922.
CRECI 95. <C

feg»
mg 500

LEBLON - Alto luxo U. loc.
V pi and. localização nobre,
salão, tala dt 

'tentar, 3 qtos.,
suite, 2 banhs. toalett», co-

pi-coz. irea 2 qtoi., de empr.
vagas na «scritura. tnfs. K.

M. EMP*. IMOB. ITDA. Tels.
247-3233 - 227-9728. CRECI
J-74S. <c

UMA OFERTA NOBRE
UM APARTAMENTO C/ TRATA-
MENTO DIFERENTE - Tanto em
planta, conforto como arquite-
tura externa e requintes. 330
m2 de área real, ocupando to-
do pavimento, salão, living,
com varandão, sala intima, 3
banhs. 4 qts. com varandas (1
suite com quarto de vestir) am-
pia cozinha e copa, excelente
área 2 deps. empr. 3 vagas p/
autos, fachada com _ magnífico
movimento arquitetônico, ma-
terial de Drimeirissima auali-
dede tanto de instalações como
de acabamento. Preço e con-
dições excepcionais, entrega em
6 meses. Antecipe-se conheça
esla oferta hoje mesmo. Infs.
Tels.: 287-4805 / 237-4303 /
265-7466 - MG 500.

APTO — Ia. locação, andar alto.
Rua J. Botânico, 3 qts. salão,
2 banh. copa-coz. deps. gara-
gem. Somente 790.000 o com-
binar. Trat. 289-4662 CRECI
1352.

A VISTA MARAVILHOSA - Sa-
Ia, banh. 2 quartos, coz. deps.
gar. — Aponas 750 mil fac. —
Chaves c/ PLANEJA - R. Far-
me de Amoedo, 55 — Ipan —
227-7596 - 287-0793 - CRECI
J-269 - PLA-739.

AGRADÁVEL APTO. EM ÓTIMO
PRÉDIO - Sala, 3 quartos c/
arms., 2 banhs., copa-coz., daps
gar., 950 mil fac. - Chaves c/
PLANEJA R. Farme de Amoe-
do, 55 - Ipan - 227-7596
287-0793 - CRECI J-269
PLA-122.

A VOCÊ... MORAR BÉM NESSE
APTO - Salão c/ 40 m2, 3
quartos, c/ arms. 1 (suite), 2
banhs., copa-coz., amplas deps.
gar. 1 200 mil - Chaves c/
PIANEJA - R. Farme de Amoe-
do, 55 - Ipan - 227-759» -
287-0793 - CRECI J-269 -
PLA-087.

ALTÍSSIMO LUXO e re-
quinte no trecho mais
aristocrático da Lagoa.
Living, 4 qtos., 1 suite,
varandas c/linda vista,
sala intima, 2 banhs.,
sociais, lavabo,
copa-cozinha, 2 qtos.
emp. dep. vagas gara-
ge. Apenas 5 unidades
c/ 1 apto. p/andar. Ini-
cio vendas do Edifício
"Lelac", c/entrega em
4 meses. Atendimento
à Rua Alexandre Fer-
reira, 142. Tel.
221-7221, 222-3067 ou
222-6077 CRECI 3746.
APTO., vista p/ Lagoa no Gemi-

ni - lodo dec, 2 sls., 2 qtos.
c/ arms., coz.. dep., gar. Mui-
timóveis 247-8495 2 8 7-0070
CRECI 4237. (C

UM SENHOR APTO - living c/
80 ni2, s. jantar 30 m2, 4

quartos (suite c/ closd), 3
banhs, cop»-coz., 2 qts. deps,
gar - 250 mil fac. - Chaves
c/ PLANEJA - R. Farm» de
Amoedo, 55 — Ipan — ••••¦•
287-7243 - 287-0793 - CRE-
Cl J-269 - PlA-921. .

ÚLTIMO ANDAR NO lEBLON
(COBERTURA) - Prédio de pi-
lolis, 3 qtos., c/ arm. salão,
2 amb. 2 banhs. dep. * gar.
Ver Rua Igarapava, 84 chaves
no apto. 302 c/ Cândido, |unto
Vise. de Albuquerque, inf.
257-0484 < partir do 2a. c/
SANTOS CRECI 248

APTO. tranqüilo no Jardim Bota
nico — salão, 3 qtos. c/ arms
2 banhs. dec, coz., dep., gar.
Mullimóveis 247-8495 287-0070
CRECI 4237. (C

A FONTE DA SAUDADE, 288 -
Ia. loc. varanda, salão, 3 qtoj,

(1 suite) lavabo, 2 banhs. de.
cor . Copa-coz. deps. gar. Vei
local. T. 284-3145 - PAULO
MURY - CRECI 7300. (C

LEBLON
ap. le

- Vendo dois ótimos
locação. 1 ne Delfim

Moreira e outro, le. quadra,
junto • prela, e/viste total p/
o mar. Facilito Parte do pa-
gamento. Chavei c/REZNIK.
257-5827, 294-1898 e 294-3649
- CRECI J-548. (C

lEBLON - Vendemos em grupo

fechado sem lucro incorporado
excelente apto. cl 4 qtos.
salão, sala iantar, 3 banhs.
toillete, 2 qtos. de emp. e dep.
completas, 2 vagas garagem.
Tratar diretamente na Imob,
Gomes Pereira Ltda. Rua Mexi-
co, 164 - 99 andar. CRECI
J-188. <c

lEBLON - 2a. quadra casa Cl
Iard. var. sl. 4 qtos./ ban. coz.
• rea deps. gar. Ideai clinica
colégio. Profa. DELA RUE
267^027 e 267-8533. CRECI
7328.

lEBLON - Praia - Esq. c/ Del
fim Moreira. Vdo. ap. 1 p/ an-
dar. Ia. locação, living, s. de

|ant. 3 qtos. c/ armários, copa
coz. c/ arm. área e 2 vagas.
190 m2. Baratissimo. Financ. até
30 meses. Ver R. João Lira II
ep. 301 corretor local. Trat.
223-9100 243-5816 CRECI 1.025

VIEIRA SOUTO 206 - Unice co-
bertura duplex de frente p/
mar existente no Rio neste pa-
drão. São 1.612 m2 - No 19

piso salão c/ 380m2 e ainda
sala almoço e/ 60 m2, sala in-
time c/ 30 m2, 3 suites duplas
c/ 60 m2, 4 banhs., tardim de
inverno, copa-cox. e/ 60 m2
3 qtos. de empr. 3 vagas gara-
gem. 2? piso solariun, deck,
piscina de 50 m2 e terraço cir-
cundando lodo pavimento. O
acabamento suite» c/ armários
embutidos, banhs. totalmente
•m mármor» d» Carrara. O
imóvel realmente indescritível.
Só vendo para crer • Pagl? fa-
cililada em lí meses fixos. Ver
no local até às 18,00 hs. ou
c/ JÚLIO BOGORICIN Av.
Ataulfo d» Paiva, 1135. Tel.
274-7922 CRECI 95 JBl 437. (C

ALTÍSSIMO LUXO Epitácio Pes-
soa prédio «stilo colonial Ia.
locação fte. 9? andar talão 4
qtos. 2 banhs. copa-coz. daps.
emp. 2 v. gar. Aceito permutat
ROBERTO GIRÃO 247-7 0 39
247-3767 267-7917 CRECI 1B22.

A BORGES MEDEIROS fte. Ia.
locação salão 4 qtos. (suite) 3
banhs. copa-coz. deps. emp.
dupla gar. 227-1844 287-3344
CRECI 1822.

VISITE HOJE... UNDO APTO -

Sala, 2 quartos c/ arms. banh.
coz., deps. gar - 780 mil -
Chaves c/ PLANEJA - R. Far-
me de Amoedo, 55 - Ipan -
287-7243 - 287-0793 - CRECI
J-269 - PLA-119. ______

"lEBLON 
- Gen. San Martin 300/

804, edif. alto luxo, vista p)
mar. 3 qtos.. s). dupla, 2
banhs.. 2 vagas, deps. Chs. Io-
cal, síb. • dom. C/ D. Regina.
252-1422.

lEBLON - Rua Arlslides Spino-
Ia - Vendo Ia. locação - Sa-
lão, 3 qts., alto luxo - Fi-
nanciamento »/ i»"« • _.'"
reção - Tratar B. G. IMOBI
Liaria - T»l.: 235345* -
CRECI 4257,

VENDE-SE APARTAMENTO de 2
quartos, sala, dependências.
Atauifo dc Paiva, Lebion. Telef.
287-1444. 

1

imgsoo
QUARTO

LEBION - Vdo. apto. 1 p/ and.
Ia. loc salão, 4 qtos. 3 banhs.

v. aar. 2.500 mIU Trat. Pi-
nheiro - TI. 257-0045. Sab. e
a partir 2a. feira.

lEBLON — Vendo urgente, tala,
qto»., c/ arm. «uite, 2 b., ga-

ragem 1.100 mil, financiado.
Fone: 287-3653 de 14 às 20lis.
Humberto de Canvpo», 436. (C

MONTENEGRO, 121/403 - Ed.
pav. luxo acabado construir,

sala 2 q. 2 ban. suite cop/coz
dep., garage, recreação, 670
ent. slido 360. 61 mes.
256-6647.

NA PRAIA DO IEBION - Um
apto. de altíssimo luxo c/ 1
vista» deslubrantes o mar e a
montanha - Prédio acabado
de construir com o mais eleva.
do requinte. Um único apto.

por andar com salão em tábuas
corridas 4 dormitórios c/ arma-
rios 3 banh»., em mármore, co-

pa-cox. 2 qtos. empr. I vagas

garag* Ve? hoje alé is. 18,00
hs Rua Rainha Guilhermina n9
19 apto. 601 - Maiores dota-
lhe. cl JÚLIO BOGORICIN Av.

Ataulfo de Paiva, 1135 Tel.
274-7922 CRECI 95 JBl 431. JC

NEGOCIO excepcional - living,
«. jantar, 4 quartos, 2 banhs,
coz, deps, gar. 1.500 mil fac.
Chave. c! PIANEJA. R. Farme
de Amoedo. 55 -IPAN - . .
227-7596, 287-0793. CRECI J.
269. PLA-983.

No melhor trecho do Lebion
- Andar alto c/ vista p/ La-
goa, sala e quarto separados,
com deps. empr. e garagem —

pagt9 em 70 meses. Ataulfo de
Paiva, 566 esquina de José Li-
nhares. Infs.: Tels.: 287-9447 -

225-9208 237-0685 - MG-500;

CASAS E TERRENOS

AV. EPITÁCIO PESSOA N? 4020
— LAGOA, Vendemos a espe-
tacular cobertura Duplex ii9 802
c/ mais de 500 M2, instalação
para ar condicionado central
e 2 vagas de garagem compôs-
to de 19 pavimento, Living,
sala de iantar, 4 qlos. c/ arms.
emb. mais 1 de vestir 2 banhs.
sociais completos, copa-cozi-
nha, área de serv., 2 dep.
comp. p/ empregadas, 29 pavi-
mento salão, sala p/ jogos,
banh. e vwanda. Ver no local
e tratar c/ ESTASA pelos tels.
225-6891 - e 245-9269. CRECI
7138

APTO. 3 QUARTOS - J. Bota-
nico, indevassável, prédio novo
cl play-ground c/ living atape-
todo, 3 qts. cl arm., banh
social, toilette, demais dep. CrS
870. Mais detalhes Filial Lagos
Epitácio Pessoa, 4530 286-8222
até 22hs. Inc. sáb/dom. SER-
GIO CASTRO CRECI 22 SC-290.

APTO. 3 QUARTOS - J. Bola-
nifco c/ vista p/ montanha, in-
d.vassável c/ play-ground, 3
qts. c/ arm., 2 banh. sociais,
louças modornas, demais ehp
CrS 850. Mais detalhes Filial
Lagoa Epitácio Pessoa, 4530.
236-8222 alé 22hs. inc. sáb./
dom. SÉRGIO CASTRO CRECI
22 SC-291.

APTO. 3 QUARTOS - LAGOA,
prédio de gabarito c/ hall, sl
em tábuas corridas, 3 qts.
at.ipetados c/ arm. embut.,
banh. luxo, toilette e demais
dep. CrS 1.200. Mais detalhai
Fií.al lagoa Epitácio Pessoa,
4530. 286-8222 .té 22hs. inc.
sáb./dom. SÉRGIO CASTRO.
CRECI 25 SC-253.

IPANEMA Casa c/ 3 salas, 3

qtos., 2 banhs. copa-coz. 2

qtos. empr. e 2 banhs. Centro
de terreno — Serve residência
eu comércio - Informações d
JÚLIO BOGORICIN Av. Ataulfo
ií Paiva, 1135 Tel. 274-7922
CRECI 95 JBL. 473. (C

TERRENOS — Construtora de ga-
barito compra terrenos em Ipa-
nema/leblon, contatos c/ Sr.
Ayrton. Tel.: 2 8 7-4985,
267-2893.

TERRENOS - Compramos para
condominio fechado. Ipanema
ruas paralelas Vise de Pirajá
preferência 20 x 21 ou trans-
versais no lebion. Com paga-
mento prazo máximo 180 dias.
Favor contactar 246-3991 e
276-8623. (Ç

mg soo
COBERTURA

Duplex c/ piscina e sauna —
Terraço c/ linda vista p/ La-
goa, Ia. loc, salão, amplo li-
ving, 4 dormts. (1 suite), 2
banhs., lavabo, copa, coz., áraa
de serv. 2 deps. empr., 2 va-
gas na garagem, fachada em
mármore, sinal 1 600 mil parte
facilit. saldo cm 24 meses -
Pronta entrega - Infs. 287-8946
- 255-7e95 - 225-2985 - MG
500. (C

NEGOCIO quenlissimo... lindo
apto. - »ala em L. 2 quartos
c/ arms, banh., coz, andar alto
de frente. 550 mil. Ac. Cx.
Chave» c/ PLANEJA. R. Farm»
de Amoedo, 55 - IPAN - . .
227-7596, 287-0793. CRECI J.
269. PLA-444.

OPORTUNIDADE - Entre Comi-
try • o Jardim de Allah — Pru-
dent, de Morais, 1841/601 -
1 por andar — salão — 4 qtos.
(suite) - 2 banh. - dep.
compl. empr. 3 vagas fia gara-
gem 200m2 2.300 mil financ.
— vista p/ o mir — Chaves c/
port. Dr. Nunes — Tel

GÁVEA, LAGOA E
JARDIM BOTÂNICO

COBERTURA - 1.300
mil. 4 q. 2 s. 3 banh.
246-1233. CRECI 2825.

JACAREPAGUÁ

SAS de LUXO
PARA UM GOSTO APURADO

BAIRRO DA

BARONESA
Estrada do Rio Grande, 1111 a 500m da Taquara, e a 15 minutos da Barra

salão, 3 quartos
2 banheiros sociais
copa-cozinha 12m2
dependências de
empregada
instalações modernas
garagem e vagas para
outros carros
todas em centro
de terreno

pela Av. Alvorada

ÁREA DO TERRENO:

300 m2

ÁREA CONSTRUÍDA:

117 m2

sebviço
GAPAGEM o —

- - df1| —

"¦" *™"*""""" 12M. ;g3

L- . ,—M,
<?UAU70 PU4STO SAIA I

I ¦ ta m* soümi ia com* ¦I 1

APARTAMENTO DE LU-
XO — Ia. locação —
entrega imediata — Rua
Corcovado, 65/104, re-
quintado acabamento
em área estritamente
residencial. Sala (2
amb.) em frizo de ipê,
3 quartos (sendo 1 sui-
te), 2 banheiros sociais
e copa-cozinha com
azul ejos decorados,
toillette, dep. comp.
empr. garagem em es-
critura. Poupança fixa

p„„. u, «une. - ,,,,,.,facilitada. Financiamen-
221-2511/ 221-0385. c r e c i »0 em até 15 anos pela
3154

COBERTURA MAGNÍFICA du-
plex 300m2 c/ vista total mjr
Lagoa, montanha, Joquey etc.
2 salões sl. jantar varanda
ótimo terraço ajardinado 3
qt9s. c/arms. (1 suite) 3 banhs.
copa-coz. luxo deps. 2 emp.
qaraqe escr. apenas 2.600 fac.
Trotar 256-6298 CRECI 1387/14.

COBERTURA EST. COLONIAL
Terr. 10x3, 4 qtos., 3 banh.
1.300 mil c/200 mil sinal. rest.
fácil. Gar. esc. Ia. loc. And.
al-to. R. Jardim Botânico 728
Seman.l toda local. CRECI 2825

D MARTINElll - Vde p. 5 «p.
slão 90m2 4 qts. 2 bns soes
9° and. fte. 450m2 arei tr.
R. B. Ribeiro 774/ 409 .. .
256-0601 257-5583 255-3601
C 3407

OPORTUNIDADE Ipanema Le-
blon aptos, todos tamanhos ti-
pos tenho melhores móis bara-
tos inclusive orla marítima RO-
BCRTO GIRAO 2 4 7-3767
267-7917 247-7039 CRECI 1822.

Cha-
Tels.

275-0322 e 275-6299
-CRECI 3651.

I Caixa Econômica
ves c/ porteiro

DESPERTE PELA MANHÃ - Com
os cânticos des pássaros.
Adormeça deslumbrando o bu-
colismo da Lagoa, numa rue
nobre, toda, toda arborizada,
no melo n reserva florestal do
Jardim Botânico, indsva.sável,
em centro de terreno, 109 an-
dar, living, s. jantar 80 m2, -'

qtos., o menor c/ 25 m2, c/
arms., sendo 1 suite, copa/coz.,
2 vagas cativas. Faça escri'ura
c' 1/350 mil, saldo em 12 ma-
ses. Inf. 267-9786. CRECI 4052.

AGORA, para anunciar em todas
I as edições do JORNAl DO
' brasil, basta telefonar para
I 264-9122. Horário de atendi-

mento: de 2a a &a-foira das
8h is 18h 30m. Sábado de »h

I às 12h30m.

PREÇO: CrS542.420,00 -SINAL DE RESERVA: CrS10.000,00
ENTRADA FACILITADA ATÉ A ESCRITURA: Cr$125.000,00
A ENTRADA PODE SER PAGA COM O FUNDO DE GARANTIA

SALDO: Cr$417.420,00 em prestaçõesmensais decrescentes de Cr$6.039,18
PRAZO FIXO- Renda Familiar:Cr$17.255,00

FINANCIAMENTO

RESIDÊNCIA
CIADECRÉDITO IMOBILIÁRIO

Preços no 3P trimestre/76
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CRECI 1361

VENDAS EXCLUSIVAS

MARIO «IL
Praça Marco Aurélio, 10

Tel: 392-2355

ENTREGA IMEDIATA, APTO EM I &GOA —
ÓTIMO PREÇO - Sala ampla, 

1-"wx"->

3 quartos (rulto), 2 banhs., co- aptOS. C/ ha
pa-coz., dops. gar — 950 mil
- Chaves c/ PLANEJA - R.
Farme de Amoedo, 55 — Ipan
287-7243 - 287-0793 - CRECI
J-269 - PLA-979.

ESTE E' BOM MESMO - APTO
DE LUXO - Salão 45 m2, s.
jantar, 3 quartos, copa-coz.,
deps. gar. 1 560 mil — Chaves
c/ PIANEJA - R. Farme dg
Amoedo, 55 — Ipan 287-0793

227-7596 - CRECI J-269
PLA-758.

Excelentes
social

privativo, salão c/ va-
randa, 3 ou 4 qtos. (1
suite c/ varanda), 2

R. J. CARLOS, 126 Ia.
locação, salão com 2
ambientes, 3 quartos
com armários embuti-
dos, (sendo 1 suite), 2

banhs, sociais de luxo, banheiros sociais e rw

De frente para a Arquias Cordeiro. |
De frente para a Frederico Meyer.
E na passagem obrigatória
entre estas duas ruas.

Entrega em março
Centro Comercial Condado de Estoril
Rua Arquias Cordeiro, 324 (em frente à estação) 1
É a sua última oportunidade de se estabelecer no novo 1
ponto de atração do Méier: f
o Centro Comercial Condado de Estoril.
Ê a sua loja na passagem de milhares de pessoas. _ |
Éo seu negócio credenciado pelo mais novo emais 1
luxuoso empreendimento comercial do Méier. 1
Venha ver e escolher a sua loja.

Corretores no local até às 20 horas. I
Financiamento de 60 a 180 meses após as chaves, j
Vendas: Incorporação o Construção!

EMPREENDIMENTOS
LISBOETA 8, A,

Sede: Av. Rio Branco, 156 - 8." andar -Tel.: 224-1717

Méier: Rua Dias da Cruz, 3B0 - Tels.: 249-37S8 e 249-8765

-IL JÚLIO I ¦CJObogoricin Lê

GÁVEA - Local exclu-
sivamente residencial.
Excelentes aptos, d e
vestibulo, living, sala
de jantar, toilette, 4
qtos. (1 suite) 2 banhs.
sociais de luxo, copa e
cozinha c/ banca e ar-
mários, 2 qtos. empre-
gadas e garagem. Aca-
bamento de altíssimo
luxo: tábua corrida,
pinturas plásticas, azu-
lejos em cor c/ piso
d ecorado, esquadrias
de aluminio cor negra,
vidros fume, persianas
externas, etc. Total-
mente iluminados, ven-
tilados e indevassáveis
c/ vista p/ as matas e
montanhas. Todos de
frente. Entrega em 2
meses. Área real
284m2. Preço desde
Cr$ 1.510.000,00 c/
e x celentes condições
de pagamento. FUTU-
RA S/A - EMPREENDI-
MENTOS IMOBI
LIARIOS - Av. Bartolo-
meu Mitre, 254-A dia-
riamente até às 21 hs.
Tel.: 28 7-8997 -
267-8149 - CRECI
J-725.

Gávea
Alto luxo

397 M2
2.700.000,00

ADOLFO IUTZ, 103/701

Entrega em novembro.
Construção Sisal. Centro dc
terreno. Rua sem saida. Lado

da sombra. Varanda, living

(50 m2). Tábua corrida, sa'a
de iantar, 4 dormitórios 0
suite), 2 banheiros, 2 quarlo3
empregada, 2 vagas de gara-

gem, playground. Marcar vUi-

ta c/ Sr. Olavo, 24é»0761 ou
224-5799 - CRECI 2115^ (C

JBNOS CLASSIFICADOS
VOCÊ ANUNCIA
QUALQUER TIPO DE IMÓVEL.
PARA VENDER OU ALUGAR.

HlllPílB'^^ __A ^^^
T> %__^^^^__^^ÍZ^^\
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UM CLASSIFICADO
É TÃO BOM QUANTO OS
RESULTADOS
QUE ELE TRAZ.

t
£

toilette, dep. comple-
tas, 2 vagas de gara-
gem. Apenas 2 p/ an-
dar c/ perfeita ilumi-
nação e aeração. Vista
deslumbrante de toda
Lagoa. Obra c/ a quali-
dade da CONSTRUTO-
RA SANTA ISABEL.
Preço: Cr$ 924000,00
facilitado e financiado
em 54 meses. FUTURA
S/A - EMPREENDI-
MENTOS IMOBI-
LIARIOS - Av. Bartolo-
meu Mitre, 254-A, dia-
riamente até às 21 hs.
Tel.: 28 7-8997 e
267-8149 - CRECI
J-725. (C
LÃGÒA - LANÇAMENTO Em

final de Construção Vista Total
da LAGOA, varanda living li,
jantar 3 qtos. sendo 1 suite 3
banh. c/ lavabo copa cozinha,
dep. comp, garago. 7 pavimen-tos pilotis c/ salão ae festai
e play-ground e 5 apartamentos
c/ 1 por andar. Fachada c/
concreto apicoado e cerâmica
Italiana esquddria de aluminio
anonizado c/ vidro fume, In-
temamente tábua corrida em
todos os cômodos az. det.
bancos do aço inoxidável fer*
rsgens LAFONTE aparelhos toth
(as DEC A Rua exclusivamente
residencial e tranqüila. Plano

C« financiamento c/ pequena
entrada e o restante parcelado.
Aceita Imóveis menores d par
te de pagamento. Ver c/
M/VCEDO. R. Carvalho d«
Azevedo, 81/301 - 225-9120
- 245-5497. PARK IMOBILI-
ARIO - C-7633.

azulejos até o teto, co-
zinha em kitchen, de-
p endências completas
de empregada, gara-
gem. Apenas 2 unida-
des por andar. Entrada
de Cr$ 455.000,00, sal-
do em até 15 anos em
forma de aluguel. Cor-
retores no local de 9 às
18 hs. ou na DELFIN
IMOBILIÁRIA - Av.
Copacabana, n° 1039
- Tels. 257-1932 e
257-1933 - CRECI
J-579.

CASAS E TERRENOS

A CASA. Em rua tranqüila •
nobre da Gavca. 300 m2 d*
conforto e padrão em 3 pavtos.
Terraços, salão, salas, 5 qto»
(1 suíte) d arms. 2 banhs. soe.
• lavabo, escritório, copa-coz.
c/ arms. 2 qtos. >mpr. garagi.
R. JARDIM - 247-6194. CRECI
J-659 RJ 46S.

LINDA VISTA - P/o J.
Botânico, sala, 3 qtos,
2 banhs totalmente de-
c orado, vende-se ur-
gente. Aceita-se oferta
financ. pela COPEG -
MAURO J O P P E R T
287-2822 - CRECI
1813.

CASA J. BOTÂNICO - 2 salõfi
d 180 m2 4 quartos suitei
copa-coz 2 ban dep emp la-
vand.rla 2 vagas NELSON AL-
BUQUERQUÉ. 247-4313 • 
287-1748. CRECI 722.

LAGOA — Casa nova, linda vis-
ta, living (80mJ) c/ terraço,
salão, 4 qtos. (1 suite), 2
banhs. soe, lavanderia, 2 qtos.
•mpreg. c/ depds., garagem,
jardins, quintal, piscina. Otim»
preço • condições. Tels.
247-5333 e 287-3647. CRECI
J-666 - PONTOPLANTA S/A.

(C

LAGOA - 3 QUARTOS - Locai
tranqüilo indevassável, ótima
vista living, 2 ambientes, 3
qlos. acarperados, armário em*
butido, 2 banhs. coz. a me ri ca-
na, dep compl garagem Ap«.
nas 900 mil c/ 345 mil sinal
ia Ido financiado Excelente
opertumidade Inf KURT fe
CASTRO - T 266-3132 - (PBX)
- CRECI 2040 - Ref 17060

(C
LAGOA — Novo Aptos, de li-

ving, 3 qtos., 2 banhs., vaga
gar. Ver à R. Conselheiro Ma-
cedo Soares 52 c/ port.
236-0841. CRECI 3055.

MARQUES S. VICENTE - 'err»-
no 900m2. Aceilo apto. Z. Sul
pronto c/ porte pagto. B?s»
8 milhões. Tr. Hoje VIVENDA
S.A. Tel. 255-1335 • 255-5299
- CRECI J-521. (Ç

Magnífica casa
J. Botânico clima de mon-

tanhii, linda casa c/ deslum-
brante vista panorâmica, 3
pavtos, quintal ajardinada e
gramado, c/ aplo. privativo
c/ saia, qto., banh. e coz.
nos outros pavtos. tem 2 sa-
lhões bar, 3 qlos (suite) co-
pa, coz. dispensa,, lavanderia,
dops. compl. e garagem para
3 carros. Entrada Cr$ 2.000
mil saldo em 12 meses. CRÊS-
CIMOV S/A - Rua Constante
Ramos 114 — Loia Tels.: . . .
236-2366 — 236-0595 —
237-6630 - 255-5648. CRECI
4818.

GÁVEA - Rua Adolfo
Lutz (estritamente resi-
dencial) centro de ter-
reno, 4 quartos, sendo

suite, entrega em ou-
tubro de 1976 — apar-
tamento c/ 240m2 de
área privativa — Salão,
varanda, sala de jantar,

banheiros sociais, co-

pa e cozinha — depen-
dências completas de
empregada — 2 vagas
de garagem — Preço fi-
xado até as chaves —
Saldo financiado pela
Caixa Econômica em 15
anos. SISAL EMPREEN-
Dl MENTOS IMOBI-
LIARIOS S/A. Rua
Montenegro, 107-A. —
Tels.: 287-4202 -
267-6046 — Dias úteis:
221-0707 CRECI J-436.

LAGOA — Oportunida-
de única — Excelente
apt0 de salão (2 am-
bientes), 4 qtos. (1 sui-
te), 2 banhs. sociais de
luxo, dep. completas, 2
vagas na garagem. W
de luxo, perfeita venti-
lação e iluminação, vis-
ta panorâmica. Total-
mente acarpetado, c/
diversos armários &m-
butidos, etc. Preço fi-
x o : Cr$ 1 780 000,00
c/ 25 meses p/ pagar.
Visitas c/ FUTURA S/A

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS - Av
Bartoiorneu Mitre,
254-A, diariamente até
às 2 1 hs. Tel .:
2^7-8997 e 267-8149

CRECI J-725. (C

MANSÃO (Gávea) prop. vde.
urg. mot. superior. Conforto
total na melhor localização Sr
Nogueira, 2n/6a só as 13 hl.
233-7076. 233-3577.

SAO CONRADO
BARRA E RECREIO
APTO. NO SÃO CONRADO

GREEN c/ vista p/ mar. Entre-
,ga em 14 meses. Ed. Verro-
chio. 3 q., 2 v. gar., etc. Ed.
Torrigiani — 4 q., 3 v. gar.,
etc. Os e'd. têm jardins, p.g.
* piscina. Fones: 287-9968 e
267-4143.

GÁVEA - 2 qtoi. Espetacular
apto. em prédio de apenas 2
por andar, play-ground, salão
de festas, descortinando mag-
nifica vista c/living em 2 ain-
bientes. 2 qtos. sendo 1 suite,
2 banhs. sociais, cope coz.
dep. compl. garagem. Para en-
trega em janeiro e 54 meses
p/ pagar, após entrega das
chaves, c/ sinal de 160 mil.
Excelente oportunidade. \_i.
KURT E CASTRO - Tel.
266-3132 (PBX) CRECI 4020.
Ref. 17070. (C

Gávea
Vendemos Rua Marques de

São Vicente, 35 para entrega
em noventa dias, apartamen-
tos de salão, 3 quartos (1 sui-
te) dois banheiros e demais
dependências, 2 vagas na ga-
ragem. Sinal 88 900,00. Saldo
facilitado e financiado em 15
anos. Ver no local ou na Re-
vil S/A. Tel.: 227-8380 e . . .
267-3569. CRECI 511. (C
GÁVEA — Estritamente residen*
ciai salão, 4 qtos., (1 suite) </
armários 3 banhs., copacoi.,
dep. compl. garage — Preço
CrJ 1.400.000,00 - Chave cl
JÚLIO BOGORICIN - Av.
Ataulfo de Paiva, 1135 Tel.
274-7922 CRECI 95 JBL. 469.

(C

LAGOA - Cobert. duplex, ter-
raço pérgola c/jard. 2 salões
(tab. corr. e pedra), 4 qtos.
sendo I suite c/escrit. arms.
embs. e lambris 3 banhs. soe.
2 coz. (1 fórmica, 1 tijolo ap)
deps. comp. voga gar. marcada.
R. Min. Armando Alencar. Di-
reto c/prop. Tel. 226-0911.
(Dispsnsa-se intermediários), i

Lagoa - Em
frente Piraquê
3.° and. frente ed. alto

luxo 5 pav. 2 p/and. salão

festas carpetado arms. cere-

jeira salão 65m2 4 qt. 3

banh. luxo (1 suite) sl. almo-

ço coz kitchens 2 qt. emp. 2

vagas gar. 257-8861 BATUI-

RA CRECI 190.

HUMAITA 249/902 - Lagoa -
Fr. ap. 180 m. salão 45 m.
atap. 3 qtos. 2 bh. c/coz. dep.
gar. Cr$ 980 è vista ou 500
ent. rest. curto or. Direto prop.
Roberto, 226-3453.

1, BOTÂNICO - 4 QUARTOS
— Em rua transversal, super-
rranquila, sensacional apto, 1
p/ andsr em prédio de apenas
5 pavtos. d varanda, livinq,
60m2 sl. jantar circ. sl. intima.
4 amplos dormitórios sendo 1
suite, lavabo, 3 banhs. sociais,
espaçosa copa-coz. 2 qtos. em
pregôda 3 vagas. Ultima unida-
de disponível. Incorporação
DECTA ENGENHARIA LTDA -
Inf. KURT E CASTRO T
266-3132 (PBX) CRECI 2040 -
Ref. 17041. (C

J. BOT. - Salão 3 qtos. c/arm.
2 bhs. deps. gar. AÇÃO. Vol.
Pátria 452. 266-0880 e 286-0097
CRECI 1847 - Até 22 hs.

JARDIM BOTÂNICO DESLUM-
BRANTE - Magnífica casa c/2
salões, 4 qtos., suite, 2 banh.
soe, lavabo, terraço, dep. em-
preg., gar. p/ 2 carros. Vista
p/ J. Botam.o. A. MOREIRA
LEITE IMÓVEIS - 232-9402,
222-9422 - CRECI 4298. (C

JUNTO AO VERDE DO JARDIM
BOTÂNICO - Sala. 3 quartos,
banh. social, deps., gar., 850
mil - Chaves e/ PIANEJA -
R. Farme de Amoedo, 55 —
Ipan - 287-0793 - 227-7596 -
CRECI J-269 - PLA-615.

JARDIM BOTÂNICO - Apto.
saia 3 qtos. 2 banhs. coz. área
serv. deps. compl. empreg. e
garagem. Bonita vista p/Ugca
e Ccrcovado. Trar-ar c/propriet.
T. 2-16-8647.

J. BOT. Vista p/ Lagoa. Sala,
3 qtos., arm. emb. banh. coz.
az. até o feto dep. emp. \tr
sáb. dom. 10/17. Itaipava, 136/
103.

LAGOA - Vista p/ LAGOA a
Corcovado. Amplo apto. d 220
mj - Salão 60 m2, 3 qtos. (1
suito), 2 banhs. capa-coz. dep.
empr. % vagas garagem. PagtV
d 20 m»ses fixos - Chaves c/
JÚLIO BOGORICIN, Av. Ataul-
fa <!• Paiva, 1135. TeJ.
274-7922 CRECI 9S JBl 430. (C

LAGOA vista espeta-
cular. Frente, 2 por an-
dar, pronta entrega
com habite-se na Av.
Epitácio Pessoa, 4 956.
Living, s. jantar, 3 qtos.
(suite), 2 banheiros de-
corados deps. e gara-
ge. Sinal a partir de
Cr$ 70.890,00, saldo
até 15 anos. Ver com
corretores no local. Tr.
"MODULO". Rua Bel-
ford Roxo, 161 s/loja.
Tels.: 255-1930 - ....
256-5323. CRECI 3274.
LAGOA — 4 qtos., frente, 2 vgs.
suite, lav. ban. Ept. Pessoa,
4344, apto. 1202. Preço 1.650
s vista. 237-8700, 267-6836.

IAGOA - Apto. frente
sa!3, 3 qtos. gara-

gem — Edif. novo —
escrit. 470.000,00 sal-
do prest. 3.580,00 -
Rj' Gastão Baiana, 496

Corretor local 9 às
18 hs. - Inf. 222-2551
ou 222-3279. CRECI
2071.
NA LAGOA - R. Gastão Bahia-

na, frente, salão e/4 amb. sofá
adaptados, bar em aço inox,
detalhes autênticos, teto rebai-
xado, 2 qtos. suite acarpetada
c/erms. embts. 1 qto. vestiário
c/closet banh. (box ^piscina)
coz. c/fogões arms. ár*a ds
serviço qt° empregada e 2
vagas na garagem. Sinal Cr%
1.C00 mil. Rest. em 1 ano. T.P.
CRESCIMOV S/A. Rua Constan-
te Ramos 114 loja. Tels.:
236-2366, 236-0595, 237-6630 e
255-5648. CRECI 4818.

OPORTUNIDADE - APENAS 580
MIL, 110 m2, fta. Gotúlio das
Neves. Salão, 2 qtos., arms.
deps. emp. área. 2*7-9699 -
227..B44 - CRECI 1822.

UMA GRAÇA DE APTO - Sala
t/ 2 amb., 2 quartos c/ arms.
banh., coi., gar. 670 mil —
Chaves c/ PLANEJA - R. Farme
d© Amoerio, 55 - Ipan — ...

I 287-7243 « 287-0793 - CRECI
! J-269 - PLA-I15.

PRONTO
com uma

piscina
para cada

apartamento

Magnífico aparta-
mento com varanda,
piscina esolarium, sa-
lão, 4 quartos ('1 sui-
te), 2 banheiros soei-
ais e 1 toilette com
azulejos decorados,
copa-cozinha, 2 quar-
tos para empregadas
e 2 vagas na garagem.
Fachada em mármore
e concreto aparente,
esquadrias em alumí-
nio e vidros fumée. Al-
to luxo. Ver no local.

R. MONSENHOR

ASCÂNEO, 126

Planejamento e venda»

(®
287-2422, 287-2122,
222-2688 e 252-753/

Crecl 7.

BARRA - 1. OCEÂNICO - 3
qtos. Magníficos aptos, c/( ei-
merado acabamento em prédio
de apenas 5 unidades p/ en*
trega. em 12 meses c/ varanda,
Üving, s 'jsntar, 3 qtos, sendo
1 suite 2 banhs. so:Íaij, copa*
coz dep compl 2 v;gas Sinal
apenas 60 mil, saldo superfi-
Hiinciado Conürução JOÃO
FORTES ENGENHARIA - Inf
KURT E CASTRO T 266-3132
- [PBX) / CRECI 4020 Ref
17038 (C

FICOU mais fácil anunciar na
JORNAL DO BRASIL. Usando
o novo Serviço de Classificados
polo Tolefon*. O tnlefon» 6
indispensável para a resoluçío
da maioria de seus negócios.
Até na colocação da anúncios
classificados. Com o Classifica-
do pelo Telefone, o novo ser*
viço do JORNAL DO BRASIL,
basta você discar para seu
anúncio ser publicado om todas
as edições sem perda de tempo
ou ajuda do boy. Agora, quan-
do você quiser usar os Clasiifi-
cados como elemento de ven*
ri.> use o seu telefone. Ele va!
resolver mais negócios para
você. Classificados pelo Tel«-
fone do JORNAL DO BRASIL.
Classificados que vendem.
2649122. Horirio atondimenlot
de 2a. a 6a.-feira, d a s 3 h às
18h 30m - Sábados: dat 1 h
às 12h30m.



6 Q CLASSIFICADOS — Jornal do Brasil, sábado, 18-9-76 © IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

BARRA — Prontos. Va-
lendas. Salão (54m2), 3

ros. 
(1 suite) c/ arms.

banhs. soe. coz. e kit.
demais depds., gara-
gem p/ 3 carros. Pré-
di oc/ 3 pavt°s 2 p/
andar. Alto luxo. Entra-
d» de 540 mil. Saldo
«m 20 meses, sem cor-
reção. Ver no local, à
Av. Adilson Seroa da
Mota, 271, antiga Ave-
nida "F", transv. à Erico
Veríssimo, ou à Rua
Maria Quitéria, 8 1 .
Tels.: 2 67-95 6 1 e
267-9915. CRECI J-666
- PONTOPLANTA S/
A, __JÇ
BARRA - RIVlERA DEL FÍORI

— Ed. Petúnia. Salão, suite,
dep. • gar. Passo contrato.
Tel.: 247-8108, 235-0931 e
255-8495 - CRECI 2826.

AV. DAS AMÉRICAS - Vendo
ótimo lote de frente com 610
m2 em condomínio fecivdo.
Bom investimento. Inf.:
225-3150 CRECI 4384.

ATLNÇÀO — Temos o que você
procura na Barra, S. Conrado
e Recreio. Qu&ndo pousar em
comprrr ou mosmo vender ca-
sas, apartamentos, tarrenos ou
áreas, seja para construir, In-
vestir ou morar, faça antas uma
visita à nossa loja sem qual-
quor compromisso, pois esta-
mos preparados tecnicamente
para lhe assossorar nestas im-
portantes decisões. Procure-nos
_ Praça "O", 165 - Jardim
Oceânico - Barra da Tijuca —

(Próximo ao Flamingo e a
praia) - Tels. 3 9 9-4622,
399-4611, 399-4620 ou no Hotel
Intercontinental, loja 7 — Tel.
399-0311 — Estamos lhe espe-
rando diariamente até às 21,00
hs JÚLIO BOGORICIN IMO-
VEIS S.A. - CRECI 95 - JBB
035. (C

BARRA — Vendo lotes urbaniza-
dos. Pagamento em 30 me.es
s/iures e s/ correção. 399-2543
- 399-1512 - CRECI 3980. (C

BARRA — Quadra 5 ótima resd.
ou const. financ. AÇÃO - Av.
Armcndo lombsrdi 601 — Tel.
399-2165 - CRECI 1847.

BARRA - Quase pron-
to para morar. Aparta-
mentos com varanda,
salão, 3 quartos (sendo
1 suite), 2 banheiros
s ociais, copa-cozinha,
dependências comple-
tas, garagem, ampla

piscina, saunas, 9 1 0
m2 de jardins cercando
todo o prédio e ampla
área de recreação para
os seus filhos. Próximo
de supermercados, far-
m á cias, restaurantes,
bancos, agência dos
correios, igreja e a
mais bela praia d o
Atlântico. Vale a pena
visitar o Edifício Varan-
da da Barra. Rua Ma-
noel Brasiliense, 170
na esquina do Restau-
rante Sol da Barra. Um
e m preendimento IN-
V E STLAR, financiado

pelo Bradesco. Planéia-
mento e vendas — CMI
_ 25 2-7537 -

287-2422 - 242-5982
- 287-2122 - CRECI
7. (Ç
JUNTO A AV. SERNAMBETIBA
- Venha Mi mesmo conhecer
este espetacular apartamento
com vista para o mar • pelo
menor preço de ml„de área
real (apenas CrS 6.000,001 •
com 46% do preço totol fixo

. Irreaiustável. Aploi. com lf
ving, sala d. jantar, varandas,
3 aormitnrioi (1 5"''»). 2

banhs. ioclais, 1 lavabo, copa-
cozinha, dep. completa» e 2
vagas de garagem. Acabamento
de alto luxo. Venha comparar

• comprove. Condiçíe» exce»-
cionais de pagamento. Apenas
10% d» entrada e finonciomen-
to direto em 54 mese. com

46% do preço total lixo • >'¦

reajustavel. Construção CHO-

Zll Av. Erico Vorissimo nv

31l7 Corretores diariamente no

local até as 12 hs., ou na BIP

S/l _ Imivel Personalizado.

!.rmri>.Ruuiv.'5"*\ !•¦<

CRECI J-748). (C

o PRIVILEGIO DE MORAR BEM.

Prédio com apenas 3 P""™";
tos. Fachadas em mármore com

esquadria» d» alumínio • vi-

dros fuma. Exeelenl» acabamen-
to interno. Aptos, com living,
sala da iantar, 3 ou 4 quar-
tos (1 suite), 2 banhs. sociais,
copa-cozinha, dep. completas •

2 vaqaa do garagem. Constry-
cão CHOZIL. Preço a partir da

CrS 1.200.000,00 com 15 anos

para pagar através da cef,

mesmo você aendo proprietário
de outros imóveis. Veia diária-
manto no local a Av. Henrique
Moura Costa, 207 esquina da
Manuel Brasiliensa (osta rua co-
meça na Rio-Santos 2 rua» an-
tes do Ia Molo) ate a» 20 hs.
ou em JÚLIO BOGORICIN lo-
Ia Barra da Tijuca a Praça 0,
165. Tels.! 399-4620 . . . ...
399-4622. na sede a Av. Rio
Branco, 156 gr. 801. Tal..: . .
2Í4-1717, 232-342B t 222-8346
ou ainda no Hotel Inlerconti-
nenlal a Av. Litorânea, 222 lo-
ia 7. Tais.: 399-0311 ou . . .
399.2200. R. 322. (CRECI «V

BARRA - J. OCEÂNICO - Q.
T. pró*, praia Financ. AÇÃO

Av. Armando Lombürdi óOl
Tei. 3?9-2185 - CRECI 1847.

BARRA Temos urbani-
zf.dos e arborizados.
Prontos para construir
"PLANO LÚCIO COS-
TA". Decreto-Lei 5 8 .
Exclusivamente resi-
denciais. Não é condo-
minio. A partir de Cr$
675 mil em 30 meses
s/ juros e s/ correção.
Av. das Américas Km
10 (Rio-Santos). RIO
MAR RESIDÊNCIAS. Te-
lefone 399-3446. CRE-
Cl 3980. (Ç
BARRA/ TERRENOS C/1.000m2

Não porca a oportunidade
de sor o primeiro a comprar
um ou mais lotes no mais novo
e urbanlxado loteamenfo, loca*
lizndo entra a Praia a Rio-
Santos. Financiado tm 12 m«-
so» com preço fixo e irraaius-
táve). Informações diariamente
até à» 21,00 hs. em JÚLIO BO.
GORIC1N IMÓVEIS S.A. (Barra)

Praça "O", 165 - Jardim
Oceânico ou no Hotel Inter-
continental, loja 7 - Tels.
399-4Ó22. 399-4611, 399-4620,
399-0311 - CRECI 95 - JBB
1001. IC

ITANHANGA' - R.
Eng. Pires do Rio. Casa
assinada por ZANINl 3
niveis, madeira, pedra,
blindex, telhado em ca-
nal mineiro antigo, pe-
Ia frente a tranquilida-
de do bairro, pelos
fundos do riacho, árvo-
res e vegetação inte-
gradas 2 salões, 3
decks, piscina, sauna, 4
suites, todas avaranda-
das, entrega imediata,
nunca foi habitada, fa-
se de ajardinamento.
Propriedade para pes-
soas de raras sensibili-
dades. Base Cr$ 5.500.
Condições a combinar
na SISAL EMPREENDI-
MEN TOS IMOBILIA-
RIOS S/A. Rua Monte-
negro, 107-A - Tels.:
287-4202 - 267-7814.
Dias úteis 221-0707 -

CRECI J-436.
JOA' - Casa fora da «ária, fl-

nam. doer. Slão.. sl. iantar, 3

qtos. piscina canil, gar. 2 car.
3.000.000, Tel. 275-7472. CRECI
4664. _!_

r ESCRITÓRIOS DE ATÉ 1225 M2 C/ GARAGEM
Junto à Rio Branco, 80 meses p/pagar sem intermediárias

Estamos agora colocando à venda as últimas unidades do majestoso Ed.
Vital Brazil, em construção na Av. Marechal Floriano, 19. Bem no centro comer-
ciai e financeiro do Rio.

Amplas áreas livres permitindo total flexibilidade de divisão para atender
as exatas necessidades de qualquer tipo de empresa.

Escritórios desde 337 m2, com 3 vagas privativas na garagem, até 1.225

m2, com 11 vagas, todos de frente (para a Av. Mal. Floriano ou para a Rua

Teófilo Otoni, à sua escolha). Andares inteiros ou conjuntos individuais, com até

3 conjuntos por andar.
Preços a partir de Cr$ 200 mil na escritura, Cr$ 200 mil nas chaves e

mensalidades de Cr$ 20 mil sem parcelas intermediárias. Entrega em 33 meses.
Também está à venda a única loja do edifício, com 5 vagas privativas na

garagem: 906 m2, com térreo, jirau e sobre-loja. Pagamento facilitado em 80

meses, com 53% até as chaves. (134)

oioaaoiooacyooiaooi
% At. Tijuca cy
o Aptos. Prontos
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pranga¦ 4U DlnRrnnm OO. V- Te! 221-3322 Wkh.^ÊWAv. Rio Bronco, 99-7.- Tel.221-3322
Av: Sernambetiba, 1976- Tel.399-1088

T.Carlos Magalhães-CRECI 1700

g Living.'3 qtos.. (1 suíte), §
o 2 banhs. sociais, copa - 0»
a coz. decor ao teto dep. g
g completas e garagem, q,
o, prédio sobre pilotis. com a
a play-ground e elevador, g°! R. Morais e Silva 25 0
oi ou Int.: 252-1398 a
O 252-9B96 - 396-7775 g
g (Sab e Domingos) q-

J

A COBERTURA. Vdo. c/terraço
80. m2 decorada tf ar cond.
Siô. 2 qtos. banh. copa-c :i.
garage. Ac. C. Econ. 264-2670

-.56. CSBCI 480.

APTO. TIJUCA - 3 QTOS. -
lo loc. sila em 2 amo cn ¦ s
tábuas corridas 3 qtos. sendo
l suite 2 binhs. soe ais lâvübo
piso mármore copa coz. tf
a:ule'|-s d-^-rades e armar \
dep. compl. garage. Parte fi-
nanciada 60 meses. Inf. KURT
E CA;-iRO . I'6X - 266-3132.
CRECI 2040. Ref. 17073. IC

ÃNTÕNÍÕ~~BASILIÕ - DÜPIEX
— Oportunidade, selão, sala
jantar, b;b!;oteca, b^nh. sócia.,
copi, cozinha, área, dep. emo,
a:ima: ; quartos c/ arm. emb.
banh. social e varanda. Gora-
gem apenas 1.100 mil. Tr. hoje
VIVfNDA S.A. Tel. 255-1335
e 255-5299 CRECI J-521. [C

A URUGUAI 532 -~4 qtos 1»
loc luxo, living, st jantar 2
ambs decor. copa e coz. de-
cors. áim. e 2 gar. Fin dreto
prop Ver loca: T. 284-3145

COMPRO URGENTE APTOS -
C' 1, 2 quartos p/ c!ien*es s/
'empo p.' procurar — Pago à
v sta - Não cobramos despesas
- Sr. iouza 28 4-1045/

267-7676. CRECI 4785.

COBERTURA C/TERRAÇO - Ma-
racãnãf nova, salão, 2 qtos.,
deps. gar. CrS 600 mil. PAULO
BUSTAMANTE. 268-2947,
268-7316. PBT. 210. CRECI-480.

A RUA FELIX DA CUNHA. Vdo.
i'ndo cpto. 51a. 3 qtos. bõnh.
coz. área serv. dep. empr. ga-
rage. Int. 264-2670 264-4Í.56
CRECI 480.  __'A R. GAR1BALDI, 133/1803 -
Ap. 3 qtos. 2 banhs. gar. Pré-
do luxo, centro tenr. Cr$
560.000. Entr. CrS 230.000 e
Cr$ 5.473 mensais p/ CEF.
Corr. local. Te.. 252-0791.

7300
PAULO MURY CRECI

IC

BARRA - J. OCEÂNICO -
ótimo lote fine. pronto p/ cons-
trução, AÇÃO Av. Armando
Lcmbardi, 601 - 399-2185 -
CRECI 1847.

BARRA - Ótima oportunidade
na praia, sala, 3 quartos, ti
varanda, dep. compl. gara-
gom terraço e/ vist» p/ o
mar. CrS 500,000, a combinar,
tratar c/ REZNIK - 157-5B27
-294-1898 - 294-3649 - J-
548. (C

JOA - Lote c/ vista es-

peiacular para a Barra
da Tijuca. 1.140m2 c/
frente de 42m. Ver a
Rüa Paschoal Segreto,

placa no local. MAURO
JOPPERT 287-2822 -

CRECI 1813. 
JARDIM OCEÂNICO - Vendo

lote c/ 760,43m2. Na Av. Erico
Veríssimo, quadra 1, lol« 13.
Tratar: toi. 235.4845 235-5995.
CRECI-7621. JÇ

JOA' - ESTRADA DO
SURIMÀ - Terreno to-
talmente plano c/ 390
m2. Excelente oportu-
nidade. Apenas
450.000 à vista. MAU-
RO JOPPERT 287-2822
CRECI 1813. 
JOA' - R. Jackson Figueiredo.

Vende-se lote 1.4C0 m2. Vista
p/ São Conrado. Terr-ano incli-
nado. Cr$ 1.400.000,00. Telefo-
nar 235-5975.

BARRA - Casa: 600 mil - Av.
Sernambetiba 4.150 casa 48
(Vivendos da Barra). Chaves c/
Tomico no local — Trater LAM
empr. Imob. Av. Copa, 807/
1001. Tel. 256-3158 • 235-7336

____CRECIJWI__. <Ç
BARRA DA TIJUCA - Vendo

lote no Jardim Oceânico, pro-
ximo CETEL. Proprietário tel.
243-2626 ou 243-7890 hor.
comerc. __ .

BARRA TIJUCAMAR - Vendo
lote 12 x 45. Belíssima local;-
zação perto de praia. Sr. Mauri-
cio. 227-5081 e 222-0971 ou Sr.
Henrique 247-5865.

BARRA - SÍNVAL vende diver-
sas casas e apartamentos Jar*
dim Oceânico e Tijucamar. De-
talhes Av. Oleoário Maciel,
542. Tels.: 399-2792, 399-1296
e 399-0698 - CRECI J-630. (C

JÕÁTINOA LOTES PIA-
NOS - 3 lotes, c/
3.600 ml, vista pano-
ramica e 120 m de
frente. Prontos para
construir sua residên-
cia. Vendemos juntos
ou separados. Ótimos
preços c/ financiamen-
to. MAURO JOPPERT
287-2822 CRECI 1813.

LOJA DE 3 PISOS, JUNTO Ã RIO BRANCO
No centro comercial/financeiro, eotn 5 vagas na garagem

Uma rara oportunidade para entidade bancária ou financeira, para loja ou

representação de grande indústria (com show-room), ou para diversos ramos

comerciais. .
São 906 m2 entre térreo, jirau e sobre-loja, com 5 vagas privativas na ga-

ragem, compondo a única loja do majestoso edifício Vital Brazil, em construção

na Av! Marechal Floriano, 19, pertinho da Av. Rio Branco.
Pagamento financiado em 80 meses, sem parcelas intermediárias, com 53/o

até as chaves (dentro de 33 meses).
Possibilidade de conjugar loja e escritórios da empresa no mesmo edi-

fício: estão à venda os últimos escritórios, de 337 ml, com 3 vagas, até 1.225

ml, com- 11 vagas na garagem.- Preços a partir de Cr$ 200 mil na escritura,

Cr$ 200 mil nas chaves e mensalidades de Cr$ 20 mil sem parcelas inter-

mediárias. , . . ... .
Aproveite já esta única oportunidade de combinar lo|a-escritono-garagem

em um ponto excepcional, de valorização garantida. (174).

AO 19 QUE CHEGAR - Sobre
plolis, i&M e qto, sep. coz.
banh. cor., gar. esc. 240 mil.
R. Siva Teles, 32 - 283 9643

2080764 - CRECI 7546.
A RUA ALFREDO PINTO 66/307

Vazio, sl. 3 qíos. dep.
compl. gar. n/ escrit. Chav..*,
local. Trt. Gen. Roca, 913 s/507

T. 288-8697 - CRECI 2866
¦ O.S.I.

APTO 2 QTOS ti arms si
banh de:or ;oz deps 380
mil financ T 284-314- - PAU-
LO AAU3Y - CRECI 23CO <C'A CONDE BONFIM - Novo]
de luxo, sala, 2 qtes. arms.,
deps. PAUIO BUSTAMANTE
EMP. IMOB. 268-294 7,
268-7316. PBT. 216. CRECI.480.

TA CAMPOS SALES - Ótimo,
sala, 2 qtos. arms., deps.
CrS 270 mil s6. PAULO BUS.
TAMANTE. 268-2947, 268-7316.
PBT. 212. ^RECI-480.

A CONDE BONFIM - Novo,
sala, 2 qtos., deps., garage.
CrS 350 mil. PAULO BUS.
TAMANTE EMP. IMOB.
268-2947, 268-7316. PBT. 203.
CRECI-480.

COROA REAL - Vende 6timo
opto. 2 qtos. sala saieta coz.
tadr. até o teto banh. em _cor
irea ladr. janelas de alumínio
qto. emp. Garóçjím na escMu-
ra. Rua Barão de Petrópolis n9
231/403. Ver no loca!. Pechm-
cha. Trotar telefs. 221-0:83 e
221-5354. C/ELOISA. CRECI
J-462.

CO&2RTURA - R. Conde de
Bsnf m, 177 C-Oi, c/ 2 salas,
2 qtos. banh. soe. copa-coz.
banh. empr. garagem. Terraço
120m2. Local c/ prop. Tel.
228-4848, 264-3436 e 221 9940.

ANTÔNIO BASILIO, frte. 3 q os.
(I uitel 2 bhs. cor teto dep.
compl. garagem n/ escrit. ent.
350 mil. Ac. Cx. B.B. et:. Visi-
tas 288-8697 - Trt. Gen. Roca
913 s/507 - CRECI 2866.

A RUA SANTA SOFIA - Junto
à Praça S. Pena, vazio, frente,
saião, c/ 2 amb. 3 q os. banh.
ccf. teto, dep-s. comp . v. gara-
oe. Visitas. T. 288-8697 - Tr.
Gon. Roca, 913 s/507 - CRECI
2860.

ATENÇÃO vdo. ótimo ap. na
R. valparaizo c/ 2 salas, 3
qt°s., dep. compl., todo de
frente 1 p/ and. Tratar Mário
266-2991 CRECI 2517.
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^

Ipiranga
¦ 

"„K.D,^.rÀ 
00:7» ;Tol 991.nS?5 —Av. Rio Branco, 99- 7.' - Tel.221-3322

Av:Sernatnbetiío,,1976 -Tel.399-1088
T.Carlos Magalhães-CRECI 1700 J

AMPLO APTO. 3 qtos. e 2 sis.
- 640 mil. Ac. Cx. BB. etc. c/
gar. na escrit. dep. etc. Tel.
288-1607 e 268-9647 CRECI
4214.

ARTUR MENEZES - Duplex c/
130m2, salão L, 3 qtos., deps.
gar. CrS 850 mil. PAULO BUS-
TAMANTE. 263-2947, 268 7316.
PBT. 329. CRECI-480.

COBERTURA - DUPLEX. 3 ss.
3 dorm. 2 b^nhs. coz. gar. Pç.
] miihio. R. Antônio Basllio,
Inf. NELSON LORETO 268-5153
- 283-1096 - CRECI 2B22.

A DELGADO DE CARVALHO
— Ia. loc, sala, 3 qtos., 2
brs., dep., gar. CrS 780 mil.
PAULO BUSTAMANTE.
268-2947, 268-7316. PBT. 308.
CRECI-480.

D. MARTINELLI Vde urgente R.
Sabóia Lima 147 casa e/ 2 pav.
los 5 qtos 3 sis 2 qtos emp 3
v carros ler c/ 12 x 74 ótimo
pco. Tr. 256-0601 257-5588
255-3601 C 3107.

^mg5oo
2 QUARTOS

Base 390 mil - Em rua
tranqüila e arborizada, bom
apt?. c/sala, 2 qts. banh. tol.
área de serv. deps. empr. ga-
raqem (cond.) ou pagto. em 20
mt;ses sem juros. {C

APARTAMENTOS de 2 qtos. na
Tiiuca - A partir de 350 mil
_ Informações 268-9647 e
288-1607 - CRECI'4214.

¦A R. BARÃO DE MESQUITA
663/ 405 - Vdo. ap. c/ sl. 2
qtos. garage o demais deps.
Cr$ 400.000 e comb. Ot. neg.
Melhores detalhes c/ MACHA-
DO Av. 28 do Setembro 345
T. 258-9746/ 258-0522. CRECI
1275.

A MINHA MCNSAGEM, -/ um
bom ncqócio fora do metrô
Ccnde de tonfim ./'/ =0J. ,..
3 qíos. 2 banhs. codvcgí. deo.
emp. gar. Tel.. 258-1484 Dr.
Teixeira. CRECI 1380.

JOA' - R. Jackson Figueiredo.
Vende-se lote 1.0C0 m2. Viste
p/ São Conrado. Terreno inçli-
nado. CrS 1.200.000,00. Telefo-
nar 235-5975.

BARRA - SINVAl - Vende di-
versos lotes. Jardim Oceânico
e Tijucamar. Detalh-;s. Av. Ole-
gário Maciel, 542 - Tels.:
399-2792, 399-1296 e 399-0693
- CRECI J-530. fc

BARRA - SINVAl - Vende di-
versos lotes Rio—Santos Km 2,5
a partir de 360 mil. Detalhes
Av. Oleqário Maciel, 542 -
Tels.t 399-2792, 399-1296 e
399-0698 - CRECI J-630. (C

JOATINGA - Aparta-
mento c/ vista espeta-
cular e praia particular,
hall, lavabo, salão, c/
varanda, 4 qtos. (1 sui-
te c/ varanda), 2
banhs. cozinha, 2 am-
pias dep. empregada,
lavanderia, área de ser-
viço. MAURO JOPPERT
287-2822 CRECI 1813.

BARRA — Próximo ao
Carrefour, grande área
reg. legal. Inf. Av. Nilo
Peçanha, 155 gr. 407.
Corretores Associados
CRECI 2024.
BARRA TERRENO - Av, des

Américes 2.960, (KM 4,5). Con-
domino Vivenda da Lagoa ¦-
Pro;»to, 77. Tr. D. A. Mcchado,

265-2792. CRECI 1587.
BARRA TERRENO - 3Ü * ICO

na Rio Santos altura Km 15.
CrS 650.0CO. Tel. 392 5862.

JOATINGA - Vendo lote 30 x
80. Ocasião única. PI investir
ou construir. Ver c/ Luiz R.
Iposeira c/13. Tel.: 224-2002
CRECI 7120. [Ç

JOATINGA - 2 Terre
nos na Jackson Figuei-
redo c/ vista espetecu-
lar sobre o mar num
dos bairros mais softs.
do Rio. 860m2 -

MAURO JOPPERT
287-2822 - CRECI
1813.

SALA, 2 QTOS., NA MARQUÊS DE ABRANTES
Andar alto, pronta entrega, apenas 750 mil

Olha aí o bom apartamento que você procurava: boa localização,
novinho em folha, somente 250 mil na escritura e o financiamento re-

presentando prestações mensais iguais ou menores que o aluguel.

O' apartamento, no Edifício Cidade dos Brasões, é composto de
sala, 2 bons quartos, closet, banheiro social, dependências completas
de empregada e garagem para seu carro.

Azulejos até o teto na cozinha e banheiro e outros detalhes de
acabamento bem cuidado.

Para estar morando no Flamengo amanhã mesmo, basta vir aqui
hoje conversar conosco. (189).

^

A IA PIACE- VENDE
mü prédio cre 2

Em 6t:
.-,nd. ei

AMPIO APTO. FRENTE - R.
Guaicurus - Sala 2 qtos. deps.
compl. 230 mil c/ 3; mil entr.
saldo. Cx. Econ. 2.760 mens.
Tr. DIMENSÃO. 284-1045. CKE-
Cl 4785.

ALTO l&XO NOVO FRENTE -

Living, 3 qtos. arms. 2 ba. ga*
rag=. Mobiiiado ou não. So
1.200 mil comb. R. Antônio
Basilio, 552. Corretor Wf
portar. Dr. DIRCEU ABREU.
222-3654 242-1330. C. 1911.

ALTO LUXO. Afonso Pcnna, 49.
Varanda, sl., 3 qtos., 2 banhs.
decors,, copa-coz. deps. e gar.
Vn local. PAULO MURY -
CRECI - 7300. (Ç

ANTÔNIO BASILIO 519 - Fte.
salão, 3 qtos. c/ arms., 2
b:nhs. decors., copa-c02. deps.
600 mil lin. Sinal 50 mil. Ver
local. T. 284-3145 - PAUIO
MURY. CRECI - 7000. [Ç

APT» TIJUCA. Vcndo"2 2 qtrs.
sendo um suite e dtp. compt.
Inf. tel. 392-9800.

APTO. ALTO LUXO. Ia. Icc cSo,
sõlão, sala, 3 dorm. 3 banhs.
soe. d*ps. comp. 1 ou 2 vagas
(um por and;r). Trotar Prtça
Varnha.em, 7 loja I. CRECI
J-541.

DOIS QUARTOS NA TIJUCA -
Apto. de sala d» jantar, li-
ving, 1 qtos (1 suite), 2 banhs.
sociais, cozinha, dep. de em-
pregada e garagem. Prédio so*
bre pilotis intermediários, es*
quadrias de alumínio e play-
ground. Somente CrS 64.030,00
de entrada, mensais duranU _
ohra di CrS 3.200,00 a o sal.
do apas as chaves financiado
em 66 mesas como se fosst
um aluguel, mesmo você sen*
do proprietário de outros imo*
vais. Construção CHOZIL, In*
formações • vendas diariamen-
te no local a Rua Haddock Lo-
bo, 360 (entre as Ruas Afon-
so Pena e Professor Gabixo)
ate as 22 hs., inclusive aot
domingos ou a Av, Rio Branco,
156 gr. 801. Tels.: 224-1717,
232-3428 a 222-8346. JÚLIO
BOGORICIN. (CRECI 95). (C

EXCEL. APTO. Salão enorme. 3
amplos dorm. tf arm. 2 banhs.
coz. deps. garagem. Uruguai
próx. C. Bonfim Pc. 700 mil.
Ac. Cx. NELSON LORETO
288-1096 - 268-5153. CRECI
2822.

salão, 3 amplos dorm. c/ arm.
emb. todo atap. :o:>?-co2. e
banh. dec. sté o teto clep.
comp. çjar. esc. ver 234-03-0.

s.-,Z\ J 648.

APTO. 6limo acab. sala, 3 qtos.
deps. comp. etc. Ent. 150 mil
saldo a prazo. Pronta ent. Rua
Zamcnhof, '5/701. - Tel.:
264-817/. CRECI J-54K

QUASE PRONTO - Prédio de
alto luxo com apenas 5 apaita.
mentos (1 cobertura). Fachadas
em mármore, esquadrias de
alumínio • vidros fume. Apar.
tamento» com living, »ala de
Iantar, varondáo com piscina,
3 quartos (1 auite), 2 banhs.
sociais, dep. completas e gar»*
gem. Construção CHOZIL. En-
trega om Dezembro de 1976.
Preço • condições de paga-
mento excepcionais. Cr>
1.300.000.00 e 15 anoi para
pagar pela C. E. F., mesmo vo.
ci »endo proprietário de outros
Im6veis. Veja no local a Rua
Professor Coutinho Froes, 546
diariamente . ate ás 20 hl. ou
.m JÚLIO BOGORICIN lo|a
Barra da Tijuca à Praça O, li5.
Tels.: 399-4620 • 399-4622, na
sede à Av. Rio Brrnco, 15Íi gr.
801. Tels.: 224-1717, 232-3428
• 222-8346, ou ainda no Hotel
Internacional à Av. l!t<\ranM.
222 loja 7. Tels.: 399-0311 ou
399-2200 R. 322. (CRECI 95). (C

SÃCTCONRÃ^Õ-^
Salão em tábuas corri-
das, varandas voltadas

para a Pedra da Gávea
e para a Costa Verde,
3 ou 4 quartos forra-
dos com tapete Mila-
eron, 2 banheiros so-
ciais, copa-cozinha, em
fórmica, 2 vagas na ga-
ragem, - dependências
de empregada, esqua-
drias de aluminio, vi-
dros fume, antena cole-
liva de TV, sistema de
telefone interno, pisei-
na e playground sus-

pensos, pequeno sinal,

pagamentos fixos sem
juros e sem correção
até ?s chaves. Cons-
trução Sisal, financia-
mento Caixa Econômica
Federal, em 15 anos já
concedido. Obra já ini-
ciado. SISAL FMPREEN-
D I M E N T O S IMO-
BI LI ARIOS S/A -

Rua Montenegro, 107-
A - Tels.: 287-4202 -

267-7814 - Dias úteis
221-0707 CRECI J-436.

BARRA Frente Riviera Dei' Fiori
ter. local cresc. valor 30 meses,
s/ iuros SAVANA IMOB. Av.
Américas 2.300 3 9 9-0166
246-6679. CRECI, J-0722^

BARRA — Vende-se ou
troca-se terreno p/ ap-
tos pequenos ou salas.
Mesmo ocupados 1000
m2. Fte. p/Lagoa. Lo-
cal de mansões — ....
287-1415. Sr. Newton.
CANOAS - 2 beíiss.mos iotes

de l.MO m2 cada um c/ vista
panorâmica platô, piirína natu-
ra!, áqua própria iuz e telefone
MAURO JOPPERT 2 87-28 22
CSíCI Í813.

LOCALIZAÇÃO" PERFEITA - Ia.
loc, local nobre da Barra, fina
resid. estilo colonial, 5 qtos.,
3 suites, copa-coz., kitchen, 2
qtos. empr.. 4 v. gar., pise. e
jardim. Ver Av. Genersl Gue.
dos da Fontoura, B40. Infs.
399-4030, 399-4288. CRECI
1276.

Empreendimentos Imobiliários S.A.

^

pranga¦ i„ DinRrnnrn 99. T . Tpl 791-3322 *s1sW^sV
Av. Rio Branco, 99- V. ¦ Tel.221 -3322

Av Sernambetibo, 1976 - Tel. 399- 1088
T. Carlos Magalhães • CRECI 1700 J

CASA RECREIO - Tor reno
2000m2 salão 3 qtos. 8 banhs.
salão festas sl. jogos boitt sl.
estar sl. café eopa-coi. suite»
externa pi hóspede casa-casei-
ro piscina fauna gàr toda mo*
biliada Estuda Permuta»
227-1844 - 287-3344. CRECI
1922.

LOTE NO RECREIO - Gleba C,
lote 23 da quadra n? 15 e/
proielo aprovado. CrS 600.000.
Financiado. Tratar Dona Soma.
mj938;_M4!5m__

MANSÃO - Rua Iposeira. Me-
lhor locai de S. Conrado. Sen

teciona! casa em centro d*, tei*
reno, 2.000m2, gramado t ar-
borizado descortinando magn,
fica vista, c/ piscina, adega.
living, sl. iantar, escrit6no cm
cereiefra, 3 a.Trplos dormitórios,
suite 90rn2, c/ varanda te.eto
ne interno « som em todas as
dependências. Para pessoas
realmente exigentes. Pagamen-
to em 18 mese-5. Excelente pre-
co p/ pagamento à vista, Inf.
KURT E CASTRO. T. 266-3Í32
(PBX) CRECI 4020. Ref. 17012.

CENTRO DA BARRA - Terreno
na Guedes Fontoure c/ 15x34
total 510 m2. Cr$ 1.450 mil.
PAUIO BUSTAMANTE,
236-4179, PB.613, CRECI 480.

CASA CÓM TELEFONE - Com
móveis e uma lancha, terreno
280 m2 em "Condomínio Fe-
criado", duplex, c/terraço, iar-
dim gramado, 3 qtos. (1 suite).
CrS 900 mil. Mais detalhes. Fi-
liai lagoa Epitácio Pessoa, 4530
286-8222 até 22hs. incl. sáb./
dom. SÉRGIO CASTRO CRECI
22 SC-212.

SAO CONRADO - A maior sopa
da Paroquia, proprietário em
viagem p/ Brasília, vde. terre-
no atrás do Gávea Hotel em
frente ao Vilage São Conrado.
Urgente. C'$ 600 mil fjcil.to.
Teis. 260-8883 e 396-3623 (Do-

jmjngo)._CErCJ_7505.
SAO CONRADO - Vendo terre-

no "EXCLUSIVO". Oportunlda-
de única. Ver ei Luiz. Rua Ipo-
seira c/ 13. Tel. 224-2002. CRE-
Cl 7120. (Ç

TERRENO - BARRA - Vende-
mos com 770 m2 pronto para
receber construção. Local agra-
dabilissimo, fácil acesso, rua
calçada com água, luz e telefo-
ne. Grande facilidade de paga-
mento. CMI - 287-2422 -
222-2688, 287-2122 e 252-7537.
CRECI 7. (Ç

mg soo
LOJA

loja nova — Visconde de Pi-
rajá, 207 — Excepcional invés-
time-nto, c/ 58m2, garagem. Ba-
se 2 437 mil, pagto f.iciüt. Infs.
Tels.: 287-8946 255 6795 e ..
225-8664 - MG 500 (C

IOJA PRI NCEZA IZABEL, 328 , APAR1AMENTO PARA
Vendo/ alugo ti aprox

. 2.000m2. Tr. 13 de Maio, 47/
| 1808. Tels: 288-3766 e 224-8496
* J - 778 NAI RO.

19JAS vdo. ti 170m ocupação
imediata teto reb. ar ref.
inúmeras benf. p/ qdo. escr.
ou organ. entr. 50% saldo
facll. Ver hoie Rua André

Cavalcante 13-A inf. Dr. NEVES
CRECI 1663 242-4378.

mg 500

MARAVILHOSO TERRENO C/
124.100ml. d* frente p/ Rio-
Santos. Pr6pr!o p/ lotoamento.
Local muito bonito c/ água lui
o asfalto, do fronte ao posto
da gaz., junto • grande cole-
gio. Preto mJL CrS 40.00. NIE-
METER HARGREAVES. Fones
252-0076 • 252-0078. (Ç

RECREIO DOS BANDEIRANTES
vdo. diversos lotes gleba A-B
e C ti ire» 595m2 640m2
e 900 m2 ti Antônio Luiz Rio
Santos 13 R. K/A n9 1307 N.
B. V. Sa. deseja vender o seu
lote é só me procurar Tel.
397-8342 CRECI 1057;

CASA DE LUXO em Ia. loc. A
ma quadra da praiai Est. Co*
lon. Jardim, piscina tf traí.
Var., salão, 4 qtos. (suíte) 2
binhs. todos em mármore, as-
soiihos em táboe corrida,
deps. emor. gar, Infs.: JN
IMÓVEIS R. Conde Bonfim 685
Sil. 213 tei.: 288-9194 CRECI
J-739.

RECREIO - SINVAl - Vende
diversos lotes na Gleba A. De-
talhes Av. Oleoário Maciel,
542. Teis.: 399-2792, 399-'296
e 399-0698 - CRECI J-630. (C

TERRENO
Terreno residencial — Recreio

dos Bandeirantes, com 20m de
frente, excte. oferta, Base 550
mil. Infs. Tels. 287-8944 / .....
255-7895 / 225-8664 - MG 500.

2.000m2 • 3.000m2 arborizado
c/ nascente Entrada C r S
20.000,00 saldo 40 meses fixo
s/iuros - Tratar 399-3112 e
399 3163 CRECI 3417 F.-ança.

I^mg50o

GRANDE BARRA/ CASAS - Es-
colha a sua entre as mais di-
versas ofaras. Casai com 3
quartos com ou sem piscina
d« S. Conrado ou Recreio. In-
formaçõts díariamenta até às
21,0» hs. em JÚLIO BOGORI-
CIN IMÓVEIS S.A. (Barra) -
Praça "O", 165 — Jardim
Oceânico oo no Hottl Inter-
continental, loja 7 — Tels.
399-4622, 399-4611, 399-4620 e
399-0311 - CRECI 95 - JBB
38. (C

CASAS E TERRENOS

A OLEGARIO MACIEL, terreno
de esq. c/ 1.200 m2 (40 X 30),
próximo a praia. Próprio p/
const. edificio. Gabarito 3 pav.
CrS 1.500.000 de sinal e uldo
,m 12 meses. NIEMEYER HAR-
GREAVTS. Fones: 252-0076 a
252-0078. (C

RECREIO DOS BANDEIRANTES
vdo. terr. 18 X 35 Iqual 630
m/2 450 mil entr. 250 mil 10
X 20 mil tratar c/Antonio Luiz
sap. c/ doma. dss 9 as 18 h.
Rio Santos Km 18 Rua A n9
1307 Tel. 397-6342 CRECI 1057.

RECREIO — Sinvai vende di-
versos lotes na Gleba B. Deta-
lhes Av. Olegário Maciel, 542.
Tels.: 399-2792. 399-1296 e
399-0698 CRECI J-630. (C

REC. BANDEIRANTES - Terreno
c/ 99 mil m2 - Via 11 Km
12.178 — Doe. desembaraçada

Ver loral - inf.: 286-2655
226-3416 - CRECI 1877 -

PAULO vende.

ITANHANGA VISTA
PANORÂMICA - Ven-
deemos diversos lotes
de 600 a 6.000m2 à
preços excelentes e fi-
nancisdos em ruas
prontas podendo cons- |
truir imediatamente, é
urna dás últimas opor-
tunidades para se mo-
rar nobremente. MAU-
RO JOPPERT 287-2822
CRECI 1813.

RECREIO essa moderna 180m2
área constr. Ter. £60m2 próx.
praia Gleba "A" vendo ter.
j'0. 5óòm2 prep. p/ constr.
_2S3-0í54:

LOJAS,
ESCRITÓRIOS t=
CONSULTÓRIOS
NA ZONA SUL

LOJA
Altamente sofisticada — Vis-

conde de Pirajá c/ garagem, ar
cond. música funciona!, blindex,
junto h passarela. Base 2.300 mil
pagto, a comb. Infs. telefones
287-9447 / 255-6795 / 265-9823.
MG 500. (C

©"8500
LOJA

Em região fértil - Para lm-
plantação de comércio, esquina
de Prof. Saldanha, nova, c/vi-
dros blindex. toillete, excte. in-
vestimento. Infs. tels. 287-9447
255-6795 / 265-9823 - MG-500.

ÓTICAS OU PRESENTE - Transf
contr. novo, loja S x 10. C/
tel. Barata Ribeiro, C/ BOLI-
VAR. Barato. 236-1168. CRECI
2164.

LOJA centro comercial Copaca-
bana venda-st ou troca-st R.
Siqueira Campos 43/301 Tels.
236-6293 - 257-4648 CRECI . .
4074 "SINO DOURADO".

A VENDA IARGO DO MACHA-
DO saia e/15m2 valia, res. ou
comércio. R. 2 de Dezembro,
108 s/206 - T. 2520982 ,e
252-8551 - CRECI 1294.

AV. COPACABANA - Vendo
d-j.s salas comerciais «m pa
ra:«m. Inf. tel. 235-47 '2 ou
222-1145.

A BOTAFOGO - SEDES ADMI
NIÔTRAIIVAS, vendem-se com
2,6 e 8.000 m2., para organi-
zações de alto gabarito. Entre-
ga em 60 dias. Tratar: B.G.
IMOBILIÁRIA. Av. Copacabana,
542 gr. 802. Tel. 235-3456.
CRECI- 4257.

©"^ 500
TERRENO

Rccrpio dos Bandeirantes —
C/ 3ÓCm2, servindo p/ c ns-
truçl-o de residência eu unida-
de comercial, ótimo invesr!m-:n-
to. Apenas 360 mi!, 'nfs.: tels.
267-4EÍ5 - 237-8773 - . . .
225-9208 - MG 500. (C

COPACABANA - Sala comercial
de frenta, axcalente local!-
zação. Ótimo investimento.
Prédio da alio luxo. Infs. R. M.
EMPR. IMOB. LTDA. Tels.:
247-3233, 227-9728 - CRECI
J-74S. (C

©•"B 500

RUA VISCONDE PIRAJÁ S40 -
Sobreloja 306 — Toda de fren-
te, Ia. ioc. ar cond, esc. rolan-
te 900 mil comb. HAf
IMÓVEIS - 287-1639 - CRECI
4987.

SALA COMERCIAL - LEBLON
Nova frente andar alto c/

recepção, sala • banheiro, mú.
siea funcional tal interno Oti-
mo p/ consultório, escritório
ou renda Entrega imediata tf
parta financiada em 45 maset
Inf: KURT E CASTRO - PBX

266-3132 - CRECI 2040 -
Ref 17077 (C

EMTREGA EM SETEM-
BRC: A 200 nefros da
Saens Pena, rua parti-
'.ulnr Acabamento de
alto luxo, sala de jan-
tar, 4 quartos (1 suite),
2 banheiros completos,
lavabo, dependências,
vaga na garagem. Sinal
desde Cr$ 40 900,00.
Fagamento de q u o t a
cie terreno ímanciada
em 1 ano e das benfei
torias em até 15 anos.
Rua fleião de Pirassi-
nunga n° 52. Correto-
res no local. — Tels.:
253-1831 - 253-1731
- 2 5 3-1931 -
253-0381 - CRECI
7381.

altíssimo luxo na tijuca
_ Para entrega imediata, local
tranqüilo t arboriiado. Junto
a Praça Xavier de Brito - A
mais bonita do bairro. Apenas

apto. por andar. Luxuoso ap-
to. composto de linda varanda,
indevassável, salão, sala da

jantar, 4 ótimos auartos (sondo
suites), 3 banheiros sociais

e mais 1 toilette (todoi com

piso em granilo), copa-coiinha
e aroa da serviço em <or«. *

quartos de empregada • J va-

gas na garagem garantida» na
escritura ja incluídas no preço.
Fachada de mármore em cor,
esquadrias de alumínio e vidros
furrtee. Venha ao local, oo-
nhacer maiores detalhei destas
modernas especificações do «eu
novo apartamanto. Fiei no tre-
cho mais valorliado do local:
Av. Maracanã, 1.481 - apto.
701 (com vista para a Praça
Xavier de Brito). A Av. Marl-
caná continua após a Praça e
o prédio fica localizado antes
da Rua Radmaker. Contorna a
Praça para chegar io local. SI.
nal de 140.400 - Na escritura
140.400 • o saldo em «te 15
anos pela CEF. mesmo sendo
proprietário da outros imóveis.
Esta é mais uma obra com a
garantia da qualidade da HtLA-
NA CONSTRUTORA. Corretores
no local diariamente ate 22 ho-
ras, ou a Av. Rio Branco, 156
- Grupo 801. Tels. 232-3428
• 222-8346, ou ainda a Rua
Conde de Bonfim, 429 - Tel..
268-9262. JÚLIO BOGORICIN

_- CBEC ?S_
ATENÇÃO - EXC. PONTO -

Loc. caimo 2pt. ti sl. qtos.
coz. ban. dep emp. loc. p/
carro. Ac. Cx. Ver São Francis-
co Xavier, 74 ei 3 ap 202
(L?rg^ 2a.-Feira). IMOB. CAJUTI
233-3525 J/362.

APTOS. ALTO LUXO, Ia. lo-
cação, sala, 2 qtos. 2 banhs.
icc. copa-coz. deps. comp. gc-
ragem etc. Ótimo preço e
cond. Pagto. p/ vendeder. Rua
Mirt;ns Pena. Tc!. 264 8179.
CRECI J-541.

MELHOR RUA RIO COMPRIDO
prox. Fac. Int. Estácio Sá, vdo.
amplo apto. 302 tipo casa sia.
saieta 3 qtos. dep. completai
V-?r R. Cltiso, 216 entre 14 e
17 hs. LUIZ. 243-0292. CRECI
3073.

ATENÇÃO 1 POR ANDAR -
Salão 3 quartos 2 banhs. de-
mais dnpenden. com gar. Pré-
dio de luxo Ia loc. Sinal
370.000, maia 180.000,00 à
combinar • o saldo em prest.
de 6.400,00 Inf. 264-9171. CRE-
Cl 394.

ATENÇÃO — Compro apart. casa
ou terreno, grandes ou peque-
nos, de quem a-ceite permuta
por sítios em Parada Modelo,
no valor de CrS 250 mil cada
sitio, a 300 mts. da Rio-Teres.
junto a vários sítios/ luxo —
Temos 40 sítios — estudamos
também permuta/ indústria,
comércio ou fazenda — Tel.:
2340539 - D. Deisy - hor.
comerc.

MARTINS PENA Sl. 3 qtos.
deps. alto, 2 p/ and. 550 mil.
Ac. ap. conj. z/sul, c/ p. pag-
to. Ac. Cx. Visitas 226-1331
286-3371. CRECI 1225.

MARACANÃ - Apenas 2 aptos
p/ andar - c/ saia, 2 qts (I
suite), 2 banhs. sociais, cozinha
tf azulei, até o teto, área de
serviço, dep. de empreg. e l
vaga na garagem. Acabamento
de luxo. Sinal 13.594,53, es-
crit., 32.500,00, prest. d e
1.700.00, nas chaves 44.696,18
e o saldo cm 15 anos. Inf. e
vendas: Rua Professor"*Manoel
de Abreu n9 86. CRECI 2884.

A R. BÃRAO PETRÓPOLIS, 396
AP. 403 — Gar. escritura, sl.

qts. Ent. 200 mü, saldo
comb. P. 400 mil. Trt. R. Jacin.
to, 48-A. Meier. 261-6730 -
261-6903. CRECI-54.

ATENÇÃO TIJUCA - Apto. ei
qtos. sala, coz. banh. dep.

p/ emp. Ent. 100 mil fac.
prest. 3.560 R. Fam. 10480 -

Ver oarte manhã R SiiVa Te-
les, 26 ap. 101 - 256-3179 -

CRECI I290!  

ATLAN-
255-0499 -

MARACANÃ - LUXO E RE-
QUINTE - Salão, 3 qlos. (1
suite), 2 banhs. soe. ti louça
e azulej. em côr, ampla cozi-
nha, área de serviço, dep.
compl. de empreg. e 1 vaga
na garagem. Prédio tf 2 aptos,
p/ andar, portaria^ tf vidro
blindex, piso em mármore, etc.
Sinal a partir de 32 mil, na es-
crit., 60 mil, p/ facilit. e o sal-
do em até 15 anos. Corretorei
diariamente no local: Rua Pro-
fessor Manoel de Abreu n° 86.
CRECI - 1773.

ALTO LUXO - ia. locação -

Vende-se magnifico ap o. de
living, sala de iantar (tábua
corrida), 4 quartos. 2 banheiros
sociais, copa-cozinha, dep.
emp. e 2 vagas de garagem
no mais uxuoso prédio da Ti-

jura, cem fachada cm aiuminlo
e vidro fume, portaria ricamen-
te decorada, piayground, inter.
fone, etc. Entrada 5 0.000,00
a combinar alé 30.04.77 saldo
em forma de aluguel com men-
saudades de 11.477,67 sem m-
termediárias. Vi hoje mesmo
ao local Rua Antônio Bcs-.io,
533 apto 901 ou Ms. 287-0405
-287-1329 - CRECI 4357.

tí_Vg50o

LOJAS
Lojtnha — No mais moderno

centro de compras de Ipanema,
já com Habite-se, sinal CrS
233.700,00 parte facilit. saldo
em prest. de 6.700,C0/mês. Ve-
nha ver hoje mesmo. Visconde
d» Pirajá, 207 junto a Moníe-
negro. Infs. tels. 287-9447 /
255-6795 / 265-9823 - MG 500.

IC

VENDO Conjunto 3 satãs e ba.
nheiro Tratar com o proprietá-
rio. Chaves com o porteiro, R.
Djalma Ulrich, 57.

VITRINE DO lEBLON -
Vende no Io andar, em
Ia. locação sobre loja
c/ 37 m2 dotada de
som, ar condicionado e
banho — Acesso por
escada rolante. MÀU-
RO JOPPERT 287-2822
CRECI 1813.

A TIJUCA ficou pronta - Rua
Garibaldi, 19 - Apena» 2 p/
•ndar, em prédio d* S pavi-
mento». Salão, 3 quartos, 2
banhs. dac, cozinha, área dep,
compl. e 2 vagas, hall em mar-
more, lambrls porta» blindex,
fachada nobre c/ o»q. aluminio
— Preços • partir d* 760 mil
c/ 10% d* linal • o taldo fl-
nanciado «m ate 15 anos —
Corretores no local ata 22 hs.
NATAN BERMAN. R. 7 Selem-
bro, 66, 3? t.lefnoe» 252-2281,
232-6172 - CRECI I.

VENDA - Salão comercial
_6,3;'n,2 Vise. Pirojí. 3H >/
208 e 209 - Entrada 2r^..00
saldo Caixa. Para ver tei
397-6357. CRECI 7181.

ATENÇÃO TIJUCA apart. tala,
3 qtos. tf arm. emb. deps.
compltta» d» empr. aiuleios
dac. pisos am mármore, papal
da parada francês, todo acar*
petado a daeorado, vaga na
gar. Prédio c/ «lavador apena»
2 p/ andar R. Mario do Alan-
car, 32 apto. 102. Ver sáb. •
domingo, ou Olympica Imóveis
leis. 252-1391 • 396-7775 CRECI
J.445. (C

3 QUARTOS
Delgado de Carvalho — Am-

pio e requintado aprt._ - 39
and. de frente, c/salão ata-

pelado, 3 bons dormts. c/
arms. 2 ótimos banhs. copa
coz. área de serv. envidraçada,
empr. garagem. Base 950 mil.
Infs. Tels. 284-3647 / 264-5858
/ 284-4349 - MG 500. (C

ATENÇÃO - ixc! ãpT fi no
acab. c/ saião (2 amb.) 2 qtos.
c/ arms. ban. coz. dec. dep.
emp. gar. escrt. Ac. Cx, Ver
R. Barão de Itspagipe, 385 ap.
405 IMOB. CAJUTI J/ 362. Tf.
233-3525.

A JOAQUIM PALHARES - Fte
sala, 3 qtos, banh. copa-coz,
área serv. gar. 290 m
TA - 256-1501
J-772.

AMPLO, Sl. a qt. ei 65m2 deco-
rado ei tapetes e arm., bh.,
coz., dep. emp., entr e g a

imediata. Base 385 mil. S;nal
50 mil. prestações de 2.770.80.

Cx., B.B. etc. V.?r Rua Andrade
Neves 269/ 303 a partir das
14h Tel 237-4302 e 266-6170.
CRECI 3580.

AMPLO, si. e qto. c/ arm., bh.,
coz., dep. emp., entrega
imadiatí. Base 300 mil. Sinal
50 mil, prestações de 2.770,80.

Cx B. B. Ver Rua Barão de
Mesquita 751. Tel. 237-4302 c
266 6170. CREÇI_3580.

ÃNTÕNÍÒ BASILIO, 439 - 2
salas, 2 quartos, banh. copa.
coiinha • demais dep. opor-
tunidade. Apenas 475 rr>,| c/
125 mil de sinal e o «aldo em
15 anos. Aproveite. Correto,
no local até 18 hs. NATAN
BERMAN - R. 7 Setembro, 66/
30 Tels.: 222-6596 - 252-2281.
CRE.CI 8.

APENAS 395 MU financiados
direto pelo proprietário frente
2 quartos c/ dep. compl. e ga-
rage. Ver Rua Dr. Satamini,
104/ 402. Inf. KURT E CASTRO.
Tel. PBX 266-3132. CRECI 4020.

APTO. VÁZÍO - R. Santos Ro-
drigues, 96 ap. 112. Ch. port.
sia. . qto. coz. banh. área gar.
n/ escr. 165 mil à comb. Ac.
Cx. DIMEN5AO. 2 8 4-1045.
CRECI 4785. ___—

A MARQ. VALENÇA - Novo,
excelente sala, 2 «rto», arm»,
deps. gar. Cr$ 600 mil. PAULO
BUSTAMANTE - 268-2947 -

268-7316 - PBT 234 - CRECI
480.

MARACANÃ - Ótimos
apartarnet.tos de living,
salão cem varanda, 3
quartos (suite com va-
randa), 2 banheiros
sociais cor, copa-co-
zinha, dependências
completas. Edifício em
centro de terreno. 7

pavimentos, 4 aparta-
mentos por andar.
Salão de festas, play-
ground em andar isola-
do, hall nobre, 3 vagas
garagem na escritura,
telefone em todos
apartamentos, 2 eleva-
dores sociais, magnifi-
co acabamento. Pasti-
lhas, esquadrias alumi-
nio, vidros fumée. Pri-
meiro andar na altura
do 5?. Rua Artur Mene-
zes, 30. Financiamento
em 65 meses. Pres-
tações fixas até entre-
ga. Sinal a partir de 23
mil. Corretores no lo-
cal, de 9 às 20hs., c/
telefone 254-2487. -
ESC- Empreendimento-
s — Rua Marques de Pi-
nedo, 67 — Laranjeiras
- Tel.: 205-3997
20 5-0245. C RECI
J-736. (C

A CAJUTI - Vd. exc. ap. sl.
qto coz. ban. área todo amplo
e claro. Ver R. Maia Lacerda,
186/104. Tf. 233-3525 il 362.

APTO. R. JOSÉ HIGINO,
331/204. 51. 2 qtos. dep. comp.
garagem. Ver e tratar no local.
C. 4023. 

ZOííA NORTE

CENTRO COMERCIAL DO CATE-
TE - Vendo sala 213 ti área
32m2. Preço 790 mil entr. 246
mil 2 x 65 mil e o saldo em
5 anos tf Antônio Luiz ou Sr
Souza tel. 231-0318 das 9,30
àsJ8 horas. CRECI 1057.

IPANEMA - Vende-se loia 214
da Rua Visconde de Pirajá,
281. Tratar ALIANÇA IMÓVEIS,
Rua farm« de Amondo, 83.
Ipanema. Tel. 278-7882
247-7746 267-1355. CRECI

¦ J-281.

TIJUCA,
RIO COMPRIDO
E MARACANÃ
A DELGADO CARVALHO -

Vendo apts. frerto tf sal^o,
3 qtos. 2 banh;. deps. garag».
Ac. Cx. lei: 288-3766 e 24-8496
J ^78_NAI£0.

APENAS 42Í) mil c/ 2i0 mi
-antr. saldo comb. Apto. 3 qtos.
d=m. dep. Rua D'. Sííãm'n ,
210 Bioco E. HOVEL IMOV i
242-9630 - 252-3745. Godoy
Port. CRECI 950.

ALADIM IMÓVEIS. Vendo ótimo
apto. c/ sala qto. coz., banh.
e 2 irea» 244-3345 e 224-5539
CRECI J 470 incl hoie • do-
mingo.

ALMIRANTE GAVIÃO 11 - fte.,
vaz, 3 qtos., dep». compl. 500
mil Ver local CRECI 1457.

A RUA CONDE DE BONFIM, in-
devassável, 119 and., vista

permanente, entrega em dez.,
sl., 2 qtos., bh., coz., dep.
emp., gar., base: 595 mil.
Sinal: 50 mil. Esc. 100 mil.
Prestações após as chaves —

3.222.08 em 15 anos. Estuda-se
apt9 menor parte pag. lnJ_.J«J;
231-0425 - 231-0415. DOMUS
J. 641.

A AVENIDA HEITOR BELTRÃO.
1.153 APTO./ 304 - Esquina
de Conde de Bonfim, 429 frente
para o Tiiuca Tênis, salão, 1
qtos., c/ arm. embut. cozinha,
banh. dep. e ampla área. Ver
diariamente com porteiro CON-
TATO IMOBILIÁRIO - Rua
México, 111 - gp. 301 -
252-1898 > 221-7441 - CRECI
342. (C

i ATENÇÃO vsndo urgente ao .9}
que chegar só 185 mil apto. ¦
ti 2 qros. salas, coz., banh., I
área ALADIM IMÓVEIS -
244-33-I5 e 224-5539 CRECI J |
470 incl hoje e domingo.

APTO. TIPO CASA - Sala 2
dorm. ampla coz. banh, deos.
emp. érea e terraço. Ac. Cx.
Rua Juparanã 67, ap. 202. Ver
dw 10 às 17 hs. NELSON LO-
RETO 283-1096. CRECI 2822.

A OPORTUNIDADE - Apenas
650 mil c/300 mil entr. Saldo
comb. Aceitando oferte neg.
â vista. Apto. 3 qtos. gar. escr.
dem. depend. Rua O rios Vas-
concalios, 21. HOVEL IMOV.
242-9630 e 252-3745. Chav.
port. CRECI 950.

ATENÇÃO - Vendo ótimo apto.
Rua Campos Sales 67 apto. 305
c/3 qtos. salão B dep. empr.
2 varandas todo de frente para
Praça Afonso Pena fora do me-
trô armários emb. 440 mil a
combinar. Vazio. Ver lá. Tratar
Rua da Gloria 168 s/203 c/L£-
ONEL A. IMÓVEIS. CRECI
6483;

ATÉNÇA» - TIJUCA - MARACA-
NA - Vendemos excelenteapto.
c/3 qtos. sala dependências
completas e garagem na eien-
tura. Preço de apenas 390.000,
com 70.000, de sinal, 90 dias
mais 20.000, saldo financiado
em 10 ou 15 anos. Aceitamos
imóvel de menor valor como
part* de pagamento. Ver Rua
Jorge Rudge, 56 das 10 as 16
hs. Procurar Sr. LEVY na porta-
ria. Vendas Av. Alnvrante Bar-
roso, 72 gr. 1001/4. Tel.
224-5596. CRECI 256.

APENAS 450.000, 'A Vista. Fren-
te, Sela, 2 qtos. banh. azulejo-
do até o teto, cozinha, área
de serv. e banh. empreg. Gara-
ge na escrit. Inf.: KURT E
CASTRO - T. 266-3132 (PBX)
CRECI 4020 - Ref.: 17081. (C

A RUA ITACURUSSA - Ap. sa-
lão cm L, 3 qtos. (suite c/arms!
2 bhs. tuxo, copa-coz. dep.
como'. g<v=_je n / e s c r i : .
l.ISÜ.COO - Ac. Cx. E.B. etc.
ou a comb. V s:tas 288-8697
- Tr. G-n. Roca, 9:3 s/507 -
CRECI 2666.

ATENÇÃO — Vendo apto. tipo
casa tf 3 qtos. sala coz b. árta
c/tanque e iardim. Ótimo «pio.
Bas* 340 mil a combinar, ver
a Rua do Matoso 231 ap4o
101. Inform. 3u> da Gló^ai68
s/203 cAONEL A. I. IMÓVEIS.
CRECyóJjil

APTO. próximo a Saens Pena,
Av. Maracanã de frente 2 q»-
sala, ban. decorado dep. tom-

plcta, garagem 250.000 de
entr e o restante pela Ca-xa.
E F.l. Imóveis. Tel. 288-98-tO.
CECI 4490. IC

'A TIJUCA: RUA ITACURUSSA'
No 85 — esquina de Rua Ho-
mem de Melo - Vende-se apt9
Ia. locação c/ salão, sala de
jantar, 4 qt9s., 1 suite, 2
banhs. soes., lavabo, copa-con-
nha, deps. compls. • garagem
na escritura - entrada:
CrS 595 000,00 - o saldo em
43 meses. Corretor no local
diariamente das 9:00 ás 19:00
hs. ou Informações e/ JÚLIO
BOGORICIN - Rua Conde de
Bonfim, 429-loia - Tels.:
238-9522 e 268-9262 - CRECI
95 - JBT-023. (c

r^mgsoo
3 QUARTOS

Amplo apart. - Em rua tran-

guila, prox. a Mariz e Barros,
ed;f. c/playground e salão de
(esta. c/saião (40m2) 3 exctes.
dormts. todo< c/arms. 2 banhs.
de luxo, copa coz. deps. com-
p'. «-mor. oa'agem. r-agi9 a
c.-.mb. Infs Te's. 2S4 3647
¦": 4349 • 284-4247 - MC-
500. IC

NASCIMENTO SILVA, 277 APT9
301 — Ocupando todo andar
— Pronto pf morar — living,
sala almoço, 3 qtos. (1 suito),
2 banhs, copa-coi. dep. empr.
2 vagas garagem — Prédio de
alto luxo, esq. em alum. vidros
fumo mármore - Playground
c/ salão festas - Pagt9 facili.
tado em 18 meses - Ver no
local ou em JÚLIO BOGORI-
CIN, Av. Ataulfo de Paiva,
1135. Tel. 274-7922. CRECI 95.
JBl-453. (C

PECHINCHA - Vdo. ap. sala
e qto., tipo conjugado, coz.
e área. Só 145.000, à vista, ou
financ. Ver das 9 às 13 hs. c/
Sr. ANTÔNIO R. São Francisco
Xavier n9 2 ap. 204. Trat
223-9100 CRECI 1.025 (C

PECHINCHA - Vdo. «pt?s. ti
sala, 1 e 2 qtos. Preço 200.000,
e 250.000, respectivamente, tf

pequeno sinal. Ver das 14 às
18 hs. R. Maria Amália n? 623.
Trat. 223-9100 - 243-5816 CRE-
Cl 1.025. [Ç

FICOU mais fácil anunciar no
JORNAL DO BRASIL. Usando
o novo Serviço de Classificados
pelo Telefone. O telefona i
indispensável para a resolução
da maioria de seus negócios.
Ati na celocação de anúncios
classificados. Com o Classifica-
do polo Telefone, o novo sar.
viço do JORNAL DO BRASIL,
basta voei distar para nu
anúncio ser publicado em todas
as edições sem perda de tempo
ou aiuda do boy. Agora, quan-
do você quiser usar os Classifi-
cados como elemento de ven-
da, use o seu telefone. Ele vai
resolver rmis negócios par*
você. Classificados pelo Tele
rone do JORNAL DO BRASIL
Classificados qua ve«d«m
264 9122. Hirãrio alendim.nl
de 2j. a 6a feira das A h .
18h 30m - Sábados: das i
is 12h 30m.
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QUARTO E SALA SEPARADOS.
Banh. coz. deps. emp. Uruguai
esq. C. Bonfim Pço. 250 mil,
só à vista. NELSON LORETO
268-5153 - 288-9690 CRECI
2822

RUA GAL. ROCA - Novo Pré-
dio de luxo. Aptos, c/ salão,
2 e 3 qtos. c/ 1 e 2 vagas
de garagem. Proeo nunca visto.
Inf. Tels.: 235-4845 - 235-5995

CRECI 7621; (C
RUA CONDE BONFIM, bom ap-

to. c/ saia, 2 ambientes, 3 quar-
tos, 2 d armários, banh. coz.,
área lep. e garage. 240 ml,

salde em 2 anos. Inf KURT
E CASTRO. T. 266-3132 (PBX)

CRECI 2040. REF. 17030.

RUA SANTA ALEXAN-
DRINA, 565 - R. Com-
priclo. Salão c/ varan-
da, 2 qtos. dep. emp.
e garagem. Entrega em
nov, 76-7 200 m2 de
área verde. Financia-
mento até 15 anos. —
Corretores no local.
Tel.: 234-2670 - CRECI
3263. (C
RIO COMPRIDO - A 10 min.

do Centro « Lagoa, 2 qtos. II
conjugado), Jardim de inver-
no, deps. ar refr., arm. emb.
R. Maia Lacerda, 620/ 412. De
13 às 1*. .

R. COMPRIDO - Vde. Ia. loc.
apt*. sl. 3 qtos. coz. banh.
dep, empreg. gar. 300 ent. sal*
do em 48 m. Rua Barão de lia.
panipe, 44S-BI. B apto. 1.204.
Tel. 221-4915 e 224-7119. -
CRECI 6613. Coretor n/local. _

RUA SAO~ FRANCISCO XAVIER,
357/306 vendo opl9 cl sala
grande, 2 qtos., banh. dep.
empreg. compl. todo decorado
c/ papel parede, 2 ar condido-
nado, atapetado, coz. c/ arma-
rios emb. 600 mil. Inf.
232-0775 - 252-0819 CRECI
3343. .

RUA CONDE BONFIM 831 -
Ocasião única, mst. viagem.
Apto. c/2 qtos. si'. oVps
co mpls. a vista. Cha ves c/poit.

RIJA' SÃO FRANCISCO XAVIER
- 384/301. Fte. 2 qtos. salão
20m2, dep. de emp. vaga na
escrit. todo decor. (atapet. esq.
de alumínio o vidros fume, ar
cond. papel parede, azuloio até
leio). Ver e tr. dam. c/ prop.
Base Cr? SOO mil.

RUA URUGUAI 441/104 lodo
nebre ap. todo ref. mesmo —
sala 2 amb. 2 qtos. arms. emb.
coz. azul. dec. teto arm. for-
mica ban. box azul. dec. teto
e dep. Ver local. Tratar
248-7474. CRECI 5583.

SALA E
2 QUARTOS.

Tijuca.
Amplo, linda vista, no-

vo, 5.° andar, Sala, 2 quar-
tos, banheiro social em cor,
cozinha azulejada até o teto,
dependências completas c/
qt.° empregada reversível em
um 3.° qt.° opcional, gara-
gem na escritura. Luxuosa
apresentação, portaria social
nobre em mármore. 450 Mil.'
Aceitamos Caixa com 200 Mil
de entrada e o saldo em men-
sais de 3.080,00, sem inter--
medianas. Ver sábado e do-
mingo á Av. Maracanã, 480,
Apt.0 505, chaves com o por-
teiro e informações à Rua C.
Bonfim, 395, Grs. 504/505
tels. 268-3214, 258-4202 e
208-2648. CRECI 7134.

Si terraço

TIJUCA - Alto da Boa Vista.
Fronte d bonita vista ótimo
apt? de sala em 2 ambientes,
closod, 2 qtos. banh. soe. c/
box, coz. WC, playground,
piscina. Pagt? em 36 meses.
Tols. 247-5333 e 207-3647. CRE-
Cl J-666. PONTOPLANTA S/A.

(C

Tijuca
ótimo
salão.

Na Rua Uruguai,
apto., composto de:
vestibulo, sala de almoço, cir-
culação, 3 qtos. c/ arms. em-
buts, 2 banhs. sociais, cozi-
nha, área de serv., depend.
comp. de emo. e vaga de ge-
ragem na esc. Inf.: Rua Con-
de de Bonfim 190-A Tel.:
264-9152 - CRECI 310 - VR
6.562. (C

VÉPLAN;RESIDÊNCIA

TIJUCA - R. Carvalho Alvim,
apto. d sala, 2 qtos. banheiro,
cozinha, deps. empr. e gnra«
gem, escritura. Tratar c/ ED-
GARD CLARE, R. Uruguai, 380
li. 21 - Tels. 258-3784/
258-8166 - CRECI 176». (C

TIJUCA - R. Pinheiro da Cunha
Excelente cobertura c/ salão,
4 qtos. (2 suites), 2 arms. emb.,
banheiro copa-cozinra c/ azul.
teto deps. empr. garagem escrt.
Terraço cl ICO m2 Tratar c/
EDGARD CLARE - R. Uruguai,
380 li. 21 - Tels. 258-8166 /
258-3784 - CRECI 1761. (C

TIJUCA - R. Itaiurussá. A Rua
mais valorizada do Bairro Ven-
do eptos. de 4 qtos., no me-
ihor quarteirão da Rua. Sem
barulho, s/ poluição. Não com-
pre imóvel na R. Itacurussá,
sem antes conhecer a nossa
planta e nossos preços. Tratar
c/ EDGARD CLARE R. Uruguai,
380 Li. 21 - Tels. 258-3784 /
253-8166 - CRECI 1761. (C

uca
Próximo a Praça Xavier de

Brito, excelente apto. consti-
tuido de: amolo salão, circula-

ção, 3 qtos.," banh. social, co-

pa-cozinha, área de serv., de-

pend. comp. de emp. e vaga
de garagem na esc. Em pré-
dio sob pilotis, ajardinado.
Inf.: Rua Conde de Bonfim,
190-A - Tel.: 264-9152 -

CRECI 310 - VR 6.565. (C

VEPLAN-RESIDÉNCIA^J

TIJUCA - R. B. Mesquiita. Ap-
to. d sala, 3 qtos., banh., co-
zinha, deps. empr., varandas,
estac. • próprio. Por 380 mil
Tratar c/ EDGARD CLARE -
R. Uruquai, 380 li 21 - Tels.
258-3784/ 258-8166 - CRECI
1761. (Ç

TIJUCA - Rua Carviho Alv:m,
246. Ed. pltotis, r/calma, arbo-
rízsda, transv. R. Uruguai.
Prox. com, condução. Ap. 106
sala c/amb. duplo 2 qtos. grds.
(1 c/arm. emb.) coz. área am-
pias d. compl. gar. cond. Pr.
cond. comb. At. Cxa. BB. etc.
If. Dr, LOURENÇO. Tis.
242-7336, 252-0716 t 258-6800.
CRECI - 1664.

TIJUCA VAZIO R. Barão Pirassi-
nunga 69/102 fte. 2 qs. 420
mü fac. Ac. Cxs. NOVA OR.
LEANS. Ts. 2 3 4-283 1 «
260-2525. CRECI J 446.

TRÊS QTOS. por 420 mil -
Particular vend» • vista ôu
financiado apto. franla c/ va-
randa «ala 3 qto« depandan-
ciai completas c/ telefona ala-
pcttado ar condicionado. Prédio
c/ Porteiro Eletrônico. Var Pra-
ça Tabatinga 45 apto. 202 -
Muda — Tijuca,

Tijuca
Praça Saens Pena, magnlfi-

cas salas, loias e sobrelojas
em localização privilegiada,
cl banhs. privativos, vagas de

garagem na esc. Em luxuoso
centro de comercio, no pon-
to mais valorizado do bairro.
Maiores detalhes VEPLAN-RE-
SIDENCIA: Rua Conde de Bon-

fim, 190-A - Tel.t 264-9152
- CRECI 310 VR 6.467 e

6.518. (C

TIJUCA - Vd. apto. c/ Mia, 2
qtos. coz. banh. área, p'6x,
R. Uruguai, 120 mil ent. saldo
a combinar ac. oferta. Tr.
258-0866, 238-1949. CRECI
4797.

TIJUCA - R. Tobias Moscoso,
257 apto. 102. Vsndo c/3 qtos.
1 c/ arm. emb. 1 saião, l sale-
ta, banh. social a cores, copa-
coz. d arm. emb. dep. emp.
450 mil. Ac. CEF e BB. Ver lo-
ca,i sábado e domingo das 9
as 12 hs. Tr. tel. 232-7307. Dr.
Jcsé Luiz.

Tijuca

¦ j empieendimentos
imobiliários ltda.

SMAO, VARANDA. 3 qtos. 3
banhs. dep. gar. Prédio centro
terreno c/ 2 aptos, p/ andar.
C brá iniciada, preço de oca-
sião Ver no local. Cond* de
Bonfim, 1253 «u tel. 244-4355
R-67 Dr. Francisco. CRECI 2742.

TIJUCA - Sala (30m2), atapet..
2 qtos. c/ arms., amplo banh.
soe. em cor área serv. e depds.
empreg. Aceitamos CEF 2 apa*
relhos ar candic. Tels. 287-3647
• 247-5333 CRECI J.666 -
PONTOPIANTA S/A. (C

TIJUCA - Sl. 2 amb. carp. -
3 qtos. c/ arm. 1 suite, 2 bhs.
luxo — cp. cz, c/ arm. d.
compl. gar./ escr, — p/ground
- Sinal 350 mil 400 fn. Ac.
Org. financ. 254-0811 PEREIRA.
CRECI 7135.

TIJUCA - VILA ISABEL, GRA
JAÚ — Compro urgente casa
ou cobertura, mesmo preci-
sando reforma. Pagamento à
vista. Tratar 242-5056/221-7414
- CRECI 2 662. (C

Rua Delgado de Carvalho,

primoroso apto. composto
de: Vestibulo, varanda, sala
de estar, sala de iantar, cir-

culação, 3 qtos. sendo 1 sui-
te, banheiro social azul. em
cor até o teto, copa-cozinha

azul. até o teto, depend.

comp. de emp. e vaga de

garagem na escritura. Prédio
luxuoso em centr» de terreno

ajardinado, c/ salão de fes-

tas, bar, deck, 2 piscinas,
playground coberto e desço-

berto. Inf. Rua Conde de

Bonfim, 190-A. Tel.t 264-9152
- creci 310 - vr. 6.52c. \c

VEPIAN-RESDÊNOaJJJ

VEPLAN-RESIDÊNCIA

TIJUCA - 2 por andar, 2 quar-
tos, ambos dc frente. Rua
Carlos da Vasconcelos, BS —
Juntinho à Pça. Saans Pana.
Obra já com estrutura a alva-
naria prontas, para entrega em
abril da 77. Apartamentos da
tala, 2 grandes quartos, (uma
suite), 2 banheiros sociais da-
corados até o lato, copa-coii-
nha, dependência» completas e
vaga na garagem. Prédio sobre
pilotis, fachada em ¦ 

pastilhas,
esquadrias de aluminio • ainda
um pavimanto Intermediário
para talão da festa) • play-
ground. Condições d* paga-
mento a combinar no local. Fi*
nanciamentoda 5 até 10 anol.
Obra com • garantia • «caba-
mento da ESQUADRO. Inlor-
inações diretamente em nossos
escritórios à Av. Rio Branco,
156 - 89 andar. Tal.: 232-3428
a 222-8346 - JUIIO BOGORI-
CIN - CRECI 9S. (C

NEGÓCIO
Apt.° melhor, difícil. Mais barato, impossível

Eis aqui um excelente apto. para morar ou um super-excelente investimento

para aluguel ou revenda.
Ótimo apto. com salão, 3 quartos — todos com armários embutidos, e um

com ar condicionado, 2 banheiros sociais com azulejos decorados até o teto, copa-
cozinha azulejada até o teto, dependências- completas de empregada e garagem.

O apartamento, todo acarpetado recentemente, é de frente e está situado na
Rua Ernani Cotrim, gostosíssima e tranqüilíssima rua sem saída, transversal da
Rua Uruguai, bem pertinho de um grande supermercado.

Tudo isso financiado em 114 meses {renda familiar (Cr$ 8.909,27) pela Cre-
fisul com entrada de apenas Cr$ 350 mil.

Entrega imediata. Procure já a Ipiranga.

Empreendimentos Imobiliários S.A.

• •

^

iDiran
¦ aTrío Rrnnrn. 99- 7* - Tel 221-3322 V*Av. Rio Branco, 99- 7. - Tel.221-3322

Av: Ser nambetiba, 1976-Tel. 399-1088
T. Corlos Magalhães - CRECI 1700

GRAJAU OPORTUNIDADE ven-
demos apt? Ia. loc, salão 2
qtos. deps. compl. garagem
«sq. alum. vidros fume parquet
a tapete axul. decer. até o teto
2 p/andar. Ver R. Paula Brito,
350 apt9 1101. Tratar OLYMPI.
CA IMÓVEIS de 9 is 20 hs.
Ind. domingo. Tel. 396-7775.
CRECI J-445. (C

GRAJÃU'-J. SILVA-
Vde. duplex 3 qtos. sa-
Ia, copa-coz. área banh.
Ver R. Barão do Bom
Retiro, 2069, c/ 1. Tr.
Av. Ernani Cardoso, 72
s/ 304. CRECI 1050.
Tel. 229-9469. (C

(]è\ mç? soo

GRAJAU - Apto. R. Paraitinga,
53/103. SI., 2 q:s„ dep. comp..
200 mil. 253-7635. C4023.

GRAJAU — 2 qtos. e sala, pron-
to, por preço e condições ex-
cepcionais. Ver no local, Rua
Engenheiro Richard, 91. PON*
TOPLANTA S/A. CRECI J-666.
- Tels.: 287-3647 a 247-5333.

- (C

RESIDÊNCIA
Junto íi PrdÇü Verdum — Con-

tro de terreno ajiirdirwido (10 x
40) c/ varanda, sala, 3 dormi.s.
banh. ca.oa e coz. em cor, área
do serv. d;.ps. empr. ampla g.i
ragem e,quinto!. Base 1 400 mil
parte facilit. saldo em 24 me-
si-s. Infs.: tels.: 284-4349 -
265-4247 - 231-3647 - MG
500. (C
TERRENO GRAJAU - R. Co-

ruaru. Vendo-se c/ 1 casas,
24tn. fronte e 640m2 do área.
Dirot. proprlot. 233-8547. Pró-
iprio p/ edif. eu mansão. Base
3.000.000.

V. ISABEL - Case vendo 2 >
4 qtos. coz. banh. terre. de 11
x 28. Rua Justiniano da Rocha
316. Tel. 242-0591 e 222-9097.
CRECI 3293. . 

_JJ
TIJUCA - R. Afonso Pena. Otl-

mo apto. em centro de terreno,
d sala, 2 qtos, d arm. emb.
banheiro e cozinha, azul. te-
to, depi. empreg. Aceita Fi-
nanceira. Tratar c/ EDGARD
LARE - R. Uruguai 380 - li.
21 - Tels. 258-3784 - 258-8166
- CRECI 1761. (C

TIJUCA - Quas» esquina da
Itacurussá com varandas. Rua
Andrade Navai, 326, li nl pri-
meira laia. Alto luxo. com
terraço e duas vagas na gara*
gem. Apenas S pavimantos, 3
por andar. Apartamentos com»
postot da talão, 3 quartos, (I
suite), dois banheiros sociais
com azulejos decorados it. •
teto, copa-cozinha. Dependen»
cias completas. Prédio «obre
pilotis, mármore na fachada,
•squadria da aluminio a vidros
fumóe. Condições a combinar.
Obra com a garantia ESQUA-
DRO. Informações diretamente
«m nossos escritórios ê Av. Rio
Branco, 156 - 8? andar. Tels.:
232-3428 a 222-3346 - JÚLIO
BOGORICIN - CRECI 9S. (C

TIJUCA. Vdo. lindo apto, sal»
2 qtos. banh. coz. dop. empr.
garage. Ac. C. Econ. 264-2670
2Ò4-405Ó. CRECI 480.

TIJUCA - R. Uruguai, opto. .c/
sale, 2 qtos., benheiro, cozinha,
deps. empr. garagem cond. po-
de ser transf. em 3 qtos. Tra*
lar c/ EDGARD CLARE - Rua
Uruguai. 380 li. 21 - Tels.
258-3784 - 258-8166 - CRECI
1761. E

TIJUCA — 3 quarto novos le.
locação piayground sl. fes.as
prédio luxo apenss 2 per andar
c/ hall living st. jantar cir-
culação lavabo 3 qtos. sendo
1 suite 2 banhs. sociais c/ azu-
lejos decorados cope coz. área
de serviço dep. e gtraçje. Ape*
nas 218 mil sinal, parle facili-
tada s-aldo 60 meses p/ pagar
ver diariamente Rua Prof. Ga-
bizo, 152 até 18 h. Inf. KURT
E CASTRO - T. 266-3132 (PBX)
•CRECI 4O20. Ref. 17205. (C

TIJUCA - Alto luxo - 4 quar-
tos. Salão. Pronto para morar
— Rua Campos Sales 25, entre
Haddock Lobe a Praça Afonso
Pena. Excelentes apartamentos
composto de salão, 4 quartos
(sendo 1 suite) 3 banheiros so-
ciais, copa-cozinha, dependen-
cias completas de empregada
• vaga na garagem em escritu-
ra. Prédio em centro de terre*
rro. Salão de festas e play-
ground. Entrada a combinar •
o restante com financiamento
de 5 a 15 anos. Fino acabamen-
to com a garantia ESQUADRO.
Vá ao local hoje mesmo. In-
formações diariamente, inclusí-
ve aos domingos ate 21 ho*
ras, ou a Av. Rio Branco, 156
gr. 801 - Tel.: 232-3123 a
222-8346, ou ainda a Rua Con-
de de Bonfim, 429 — Tel.: . .
263-9262 - JUIIO BOGORI-
CIN - CRECI 95.

TIJUCA - R .Uruguai. Apto. »a-
Ia, 3 qtos. 2 bahs. cozinha,
deps. empr., garagem, escrit..
Área serv. azul. e fechada até
o teto. Tratar c/ EDGARD CLA-
RE R. Uruguai, 380 li. 21 -
Tels. 258-3784 - 258-8166 -
CRECI 1761. (C

Tijuca
Próximo a Praça Saens Pe-

na, excelente apto. compôs-
to de: sala atapetado, 3 qtos.
sendo 2 c/ õrms. embuts., la-
vabo, banh, social c/ piso em
cerâmica o azul. em cor até
o teto, área de serv-, depend.
de emp. e vaga de garagem
na escritura. Em prédio c/

iardim e interfone: Inf. Rua
Conde de Bonfim, 190-A, Tel.:
264-9152 - CRECI 310 - VR

TIJUCA - O PRIVILEGIO DE
MORAR BEM EM LOCAL TRAN.
QUILO - Prédio c/ 5 pavi-
menlos c/ apenas 2 aptos, p/
andar — todos de frente c/
salão — 3 ótimos quartos sendo
1 suite — 2 banheiros sociais

1 toilette de fino gosto —
copa-cozinha revestida em fór-
mica — excelente área de ser.
viço — dep. emp. comp. — fa-
chnda nobre em mármore e ce-
ramica — playground e salão
de festas em pilotis elevado

garage na escritura — incor*
poraçao — construção e vendas
IRAPUAN — entrega em mar-
ço próximo. Antecipação de
lançamento — preço a p&rtir
de Cr$ 800 mil c/ sinal de
Cr$ 129 mil. Corretores no local
diariamente à Rua Manoel
Leitão 29 — ao lado da Igreja
dos capuchinhos — CRECI
3305. (C

TIJUCA - R. O, Delflna. 120 -
Somente 5 unidades. A partir
de 830 mil. Excelente aptos,
sala, 3 qtos, 2 banhs. cozinha,
deps. empreg. garagem» play-
ground, salão de festas, facha-
da em mármore. Plantonista no
local aos sábados e domingos
das 9 às 17 hs. Construtora:
SCHIPPER ENG. ITDA. Corre-
tor: EDGARD CLARE - CRECI
1761 - Rua Uruguai, 380 li-
21 - Tels. 258-3784
258-8166. (C

Tijuca
Rua Professor Gabizo, espe-

tacular apto., indevassável, c/
salão em tábuas corridas, cir-
culação, 3 qtos. sendo 1 sui-
te, 2 banhs. sociais c/ piso
em marm. e azul. decorados
até o teto, cozinha c/ piso
em cerâmica vilrificada e re-
vestida em formica alé o teto,
depend. comp. de emp.,
área de serv. e 2 vagas de

garagem na esc. Prédio em
centro de terreno ajardinado,
c/ fachada em concreto, apa-
rente, esquad. de alum. play-
ground, salão de festas e in-
terfona. Inf.i Rua Conde de
Bonfim 190-A — Tel.:
264-9152 - CRECI 310 - VR
6.568. (C

VEPLAN-RESIDÊNCIA j>$j
TIJUCA - Rua Andrade Neves,

9? andar de frente. Vendemos
excelente apto. salão nobre, 3
quartos (1 suite), 2 banhs. so-
ciais d azulejos até o teto, co-
zinha ampla e dep. empreg.
garagem na escritura. Entrega
Imediata. CMI - 287-2422 e
222-2638 - CRECI 7. (C

APANHE SUATABELA
DO CAMPEONATO

NACIONAL
NAS AGÊNCIAS DE

CLASSIFICADOS DO

TIJUCA - Casa c/ 2 residências.
Ocasião. Vd9 em Rua arboriza-
da, tranqüila, frente a uma pra-
çinha sem saida » 200 ms da
Praça Saens Pena, c/ sala, 2
e 3 qtos, banh, dep., garagem
e quintal. Está vazia. Corretor
no loca) das 10 às 18 hs à Rua
conr>eça na AlUi. Cokrane junto
à Mesbla. Preço 950 aceito cai-
xa. Inf. 274-7149 e 231-0342.

GRAJAU' APTOS. 2 QUARTOS
C/ GARAGE — Deps. compl.
a prezo ou d CEF. R. Paula
Brito, Borda do Mato e Campi-
nas. PREVIA 268-2400 - CRECI
J-337.

&RAJAU APTO. 2 QTOS. - Es'i
Io moderno, decorado, deps.
compls. 330 mü ac./C:=, eu
190 mil. Entr. e 190 mil a pra-
zo PREVIA 268-24)0. CRECI
J-337.

GRAJAU/ V. ISABEL. Apt. gde.
c/ 2 qtos. dep., etc. cl 30 si-
nal. Total 330 mil Inf.:
249-9478 Gonçalves c/ 6960.

VENDO CASA - 2 pav. c/ 2
salas, 4 qtos.., copa-coz. quin-
tal, etc. V«r R. Itacuruçá, 82
Mateus . CRBC1-3490.

VENDO - Na Rua Uruguai, 201
casa 13 d tel., 3 qtos., 2 salas,
2 banh. e deps. Tr. 255-1005
e 224-1433.

WS500

JORNAL DO BRASIL
um classificado de verdade

CASAS E TERRENOS

A RUA PONTES CORRÊA casa
duplex 4 qtos. (1 suite) 2 sa-
lões saleta, qtos. emp. 600m2
árvores pomar. Marque visita
234-2405 Bolsa Imobiliária
Conde Bonfim - 310/601 CRE-
Cl 7613.

TIJUCA apto. tipo casa, sala,
3 qtos. dep. Barão de Itapagi-
pe, 560 cor. no local 396-7196.
DANIEL. - CRECI 41.

Tijuca

6.550. (C

VEPLAN-RESIDÊNCIA

TIJUCA - Vende-se c/ telefone
instalado apartamento novo to-
talmente atapetado e acortina-
do, c/ salão 3 grandes quartos
d armários embutidos, 2 ba-
nheiros sociais, depend. com*
pletas, vago na garagem. Sinal
50.000, escrit. 150.000, 2 pare.
de 55.000 rest. financ. em 15.
anos. Aceita-se CEF ou Bco.
Brasil Ver no local Rua Maria
Amália, 86 / 401 d o zelador
Luiz ou a partir dè 2a.-feira
peio Tel. 224-3044 CRECI 316.

Rua Conde de Bonfim, Ex-
celente Loja cl Jlrau, Ideal p/
bancos, agencia de automo-
veis, medindo 483,00 m2 de
área útil, c/3 banheiros priva*
tívos e 6 vagas de garagem
na escritura, Inf.: Rua Conde
do Bonfim 190-A - Tel.:
264-9152. CRFCI 310 - VR
6.475. (C

©mg 500
2 QUARTOS

Junto a Barão de Mesquita
— C/living, 2 bani. dormts.
coz. banh. qt. empr. reversi-
vel, banh. garagem. Apenas, 450
mil, Infs. Tels. 284-4747 /
284-4349 / 284-4247 - MG 500.

(C

A PREDIAL UME VENDE -
Ti'iuca casa estilo moderno. 2
pav. c/ 500m2 construção, 6
qtos. sendo, 2 suites, 3 slas.
5 ban. 2 grdes. varandas, ar
cond. central interfone, fino
acab. jardim c/ repuxos ilu-
minados, garage 6 carros, ra-
vanderia, 2 qtos. emp. visitas
a combinar p/ tel. 275-S349 -
275-5449. CRECI-J-383.

A CASA 2 PAVS. VAZIA - Ter.
16 x 16, 3 sls., 5 qlos., garage,
etc. Só 1.500 mil. comb. Ver
Trev. José Higino, 112 (rua
particular) começa. R. José Hi-
gino, 237. DR. DIRCEU ABREU,
222-3654,242-1330.

k TIJUCA - Vende-se casa tèr.
.ea na Ru» Uruguai part« nobre
próximo ao Contry Club c/ 2
salas, 3 qtos., e deps. compls,
oreço CrS 630.000,00 In for.
mações C/ JÚLIO BOGORICIN

Rua Conde de Bonfim 429
íoi, Tels. 238-9522 • 268-9262

CRECI 95 JBT-029. ¦ (C

RIO COMPRIDO oport
terreno 2 fies. 10
Guaicurus I
c/ Roque
224-1634.

vendo
32 k.

1 Lote 11 80 mil
CRECI 195 Tei..

'. COMPRIDO - Vdo. ter. c/
20,50 x 29,00 ótimo p/incorp,
Inf. 221-4915 e 224-7119 -
CRECI 6613. 

TIJUCA — Vd. terreno medindo
7,90 x 53 Rua Conde de Bon-
fim. Trat. FRANCISCO SABOIA
275-6151 275-4717 CRECI . . .
4 051.

©"^ 500

ALM. CÂNDIDO BRASIL - Casa,
4 qtos. c/ arm., 2 banhs. sl,
II. alm. deps. lavand. 2 vagas
MESSIAS LIMA - 228-4531 -
CRECI 3836. (C

VEPLAN'-RESIDÊNCIA 32

TIJUCA — 2 quartos, 2 banhei-
ros, sende 1 suito — Rua Silva
Ramos. 166 esquina de Profes-
tor Gabizo. Apartamentos com
sala com frisos cm Ipê tabaco,
2 quart.s (1 suite), 2 banheiros
sociais decorados até o teto,
dependências completas e vaga
na gar. em escritura. Prédio
sobre pilotis, fachada em pasti-
lhas, esquadrias de aluminio
e vidro fumée. Área de re-
creação e salão de festas. Preço
e condições tratar no local ato
22 horas diariamente. Inclusive
aos domingos. Construção ES*
QUADRO - Vendas JÚLIO BO-
GORICIN - Av. Rio Branco,
156 gr. 801. Tels. 232-3432 •
222-8346, ou ainda à Rua Con-
de do Bonfim, 429. Tel.
268-9262. CRECI 95. (C

TIJUCA — Rua Padre Champag-
nat, 23. Sala, 2 qtos., banh.,
coz., área. Sinal Cr$500CO,00,
saldo financiado. Corretor n/
local. Infs. 254-2120 (2a./óa.í.
254-2120. NIGRO. CRECI 2185.

(C
TIJUCA - Vaide-se grand»

conjugado Banh. cozinha. Rua
Mariz e Barros, 144 — apar-
tameno 8!0 - Tr. IM03.
MAUA'. Te!.: 252-9305. -
222-7028 - CRECI J-621. (C

TIJUCA - Matins Pena, 49. Em
frente ao charme c a alegria
da Praça Afonso Pena magnifi-
cos apartamentos do sala, li-
ving em tábuas corridas, 3
quartos atnpotados (1 suUc)^ 2
banheíres sedais, dependências
completas e garagem incluída
ne preço. Apenas 2 apartatnen-
tos per andar, tetalmente indo-
vassáveis e com excepcional
acabamente. Playground e to-
dos os brinquedes da Praça
Afonso Pena para seus filhos.
Elegante fachada em mármore
e etementes decorativos esqua-
drias de alumínio e vidres fu-
mê. Banheires em piso cerami-
cos, banca do mármores e azu*
lejos decorados até o teto. Co-
pa-coztnha em axulejes em cer
até o teto com banca do már
more e cuba dupla cm açe
ínoxidávol. Previsão para anle-
na coletiva de T.V. e sonori*
xação. Condições 13.ICO de si-
nal 2800 durante a obra e
7.817 já morando Corretores
no local diariamente até 22 ho-
ras. ConstrucTia com garantia
PINTO DE ALMEIDA. Vendas
JÚLIO BOGOPICIN. A». Rio
Bronco, 15ó loja 18. Tels.
252-2989 e 224-0774 ou nossa
loja Tijuca Rua Conde de Bon-
fim, 42». Tols. 268-9262 e
238-9522. CRECI 95.  (C

TROCO E VD. APTO. 4 qtos. 3
bhs. vaga etc. le. ioc. aj:rd.
vista por 3 atos. vaga. Ver Fe-
lix Cunha 33/901. Tijuca.

TIJUCA — Apto. com
piscina, pronto para
morar e pelo menor
preço do Rio. Vende-
mos com salão, 4 quar-
tos, (1 suite), 2 banhs.
sociais, 1 toilette, dep.
completas e garagem.
Ver no local. Rua Félix
da Cunha, 46, apto.
301 CMI . Tels.:
252-7537 - 287-2422
CRECI 7. (C

Um pouco da
natureza
reservado
para você

PRONTINHO PARA MORAR

(EDIFÍCIO HELFA II)

Rua sossegada, muito ver-
de e uma pracinha para seus
filhos. Edifício sobre pilotis,
play-ground, iardim, elevado-
res de luxo e entrada social,
nobre — luxuoso living, 3

quartos, sendo 1 suite, copa-
cozinha e 2 banheiro» sociais
com piso em mármore, azule-

jos decorados até ao teto, de-

pendências completas e gara-
gem. Rua Dr. Dilermando
Cruz, 165 próximo a Rua Uru-

guai. Vendas Olvmpica Imo-
veis. Rua Uruguaiana 55 gr.
910 252-1398. 252-9896 e
396-7775. CRECI J-445. (C

CASA ANTIGA Catumbi Trav.
Marieta 3 qtos. terr. 7 x 28'2ó
mil fac. NOVA ORLEANS ts.
¦234-2831 260-2525 CRECI J446.

ESTRELA DO MAR VENDE: 9
R. Barão de Itapagipe, 427-A
c/23 3 qts. salão 2 banh. do-
corados dep. compl. ver ho-
je 8: .14 hs/ Tr.t. 224-2250 -
CRECI J-540. .

FICOU mais ficil anunciar n-
JORNAL DO BRASIL. Usando
o novo Serviço de Classificados
pelo Telefona. O telefone i
indispensável para ¦ resolução
d. maioria it seu. negócios.
Até ne colocação <U anúncios
classificados. Com o Classifica-
do pelo Telefone, o novo ser-
viço do JORNAL DO BRASIL,
basta você discar para seu
anúncio ser publicado em todas
as edições sem perda de tempo
ou ajuda do bey. Agora, quan-
do você quiser usar os Classifi*
cados como elemant» de ven-
da, use o seu telefone. Ele vai
resolver mais negócios para
você. Classificades pelo tele*
fone do JORNAL DO BRASIL.
Classificados qua vendem.
264-9122. Horário atendimento:
do 2a a 6a, feira, das 8h às
18h30m - Sábados: dat 8h
is 12h30m.

TERRENO
Base 300 mil — Próximo a

Rua Santa Alexandrina, 365
m2, frente de rua, preparado
p/ edificação já com funda-
ções ou paato. em 18 meses
c/ 15 mil de sinal. Infs. tels.
2Ó5-931Ó - 287-7246 - . . .
237-4308 - MG 500. (C

265.000,00
Rua Conde Bonfim — Prox.

a Uruguai, casa de vila c/ 2
pavtos. c/ sala, amplo qt. cor.
banh. área de serv. e quintal.
Apenas 265 mil. Decida-se rá-
pido. Infs. Tels. 284-4349 /
284-4247 / 284-3647 - MG 500.

GRAJAU' - R. D. Romana 165
— V. amplo ap. salão 2 qtos.
deps. garage pilotis frente no-
vo entrega imediata aceita-se
Caixa ver local tr. 222-3692
CRECI 3795.

GRAJAU — Motivo transferência,
vendo apto. frente, 3 qtos. co-
pa coz. dep. emp. 2 ap. cond.
telefone, 5 arm. emb. 780 mil.
Canavieiras, 341 - 268-8953.

GRAJAU vendo apto. }óia 1 loc.
salão social 2 qtos. coz. 2 ban.
dopen. completa garage CrS
500.000 'a vista ou financio Tr.
locat chave d porteiro R. José
do Patrocínio 290/ 705 Hélio
Pres CRECI 2859 Tel. 269-4578.

SÃO CRISTÓVÃO
E BENFICA
CIRAl - Vende Av. Pedro II

ót. apto. 3 qts. (1 suite), salão
2 bnnhs. sociais, deps. empr.
qoraçjem. Inf. 256-8440, . . .
236-6303 J-600.

SAO CRISTÓVÃO - R. S. LUIZ
GONZAGA — Vendemos pré-

dio d galpão de 1.600 m2,
ampla loja de 540 m2 o iirau,
5 apartamontos, casa anexa o
grande terreno. Vazio, base 6
milhões. Infs. KAIC à R. do
Carmo, 27 - 99 - 224-7722
- 231-1544 - 252-2995 CRECI
J-72. (C

CASAS E TERRENOS

RUA SAO LUIZ GONZAGA -
Vendo casa de frente c/ sala,
4 quartos e òep, em T. 6,30
x 32. T. 222-8995.

SAO CRISTÓVÃO - Vendo casa.
Ver rua Marechal Aguiar. 109-A
tr. R. do Rosário, 108 grupo
401 lei. 221-2075.

GRAJAU' - 7 apts. terr. 11x52
1.200,00 fac. motivo força
maior NOVA ORLEANS. Ts.
234-2831 - 260-2525. CRECI
J-446.

GRAJAU — Vendo excelente ap-
to. 2 qts, ampla copa-coz. azul
teto, arm. embut. vaga gar.,
atapetado, 2 ap. ar cond. Cr$
500.000 Aceito financ. R. Barão
Mesquita 100/801. Largo Ver-
dun.

ANDARAI,
GRAJAÚ E
VILA ISABEL

LINDO E AMPIO APTO. GRA-
JAU' - R. José Patrocínio -
C/ sala 3 qtos. deps. compl.
gar. n/ escr. Ac. Fin. Caixa d
80 mü entr. DIMENSÃO.
284-1045. CRECI. 4785.

AV. 28 DE SETEMBRO - Vendo
lindo apto. novo, 3 qtos. sala,
deps. comp. gar. Tel. 242-9206
-242-7602. CRECI 943.

ALFREDO CAVALCANTI VENDE
— Local tranqüilo, sala, 2 bons
qtos., banh., coz., área, vada/
garage. Apenas Cr$ 320 mil
(ac. Cx.) estuda troca -
248-2424/ 254-2424 - CRECI
J-460.

TERRENO plano 20 x 38 - Pró-
ximo Praça Saem Pena, trecho
não atingido Pelo Metrô. Tratar
227-8735.

Tijuca

Tijuca

TIJUCA — Apartamento
nobre em local nobre,
sala, 2 quartos sendo
uma suite, banheiros fi-
namente decorados em
mármore e azulejo de^
corados, cozinha com
armários em fórmica,
bancada de açp e azu-
lejos decorados. Prédio
recuado com jardins,
hall social em mármore
esquadrias de alumi-
nio, andares exclusivos
para recreação e gara-
gem, telefone interno.
Todos os apartamentos
com uma vaga de gara
gem na escritura e
mais uma opcional.
Preço a partir de 660
mil, com financiamento
de 540 mil em 15
anos. Ver no local — na
Rua Maria Amália, 290.
Vendas ROCHEDOS/A

Av. Rio Branco, 123
salas 1313/14 - Tels.
224-6743 e 231-2778

CRECI - J-766.

Rua Campos Sales, espeta-
cular cobertura indevassável,
composta de: sala, circulação,
3 qtos., banh. social azul. em
cor até o teto, cozinha azul.
em cor até o teto, área de
serv., depend. comp. de emp.
e vaga de garagem na escri*
tura. Inf. Rua Conde de Bon-
fim, 190-A - Tel. 264-9152 -

CRECI 310 - VR 6.522. (C

VEPLAN-RESIDÊNCIA

VENDE-SE apt. Est. Velha Tliuca
4S0 negócio urgente c/parte
financiada. 222-8383. ICAl.
248-5943. CRECI 797.

VENDO APTO. - Em estado
novo, c/ salão, 3 qtos., 2 banh.
dep. e 2 vagas gar. Ver R.
Uruguai, 528/ 404 - Mateus.
CRECI 3490.

LUIZ BABO vendei Largo da 2a.
Feira. Excelente imóvel, gran-
de, & qt?s„ etc., peças gran-
des, 2 pavl9s„ c/terr. 14 x 30,
p/ 3.200 à vista. Como resid.
de grande família, ou clinica,
escola, etc. ou incorp., local
luxo. LUIZ BABO. - 232-0861
CRECI 46Ó.

ÓTIMA CASA - Salão, 3 qtos.,
deps. gar. e varandas em tran-
quila r. partic. da José Higino.
T. 238-0875 p/ visitas. CRECI
4799.

Perto da Barão de Mesqui-
Ia, magnífica casa de 2 pavi-
mentos, em rua tranqüila e
arborizada, constituída de:

pav. térreo c/ jardim, vesti-
bulo sala de estar, sala de

jantar, deposito, lavabo, cozi-
nha, lavanderia, banh. de
emp. área de serv., e 3 vagas
de garagem. 1.° Pav. c/ hall,
4 qtos. e banh. social com-

pleto. Inf. Rua Conde de
Bonfim, 190-A — Tel.: . . . .
264-9152 - CRECI 310 - VR
6.540. (C

VEPLAN-RESIDÉNOA

ALDO MOURA ITDA - Vende
apt. frente. R. Teodoro da Sil-
va. Ótimo local. Pilotis. Sala
2 qrtos. coz. deps. garage. 360
mil. Sinal 70 mil. Inf. T.
228-0902. Praça Varnhagem 7-F.
CRECI J-70.

®mg 500

MÉIER E LINS

APTO. frente c/garage. Vdo.
Sta. 3 qtos. banh. coz. área
serv. dep. empr. financ. direto
264-4056 264-2670 CRECI 480.

MCIER ~ Vendo apto. do frente.
Salão. 2 qtos. dep, cemp, vaga
|) carro. Vor no local. R. Ca-
chambl, 156/203. Tel. 229-0806.

MilER — R. Lopes da Ciui, op*
to. sl., 3 qtos., dep. compl.
Valor 360.000,00 tratar R. Dias
da Crux, 3S0. Méior. Tels.
249-2015 o 229-7513 - JÚLIO
BOGORICIN - CRECI 95 -
JDM-404. t<-

MEIER — Ãmpío apto. R. Joa-
quim Meicr — Hall sl„ 2 qtos.
do. comp. Valor 270.000,00.
Tratar R. Dias da Cruz, 380
Moier. Tels. 2 4 9-2015 •
229-7513. JÚLIO BOGORICIN -
CRECI 95 - JBM 427. (C

MEllR - Lado" jardim, apt9 2
c]tos. çjar. erc. Ent. 80 mil
prest. 3 mi!. Ver R. Aristlcfes
Ccire, 270/301. Trat. R. Lucilo
Ligo, 126 s/11. D. CRECI-7619.

Méier
Pague o próximo alugue!

para você mesmo.

Pronto para morar. Grande
salão, 2 quartos banheiro so-
ciai com azulejos decorados
ao teto, pisos vitrificados, de-

pendências completas de em-

pregada, recreação infantil e

2 vagas na garagem.

Ver no loca!.

Rua Cora;5o de Maria 381.
Vendas:

OLYMPICA IMÓVEIS

Rua Uruguôiana, 55 Gr.
910/918. Tels.: 252-1398 —

252-9896 e 396-7775. CRECI

J-445. (C

APTO. — 2 q-ios. c/ ATS. embs.
sala, coz. banh. área c/ azul.
de:, até o teto. Joaquim Meicr,
747 Bl. D/ 312. Tel. 203-2965.

3 QUARTOS
Com linda vista — 59 and.

local nobre, apenas 2 unid/
pavt? Ia. loc. c/ living, 3 dor-
mts. (1 suite) banh. coz. deps.
empr. garagem. Base 640 mil
pagt9 a comb. Infs. Tels.: . . .
284-3647 284-4349 - MG-500.

IC
ÓTIMO AP. - Salão, 3 qtos.

coz. e banh. dec até • teto
e dep. Aceito financiamento.
T. 284-7675.

APARTAMENTO - Merece ser
visifo. Vendo. Somente 310 mil.
R. Vise. de Santa Isabel 143/
103, sobre pilotis. Sla. 2 qtos.
deps. emp. área e gar. cond.
TFNNO. 285-2405. C. 1285.

APTO. 201 — Da Rua Leopoldo,
234 - Andarai. C/ 2 qlos. sl.
coz. dops. empr. 1 vaga gar.
Vendo. Tel. 268-2343.

A MINHA MENSAGEM -
P/ um bom negócio. Rua
Marechal Joffre. Àpt. frente,
sl. 3qts. banh. coz. dep. gar.
Ac. Cx. Tel. 258-1484. Dr. Tei-
xeira CRECI 1380.

APTO. - Fte. 2 qtos. c/ arms.
Deps. compl. azul. até teto.
gar. escr. R. Vise; de Santa Isa-
bel, 131/302. Tol. 283-2585,

A MINHA MENSAGEM -
P/ um bom negócio. Ba-
rão B. Retiro apt. fren-
to, sl. 2 amb. 3 qts. (suite)
2 banh, coz. deps. gar. Tel.
258-1484. Dr. Teixeira CRECI
1380.

'A K. BARÃO DE BOM RETIRO
2614/ 401 — Vdo. amplo ap.
de fte. c/ 3 qtos., demais
deps. Melhores detalhes d
MACHADO Av. 28 de Setembro

-345 T. 258-9746/ 258-0522. CRE-
Cl 1275.

TIJUCA — Permuta-se aprtos. lu-
xo 1 p/ andar em Ipanema p/
terr. 12 x 40 - ou aproxim.
Trat. c/ GILBERTO - 288-0572
- CRECI 1737.

Cff5>
mg50o

TERRENO
Em local nobre — Junto s

lindas mansões, prox. a Estrada
da Pedra Bonita, c/ 2.500 m2,
c/ projeto aprovado p/ resídên.
cia de alto estilo. Base 2.000
mil, pagto. em 24 meses. Infs.
tels. 264-5858 / 284-3647 /
284-4747 - MG 500. (C

TIJUCA Ótimo pto. sl. 2 qtos.
dep. emp. coz. e gar. 160 mil
entr. resto s/ jur. Ver R. S.
Fco. Xavier, 212.

TIJUCA — Sala, 2 quartos, ven-
demos excelente apto. d hall
em mármore, c/ sala, 2 quar-
tos, dep. completas. Entrega
imediata. Dc frente, CMI —
222-2688 - 287-2422 - CRECI
7. (Ç

flílCA - R. Andrade Neves.
Apto. d sala, 2 qtos, atapeta-
dos, banheiro cozinha, dec.
deps. empreg. Tratar d ED-
GARD CLARE - R. Uruguai.
380 li. 21 - Tels. 258-3784 -
258-8166 - CRECI 1761. (C

VARANDAS NA TIJUCA. Rua
Desembargador Isidro, 171. Em
frente • Praça Gabriel Soares
a ao Tijuca Tenls Clube. Prédio
dt alto luxo |i com • estrutura
pronta. O time» apartamento*
com salão, varanda, 4 quartos
(sendo 2 suites), 3 banheiros
sociais, copa-cozinha, depen-
dências completa» • vaga na
garagem em Mcritura: (1 ou.
2 vagas,) a lt. I» Incluída no
preço, a.2a. opcional. Apenas
2 aptos, por andar. Edifício so-
bre pilotis com esquadrias d«
aluminio e vidros ruma*. Um
andar inteiro par» re cr «a cio •
salão de festas. Sinal d e
65.000, na escritura 65.000,
mensais durante e construção
dè 6.500, na entrega das cha-
ves 253.500 e saldo financiado
em até 15 anos ou direto do
incorporador em 4B meses sem
exigência de renda familiar e
mesmo sendo proprietário de
outros imóveis. Construção de
fino acabamento com a garan-
tta da HILF. Informações no
local diariamente atá 22 horas,
inclusive aos domingos, ou à
Av. Rto Branco, 156 gr. 801.
Tels.: 232-3428, 222-3346, ou
ainda à Rua Conde de Bonfim,
429. Tel.: 268-9262. JÚLIO BO-
GORICIN. CRECI 95. JB-301.

(C

(^mgsoo
RESIDÊNCIA

Em ilocal nobre — Excelente
ca$a c/ piscina, varanda, amplo
living, sala de jantar, estúdio,
4 amplos dormíts. 2 banhs. de-
ps. compts, p/ criados, garagem
p/ 2 autos. Apenas 1 800 mil
págto. em 2 anos. Infs. tels.:
264-5858 - 284 4349 e . . .
284-4247 - MG-5CO. (C

Tijuca

©^ 500

500®m9
3 QUARTOS

A rua mais desconhecida da
Tijuca porém aristocrática resi-
denciel — Lindo edif. c' mui-
to requinte apíos. prontos, vi-
zinhança seleta, todos com li-
ving, sala, 3 dormts. (I suite),
2 banhs. dops. compls. empr.
e garagem. Preço básico de 700
mil. Antecipe-se. Và hoje mes-
mo ao Iccal, Rua Severino Bran-
dão 22 conhecer de períô,
pagt? em aré 15 anos.

Tf *" \ «
fei»gy

mg50o
2 QUARTOS

Junto a Conde de Bonfim —
79 and. de frente. base 380
mil, sala 2 qts. banh. decoro-
do, boa coz. área de serv.
banh. empr. ou pagt° em 24
meses. c/p«irte facilit. Infs.
Tels. 284-3647 / 284-4747 /
264-5858 - MG 50O. (C

RESIDÊNCIA
Casa em rua tranqüila e resi-

dencial — Ótima distribuição c/
sala, living (2a amb.J 2 ótimos
qts. atapetados, banhs., de luxo
es-paçoia coz. deps. empr, ter-
raço, garagem exete. estado.
Sinal 200 mil saldo em prcít.
de 1 700,00 mès c/ parte facilit.
Infs.: tels.: 284-3647 264-4747
e 284-4747 - MG 500. (C

/^mgsoo
RESIDÊNCIA

Ampla — Com exetc. distri-
buição. Rua Meria Amália, m?-
Ihor trecho, c/ varanda, amplo
living, boa sala, 4 dormits. 2
banhs. copa cbz. demais deos.
Sinal 550 mi! ti\éo em prest.
de 5 200,00. Infs. tels.: . . .
234-4349. 284-4247 e 264-5353
- MG 500. IC

Na Rua Conde de Bonfim, ót.
mo apto. de frente, compôs-
to de: vesttbulo, salão c/ 40
m2, circulação, 4 qtos., 1 c/
arm. embut,, lavabo, banh.
social decor. até o teto, copa*
cozinha azul. até o teto área
de serv., dependência comp.
de emp. e vaga de garagem
na esc. Inf. Rua Conde de
Bonfim, 190-A — Tel
264-9152 - CRECI 310 -

VR. 6.476. (C

VEPIAN-RESIDÉNCIA

A CHANCE DE MORAR BEM,
NO GRAJAU, ipor um bom
preço, ed. Domus Polaris, en-
trega em out/77 luxo, 2 aptos,
p/ and., c/ varandas, salão,
3 qtos., (1 suite), 2 bhs., coz.,
dep. emp. 2 vagas gar. Inf.
Tel.: 231-0425. DOMUS J-641

ANDARAI - Vendo apt. 502 R.
Arauio Lima 209 sl. 3 qtos.
dspend. Pintado novo. Ac. Cx.
Chv. local. Tratar IMOB. ICAL.
222-8383 e 248-5943. CRECI
797.

PRECISO DE APT9S., casas, ter-
renos para clientes em V. Isa-
bel, Tijuca, Grajaú. Melhores
detalhes c/ MACHADO Av. 28
de Setembro 345 T. 258-9746/
258-0522. CRECI 1275.

ATENÇÃO MEIER - Rua Vilela
Tavares, 3012. Qu.ise esquina
com a Rua Lins de Vasconcelos,
ótimos apartamentos da sala,
3 quartas, banheiro social com
azulejos decorados até o teto,
louças, copa-cozinha em cores,
com armários do formica, de-
pendências completas de em-
pregada e vaga na garagem
coberta garantia em escritura
ja incluída no preço. Prédio
sobro pilotis, fachada em pasti-
lhas, esquadrias de aluminio
e playground com brinquedos.
Entrega em maio de 77. Con-
dições excepcionais. Sinal de
apenas 11.600 mensalidades
durante a construção de 2.900
e saldo financiado pela Resi-
dencia em ate 15 anos, ou di-
roto da Construtora sem exi-
gancia de renda familiar, mes-
mo sendo proprietário de ou*
tros imóveis. Obra com a ga*
rantia de qualidade de HILANA
CONSTRUTORA. - Informações
no local diariamente. Inclusive
aos domingos até 21 horas ou
Av. Rio Branco, 156 grupo 801.
Tels.: 232-3428 • 222-8346 ou
ainda a Rua Dias da Cruz, 380
- Telefone 249-375» - JÚLIO
BOGORICIN - CRECI 95.

MEIER - CACHAMBI - Compro
p/ cliente apt. ou casa de vila.
Terreno alé 500 mil. 261-38C6
- CRECI 3935.

MEIER - Apartamentos prontos
Ia. locação, suporluxo, prédio
ti apenas 6 aptos. 2 por an-
dar, c/ salão, 3 quartos (1
suite) dep. completa, garagem
2 vagas. Ver o tratar a Rua
Borja Reis 181, próximo a Rua
Dias da Crui. Tol. 222-8550 -
242-7317. CRECI J-751.

MEfER - Vende ap"t9 2 qtos.,
sala, cozinha, banh., dep. emp.
d vaga garagem. Rua Mossoro,
68, apt° 408. Ver sábado c do-
mingo horário 9:00 ès 12:00
hs!

MEYER - Carolina Santos. Ponto
nobre frente. Sala dois quartos

deps. luxo garagem na escri-
tura. Entrada e rest. Cx. Ec.

560 mensais. Hoje 242-8372.
CRECI 2281.

MEIER/lINS. Apt. c/ qto., s.,
b., c. 155 mil ac./ C.iix. etc.
Inf ¦ 249-9478. Gonçalves -

CRECI 6960.
MÉIER — Excelente ap. sala 2

qs. ban. coi. dep. emp. fren-
te 49 and. R. Fablo da lui,
460. Vendo ont. 250.000 saldo
9 prest 2600. T. 390-0690 -

CRECI 4232.

TIPO CASA - Vdo. ap. cl va-
randão. 3 qtos. salão, sl. copa
coz. deps. e vdo. outro ap. c/
qto. sl. coz. banh. — R. Jorge
Rudge 208 ap. 101 e 201. Me-
lhores detalhes cl MACHADO
Av. 28 de Setembro 345 T.
258-9746/ 258-0522. CRECI
1275.

V. ISABEL - Apt9 vendo sala
2 qtos. coz. ban. Rua Eng.
Gama Lobo, 548 bl. 28 ip. 101
e bl. 21 ap. 301 v« no 101
tel. 242-0591 e 222-9097 CRECI
3293. .
VILA ISABEL - Terreno de

13x45, vendo, na Rua Sena-
dor Nabuco. E. F. I. IMÓVEIS.
Tel 288-9840. CRECI 4 490, (C

VILA ISABEl - Vend» ótima
casa c/3 quartos, 2 salas, co-
pa e coz., banh. social, na
Rua Maxwell. Somente 270 000
Aceito org. fin. E. F. I. Tel.:
288-9840 - CRECI 4 490. (C

VILA ISABEl R. Emilia Sampaio
10 apt. prnto. p/ morar prédio
de luxo, fachada em mármore,
esq. aluminio, interfone, gara-
gem na escritura, etc. Sala, 3
qtos., banh. d azul. decorado
até teto, coz. c/ banca de gra-
nito pia aço inox. azul. dec.
até teto, área c/ azul. dec. até
teto, dep. compl. empregada
poupança facilitada c/ apenas
50.000, entrada saldo finac. p/
Bradesco ver e tratar no local.

VISCONDE DE STA. ISABEl
N° 162/ 601. Sala, qlos. coz.
banh. dep. 257-7282 Aceito
caixa.

APTO. sala, 2 qtos., deps. comp.
garage Ia. locação Rua Medina
Ent. 150 mil saldo 30 me-ses
s/ iuros. Tel. 264-8179 CRECI
J-541.

APT? TIPO CASA. Excel, sala,
¦ 3 qtos. cop-coz. dep. cmo.

quinlel 330 mil. 288-9 64 3
208-0764. CRECI 7546.

MEIER - Vdo. r,3lo. sl., 2 qlos.,
dema'5 deps. Preço o/ 280 mil.
financ. R. José Veríssimo, 13/
302. Ver de 9 is 15 hs.

MSIER - R. José Veríssimo, 19/
204, vendemos c/ 2 ntos. sala,
banh copa e coz. azuleladp!
até b teto c/ garaçtem. Tels
392-3325 e 392-0380 CRECI
1399 Plantão no local.

NÕ" MELHOR ponto do Moier -

Rua Dias da Cruz, 689. Aptos.
cl sala enorme, 2 ou 3 quar-
tos, banh. e coz. c/ azul; dec
ale o teto o piso vilnficado,
oaragem. Entrena cm 3 meses.
Aponas 320 mil c/ 25% sinal
e o saldo em ate 20 anos.
Aorovoite agora. C?'_?>„ "°
local ate 18 hs. NATAN BER-
MAN — R. 7 Setembro, 66
- 3? Tels. 252-2281 - . . .
231-6172. CRECI 8. 

VENDO apt. c/ sl. 2 qtos. ban.
coz. den. garaq. escrit. R.
Aquidabã 786/502. Vor das 9
às 15 c/ prop. Ac. Caixa 330
a vista.

A R. CAPITÃO RESENDE,
330/101. Vd. ót. ap. sl. 2 q.
dep. g:r. arm. ar cond. 330 ml
a vista. 261-6793 DIRSON
CRUZ CRECI 45.

AGORA, para anunciar
em todas as edições do
JORNAL DO BRASIL,
basta telefonar para
264-9122. Horáiios de
atendimento: de 2a. a
6a.-feira das 8h às
18h30m. Sáhado de
8hàs 12h30m.

©"g500

CASAS E TERRENOS

ATENÇÃO - Rua leite Ribeiro
(ilo. Dias' da Cruz) terr. 340
m2 vd. 2 resid.: uma duplex
e/ terraço 54m2 linda piscina
3 qts. copa coz. deps. gara.
gem living, outra 2 qts. sl.
coz. banh. cor dops. Acab.
alto luxo exe. Inf. 233-3525 •
288-0529. IMOB. CAJUTI 1/
362.

'A LUIZ BARBOSA - Sala, 1
qtos. arms., deps., garage.
CrS 480 mil só. PAULO BUS-
T A M A N T E EMP. IMOB.
268-2947, 268-7316. PBT. 233.
CRECI 480.

APTO. TIPO CASA - Excelente
d 2 salas, 3 qtes. arms., deps.
CrS 420 mil só. PAULO BUS.
TAMANTE. 268-2947. 268-7316.
PBT. 330. CRECI-480.

A R .JORGE RUDGE - Apto.
cl 106 m2 c/ sala 3 qtos. deps.
compl. gar. escr. 450 mil ac.
Cx. DIMENSÃO. 2 8 4-1045.
CRECI 4785.

A TEOD. DA SILVA 317 APTO.
205 - Decor. c/ sl.. 3 qtos. c/
arms., banh., deps. e gar. Sinal
50 mil, na escrit. 150 mü, saldo
3.694 mensais. Ver local. T.
284-3145 - PAULO MURY -
CRECI 7300. (C

TIJUCA - Prédio térreo, à Rua
São Francisco Xsvier, 92-A -
Cssa IV, com varanda, sala, 3
quartos e demais dep. será
vendido em leilão judicia.] peio
Leiloeiro LEMOS, 6a. feira, 24
de setembro, às 16,00 hs., no
locai. Mais inf. 252-4595 e
222-0742.

TERRENO com ótima localização
na Tijuca com projeto aprovado
em dia. Informações Tel.:
267-1984 - CRECI 2592^ (C

Tijuca
Rua Dr. Satamini, residen-

cia em terreno medindo 9,80
m de frente, 39,40 m p/ es-

querda, 33,80 m p/ direita e
9,00 m de fundos, composta
de: 2 salões, 3 salas, 5 qtos.,
3 banheiros sociais azul. em
cor até o teto, copa-cozinha
azul. em cor despensa, lavan-
deria, dependência complets
de emp. e garagem coberta pi
8 veiculos. Ir'. Rua Conde de
Bonfim, 190-A Tel.: 264-9152.
CRECI 310 - VR 6 499. !C

VEPLAN-RESIDÊNCIA

APTO. NA RUA GRAJAU, 96.
Vdo. 803. Salão, 3 qtos. sendo
1 suite, arms. 2 banhs. copa-
coz. c/ arms. dep. emp. píay*
ground, jard. e gar. n^a escr.
750 mil cl parte f b c i I i t.
274-0128. CRECI 1435.

dSVrig5oo
2 QUARTOS

Junto à Av. 28 de Setembro
- Apenas 100 mil de sinal,
saldo a combinar, apart. cl sa-
Ia, 2 qts. coz. banh. área de
serv. garagem (cend.). Infs.
Tels.: 284-4247 - 284-4349 -

284-3647 - MG-500. (C

3 QUARTOS
JUNTO 'A RUA DIAS DA CRUZ.
119 and. vista Indevassável, em
centro de terrenc. edif. de alta
classe c/ampic living, 3 ótimos
qts. coz. 2 banhs. deps. empr.
garagem. Pagto. a cemb, Infs.
Tels.: 284-4247 / 284-3647 /
284-4349. - MG-500. (C
BEM NO CORAÇÃO DO MEIER

— Apto. totalmente atapetado
e com telefone. Na Rua São
Gabriei. Sala, 2 quartos, ba-
nheiro social em azulejo em
cor até o teto, cozinha, depen-
dência-s completas de empre*
gada, garagem. Preço
CrS 350.000,00 — Aceitamos Cx.
Bco. do Brasil. Maiores deta-
lhes na DELFIM IMOBILIÁRIA
— Av. Copacabana 1039 -
Tels. 257-1931 - 257-1932 -
257-1933. CRECI J 579.

CASAS E TERRENOS

ATENÇÃO — Ótimo ponto exe.
casa vazia 2 pavi. c/ sl. 2 qt.
coz. ban. soe. e emp. loc. p/
carro. Ac. Cx. Ver R. Torres
Homem, 334 - C/ 5. IMOB.
CAJUTI II 362. Tf. 233-3525.

/Awngsoo
1 QUARTO

Apenas 100 mil de sinal —
Novo d ampla sala, quarto,
banh. caz. área de serv. deps.
empr. portaria em mármore, sal-
do financiado. Infs.: Tels.i . . .
284-4747 - 284-3647 - 
264-5858 - MG-Í00. ÍC

A VISC. STA. ISABEl - Ótimo,
sala, 2 qtos, deps. gar. escr.
CrS 350 mil. Só. PAULO BUS-
TAMANTE - 268-2947 -
268-7316 - PBT 230 - CRECI
480.

A RUA Engenheiro Richard,
ót. üpto? decorado, de frente,
49and. C/ sl., vestibulo, 2
qtos., bh., coz., c/ arm., dep.
emp., gar. Inf. Tel. 231-0425
- 231-0415. DOMUS J. 641.

COMPRO URGENTE APTOS, c/
1, 2 cu 3 quartos p/ clientes
s/ tempo p/ procurar — Paga-
se à vsta »/ despesas — Sr.
Souza 284-1045/ 287-1710 CRE-
Cl 4785.

©^ 50O
RESIDÊNCIA

Em terreno de 512m2 - Rua
Comendador Martínelli, vjsha
panorómica, d varanda, salão,
amplo living, 3 exetes dormts.
(1 suite) 3 banhs. copa coz. 2
deps. empr. 2 vagas p! autes,
Dagt? a combinar. Infs. Teis.
264-5858 - 284-3647 -
264-4747 - MG 5C0.

GRAJAU' - Terreno 408m2 Au-
qusto Girardet Lote 46 vista
ianoram.ca. Tel. 228-4531 -
T/atar Moura B-ito. 30 loja C
- CRECI 3836. (C

GRAJAU 22x70 pronto p/constr.
ponto central. Entrada CrS
600.010 saldo em 12 meses.
Trat. 399-3112 399-31<'3 - CRE-
Cl - 3417 - França

Centro do
Méier

(PRÉDIO COMERCIAL DE ES-

QUINA C/ 650 m2 ÁREA
CONSTRUÍDA)

4 ANDARES C/lOJAS
Exc. p/ bancos ou comer-

cio. (ESTUDAMOS OFERTAS -

BASE 10 MILHÕES FACILITA-
DOS).

Tri. R. Jacinto, 48 loias A
e B - Meier - 261-6730 -

261-6903 - CRECI 54.

ÁREA VD. C/ 930 M2 T A R.
Aristidís Caire, 240, prox. Jar-
dim cio Meier 1.500.000 à vista.
261-6793 - DIRSON CRUZ
CRECI 45.

A R. ENG. EUFRASIO BORGES
10 — Vdo. terr. 24m de fte.
e 2.900m2. CrS 700.000 à v.
melhores detalhes cl Machado.
Av. 28 de Setembro, 345 — T.
258-9746, 258-0522 - CRECI

J275.
ATENÇÃO MEIER-UNS - Ven-
demos linda residência em
Centro de terreno 2 salas, 4

qtos,, garagem para 4 au orno-
veis, vale a pena ver. Preço
750.C0O, cl 250 mil de entrada
saldo financiado Aceitamos
imóvel de menor valor como
parte de pagamento. Ver Rua
Hsreclito- d» Graça 171 das 10
as 16 hs. Vendas Av. Almirante
Barroso, 72 Gr, 1001/4 Tel.
224-' 596 CRECI 256.

CASA VAZIA muito ampla —
Rua Dona Claudina, 465 casa
105 Bl. "B" - sala 2 qtos.
deps. compl. Ac. Cx. Econ. Tr.
DIMENSÃO. T. 284-1045 CRECI
4785.

CAMARISTA MEIER, 313 iunto
D. Cruz — 2 casas: 1 c/ 2 sl.
e 2 qtos. Outra qto. sl. CrS
450,00 - Inf. 245-5214 AURY
- O 3707. (Ç

CASA DUPLEX TIPO APTO. Rua
Caxambi 158. c/ 140m2 irei
priv., salão, lavabo, sala in-
tima, 3 qts. 2 c/ arm. emb.,
copa e coz., banh. e área
todos azul até o teto. Toda
casa d tábuas corrida. Escada
decorativa, salão festas, play-
ground e quadra esportes, ga-
ragçm. Marcar vis. NIEMEYER
HARGREAVES. Fones 252-0076
o 252-0078. (C

LINS - Vende-se casa c/ 2 sa-
Ias, 3 qtos., arms., emb., banh.
e coz. Kitchen, azulei, até o
teto, deos. empr., quintal, jar-
dim garagem. R. Maria Anfo-
n:a,'225-A. Tratar c/ proprietá-
rio.

JÚLIO BOGORICIN - AVALIA
E VENDE SEU IMÓVEL - Peça
Informações ou a presença de
um dos nossos assessores imo*
biliários. R. Dias da Cruz, 380

Méier - Tels.: 249-2015 e
229-7513 - JÚLIO BOGORICIN

C3ECI 95. (C
JUNTO '. DIAS DA CRUZ. Ven-

do ap. vazio, c/ salão, 3 atos.
copa-coz. banh. comp. deps.
garagem. Preço 400 mil — entr.
50 mil - prest. 4 mil — Ren.
fam. 12 mil. P/ Caixa. Chaves
na PREDIAL IBÉRIA LTDA. R.
Dias da Cruz, 127 - 69. Méier

CRECI J-660.
LINS COBERTURA 320 «2. 5
qtos., saião, varanda, 2 bi-.h.
soe. área serv., dep. emprog.
copa/:oz.. arm. embut., 4 cpar.
ar cond. 2 v. gar. A. MOREIRA
LEITE IMÓVEIS - 232-9402.
222-9422 - CRECI 4298. (C

CS. CARLOS AUD V=.4,li no
C'õjaú — Rua Mar , Amcnua,
67 apto. 404. Oportu-HiJe íp.
cem 2 quartos, deoí i "i i as
completas de empojjdi, gar=-
Ç-:m. banhe ro e co/ r<h, óecz-
rados, piso de cerâmica. Edifi-
cio acabado de construir play-
ground. Preço Cr$ 300.C0O.CO
{tr_rentos mil cruzeiros) —
chaves no local. Tratar Rua doi
m euios, n? 3 — Tér eo, ticiul-
-a de Conde de B^-ií'n\ Uli.
23.: 3529 uu 228-97Ü. CRECI
2467.

GRAJAU' — Casa térrea esq. Ju-
lio Furtado / Vise. Sta. Isabel,

S23 recém reformada, 3 qtos,
taia, 2 embs. armáres, deps.
garagem. Tel. 228-453I - CRE-
Cl 3836. (C

4ãaay
50O

RESIDÊNCIA
Henrique Morize — Residên

cia c/' jardim, ampla parte so'
ciai (3 amb.) terraço d parte |descoberta, 3 dormts. banh.
coz. deps. empr. garagem, p ]
autos. Base 950 mil a ccnib. j
Infs. Te!s. 234.4747 .' 284-36471

I / 284-4349 - MG 500. I

LINS - Rua Padre Roma, 236.
Prédio de luxo. Com a pena;
o sir.íil de CrS 20.000.00. ssido
financiado, você poderá esta'
morando dentro dé 20 dias
num apartamento de sala, 2
qtos., banh., coz., área, deps.
compls. e garag-m n/escritura.
Play-ground. Salão de festas.
Esquadrias alumin;o. Azulejos
decorados até o teto — (banhs.
e cozs.l. Informações e vendas
diariamente n/local e na
C0.4STRUTO»A REBECCHI S'A.
Rua Costa lobo, !U, Triagem.
Te!. 254-2! 20. NIGRO. CRECI
2! 85. (C

ME|ER — Vfflde ap. pronto d
sl. 2 qt»s. coz. banh. comp.
em cores, azulej. tet», d»p.
empreg. garajem, tape+rí, era.
aluminio, etc. Entr. }"l mil,
saldo «/j. «. Fíb^o luz. 2f8 -
.p. 206, c/ Sr. Aiif..n ¦'as 12
«s 17hs. Trat. P^DIAI !R"IA
LTPA. Tis. 24Í-8873 e 229-17S8
CRECI J-6Í0.

LINS --Venci. terr. mcd. 18 x
53 cl prol. aprov. R. Vilela
Tavarss. Trat. C GILBERTO
DIAS - 283-0572 - CRECI
1737.

MEIER - Casa cl terraço - Hall,
2 sls. 2 qtos. d armário emb.
copa, cot. dep. compl. de
emp. e garagem. Excelente
acabamento — Tratar R. Dias
da Cruz, 380 - Moier — Tels.
249-2015 e 229-7513 - JÚLIO
BOGORICIN. CRECI 95 - JBM
476. (Ç

WÊIER - Vazia. Pronta p/mo-
rar, casa de 2 pav. 3 quartos,
sala, copa, coz., banh,, área e
garagem. Chaves c/E. f. I.
IMÓVEIS. Tel. 2B8-9840. CRECI
4 490. (Ç

MÉIER — Amaro Cavalcante,
1303, de frenttj, casa de 4
qts., 2 salas, 2 cot., área na
frente e atrás, vendo. Tratar
E. F. 1. 288-9840. - CRECI
4 490. (C

MEIER - Vd. casa. SI., 4 qtos.,
ót. ter. do 11 X 66 R. Visconde
de Tocantns, 43. Estudo pre-
posta a vista. Tr, A!va70. CRECI
7563^

MAJESTOSO terreno com 4.300
m2 com frente para as 2 gran-
des vias do Méier (Mal. Rondcn
e 24 de Maio). Tratar partir
2a.-fcira. 221-7221 (dia) eu
264-4993 fnoitel. CRECI 3746.

METER-- Junto R. Diai da
Crur. Vendo resid. alto luxo
c/ 2 sls. 3 qts. copa-coz.
banh. comp. em cores azulej.
teto, deps. quintal gar. etc.
- Terr. 12 x 160 -Preço 950
mil — Rua Maranhão, 370 —
c/5r. Lopez. 9 às 16 hs. Trat,
PR-DIAL IBÉRIA LTDA Tell.i
24? 1622 • 249-8873 -' CRECI
J-660.

MílCR - LINS - Arca - 1.200
1 m2 20 x 60. Ver Su» Mario

Pi.anih. n? 20. Tratar . . .
I 351-9910. CRECI 10IB.
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Méier
Próximo ao Jardim do

Meier, excelente casa de vila
em rua tranqüila, c/ 2 pavi-
mentos: 1.° pav.i varanda, s_-
Ia, 2 qtos., banh. social c/
azul. decorados até o teto,
copa-cozinha azul. até o teto,
depend. comp. de emp., área
de serv. e vaga de garagem.
2.° pav.: qlo. banh. social e
terraço. Inf.: Rua Conde de
Bonfim, 190-A — Tel.: . . . .
264-9152 - CRECI 310- VR
6.561. (C

VEPLAN-RESIDÉr-CIAJJS
MEIER-LINS - Oporrunidad.fi

Casa de frente terreno 10 x 50
lodo plantado arvores frutife-
ras. Ver e tratar todos os dias
* Rua Lins de Vasconcelos n?
356. Só .1. is 17h. - CRECI
1018.

MEIER - Terr. 26,50 x 65. Are»
II 700 m2. Vdo. R. Martins Laje,
398. Preço 600 mil à vista.
268-4531. Álvaro CRECI 7543.

MEIER - Vdo. casa R. Carolina
Santos, n? 113 casa 4 sl. 2 q.
coz. B dep. ir. 2 casa ip./
360.000 só a vis _ Tr. Dias ds
Cruz n? 203 loja 27 Maurício
CRECI 1294.

jgumgsqo
RESIDÊNCIA

Em terreno — Com aprox.
380m2, 12m. de frente, c/pis-
cina varanda amplo living, 3
dormts. c/amplo banh. tolllete,
copa coz. si. de almoço, e
mais prédio nos fundos c/li-
ving, 2 suites independentes, 2
banhs. coz. lavanderia, salão
de recreação, deps. empr. ga-
ragem p/3 autos. Rua estrita-
monte residencial. Apenas 1.000
c/pagl? a comb. Infs. Tels.
284-4349 / 284-4247 / 284-3647
- MG 500. (C

SRS INCORP - Ótimo terreno
19x33, gab 4 and. 400 mil. R.
Bernardo, 202. 2 8 8-9643
208-0764 CRECI 7546.

TERRENO - Méier. Vendemos
para incorporação, c/ 11 x
52m, junto ao Shopoíng Cen-
ter. CMI - 287-2422 e
222-2688. CRECI 7. (C

VENDO CASA DE VILA - Rua
Bento Gonçalves, 284 c/4 d
Jardim varandinha, sala, terra-
ço, coberto, 2 qtos. área, Ia-
vanderia. Tratar E.F.I. IMÓVEIS
288-9840 CRECI 4490. (C

JACAREPAGUÁ

AO MAIS ALIO GABARITO Na
Delfim Moreira Ia. locação,
acabamento luxuossimo, todo
um andar com mil m2, piscina
Mrt. Salão 120 m2, 4 suites,
fardim suspenso, 3 deps. -1 ga-
ragem. Inf. Tel 267-1984 -
CRECI 2592. (C

APARTAMENTO VENDO - Lin.
do prédio, ótima sl. 2 qtes.
c/ arms. deps. de emp. gar.
oopa-:oz. "Se ver, compra".
Oireio c/ propriet. fácil. R, Ca-
pi tão Menezes, 953/203. P. Se-
ca.

APT? TAOUARA vend. 40.00.
ent. sal. fin. 2 qt? sala banh.
Ac. IPEG B.B. ou Cx. Tel.
392-9800.

APTO FREGUESIA - R. Gerem.-
rio Dantas — c/ sala 2 qtos.
deps. compl. 270 mil Ac. Cx.
Tr. DIMENSÃO 284-1045 CRECI
4785.

fREGUESIA - Apto. c/ 3 q. s.
banh. coz. dep. emp, Cr$ 350
mil financ. R. Ituverava, 357

Tr. Estr. Jacarepaguá, 7040
392-9153 CRECI 4338.

JACAREPAGUÁ' - P.
SEGA. J. SILVA - Vde.
duplex c/ 3 qtos. salão
cop-coz. banh. varan-
da, dep. empreg. Ver
R. Pinto Teles, 22. Tr.
Av. Ernani Cardoso, 72
s/304. CRECI 1050. -
Tel. 229-9469. (C
JACAREPAGUÁ' - Vendo p.

Seca R. Pedro Teles, 480 ótimos
aptos. ed. sob-pilotis terr. 20
x 40 c/ hall. Mármore fax.
pastilhas esq. aluminio, 2 gara*
gam escrit. _lão. 3 qtos. suila
• 2 banhs. cop-coz. • completa
dep. emprag, c/ 60 entr. faci-
lit. ata 3 vezes rast. 350 financ.
ver c/prop.

PRAÇA SECA - Rua Baronesa
625/ 405. Sala, 2 qtos., depen-
ciências. Base 250.000, i vista.
Ótimo apto. Inf. Dr. Sérgio
222-2492.

PÇA. SECA - Luxo em 3 qtos.,
2 sis., 4 bhs., qto. hósp.,
deps., var. qtal. 700m2. Financ.
T.: 286-6804 - 247-2198 -
VIOLETA/ REGINA - CRECI
7615.

QUE APTO. — Vaja voca mesmo.
Sala, 3 qtos., banh. social,
área serv. c/ tanque, a deps
compls. emp. Em rua muito
disputada. Garagem p/ seu car-
ro etc. Rua Baronesa n9 229.
Preço: 560.414,00. Entr. 60 mil.
Prest. 6.438,00. Plano decres-
canta. Ver • tratar com FRAN-
CISCO XAVIER IMÓVEIS LTDA.
Av. Brás da Pina, 96 li. Teli.:
260-0665 - 260-7191. CRECI .
1273.

SEU APTO. PRÓPRIO - Vo»
ja viu? Sala, 3 qlos. banh.
soe. decor. copa-cozinha, dep.
•mp. • área serv. c/ tanqua.
Primeiríssima loc. Construído $o.
bra pilotis com linda fachada.
Saiqui n? 143 ap. -03. Preço
390.844,00. Entr. 40 mil. Pr.st.
5.197,62. Plano d.cr.icent. —
Var • tratar com FRANCISCO
XAVIER IMÓVEIS ITDA. Av.
Bra. d* Pina, 96 li. Tels.: . .
260-1165 • 230-0031. CRECI . .
1273.

TAQUARA- A 10 mi-
nutos da Barra. Estr.
Tindiba 1696. V. exce-
lentes aps. novos salão,
2 bons qtos. deps.
garage. Piso vitrifica-
do azulejos decorados.
Fuja do aluguel adqui-
rindo seu teto próprio
pagando em forma de
aluguel. Ver local. Tr.
222-3692. CRECI 3795.

AK-A - 2.466.C-0 m2 Estr.
Sertão s/n? junto Largo do
Anii Todo plantado deveria;
n_.>;er,:es Vendo melhor oferta

. 331-2539.
ÁREA junt. estr. 3 Rios 30 mil

m2. 2 frentes. Água e luz, Qt.
p/ sitio ou hotel. 1.300 mil
fac. Doe. 100% tono: 392-9550.

ATfí-ÇÂO - Investidores tenho
ár__5 Industriais para Lotea-
nwntos, 15.000 m2. 29.000 rn2.
12.000 m2 4.000 m2 70.0C.0 m2
150.000 m2 90.000 m2. Ver e
trat. C/ J. Francisco. CRECI
3693 R. Cândido B.nicio 1551.
Tels. 390.-8000, 390-5456 JF C05.

VENHA IOGO - Apto. super
luxo e/ salão, 3 qtos. banh.
soe. decor. copa-coi. área e
dep. compl. da emp. Todos c/
varanda • gar. Linda vista. . .
400 m2 de área ajardinada p/
recreação. Rua Pirini n? 205,
a 5 minutos da Barra. Preço.
491.530,00. Entr. 20 mil. Prest.
7.575,92. Plano decrescente. -
Vendas com FRANCISCO XA.
VIER IMÓVEIS LTDA. Av. Brás
de Pina, 96 lj. Tels. 2604919 •
260-7451. CRECI 1273.

ATSNCAO FREGUESIA - Pr6x.
Gabin.l, vdo. terr. d 250 m2
exc. loc. prto. p/ const. Tr.
Edgar Werncck 625 - T .
392-6761 CRECI 1429.

fi S.ÇÃO — Jacarepaguá. Sigma
vde. terr. na Edgõr Werneck
c/ apenas 40 mil entr. e saldo
1500 mensais. T. 392-6761.
CRECI 1429.

ATENÇÃO - Bem no Lgo. da
Freguesia- Sigma vdo. exc. casa
c/ 4q. salão, cop-coz. 2 banh.
soe. gar. p/ 3 car. Pr. 400 mil
a comb. Tr. Edgard Werneck
625 - T. 392-6761. CRECI 1429.

ATENÇÃO JACAREPAGUÁ' -
Casa velha em terreno de
20X50 na Rua Frnacisca Sales,
Tr. D.A. Machado, 265-2792 -
CRECI 1537. Ocasião 550 mil.

A R. CAP. MENEZES, 1318 FDS
— Independente, lage, sl. qí.
grande1, copa, coz. bah. cor,
exg. área. P. 150 mil (Facilito).
Tri. R. Jacinto, 43-A. Meier.
261-6730 - 361-6903. CRECI-54,

A 200 MTS. INTENDENTE MA-
GAIHAES - Em terreno II X
40 vdo. 2 casas (P. Obras). R.
Prof. Garfield de Almeida, 88.
P. Tudo 160 mil (Ac. Ofertas).
Trat. R. J«cinto, 43-A. Meter
261-6730 - 261-6903. CRECI 54.

A QUALIDADE RESI-
DENCIAL QUE VOCÊ
TEM — No local mais
valorizado. Espetacular
casa em centro de ter-
reno, salão, 4 quartos,
3 banheiros sociais em
azulejos decorados até
o teto, copa-cozinha,
dependências comple-
tas de empregada, ga-
ragem p a r a 2 car-
ros, piscina. Veja
ainda hoje Estrada do
Pau Ferro, 678 — Cor-
reta. no local de 9 às
18 hs. ou na DELFIN
IMOBILIÁRIA - Av.
Copacabana, n° 1039
- Tels. 257-1932 e
257-1933 - CRECI
J-579.
ATENÇÃO: V. Valquaira. Vdo.

R. Rochedo 22 asq. R. Mata
Granda resid. tarr. 15 x 35
sob. pilotis c/ virias arv.
frutif. salão p/jogos p/supa-
rior vard. salão 3 qls. 1 sul-
ta tudo c/ arm. emb. a já
atapet. c/apenas 150 ant. p/a
comb. rast. financ. c/prop.

ATENÇÃO - Freguesia - Vendo
casa estilo colonial c/ piscina,
ótima const., duplex, no local
de maior valorização do bairro,
à 5 min. da Barra — CrS 550
mil em dinheiro (n/ ac. oferta)
e CrS 480 mil já fin. p/ C.E.F.
em pr-est. inf. ao aluguel — au*
xilio na cessão — Rua Rio do
Anil n° 141 (com. no n? 1571
da Est. Três Rios) - cor. nu
local ou 2a.-feir» p/ tel.
396-7257.

BONANÇA IMÓVEIS VENDE -
Casas de 280 mil até 1.300.00,
de luxo ou modestas, na Pça.
Seca, Taquara, Freguesja, etc.
Terrenos de 160 mil até 1 mi-
Ihão, de 225 m2 à 900 m2 e
áreas de 5.000 à 120.C00 m2,
preços à combinar. Tr-at, à Est.
dos Três Rios, 670-B. Tel.: ...
392-0783 CRECI 20O1

CASA ESTILO CÕ-ONIAl -
Centro d» terreno. Jacarepaqui.
Freguesia, Jardim, piscina, slão,
(l.iotio), 3 qtos. lavabo, dep.
compl. gar. Cond. a Vendas
Av. Geremário Dantas, 941 —
392-8688 • 392-7325 - JÚLIO
BOGORICIN - CRECI 9S -
JBJ 550. (C

CASA — Alto luxo d piscina
• sauna. Jacarepaguá. Pregue-
sia. Ponto nobre, Rua Dr. Aza-
rado Lopes, 316 — Jardim,
slão. (2 ambientes), vrda. 4
qlos. (1 suite), 2 banhs. soe,
dep. compl. a garagem. Vista
panorâmica. Sinal 100.000,00
saldo em mensalidades d e
7.817,38 ou am 60 mesas. Cor-
retor no tocai de "09.00 às 18.00
horas ou na Av, Geremário
Dantas. 941 - 397.688 e
392-7325 - JÚLIO BOGORICIN
- CRECI 95 - JBJ 494. (C

CASA RECANTO RESID.NC. -
3 qtos. salão, copa coz. área
serv. quintal. Ver R. Gazefa d.i
Tarde. 30/ transv. Av. Rodrl-
tjues Caldas, Taquara. CRECI
4120.

VALQUEIRE - Vendo aptos 2
¦e 3 qtos, alto luxo, garage .nd.
2 carros. Preço 350 mil sinal
20 mil, rest. Caixa ou _. comb.
Tr. R. Csmelias, 259 E. Tei.
359-6885.

VALQUEIRE - Vendo lindo ap-
•to, frente p/ Praça, 2 qtos, ter-
raço. Preço 28Q mil, entr. 70
mil, rest. em 14 meses. Tr. R.
Camelias, 259 E. Tel. 359-6835.

CASAS E TERRENOS

AO COMPRAR OU VENDER SEU
IMÓVEL consulte-nos. Ava-
üaqÕGi « assistência jurídica
gratuitas. Temos as mais lindas
casas, terrenos, sitios e área
da região, para todos os pre-
ços. Cm Jacarepaguá, quem
mais antendA de imóveis é o
Giliat. Inf. e Atendimento: GI-
HAT IMÓVEIS. Tel. PBX
392-3543. Estrada Três Rios,
107. Incl. sab. dom. Estaciona-
mento próprio. (C

CASAS ALTO IUXO - Na Fre-
guesia: a) Ia: 2 sis.. 3 qtos.,

banhs., 2 gar. 900.000. a
2a mansão c/3 sis., 4 qtos., 3
banhs., 4 gar. 1.750.000. Ac.
Parte B.B. e Cx. Ec. CRECI
1450. T. 225-6092.

CASA NOVA C/2 qts. sla. deps.
garag., quintal toda mobi-
IÍ;'da vendo c/tudo c/peq. en*
Irada saldo fin Bairro da Gra-
ca R. 2 casa 130 trat tels: ....
236-4899 - 236-6293 CRECI
4074 "SINO DOURADO".

CASA DE LUXO - Em rua par.
ticular, centro de terr. c/ 200
m2, de área const. slão, 60m2.

qtos. [1 suite em cor) copa,
cor. banh. social, dec. aquec.
central, dep. comp. emp. área
serv., gar. 2 autos, etc. Ver
Parque efas Palmeiras. Est. Uru-
canga, 180. Vendas. ESPIUCA
& CIA. LTDA. Est. de Jacaré-
pa.uá, 6696. Tel.: 392-4380 -
CRECI J-568.

CASA LINDA - 3 qtos. (1 sui.
te), salão, deps. compl, quintal,
gramado. Ver Gal. José Éulálio,
381 tr. Estr. Jacarepaguá, 7636
s/ 203 CRECI 4120.

CASA LINDA - C/ 3" qtos. 1
suite, salão, copa coz. banh.
gar. etc. Tr. Estr, Jacarepaguá,
7636 s/ 203 CRECI 4120.

CASA ESTILO COLONIAL - Ia.
loc. 3 qlos. (I suite) living,
aquec. central terr. 730 m2.
pise. etc. Ver R. Dr. Azeredo
Lopes ' 

235. Tr. Estr. Jacaré-
paqué, 7636 s/ 203. CRECI

4120.
CURICICA - Terreno plano

medindo 12 X 30 mis. CrS 85
mil à vista Tr. à Av. Geremário
Dantas, 904 Jacarepaguá.

CURICICA - Em terreno de 240
m2 casa c/ 3 qts. sl., demais
deps. Final de construção Cr$
250 mil à vista Tr. Av. Gere-
mário Dantas 904.

CASA DUPLEX - C/ 4 qlos.,
2 sis. 2 banhs. deps. de emp.
gar. e Tel. em área 400 m2 Rua
Renato Moira Ima, 305 Tr. Tel.
392-4160 e 242-0079.

CASA CrS 200 mil a combinar
peto do Lgo. do Anil. Terreno
360 m2. Tr. Estr. Jacarepaguá,
7040. T. 392-8269 - CRECI -
4338.

CASA LUXO - C/ salão, 4 qtos.
suite, copa-coz. garagem p/
2 carros, 2 banhs. sociais ps-
cina e ótimo terreno R. Fr.nz
Post. 159. Trat. Cl J. Francisco
R. Cândido B-.ni::o 1551 CRECI
3693. Tels. 390-8CC0 • 390-5.156
JF 003.

CASA VAZ. Junt. Estr. 3 Rios,
pomar, 550m2. Salão, 3 qtos.
copa-coz. gar. • dep. 850 mil.
Visitem chaves Estr. 3 Rios . .
1156. fone 392-9550.

CASA FINO GOSTO Zona nobre,
he 

'., 
saião, sala jantrr, copa.

ccz., 3 atos. c/ armáios fl
suite) 3 bsnhs., vage 3 carro.,
Varandoes c.' vista da Barra,
dep. empregada, be!i;s mo
qjintal arborizado, loca-! p'
piscina, com ou sem casa de
hóspedes de 2 qtos., sala, coz
e banh. (Freguesia). — CrS
l.lOJ.OOO/Tratar 227 873'.

CASA - Ia. LOCAÇÃO - Centro
de terreno — Jacarepaguá —
jardim, vrda, salão, 3 qtos (1
«uite) dep. compl. gar, área
livre. Aceita imóvel como par-
>e de p-gto. Sinal 100.000.00

Chaves 208.900,00 - Saldo
em mensalidades de
CrS 8.698,13 - Prest. decres-
centes. Inf. Av. Geremário
Oantas, 941 - 392-8788 -
392-7940 - JÚLIO BOGORICIN

CRECI JBJ 525. (C

mg soo
CASA/CLÍNICA/CLUB
Residência e mais 9 casas —

Ótima p/Clínica, concentração
de Clubes, colégio, etc..., ga-
ragem p/6 autos. Apenas 1-700
mil ou a combinar, Conego Fe-
lipe, 28. Infs. Tels. 284-7246 /
287-0685 / 265-9316 / . . . .
284-4747 - MG 500. (C

CASA LUXO VENDO - 2 qtos-,
jardim e deps. Ver R. Teodoro
Saliva, 65. Esta R. fica Estr.
Pau Ferro c/ P. Esso. 392-9601.

DECIO MAGALHÃES VDE. -
Pechincha-Jpga. 3 casas terr.
13 x50. Ot. p/ renda, constru-
cão ele. 359-4463 CRECI 3934.

DECIO MAGALHÃES VDE. -
Terreno 13 x 40 P. Seca, situa-
do em local ,.ito. Só 120 mil
á visla - 359-4463 - CRECI
3934.

EST. TRÊS RIOS - Vdo. juntos
ou sep. 2 terr. planos 15 x 50
cada, doe. 100%. Trat. Est. Três
Rios 670-B.

EXCELENTE LOCALIZAÇÃO -
Terreno c/ pequeno acliva —
Jacarepaguá — Freguesia —
Estr. Pau Ferro — com 720 m2

tnf. a Vendas Av. Geremário
Dantas, 941 - 392-7940 -
392-7325 - JÚLIO BOGORICIN

CRECI 95 - JBJ -521. (C
EST. JACAREPAGUÁ - Casa no-

va estilo colonial c/ 3 qtos.,
1 suite etc. 650 mil. Aceito Cx.
tratar 2a. feira. Tel. 222-3973
- CRECI 3753. (C

E' CASA MESMO - Ex-
celentes casas em cen-
tro de terreno no
J a r dim Uruçucanga.
Salão, 3 quartos sendo
um suite, 3 banheiros
sociais em azulejos de-
corados até o teto, co-
pa-cozinha, dependen-
cias completas de em-
pregada, garagem, lo-
cal para piscina, quin-
tal. Entrada de
Cr$ 1 .3.000,00 facilita-
dos. Poucas unidades.
Rua Ituverava 214, per-
to da Churrascaria Los
Pipos. Corretores dia-
riamente no local de 9
às 18h ou na DELFIN
IMOBILIÁRIA. Av. Co-
pacabana rfl 10 3 9.
Tels. 2 5 7-1933 e
2 5 7-1932. C RECI
J-579.
ESPIUCA IMÓVEIS - Vde. em

rua arboriz.da, local tranqüilo,
c/ sl., 2 qros., coz. banh. em
cor. área serv. grades nas janc-
Ias, gar. tel. Somente 450 ml.
Facilito. Tr. Est. de Jacaré-
pa.uá, 6596. Tel.: 392-4380 -
CRECI J-568.

ESPIUCA IMÓVEIS - Vde. em
centro ter. slão, 55 m2, 3 qtos.,
(I suite em cor), banh. social,
coz. área serv. deps. aquec.
central, gar.'4 autos, gram. Ver
ELDORADO. Rua Canal do Rio
S. Francisco, 415. Tr. Est. dü
Jacarepaguá, 6696. Tel.:
392.4380 - CRECI J-568,

ESPIUCA IMÓVEIS - Vde. terr.
c/ 1.240m2, 600m2, 420ni2,
400m2, 360m2, etc. na Pregue-
sia. Tr, Est. de Jacareoaouá,
6696. Tel.: 392-3120 CRECI
J-S58.

EXCFLENTE RESIDÊNCIA - C/
salão 3 qtos. suite, copa-coz.
banh? social, deps. empreg.
azulejos até o teto decorados
c/ p.so vitrif. varanda, jardim,
janelas e portas gradeadas.
Ótima garagem. Fachada em
Umbrl, sol da manhã. R. asfal-
fada. Transversal preço à vista
740.000 R. Baguari 268. Plantão
local Trat. c/ J. Francisco CRE-
Cl 3693. R. Cindido Banido
1551. Tels. 390-8000 - 390-5456
JF 361.

FREGUESIA - Vdo. casa c/ 2
salas, 3 qtos., coz. wc. gar.
dep. de emp. terr. 12 X45.
Inf. o venda FLÁVIO AUER
IMÓVEIS. Est. Pau Ferro, 335
- Tel.: 392-7933 - CRECI
4551.

FREGUESIA - Jac. - casa ou-
plex espetacular, no mais no
bre e maravilhoso recanto d--*
bairro, piscina, construç.io d«
Ia., requintadameníe equipada
e decorada, tels., som ambien¦tal, entrego pi preço muito
abaixo do custo a quem dis
puser de condições p/ neg. a
vista — aceito financeiras -
Rua Rio dn Anil n° I6l (come-
ça no n? 1571 da Est. Três
Rios) ver local et cor. (sáb. a
dom.) ou dias úteis p/ tel.
396-7257.

FREGUESIA - Vdo. lotes valori-
zados d 80.000 de ent. Inf.
e vendas. FLÁVIO AUER
IMÓVEIS - Est. Pau Ferro, 335.
CRECI 4551.

FREGUESIA - Casa em
centro de terreno com-
pletamente plano c /
1.800 m2 c/ jardins,
p i scina, varanda, li-
ving, 3 qtos. c/ arms.
2 banhs. copa e cozi-
nha, 3 dep. emp. © ga-
ragem p/ 3 c a r r o s .
MAURO J O P P E R T
287-2822 CRECI 1813.
FREGUESIA, PRONTA P/ MO-

RAR - C/ Sala, saleta, 3 qtos.
(1 suite) banh., copa, coz.
deps. empr. gar. Preço 450 mil
Ver R. Tirol 641.

FREGUESIA - Terrenos a partir
de Cr$ 80 mil. Tratar Estr. de
Jacarepaguá, 7040. Tel.;
392-8269 - CRECI - 4338.

FREGUESIA - Casas Ia. loc,
3 q., sala banh., coz., var., gar.
Sinal CrS 70 mi! e saldo CrS
280 p/ Caixa Ec. Tratar Estr.
Jacarepaguá, 7040. Tel.
392-3269 - CRECI - 4338.

FREGUESIA — Vendem-se casas
Ia loc, super luxo, ei salão,
4 dormits. c/ arm. copa-coz.
efeps. emp. qar. pise. e jardins.
Entr. CrS 360.000 saldo fin. 15
anos. Ver local. R. José Silva,
212. Tr. S. MENDES COMERC.
E CONSTR. R. Tirol, 498. Tel.
392-4950. CRECI 258.

FREGUESIA - Vdo. casa d? lu-
xo et saião, 3 qtos. e deps,
comp.. Ver Estr. Bananal, 668
ou 392¦ S530. CRECI 2774.

INDESCRITÍVEL RESIDÊNCIA Em
final de const. c/ piscina p/
você inaugurar. Rua Centauro,
local nobre. Casa em centro
da terreno. Duplex 2 salões,
lav., s/ jantar, 4 qtos. (2 sui-
tos), gar. p/ 4 carros, 2 qts.
emp. desp. a lavand. Marcar
vis. NIEMEYER HARGREAVES.
Fones. 2520076 e 252-0078. (C

JACAREPAGUÁ' - Vivendas de
luxo c/ piscina privativa.
Vrda., espetacular living, c/
mais de 30m2, sla. de jantar,
3 qtos. (1 suite), 2 banhs, soes.
área de serv, dep. compl. 0
gar. Estilo Neo-Colonial, atape-
tada, cozinha o banheiro azule*
jos decorados ao teto. Na Es-
trada Moringuava n° 1.876. En-
Irada: CrS 45.000,00, parte faci-
litsda e prestações mensais de
CrS 5.583,84. Ver no local dia-
riamente de 08,00 ás 18,00 ho-
ras ou na Av. Geremário Dan-
tas, 941 - 392-7325 e 392-8688
- JÚLIO BOGORICIN CRECI
95. (C

JACAREPAGUÁ Residência
Com gramado o jardins, 3
qtos., salão, banheiro social,
copa e coi., área, dep. compl.
emp, (tudo decorado), e gara-
gem p/2 carros- Terreno de 15
x 60, Estrada do Tindiba, 1616,
Vor no local. Preço: 1.550 mil.

Entrada: 650 mil. Prestações: à
comb. Plano decrescente. Ven-
das com FRANCISCO XAVIER
IMÓVEIS LTDA. Tel.: 260-0665
e 260-7191. CRECI 1273.

JACAREPAGUÁ' - Casa fora de
série. 4 suites. 2 salões, bar,
piscina toda decorada, aluminio
de luxo, Ia. loc. Rua Trairi,
113. To!.: 390-7226. 50O mil
ent. o rest. a comb.

JACAREPAGUÁ' - Terreno 12
X 68 c/ 6 casas, 150 mil fac.
o rest. a comb. tel. 390-7226.
R, Trairi, 111,

JACAREPAGUÁ' - Casa nova
c/ bonita vista. Jardins, living,
sala de jantar, 3 qtos., sendo
2 suites, lavabo, banh. soe,
dispensa, ampla coz. e depds.
compl. empreg., garagem p/
2 carros. Aceitamos CEF. Tels.
287-3647 e 247-5333. CRECI
J-666. PONTOPLANTA S/A- (C

JACAREPAGUÁ' - BARRA -
Excelente terreno: 40 x 100
Frente p/ Est. Jacarepaguá.
Ótimo local. Pagto. em 30 me-
ses. Tels. 287-3647 e 247-5333.
CRECI J-666 - PONTOPLANTA
S/A. (C

JACAREPAGUÁ' - P. SECA -
J. SILVA - Vde. casa 2 qtos.,
sl., cop. coz. banh. e dep. Ver
R. Barão 1.157 d 20. Tr. Av.
Ernani Cardoso, 72 s/ 304 CRt-
Cl 1050 - Tel.: 229-9496. (C

JACAREPAGUÁ" - J. SÍLVA -
Vde. casai c/ 3 qtos., sl. coz.
banh. Ver R. Albano, n? 148
c/ 12. Tr. Av. Ernani Cardoso,
72 s/ 304. C-1050. Tel.
229^469. (C

JACAREPAGUÁ - J. S1LVÃ"r
Vde. terr. 12 X 30 d galpão.
Ver R. Cândido Benicio, 973.
Tr. Av. Ernani Cardoso, 72 s/
304. C. 1050. Tel.: 229-9469.

(C
JACAREPAGUÁ' - Apenas 150

mil de entrada. Terreno 12 x
34. Próx. Floresta C o u n t r y
Club. Estudamos condições.
Tels. 247-5333 e 287-3647. CRE-
Cl J-666 - PONTOPLANTA S/
A-_ (Ç

JACAREPAGUÁ'"" - T « r r e n o
3.000m2 ótimo terreno descor-
finando belíssima vista, arbori-
zada luz e água, condições ex-
c.pcionais. Inf. KURT E CAS-
TRO - PBX. 265-3132. CRECI
2040. Ref^J7078. (C

JACAREPAGUÁ' - V. Valq.
Vendo R. Poços de Caldas
148 resid. centro terr. c/slão.
3 qts. e 1 suíte c/ar. emb.
cop-coz. tt ar. fonnic. azulej.
decorado garagem p/3 carros
tudo gradas esq. aluminio já
ti sinteco c/apenas 150. entr.
p/ acomb. rest. financ. Ver c/
prop.

JACAREPAGUÁ - Espetacular
resid. Ia. loc. em grande terr.
ajard. e murado c/ salão, 3
qlos. (1 suite) sl. de jantar em
márm. copa coz. deps. empr.
esq. de alum. vidro fume. Vale

a oena ver Av. rios Mananciais,
787. Tel. 392-8533.

JACAREPAGUÁ' - 2 casas nrí.n-
de terreno — sl., 3 qts. e sl.,
qt. R. Urucuia, 511. 258-7635.
C. 4023.

JACAREPAGUÁ' - Sities c
várias m-elrjgsns. Tels
390-8000 - 390-5456 JF006.

JACAREPAGUÁ' -
Tels.: 390-8C00 -
JF-007.

l>.i.óve's.
390-5456

JACAREPAGUÁ' - Vendo terr.-
no de 16,50 x 12,00 na Rua
Florianópolis. Preço 70 mil. T.
222-8995.

jacarepaflua
(/'Áreas N,

nobres para
casas de luxo

Rua Geminiano
de Góes.

A100 metros
da (estrada Pau Ferro

São áreas totalmente ur-
banizadas, de frente para
aGeminianode Góes—a
rua mais procurada do',
bairro:,—- com mais da

•400 m2, prontinhas para
receber a sua casa de luxo..
Endereço nobre, selecio-'
nado, privativo, exata-

• mente onde estão as mais
sofisticadas mansões de

Jacarepaguá.
Preço: 450 mil. Financia-
mento em 24 meses, sem

juros ou correção.
Escolha ainda hoje a sua
área. Você pode começar
Imediatamente a cons-.
.trução.

Corretores no local
ateai 19 horas.

\Av.G
• Tels.:

JUUO .
BOGORICIN

Geremírio Djn.ai, 941
392-7940.392-8712

JACAREPAGUÁ' - Vendo ter-
ronoi próximo a Taquara c/
220 a 500m2 - Entrada a
partir de 25 mil — Saldo em
60 meses s/ juros « \f cor*
recáo — Tratar Estrada do Tin-
di-_, 2380 - CRECI J-293.

JACAREPAGUÁ' - Vende-se
exc. casd Ia loc. salão, 4 qls.
ei arms. copa coz. deps. emp.
lavand. gar. p/ 2 carros, jar-
d.ns, varandas em rerr. 720m2.
Entr. CrS 360.000 sald. fin. 15
anos. Ver local R. Cândido Fi-
gueredo, 111. Tr. S. MENDES
COMERC. E CONSTR. Rua Ti-
rol 498. Tel. 392-4950. CRECI
258.

FREGUESIA - JACAREPAGUÁ'
— L-nda casa estilo espanhol
c/ s&lao 50 m2, tib'j'3 corridas
3 q 05. lívEbo. 2 bhs. soes.
sorrio em 3a. dim.nsã.,
gs'. p/ 3 carros, dep. emp.
Arsa pi p^sv-na. Tratar p/ vis;-
ta: - G»f.mário D;nt.'s 957 A.

_Z__Z_VT_:
F.EGUSSIA - "Bsixada do So "

Vdo. ca..a Ia. io:. a 5 m n. da
Berra ei salão 3 qtos, 2 bhs.
ser*, gar. c deo. em... Estr. do
Car.hu, 599. CRECI 2774.

FREGUESIA - Casa - Q:o. s.
c. bfnh. g;r: CrS 135. COO -
Aceito IPERJ. Rua Potiguara,
129 d 2 - Tr. Org. Osma'
Ferrera, 392-6554 - CRECI
2364.

FREGUESIA - Vend.m-se 2 lo-
tes ei vista pí Barra. F^n:-:
p ¦' 2 ruas arborizadas exc. ne-
qó:'o. CrS 7C0.OCO á vista.
Infs. S. MENDES COMERC. E
CONSTR. Rua Tiro!, 498. Tel.
392-4950. CRECI 253^

FREGUESIA - Ba>7o Araújo -
Exc. moradia CrS 260.0.0 -
Visitas e tr. Org. Osmar Fer-e'-
ra - Rua Edgfr Warn.ack 588/E
392-6554 - CRECI 2864.

JACAREPAGUÁ - Entre Pechin-
cha e Freguesia. Vdo. boa casa
et terr. garagem, canil, 2 qtos.,
1 sala grande, coz., banh.
comp. em cor., qto. pi despe-
jo. Tratar rva mesma c/ prop.
Só à vista. Todos os d'..s de
12 às 18hs. Sem intermediário.
Rua Gabiroba, 33 Antiga Vila
dalight.

Jacarepaguá
luxo

APANHE SUATABELA
DO CAMPEONATO

NACIONAL
NAS AGÊNCIAS DE

CLASSIFICADOS DO

JORNAL DO BRASIL
um classificado de verdade

CAMPO GRANDE - VendD óti-
mo terreno próx. ao Sacip_n.
Rua Itauçu ao lado do 129 13
x 50 proç_o para vender hoje
110 mit financ. aceito proposta
à vtsta. Ver local — Tratar LAM
Empr. Imob. Av. Copa., 807/
1001. Tel. 256-3158 a 235-7336,

(C
CASA E TERRENO mais um odi-
ficio c/vários aptos, vaiios ven-
do tudo base 2.100 mil visitas
Tels: 236-6293 - 257-4648 -
CRECI 4074 "SINO DOURADO'.

RIACHEUELO casa

CACHÃMBI - Vend. casa luxo
com 3 qtos. — sol. — cop.-coz.
dec. até o teto lavand. dep.
emp. gar. 2 suites. Preço 550
mil à vista - Tra. tel. 249-9153.
CRECI 7221.

CASA — Vazia, sala, quarto coz.
bíinh. Ver Rua Gel. Ca rindo,
116 (undos, hoje de 10 às 13
horas acei*o caixa tratar
245-1382 CRECI 3488.

CASCADURA - J. SILVA -
Vde. 2 casas, modestos exce-
lente local. Ver R. Luonda Bar-
bosa, 74 e 74-F. Tr. Av. Ernani
Cardoso, 72 s/ 304. CRECI
1050. Tel. 229-9469. (C

JACAREPAGUÁ - Fregu.sia. R.
Comendador Sique;ra. Caia c/
sala, 3 qtos., etc. terr, 12 x 5o.
Cr$ 160.000. Tel. 392-5362.

JACAREIAGUA - Freguesia. R.
Ituverava. Casa e<.n constr.
Vdo. et projeto. Oportunidade.
Tel. 392-5862.

JACAREPAGUÁ - Boiuna. Casa
c/ sla, 2 qtos., ccz., etc. e
piscina, terr. 12 x 30. Oportu-
nidadf» 180 mil. Tratar
392-5862.

JACAREPAGUÁ' - Suiça Carioca
Vendo dois lotos 18 x 30 e 14
x 28 c/ 60 mil entrada Inf. na
Pau Ferro 507 ou tel. 392-9081
CRECI 2443.

JACAREPAGUÁ' - J. SILVA -
Vde. Ter. 8 x 15 ito. à Esti.
Pau Ferro, altura n9 1 116, Rua
E, Lote 19, Qdra. A. Tr. Av.
Ernani Cardoso 72, s/304. C.
1050 - Tel. 229-9469. (C

JACAREPAGUÁ - Vendo-se
7.000 n>2 Est. Curumaú todo
plano arborlsado varias benfe!.
torias casa caseiro galpão pe-
quena industria ou deposito.
Preço 2.100.000 negocio direto
proprietários. 3 9 2-493) -
392-5546.

JACAREPAGUÁ' - Terreno c/
16 X 30 m. 90 mil financiado
Campo Grande área c/ 450m2
400 mil llabcral área d 723
mil m2 d 5.000 m2 Tudo fi-
nanciado Inf. 249-9478 Gonçal-
ves CRECI - 6960.

IARGO DO PECHINCHA - Vdo.
casa c/ sala, 3 qtos., (1 suite),
copa-coz. WC, gar. Ótimo pre-
ço à vista. Inf. e venda FIA-
VIO AUER IMÓVEIS - Est. Pau
Ferro. 335 - T. 392-7933 -

_____ __!__55 
UNDA CASA, vende-se, c.ntro
terreno, 2.50O m2, gramado,
arv. piscina 120 m2, d fjí-_ol,
etc. Ex. preço. 2 milhões comb.
Ver Estrada R. Grande, Taqjara.
Tratar GILIAT IMÓVEIS -
Tel.:PBX - 392-3543 incl. sib.
dom. (C

UNDA CASA DUPLEX - C/ sa-
lão 3 qtos, living, sala jantar,
copa-coz. banh? social, área
serviço, 2 qtos. ei arm. emb.
projeto p/ terraço et 80 m2.
Telefone preço 600.000 à vista.
Aceita-se Cx. Econ. Bco. Brasil.
Trat. et J. Francisco R. Cândido
Benicio 1551 CRECI 3693. Tels.
390 30C0, 390-5456. JF 008.

ÓTIMA CASA - Vazia c/ salão
3 qtos. copa-coz. banh° social.
deps. emp. garagem. Terr. 12
x 30 plano, jardim sol da ma-
nhã. Preço 700.C00. Aceita-sa
Cx. Econ. Bco. Brasil. Ver R.
das Rosas 560 Valqueire - Plan-
tão local. Trat. c/ J. Francisco
CRECI 3693 R. Cândido Benicio
1551 - Tels. 390-80,00 - 390 5456
JF 004.

PECHINCHA J. SILVA - Vde.
ter. 12 x 60 c/casas modestas.
Ver R. Prof. Henrique Costa,
291. Tr. Av. Ernani Cardçso,
72 s/304. C. 1050. Tel.
229-9469. (C

PRAÇA SECA - Ótima residôn-
cia c/ sala, 3 qtos. copa-coz.
banh9 social área serviço próx9
com. e condução à 100 mts.
da Praça Seca. Pintada ótimo
ambiente. Preço 4 0 0 0 0 0.
Aceita-se Cx. Econ. — Bco.
Brasil. Ver R, Baroneza, 730
c/34 - Plantão local. Trat, d
J. FRANCISCO. tfJECI 3693.
R. Cândido Benicio, 1551. Tels.:
39O-80C0 - 390-5456 JF-C02,

PRAÇA SECA casa d saia. 2
qtos. coz. banh0 piso v;rt'f.
ter. 12 x 30 plano murado et
mais 1 loja na frente ^m funci-
onamento (armarinho). Preço
5C, CC1 Aceita-se, Cx. Econ.
— Bco. Brasil. Ver R. Japurá,
313 Tra:. c/ J. FRANCISCO.
CRECI 3693 R. Cândido Beni-
cio, 1551. Tels.: 390-8000 -
390-5455 JF-353.

VILA VALQUEIRE - Rara sen-
sibilidad» — Apto. de frente

c/ salão, 3 qtos. banh. soe,
copa-coz. área serv. c/ tanque
e deps. compls. emp. Banca de
toilete c/ arms. • piscina no
rebaixo do banh. soe. 2 vag.
gar. tel. inst. «m Iodos os co-
modos. Sinteco a pintura piás-
tica. Fachada em pastilhas es-
maltadas. Rui Luiz Beltrão, n?.
278 ap. 201. Pr.ço: 571.236,00.
Entr.: 80 mil. Prestação: CrS
6.611,15. Plano decrescente. —
Ver e tratar com FRANCISCO
XAVIER IMÓVEIS LTDA. Av.
Bráz de Pina, 96 lj. Telefones:
230-0031 • 260-1165. CRECI
1273.

VENDE-SE terreno 43 x 52 zor.a
com. e ind. Taquars-Pec-vcuna

1 300 comb. Tralar GILIAT
IMÓVEIS. Tel.: PBX 392-35 i3
incl. sáb. dom: (C

VILA VALQUEIRE - Seu lar -
Pertinho de uma praça. Apto.
c/ sala, 2 qtos. banh. soe. coz.
área serv. c/ tanque a gar.
Praça Saiqui. n? 143 ap. 202.
Preço: 358.280,00. Entr. 40 mil.
Prest.: 4.123,41. Plano decros-
cente. Ver e tratar com FRAN*
CISCO XAVIER LTDA. Av. Bra»
de Pina, 96 li. Tels.: 260-7191

a 230-4219. CRECI 1273.
VILA VALQUEIRE. Vendo casa

terr. com 700 m2 com mais 10
dependências lugar exe-i, R.
Quiririm, 809. Trat. 243-5175
G o me s^

VALQUEIRE - Casa c/ sala, 2
qtos. copa coz. banh1? social
deps. emp. varanda < portas e
janelas gradeadas piso vitrif.
azulejos decorados até o teto
sinteco quintal garagem ótimo
ambiente. R. Baguari, 268.
Planlão local Irat. c/ J. FRAN-
CISCO. R Canddo tsnicio,
1551. CRECI 3693. Tels.:
390-8000 - 390-5456 JF-362.

VENDE-SE LOTE 32X37 c/~447
m2. Taquara, Rua Gazeta do
Rio, exc. preço 210.000 comb.
Tratar GILIAT IMÓVEIS - Tel.
PBX 392-3543 incl. síb. dom.

(C
VALQUEIRE- J. SILVA - Vde'.

lote 8 X 15 água e luz. Ver
Rua Quiririm n9 1.527 lote 28.
Tr. Av. Ernani Cardoso, 72 s/
304.C. 1050. Tel. 229-9469. (C

VENDE-SE exc. lote 15,70 X 187
d 2680jn2 p/ const. res. luxo.
Rua Sto. Elogio, Est. Pau Fetro,
881. Tratar GILIAT IMÓVEIS
tel. PBX 392-3543 incl. séb.
¦dom. (C

VENDE-SE 3 lot.s exc. Rua Hu-
verí.va, Freg. z. nobre c/
500m2. 1200m2. 1300m2. T-atar
GILIAT IMÓVEIS - Tel.
392-3543 PBX incl. sáb. dom.

(C
VENDE-SE exc.

salão, 4 qtos.
res. Ia. loc.

copa coz. etc.
Ver R. Coronel Tendim, 384 cor-
retor local (com Av. Ger. D_n-
tas, 480). Tratar GILIAT IMO-
VEIS - Tel. PBX 392-3543 incl.
sáb. dom. (C

VENDE-SE ótimo lote 14 X 30.
Rua Mar. Serejo, Fregz. z. ro-
bre. 350.000 tratar GILIAT
IMÓVEIS. Tel. PBX. 392-3543
Incl. sáb. dom. (C

CENTRAL E
AUXILIAR

500
RESIDÊNCIA

Em terreno de aprox. 6.000m2
Rua Conego Felipe, 28, ape-

nas 1.700 mil, et lindo pomar,
mais 9 casas p/hospedes e ga-
ragem p/ 6 autos, prox. a Es-
trada dos Bandeirantes. Inf. tels.
284-3647 / 264-5858 / 284-4747

MG 500. (C

RES. COLON. Ia. loc. luxo,
salão, 38m. jard. int. 3 qtos.
(1 suite), copa-coz. banh. azul.
até o teto. loc. p/ pise. gar.
2 carros, aq. centr. Jardim Cia-
rice pr. 660 mil, sinal 300, sal-
do CX. ou a comb. T.
227-5169.

TERRENO C/ 2.600 m2 Jacaré-
paguá, Estr. Tindiba. 21m de
frente. Ideal p/ utilização co-
mercial. Excelente investimento.
Inf. Av, Geremário Dantas, 941

392-8688 • 392-7940 - JU.
LIO BOGORICIN - CRECI 95

JBJ 547. (C
TERRENO LOCAL MARAVILHO-

SO - Metragem 18 x 50.
900m2. Tr. Ectr. Jacarepaguá,
7636 s/ 203 CRECI 4120.

TAQUARA — Av. dos Mananci-
ais. terreno 10,50 X 30 CrS 250
mil fácil. Tr. Av. Geremário
Oantas, 904 Jacarepaguá.

Casa em estilo colonial 3
qís., sendo 1 suite, 2 salas,
copa, coz., deps. empreg. la-
vabo, garagem p/ 2 carros,
box em blindex, ar cond. ins*.
na suite, armário emb. cm
todos os quartos, coz. c/ a-
mario em formicô, lavanderi,.
sistema de alarme nas portes
e janelas evternas, interfooe
no portão c abertura eletre-
nica, ter. 900 m2 sendo 650
m2 gramado e jardim. Vsr
Estrada Rio Gr.nde n.° 4931.
Av. Ernani Cardoso 72 3.°
dfid. Gr. 304 — Cas .ado ir,.
CRECI 1050 - Tel.: 229-946°.

('_

TAQUARA — Terreno junto a
ótimas residências, medindo 12
X 30 CrS 170 mil Tr. Av. Gere-
mário Dantas, 904.

TAQUARA — Terreno iunto ò
lindas residências 9 X 23 CrS
130 mil à visla Tr. Av. Gere-
mário Dantas, 904.

ATENÇÃO CAMPO GRANDE -
Pronto para morar. Esta • o
mais alio prédio do local. Rua
Olinda Ellis, 18 — em frente
ao Colégio Campo Grande e
Cetel. Junto ao grande comer*
cio do bairro. Apto. da sala,
3 ótimos quartos, 2 banheiros
sociais com azulejos decorados
•te o teto, copa-cozinha em
cor com armários em formica,
dependências completas e vaga
coberta na garagem garantida
em escritura. Edifício em centro
de terreno cercado da jardins.
Salão de festas e playground
com brinquedos. Sinal de ape.
nat 8.500 — Na escritura 17.000
— Na entrega das chaves . . .
37420 • saldo financiado em
até 19 anos com prestações d»
3.694,89 pela Residência ou em
menor prazo direto da Cons-
trutora, sem exigência de renda
familiar e mesmo sendo pro-
prietario de outros imóveis. Es-
ta é mais uma obra com a ga.
rantia da qualidade da HILANA
CONSTRUTORA. Informa.ões no
local diariamente ate 22 horas,
ou a Av. Rio Branco, 156 —
Grupo 801 - Tels.: 232-3428
e 222-8346 JÚLIO BOGORICIN
CRECI 9S.

AV. JOÃO RIBEIRO, 190 apto.
302 excelente oportunidade c/
sala, 2 qtos., deps. completas,
garagem no condomínio, pré-
dio c/ elevador. Ver no local
ou Olympica Imóveis d» 9 às
20 hs. Incl. domingo tel.
396.7775 CRECI J.445. (C

APLIQUE CERTO - No momen-
to exato. Apto. c/ sala, 2
qtos., banh. social, cozinha am-
pia • área. Muitos outros de-
talhes. Rua Clovis Daudt n?
171 ap. 204. Em local muito
bem escolhido. Preço: . . . .
225.882,00. Entr. 25 mil. Prest.
2.480,25. Plans decrescente.
Ver a tratar com FRANCISCO
XAVIER IMÓVEIS LTDA. Av.
Brás de Pina, 96 lj. Tels. . .
260-8919 • 260-1165. CRECI .
1273.

CASCADURA - Terreno 12:85
X 85 metros, plano, jto. con-
dução. R. Miguel Rangel, 614.
Preço 150 mil (Estuda proposta
e prazo comb.. Trt. R. Jacinto,
48-A. Meier / 261-6730 -
261-6903. CRECI-54.

TERRENOS - Freguesia — Temos
em vários locais a parlir de
CrS 50.000 de entr. Tr. Org.
Osmar Ferreira - 392-6554 —
CRECI 2864.

VALQUEIRE J. SILVA - Vde.
ter. 1 050 m2, esquina fte. o/
Estr. Henrique de Melo, 694.
Tr. Av. Ernani Cardoso, 72. a/
304. CRECI 1050 - Ttl.
229-9469. (C

VALQUEIRE - Vendo casas de
luxo 3 qtos., suite, 2 banhs.,
sociais, deps., empr., gar. terr.
12 x 30 e 12 x 50, azul. dec.
até o teto. esq. de alumínio.
Tr. R. das Camelias, 259-E. Tel.
359^885;

VENDE-SE LINDO TERRENO -
9.:2m2. Z. nobre. Freg. 700.1'O.
Ver R. F-anz Po;t, esq. Est. •'éu
Ferro. Tratar GILIAT IMO. FIS
- Tel.: PBX 392-3543 incl. sáb.
dom. (C

CASCADURA - Ótimo aplo. d
2 qtos. sala dep. emp. todo
azulaiado. 170.000 ent. 1.200
mensais. Ver R. Amparo 145-
402. Tr. IMOB. HORÁCIO
CUNHA. Til. 234-4184 - CRECI
J-663.

ENGENHO NOVO - Oportum.
dade rara — Vendo apto., sl.,
2 qtos., gar., escrit. R. Barão
do Bom Re:iro, 1104/ 304,
T-268-7252.

IRAJA' ito. Av. Brasil e CEASA
A.J. Lins vde. ap. de frente,
sl., 3 qtos. deps. e var. Entr.
60.000 prest. 2.000. Tel.:
390-2.105 - CRECI J-740.

MADUREIRA - J. SILVA - Vde
kitnet prédio misto jto. ao co-
mércio. Tr. Av. Ernani Cardcso,
72 s/304. C. 1050 - Tel.:
229-9469. (Ç

MADUREIRA - Ótimos aparta-
mentos c/ sala, 2 quartos, co.
zinha • banheiro et azulejos
de cor, dep. completa e gara-
gem na escritura. Pequena en-
trada • saldo financiado. Ver
t tratar a Rua Andrade Fi*
gueira S20. OBS.: Entrar pela
Rua Alves em frente ao merca-
do ou pelo viaduto. Tel. . , .
222-8550 - 242-7317. CRECI J-
751.

NADA LHE fALTARA - Saíã-I
3 ótimos qtos. (1 suite) em
piso parquet brasilia, banh. so-
ciai, ampla copa-coz., e, enor-
me arca serv. coberta e toda
em cerâmica vitrificada. Em to-
das as deps. os azulejos, são
decor. ao teto. Sua emp. terá
um departamento completo. —
Play-ground e 2 vag. na gar.
Escadas e corredores em mar-
more. Rua Jorge Maurício Cho-
meton n? 55. Preço: ....
645.806,00. Entra.: 70 mil. -
Prèst. 7.724,34. Plano decros.
conte. Ver no local • tratar
com FRANCISCO XAVIER IMO-
VEIS LTDA. Av. Brás da Pina,
96 loia. Tels.: 260-8919 e . .
260-7451. CRECI 1.273.

PROX. a Barão do Bom Retiro
exc. apto. sala, 2 qtos. amplos,
banh., coz. ampla, área de ser-
viço etc. Oferta do dia. Cr$
160.000,00 d CrS 100.000,00
sinal resto a comb. CRESCI-
MOV S/A - Rua Constante Ra-
mos 114-Loja. Tels. 236-2366 -
2360595 - 23 7-6630 -
255-564B. CRECI 4818.

CASCADURA Vdo. casa d 2 p.
1 c. b. a e garag. quintal ti
cisterna em acabamento. R. Fe-
licio 74/ 4 Pço. 240 mil. 'A
vista. T. 397-7153,

CASARÃO DE NOVELA própria
pi magnata ou industrial. Rua
Jucari — Duplex — Enorme sa<
lão, hall, escritório, 3 banh.
soe. 5 grandes qts., terraço, es-
cada luxuosa em mármore, ga>
ragem p/ 2 carros grandes.
Marcar vis. NIEMEYER HAR-
GREAVES. Fones 252-0076 a
252.0078.

CASA á R. Garcia, 58 Quintino
(Começa Av. Suburbana,

9556) d sl. 2 qtos. CrS
170.000. Entr. CrS 30.000 e CrS
1 741 mensais p/CEF ou CrS
160.000 à vista. Chaves R. Gar-
cia, 46/ 103 tel, 252-0791.

EDIFÍCIO C/ 6 APTOS. VAZIOS
Mais uma casa na frente en-

tradas independentes vendo tu-
do ou troco av. Ótimo p/ren-
da clinica indústria. Av. Edgar d
Romero. Chaves tels. 257-<*648

236-4899. CRECI 4074 "SINO
DOURADO".

ENCANTADO - Ia. locação ca-
ta. Var. terraço c/ 60m2 sl. 2
qtos., dep. compl. e garagem.
Sinal 150.000,00. Saldo cm 36
meses fixo. Tratar TI. Dias da
Cruz. 380. Méier. JUUO BO-
GOR1CIN - CRECI JBM 469.

(C

chada em mármore 2 sl 3 qtos i
apt nos fundos gar esc ter 11
x 41 Luiz Medeiros Imóveis
CRECI 3645 Tel. 249-0225.

REALENGO - TERRENOS - '

Ruas calçadas, ginásios, esco-
Ias, água encanada e esçjoto '
ligado. Condução dentro do '
loleamento. Ônibus 741, 742
e 743. Vendas no local. Prcco:
80.000,00. Pequena entrada fa-
cilitada. Ver na Rua do Gover-
no, 1.200 — Realengo, com
ORLANDO DANTAS, diariamen-
Io. CRECI 469. (C

c/ fa. I BSAS DE PINA - Excelente aca-.
bamento — C-sn — sl. 3 qtos.
e dep. compl. de emp. o gjiâ-
gem - Valor: 450 000,00. Tro-
tar: R. Dias da Cruz, 380 —
Móicr - Tols.-. 249-2015 •
229-7513 - JÚLIO BOGORICIN

_- CRECI 95 - JBM. 386. (C
CASA — Sala - 2 quartos •

dep. piso vttrificad? — arm.
emb. esq. alum. c/ arad« —
terraço quarto emproga*da — R.
Drumond, 28 - Olaria. Tel. , .
280-4408.

4jS5y
mg 500

TERRENO
120.000M2

Área totalmente plana — 3
frentes (certado- pela Av. Brasil
Km. 55) servindo p/ indústria,
posto de gasolina, empresa de
transporte, hotel etc. Base 1.600
mil ou a comb. Infs. Tels
265-9823 / 255-6798 / 287-8946
- MG 500. (C
ROCHA - Vendo casa 3, R. D7.
Garnier, 794 c/ 2 aptos. sl.

qtos., deps. terraço, vaga pi
Cfrro. Ver 10/18 hs. Incl. Tel.
201-0203 - PENHA - CRECI
1815. (Ç

t. SANTOS — Casa vazia ei sl.,
qrs., garagem, dep. comp.,

quintal. 2S8-7635. C. 4023.

QUINTINO - Vendo apto. R.
Carlos Arlindo, 29 fte. salão,
3 qlos. copa, coz. Tudo em

_____ 150 mil. Tel. 229-5413.
ROCHA' R. RATCL1F, 35/403 -

Sala 2 qtos. deps. compl. vazio
ver loc. 230 mil c/ 30 mil enlr.
DIMENSÃO - 284-1045 CRECI
saiclo 2.760 p/ Cx. Econ.
4785.

ROCHA MIRANDA - A.J. Lins
vde. prédio c/ 2 a-pts. vazios,
sis. 2 qtos. copa-coz., var.,
deps. e qtal. entr. 180.000 fa:.,
pres. 5.000... R. Dr. Luiz Barba,
lho - Tel.: 390-2405 - CRECI
J. 740,

TODOS OS SANTOS - Vende-se
apt. S., 2 qtos., dep. empreg.
CrS 150 mil entr. Saldo a cem-
binar. Ver R. José Bonifác;o,
1035/ 402. Chaves et zelador.
Tratar PRIMAR Adm. R. Luckdfb
Lago, 126 Gr. 401/ 3 CSECI
J-779.

VICENTE CARVALHO vendemos
apt? 204 da Av. Brás de Pina,
1082 d sala, 2 qtos. e depen-
dências ver no local tratar
Olympica Imóveis de 9 às 20
hs, Incl. domingo tel. 396-7775
CRECI J.445. (C

CASAS E TERRENOS

ANCHIETA - Casa de lage 2
qtos. s. c. banh. quin ai v gor.
qtos. 5. c. banh. quintal e gar.
CrS 80.000 - Aceito IPERJ Rua
Javará 835 — Tr. Org. Osmar
Ferreira - 392-6554 - CRECI
2664.

A' RARA OPORTUNIDADE. Vdo.
terreno c/ casa. Área 1188 m2
ei entr. e saida p/ duas ruas.
Ideal p/ depósitos, transportes,
Indústrias, etc. Ver R. Dona
Luiza, 178 — Inhaúma (próx.
Av. Brasil). Tr. 247-1747 -
CRECI 3593.

A R. DR. NIEMEYER, 383 C/S
(B. PART) - Vszia, pronta p/
morar, local carro, var. si. 3
qts. peq. quinta!. P. 280 ml
(A:. CX. BB). Tri. 261-6730 -
2616903. CRECI-54. 

A 200 MTS. AV. SUBURBANA
R. João Pinheiro, 498 gar. 2

carros, var. jardim, sl. 3 qts.
quintal. P. 360 mil (Estudo
oferta a prazo c/ 200 mil ent.).
Trt; R. Jacinto, 48-A - Meier
261 -6730 - 261-6903. CRECI-54.

Ã"CÃSA - Próx. Largo E. Novo.
SI., 3 qtos. E demais deps. Ver
sáb. até 16 hs., dom. ate 13
hs. R. Soares, 39 c-4. T.
288-0810. Tr. Sr. Paiva.

OÜA^FLACK 132 - Vdo. em
terreno 11 X 30, 3 casas bem
conserv. Tudo 420 mil. Chaves
no local d Gonzaga. 264-4056,
264-2670 CRECI 48Q._

ABOLIÇÃO — Vend. casa Rua
Ferreira Leite, 2 qtos., sl., coz.
banh., laje mais 2 nos fundos,
sl., qto., coz. banh. nos terr.
12 X 32. Preço 320 com 180
de entrada. Trat. Álvaro de Mi-
randa, 33 s/ 1. Tel.: 249-9153.
CRECI 7221.

A 24 DE MAIO, 346 apto. 2 -
Tipo cina, vazio, var., sl., 3
qts., vd? urgente. P. 160 mil
(facilito até 4 meses) Tr:.
261-6730 - 261-6903. CRECI-54.

Ã"RrÃNA NERY, 662 CASA Ü
Vdo. ap. 201 tipo casa, sl,.

2 qts., copa, coz., local carro.
Ent. 100 mil, saldo 4 anos trai.
Caixa. Prest. 700,00 P. 160
mil. Trt. R. Jacinto, 48A.
Meier. 261-Ó730 - 261-6903.
CRECI - 54. 

CASCADURA - R. Amparo
659/ 102 — Vdo. ótimo 2 qtos.
demais dep. s/ cond. urg.
160.000, à vista ou financ.
comb. aceito financeiras c/
40.000. sinal / ver local - inf.
229-6334 CRECI 4014.

CAVALCANTE - Vendo por
apenas CrS 155.000,00. 3 quar-
tos, sa!;, coz. banh. e área,
frente em ótimas condições.
Rua Cardoso Quintão, 523 apto.
301. Chaves no 303. Pto. fnal
do ônibus 279. Tratar Av. Alm-
te. Bsrroso, 2 s/ loja Sr. Zumy.
2v feVa.

Eng. Novo
Magnífico terreno, c/ pró-

dio e galpão, ideal p/ posto
de gasolina e oficina mecani-
ca, c/ 13,60 m ele frente e
B0.00 m de fundos, tolalizan-
do 1 088,00m2 de área, c/l

poço artesiano de 55m de pre-
fundidade, c/ opacidade p/
70.000 litros dógua p/hora.
Prédio composto de: salão, 2

qtos., cozinha, 2 banhs., escri-
torio, 2 boxes de lavagem e
lubrificação. Galpão c/ capa-
cidade p/ guardar 40 au-
tom ovei., Inf. Rua Conde de
Bonfim, 190-A — Tel.: . . . .
264-9152. CRECI 310 VR
6.379. (C

VEPLÀN-RESIDÊNCIA^

TERRENO - 10x60, na R. 12 de
Fevereiro, próx. da Est. de Ban-
gu. Preço bom. CrS 350 mil.
CRESCIMOV S/A - Rua Cons-
tinte Rõmos 114 — Loja Te.s.:
236-2366 - 23 6-0595 -
237-6630 - 255-5648. CRECI
4818.

TERRENO - PIEDADE - R. Pa.
dre Nóbrega, 467 próx. Av.
Suburbana, ótimo ponto med.
16,00 x 40,00 ./ casa antiga
- ver loca! trat. R. Padre Nó-
brega, ló loja I — Inf.
229-6334 CRECI 4014.

VENDE-SE ALTO E BAIXO - Em
final de construção sendo A
atos. e 2 salas mais terrenos
Fm Todos os Santos Tel.
234-0651, 268-1241.

VÃZ LOBO - Jto. ao Largo -
A J. Lins. Vde. casa sl. 2 qlos.
üeps. e qto. c/banh. ccz. (sep.)
ter. 10x40. Enlr. 150.000. Fac.
prest. 3.000. R. Acará, 218 -
Tel,: 390-2405. CREOJj740

VICENTE CARVALHO - Rua
Alecrim — Casa, vendo, 2 sa-
Ias, 3 qtos. 2 bans. soe. dep.
sala, 2 qts. coz. banh. e gara*
gem. Tr. Décio. CRECI 42 TeJs.
221-9940 e 264-3436. 

VENDE-SE CASA NOVA - C/
3 qtos. salão, 2 banhs. soe. 2
var. pise. gar. lavand. etc. R.
Honório, 815. Preço a comb.

VENDO - Casa~2 otos sl. coz.
banh. área 180 mil à vst?. R.
Monsenhor Jerc-nimo 816. Eng.
Dentro. Trat. no 8-12. 

VENDE-SE uma casa à R. Fagun-
des Varela 193 Encantado.

LEOPOLDINA

ENGENHO NOVO - Vende-se
ótima casa c/ altos e baixos.
2 sis., 5 qtos., depend. em-
preg. garage. Cr$ 400 mil entr.
saldo financ. Ver Rua Bíla Vis-
ta, 48. Chaves ei em frente.
Tratar PRIMAR Adm. Tel.:
281-0597 CRECI J-779.

ENGENHO NOVO - Vdo. casa
2 sis. 4 qtos. 2 banh. copa-coz.
dep. empr. garage 3 autos
quintal terreno 10 x 2 5.
264-2670, 264-4056 CRECI 480.

HONORIO GURGEL Ire. à es-
tação vdo. 2 casas antigas
ótimo terr. 10 x 50 prop. p/
comercio trat. Av. Brás de Pina
59/ 201'Penha CRECI 4231.

IRAJA vendemos linda casa. Ia.
locação, c/salão, 3 qtos. (suite),
deps. completas, garagem p/ 4
carros. Apenas 100.000,00. En-
trada e prestações CrS 5.700,00.
Ver R. São Canuto, 395 (come'
ca Av. Mons9 Felix 187) ou
Olympica Imóveis de 9 às 20
hs. Incl. domingo. Tel.
396-7775. CRECI J-445. (C

IRAJA viver muito melhor —
Casa super luxo c/ salão, 3
qtos (1 suite), 2 banhs, sociais,

deps. compls. de emp. e área.
Garage, jardim, quintal e va-
r£nda. Rua Ru! da Cruz Almei-
da, n? 105. Ver no local. Pre-
co: 497.513,00. Entr.: 45 mil.
Prest. 6.759,58. Plano decres.
cente. Vendas com FRANCIS.
CO XAVIER IMÓVEIS LTDA.
Av. Brai dB Pina, 96 li. Tels.:
2600665 e 260-7451. CRECI
1273. .

ÍNHAÜMA - Vend. terr. B X
30, ótimo local. Preço 60 à vis-
ta ou 80/40. Tel.: 249-9153-
Tr. Álvaro de Miranda, 33 s/
1. Ver Automóvel Club, entre
n°s. 2381 e2397 CRECI_7221,__

IRAJA' - Jlo.Centro Av. Aut.
Club vdo. terr. murad. ei
benfelts. 9 x 43 serve p/ com.
ou ind. trat. Av. Brás Pina 59/
201- CRECI 4231.

MESQUITA - Terr. vdo. 2 jun-
tos 12 X 30 água luz, cond.
próx. R. Magno Carvalho esq.
Dr. Godói ito. bar Tr. 252-2604
Dr. Sena 2a _. 6=. ^_____

MARECHAL HERMES - Vendo
casa laie, 3 qtos., deps., terr.
20 x 60. Preço 350 mil, à vista.
Ac. proposta. Tr. R. Camelias,
259-E. Tel. 359-6885.

MADUREIRA
c/2 qtos. sl
dep. emp.

— V. casa de luxo
copa-coz. — banh,

Maia, 275. Tr.
R.

392-9162.
Maria

MADUREIRA
gar. quintal

- Casa nova. Var.
2 qtos. s. c. banh.

Estr. Portela 509 CrS 400.000
c/ 150.000 enlr. Tr. Org. Osmar
Ferreira - 392-6554 - CRECI
2864-

M. HERMES - Vende-se ótima
rasa et 3 quartos, sala, cosinha,
banheiro social, garage, jardim
e quintal grande preço à vista
350.000,00, tratar tel. 243-9797.

OSVALDO CRUZ J SILVA -
Vde. casa d 2 qtos. sl. coz.
banh. terr. 8 x 24. Ver R. Gua-
rarema 75. Tr. Av. Ernani Car-
doso 72. s/ 304. CRECI 1050
- Tel. 229-9469. (C

BONSUCESSO - Vendo lindo
apto. luxo, c/ papel parede,
banh. cor. 3 qtos, salão, copa-
coi. dep. comp. Av. Teix. Cas-
tro, 51 - ap. 408 - Ed. Melo.
Apenas 400 mil. Cor. local. Tr.
lei. 252-2857 • 232-3560 -
CRECI 1652.

BONSUCESSO - Vende-se apto.
3 qtos., coz. e b.-nh. c/ azul.
decor ílé teto. Entr. 150..000
mil 3.000 mil p/ mês. R. Bon-
sucesso, 110/402. Tel. 280-1354.

C/20 SINAL NA ESC. 40 MÍL
- Ap. sl., 2 qlos., tipo casa.
p. 160 mil. R. Rogo Monteiro,
213 ap. ]02 (bem na eslação
de Cordovil). Tr. R. Jacin~,
48-A. Meier - 26 1-67 30
261-6903. CRECI 54.

JARDIM AMERICA - Aplo. d
sala 2 qtos. coz. banh. área e
gar. 150 mü à vista ou comb.
- DIMENSÃO 284-1045 CRECI
4785.

PECHINCHA - Vdo. op. de (le.,
et var. sala, 2 qtos., etc. Só
160.000, à vista ou a prazo c/
90.000, de ent. Ver R. Miguel
Burnier 54 ap. 201, somenlo
sábado e domingo. Trat.
223-9100 CRECI 1.025. (C

PENHA CIRC. Vendo olimos
aptos, aponas 10 mil entr. sal-
do 2 mil Cxa. Econ. 2 qlos.
sl. dep. garage. R. Enes Filho,
427 - Ver local. Tr. S. Dantas,
118/617. Tel. 252-2857 - CRE-
Cl 1652.

CASARÃO MAJESTOSO Na Rua
Camoatim. Vicente d» Carvalho
c/ salão, saleta, 4 qts. 2 varan-
das, banh. copa, cozinha ¦
área azul, garagem, terraço, tt-
lef., toda atapetada, cortinas,
papel parade do luxo e ar con-
dicionado. Marcar vis. NI E-
MEYER HARGREAVES. Fones
252.0076__ 252-0070;; (C ¦

JARDIM AMERICA' Sensacional
— Residência duplex. Parta
baixa: salão, banheiro social,
copa-coz. deps. compls. emp.
sendo todas as pecas com azu-
lojas decor. ao teto • piso vi-

trif. Gar. p/váríos carros. Par-
te superior: 4 quartos. Terr. da
10 x 26. Rua Conselheiro Mei-
relos, n9 208. Preço: 580.904,00
Entr. 40 mil. Prest: 8.045,95..
Plano decrescente. Ver e Tra-
tar com FRANCISCO XAVIER
IMÓVEIS LTDA. Av. Braz d»
Pina, 96 loia. Tel,: 260-8919
» 260-7451, CRECI 1273.

JARDÍM AMERICA - Sugestiva
casa — P/familia pequena com
sala, quarto, banheiro, coz. •
área serv. c/tanque. Em ótimo
terreno. Rua Frederico Cho-
pin. Preço 139.404,00. Entr.
15 mil aponas. Prest: 1.316,00.
Plano decrescente. Ver e tratar
com FRANCISCO XAVIER IMO-
VEIS LTDA. Av. Braz de Pina,
96 li. Tels.: 230-0031 «...
260-1165. CRECI 1273.

JARDIM AMERICA - DUPLEX
C/ TERRAÇO - 1? pavlo.
salão, 3 qtos. (1 suite) com
armários embs. banh. soe, co-:
pa-coz. e deps. compls, d«
emp. Jardim, quintal e varan*
da. 29 pav.: salão c/60 m2,
banh. soe. etc. Fachada em
esq. de alumínio e vidroí fu* -
mée. Gar. p/vários carros. Rua
Marechal Antônio de Sousa -
Proço: 499.984,00. Entr.: 150
mil. Prest. 7.551,00. Plano de-
crescente, Ver e tratar à Rua
Jornalista Geraldo Rocha, n°
205 com FRANCISCO XAVIER
IMÓVEIS LTDA. Av. Brás dt
Pina, 96 li. Tels. 397-3643 •
397-3730. CRECI 1273.

JARDIM AMERICA - Vendo-se-
casa à R. Gal. Correiar e Castro
eivar. sl. 3 qtos. dep./empreg.
hvandaria. Vaga p/ 4 carros.
320 mil a combinar. Trat. Estr.
Portela, 24 - 49 Tel. 390-8488
CRECI 1551.-

LARGO DO BICÃO - Vdo. e«_
casa c/ 3 aplos qtos., salão,
copa-coz., deps. comp., gar. pi
A carros. Ac. CEF. Ot. pco. Ver
à R. José Vieira Filho, 171. Ou
246-9712. (2a. feira). _ ¦•

OLARIA Graciosidade residencial
— Com sala 3 qtos. copa-cpjç.
banh. grande área e deps.
de emp. Em local de muita
paz, e, construída c/muito bom
gosto. Rua Leopoldina Rego, n°
372. Proço: 344.728. Entr. 45
mil. Prest. 3.787,00. Plano de-
crescente. Tralar com FRAN- .
CISCO XAVIER IMÓVEIS LTDA.
Av. Braz do Pina, 96 li. Tels.:
260-8919 e 260-0665. CRECI -
1273. ;

PRAÇA CARMO - Negócio
ocasião. 3 casas lag. centro
terr. frenl. p/ 2 ruas. 2 qtos..
sla., copa, coz. depend. qulnt.
garag. Apenas 300 mil. Tr. Estr.
Vicente Carvalho, 1.450. li. E
d o próprio. Tel.: 391-4407.

PENHA — Vendo ótima casa lu-
xo c/3 qts. salão coz. banh.
garage lavand. 400 mil ent.
Ver R. Tenente Araquem Batis-
ta, 99 t. 280-1344 e 280-5695
CRECI 2534 Ivan.

Super luxo
Vila da Penha casa c/ 227

m2 tonslr. c/ salão, sala, 2-

qtos., copa coz. 2 banhs. soe."

dependências compl. empr. 2
terraços, piscina infantil, ava*
randada, garagem p/ 3 car-

ros, 2 pavtos., acabamento
requintado. Ver R. Almirante

Ingra, 817. Tratar Olympica _
Imóveis de 9 às 20 hs. Incl.

domingo lei. 396-7775. CRECL

J.445. (C

PENHA - Vendo aplo. tipo casa
térreo ampla área, garagem 2
qtos., 2 s. Rea Dlonislo, 63/
102. Vis, das 14 às 17.

SUAVE SINAL - Por um apar-
tamento de 2 qtos., 2 salas,
banh. soe. coi. e área serv.
c/ tanque. Piso vitrificado. Es-
trada da Água Grande n° 1.525
bloco 28 ap. 104. Preço: . . .
183.152,00. Entr.. 5 mil. Prest.
2.375,58. Plano decrescente. -
Ver e tratar com FRANCISCO
XAVIER IMÓVEIS LTDA. Av.
Brás de Pina, 96 loja. Tels.
260.8919 e 260-0665. CRECI
1273.

TODA NOBREZA - Aptos, com
salão, 2 qtos. (1 suite) banh.
soe. copa-coz. área c/ tanque,
deps. e gar. No melhor local.
Parquet Brasília com sinteko,
_>iulejs. decor, ao teto e pí-
so vitrif. Rua da Inspiração,
n? 66. Ver no local. Preço:
377.028,00. Entr. 25 mil. Prest.
5.496,00. Plano decrescente. -
Vendas com FRANCISCO XA-
VIER IMÓVEIS LTDA. Av. Brás
de Pina, 96 loja. Tels. . . .
260-8919 a 260-0665. CRECI .
1273.

O. CRUZ - Casa 3 qtos., (1 sui-
te), salão. b. cop. e coz. gran-
de, dep. empr. Var., gr., pise.
A vista ou fin. ac. Cx. BB. R.
Pereira de Figueiredo, 467, Tr.
F. MELLO IMÓVEIS - R. Cons-
lança Barbosa, 140 s/l. Cl Tels.
229-6768 e 269-7547. (C

I VDO. TERR. em loca! nobre de
I Jacareosguá. 12 x 30 - Inf.

Av. Gsremário Dantas, 957'A.
| CRECI 2774.

ENGENHO DE DENTRO - Ven-
do apto. 2 q*cs., salão, cepa-
coz., e banh., verificados. O'.
local 2C0 mil ! vista. Ac. oro-
posiâs no lecal só hoie. R. Ra-
m'ro ,viaga:h_es, 652/ 204.

ÁGUA SANTA - Casa em centro
de terreno de 12 X 36 - Var.
hall, salão, 2 qtos., copa, coi.
dep. compl. o garagem. Valor
550.000,00. Tratar R. Dias da
Crui, 380. Méier. Tels. 249-2015
« 229-7513. JUUO BOGORICIN

7 _____ _'5_-JBMJ72. (Ç
CAMPO GRANDE - Vendo casa

em local nobre 4 qlos., salão
copa-coz. 2 banhs. social, va-
randa deps. gar. • quintal ver I
Rua Augusto Vasconcelos, 847.
Preço 420 mil à vista ou 480 j
(inc. 280 entr. saldo 15 meses j
s/juros. Tratar local ou LAM ;
Empr. Imobi. Av. Copa., 807/ ;
1001. Tel. 256-3158 • 235-7336.

(C 
•

CASA 2 pavtos. Mal. Hermes.
R. João Vicente, vrda. sla. 3 '

qtos. dep. compl. pagto. facili-
tado, em 40 meses. Inf.: Av. ¦

Geremário Dantas, 941 - '

392-7940 e 392-7325 - JÚLIO
BOGORICIN - CRECI 9J -
JBJ 549. (C

CAMPO GRANDE - Bairro Sáo
Cláudio, casas c,' varanda, 2
sis-, 2 qtos., 1 iuit», copa-coi.,
1 banh. soe, área e deps. Va-
lor 650 mil. Tel. 394-0586.

ÓTIMO TERRENO PLANO 10x30
na Rua Palm Pamplona, na es-
tação do Riachuelo, entre 536
e 566. Vendo barato. Tratar
288-9840. E. R. I. IMÓVEIS. -
CRECI 4 490. (C

PIEDADE — Terreno plano — 11
x 46 excelente p/ incorporação
depósito, galpão, esc. sinal:
150.000,00 — Saldo em 40 me-
ses fixos — Tratar R. Dias da
Cruz, 380 — Méier — Tels.
249-2015 • 229-7513 - JÚLIO
BOGORICIN - CRECI 95. JBM
384. (C

PIEDADE - RESIDÊNCIA DE AL-
TO LUXO - Vr. hall., salão,
4 qtos,, 3 banhs. soe. copa-coz.

\2 qtos,, de emp. dispensa,
salão p/ jogos a garagem. Si*
nal 500.000,00. Saldo em 40
meses fixos. Tratar R. Dias da
Crui, 380. Méier. Tels. 249-2015
, 229-7513 - JUUO BOGORI-
2lN - CRECI 95 - JBM 435.

VILA DA PENHA IM-
WAL — Vende luxuoso
aptos, de 2 e 3 quartos
c/ deps. completa de
empreg. e vaga p/ car-
ro no Pilotis, ver e tra-
tar na Av. Brás de Pina
n° 1.915 Corretor
Resp. WaIdir J. 396. _
VILA PENHA - R. Galvani.

Negócio ocasião. Apto. vazio,
2 qtos., sla., coz., depend. ga-
rag. Apenas 180 mil. Tr. Estr.
Vicente Carvalho 1.450. Li. E.
C/ o próprio. Tel: 391-4407.

VISTA ALEGRE IMWAL
— Vende luxuosos ap-
tos. de 2 quartos c/
dep. de empregada
comp. vaga p/ carro
no Pilotis, ver e tratar
na Rua Ponta Porã n.°
450. Um prédio só
com 6 aptos. Corretor
resp. WALDIR J.396.
VISTA ALEGRE Condução na

porta, vendo 1 apartamento,
2 quartos, sala dupla, coz. ba-
nheiro, área, c/ tanque, Todo
reformado e decorado. Ver e
trotar na Estrada da figuA
Grande 1525 Bioco 15 - B. 201
- Preço base CrS 250.000.

vTGÍRAL - Ter. c/ 10 x 67,50
c/ casa em meia água c/ sa-
Ia — qto. — cor. — banh. 150
mil a comb. Inf. 221-4915 e
224-7119. CRECI 6.613.

Terreno

Brás de Pina
Vendo 5 lotes juntos com

3 500 m2. R. Castro Menezes,
n.° 350. Tratnr com D. Regi-
na, dias úteis, telefone ....
391-Ó840.

V. GERAL - Vdo. bjalissim.
res. salão 3 qtos. piscinas, etc.
400 mil a combinar. — Inf.:
221-4915 • 224-7119 - CRECI
6613.

VISTA ALEGRE A cobiçada -
Residência de luxo c/sala, 3
qtos. sendo 1 suite, banh. toe.
decor., copa-coz., irea serv. c/
tanque e deps. compls. de emp.
Ampla garagem. Um investi-
mento certo. Rua Paratinga, n?
1.225. Preço: 598.708,00. Entr:
70 mil. Prest: 7.402,77. Plano
decrescente. Ver e tratar com
FRANCISCO XAVIER IMÓVEIS
LTDA. Av. Braz de Pina 96
li. Tel. 230-0031 e 260-0665.
CRECI 1273.

GOVERNADOR
E PAQUETÁ

APARTAMENTOS Na
em vários bairros,

PILARES - Vend. casa semi
nova, com 2 qtos., sl., coz.,
banh., 2 terr. garagem pi 2 '
carros. Trat. Álvaro de Miranda, j
33 s/ 1 - Tel.: 249-9153. Preço
330 à vista. Ac. Cx. BB. CRECI I
7221. |

REALENGO J. SILVA - Vde. 1
Terr. 9 x 25 et meia-água. Ver
R. Cosmorama 155. Tr. Av. Er- |
nani Cardoso 72, s/ 304. CRECI !
1050 - Tel. 229-9469. (C |

VISTA ALEGRE - Exc. apto. du-
piex, cober. et gar. e vazio.
Apenas 50 mil de entr. e saldo
a longo prazo. Entrego hoje.
Ver i Av. São Félix, 850/ 301.

CASAS E TERRENOS

RUA PROF. PLÍNIO OLINTO,
LOTE 11 QUADRA 1 vendo
re-reno c/ 9 x 25 25 m I. inf.
232-0775 252-0819_CRECI 33-"j.

RIACHUELO - V. casa de laga
•er 15 x 60, : 3 s«.is 5 q'o;
dea, garag, 850 mi!. Er:, Inf.

i 221-9684. CEECI 1654.

AMPLO TERRENO C/ 10.000 m2
Local privilegiado. Frente ao
Parque Ari Barroso. Part» « !
área industrial, parte permite
const. edifícios c/ 4 pavimen-
tos. NIEMEYER HARSREAVES.
Fones. 252-0076 e 252-0078. (C ,

ATENÇÃO - Vendo casa luxo, |
3 qtos., sui'., saião, garage, i
frente márm., _sq. alum., deo. '

e-np. Rua Feli:.?no Pena. 448. !
V Ia da Penha. Esq. Av. Ment-, :
na a 'ura nO 1492.

BONSUCESSO A VIGÁRIO
RAL ¦ Comp-o cacas, -¦

GE

C t> £ C :

Ilha, tenho
Trat. tel.:'396-3214. 

CRECI 4658.

A TECNOVENDA -
Vende última unidade
de frente. Prédio ven-
dido 30 dias antes do
lançamento na melhor
rua do J. Guanabara
junto ao Merci, Sendas,
C o I égios, conduções
(todos), late Clube e
rede bancária. Excelen-
te apto. salão, 3 qtos.
2 banhs., copa-coz.
dep. emp. garagem,
elevador, alto luxo,
portaria em mármore,
e blindex. Ultima uni-
dade. Entr. 75 mil.
Prest. 5 197,62. Ver
Rua Cambauba, 439.
Corretores no local.
Tratar TECNOVENDA.
Est do Galeão, 2733.
Tel.: 396-2780 - CRECI
1-26%. <Ç

Apt.°s prontos
na Ilha

Living — 2 quartos deps.

compl. Decorada, acarpeta-
dos, garagem.

Vidro fummé, esquadriaí
de aluminio — copa cozinha.

Vista indevassável 2 por an-

dar.
Preço - CrS 355.000,00.
Sinal ac CrS 20.000,00.
Ver e tra'ar a Av. Paraná

puan n.° 1171 — Tauá ou

OLYMPICA IMÓVEIS. -•!..:
^96-7775, 752-1 398, 252^.i»6.
TECI J-445 (C

(Contínua na página seguinte)
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APT? EXCELENTE MONERO e/
¦ ala 3 qtos. (suite) dcpv
compl. 2 banhs. soe. arm. ein*
but. esquadrias alum. vidro fu-
má garatjam • elevador. Ver
F. Adolfo Porto, 203 apt? 202
au na OLYMPICÁ IMÓVEIS do
9 is 20 hs. Inci. domingo. Tel.
396-7775. CRECI J-445. (C

J. GUANABARA - Oportunidade
única e/ salão, 3 qtos. (suíte),
deps. compl. paiquet paulista,
entrada nobre tj a mg em na es-
critura. Ver R. Físnusco da
Costa, 31 apto. 202. Tratar
Olympka Imóveis de 9 às 20
hs. Inci. domingo tel. 396-7775
CRECI J.445. (C

_ J.GUANABARA oportunidade R.
i Uça 107 apto. 109 c/ sala,

Vende magnilICOS ap- I quarto, . domiis dependcnelas.' > Ver no local o tratar OLYMPI-

A TECNOVENDA

TiTaT^-.. ••»«•;>¦ 1 «NTjlO COMERCIAI TIJUCA I SALA NO CENTRO COMERCIAL 
| 

™OllS/Pa,ace

tos. já em exposição •

para visitas no local I
mais nobre do J. Gua- jnabara, à Rua Bocaiú-1
va, 81 c/ elevador, |
salão, 2 ou 3 amplos [

CA IMÓVEIS, do 9 òs 20 horas
i n c I u s i v o domingo tel
396-7775. CRECI J-445. (C

I. GUANABARA aplo. e/vista
p/mar e área verde c/salão 3

qtos. (suíte) dependências com-

pletas todo decorado arm. em-
but. garagem na escritura. Ver
R. Henrique Lacombe, 344 apt'

dim Guanabara. Rua S«v«rÍano
da Fonseca ao lado do n?
248 c/65í m2. Acaito ofertai
telefonai 7914733,

JARDIM" GUANABARA - A^e.i
ó_ l;300m2 :om magnífica vis-
ta de todo o Baía de Guanaba-
ra, tratar CIA. IMOBILIÁRIA
SANTA CRUZ - Rua Colina,
60 loia 13. Tels. 396-8858 e
396.0892 - CRECI 1598. (C

atos (suite) cooa-coz I 20» °u olympica imóveis
qtuo. lauiltjj, LUfJd CUí. 1 do 0 àj 20 horas inclusiv.

dom. Tol. 396-7775. CRECI
J-445. (C

dep. emp. todos 2 va-
gas na garagem do
sub- solo, requintado
acabamento c/ lago e
chafariz no playground
e 800 m2 exclusivo pa-
ra .seu filho brincar.
Portaria blindex - piso
de''mármore - luxo e
bom gosto no interior
dos aptos. - Aproveite
e visite no local antes
do lançamento. Preços
a partir'de Cr$ 395 mil
- Ent. 35 mil prest.
mensais de 5 999,00 -
Sem mais nada. (Com-
prove). R. Bocaiúva, 81
junto ao Mar e Terra,
Merci e Sendas (entrar
na R. Rui Vaz Pinto on-
de começa). Tratar TEC-
NOVENDA - Estr. do
Galeão, 2733 - Tel.:
396-2780 - CRECI
J-368. (C
A ILHA MERECE - Na Traia dõ

Zumbi ém franta ao Clube
Jequié. Pertinho da estação do
aerobarto. Aptos, prontos
todos de frente. R. Peixoto di
Carvalho, 10. Sala, 3 quartos,
banh. dec. cozinha, d a p.
compl. • garagem. Prédio s/
pilotls com um senhor acaba,
mento. Apenas 30 mil de sinal
• você tem ate 20 anos p/
pagar. Construção Isaac Clu»
Engenharia, eorratare* no local
ati 30 hs. NATAN BERMAN
- R. 7 Setembro, Ul 3? -
Tols. 322-6596 • 552-2581 -
CRECI 8. .

;;^Jardjrjrj!.. ..
4^uanàbatra 

'¦
COMPARE OS NÚMEROS

Salão c/23m2,2 q.tos.c/13m2
copa-cozinha com 21 m-2,
dependências de empregada
reversíveis.2 varias na garagem
130.m2 cie área privativa.

AS QUALIDADES
Vista para o mar. Todos os
aptos, de frente com varar,-
da. Elevador. Jardins.Play.

yrounil. Interfone.
E VENHA COMPHOVAR

RUAABEREMA.781
Esquadrias de alumínio, vi-
dros fume, sintts/ó, azule*

jos decorados. Copa-co/.inha
cinematográfica, armários
cm fórmica, pio em aço, etc.

PREÇOS: CrS 452.500. /
Sinal CrS 3.508,
Escritura CrS 51.572,

Prestação CrS 4.243,
Financ. »m 54 me»» i/compro-
v.-içãodirandiouaté 15arut
paio PES/SAC.

Planejamento * Vendas

Tijuca: R. Alm. Cochrane, 66
Ipanema: Vise. Pirajá, 580/221
Tel: 254-4040 Croci J-748

Jardim
Guanabara

1. Governador vd. resldên-
cia alto luxo a R. Greçjório
de Castro Moraes n. 241 s/

pilotis 3 qts. s/2 com suite

2 salões copa coz. 2 bon.

dep. comp. de empregada

qto. p/hóspedes piscina c/
adornos Jardim garag. p/3
carros terreno 17 x 35 c/
600m2. Trat. no local J. M.
M. Imóveis. CRECI 3288.

Vendo lotas 202, 203, 207,
fio. p/ Saens Pena. Ver local. I
Inf. HM 221-6345. CRECI 7339 [

CIRAl vende loja 36m2 ót. pon- j
lo comercial galeria. R. Barão j
de Mesquita. Inf. 256-8440 - |
236-6303 J-60O

ÍÕJA TIJUCA - Ia. Loc. - Rua
Conde de Bonfim prédio ex-
c. u; iv cimente comercial térrea
frente rua. Excelentes con-
dições. Inf. KURT E CASTRO
- PBX. 266-3132 - CRECI
:040. Ref. 17080. (C

ÍÕJ/C - Aplicação certa ia es-
tá bem alugada 15m2 c/ 5 de
frente Rua São Fco. Xavier 393
loja "L" só 150 mil. Ver no
local 257-8861 CRECI 190.

LOJA NA TIJUCA - Com" 93
m2, à Rua do Matoso, 280, es-
quina Barão ltapagipe, com 4
portas, de frenle, nova e vazia,
defronte ao Hospital da A>j'o-
náutica e com avaliação muito
favorável, será vendida em
leilão extrajudicial (a vista ou
facilitado) o/ Leiloeiro

DE NOVA IGUAÇU - Ver Av.
Marechal Floriano Peixoio ...
2 210 %/ 333 - Preço base 220
mil - Fin. - Choves Tels.: ...
236-4899 - 257-4648 - CRECI
4074 - SINO DOURADO.

RAMAL DE
MANGARATiBA
IBICÚI - FILGUEIRA - Vendo

lotes n° 95 n9 6-t. CrS I10.00C
esda. Tratar c/ LUKAS. R. Se-
nador Dantas, 117 s/1025. T.
2I2-07e9.

JARDIM GUANABARA - Vendo
excepcional área c/ 1.900m2
a Rua Carmen Miranda. Ótimo
preço. Tratar CIA. IMOBI-
LIARIA SANTA CRUZ - Rua
Colina, 6: - Loia 13 - Teleío-
nes: 396-8858 t 396-0892 -
CRECI 1598. (C

MONERO JULIAR IMÓVEIS.
Vende luxuosa res. Ia. lozacão
c/pis:ina. Preço 1.500 mil a
comb. Tr. Estr. Galeão, i 192.
T. 396-4605 C. J-664.

nando Mello, 3,i.-feira, 21
de Setembro, às 16 hs., no lo-
cal. Mais Inf. 2-12-8205 e
2.12-5531.  tC.

LOJAS CASCADURA - 3CCm2
varias ei 9,30m (le (rente p!
Av. Ernanl Cardoso 264. Base
600 mil comb. 257-8861 CRECI
190. _

MURIOÚI - Exc. casa mobiliada
c/ var. sla. 2 qtos. etc. Próxi-
mo a praia — Apenas 320 mil.
R 5 de Julho, 89 - T.
261-9783. _ECI 4234.

MANGARATIBA - Praia do Sa-
co, lotes a partir de 1.100,00
mensais. Inf. c/ corretor no
local ou Av. Nilo Peçanha, 155
sla-, 609' II. Rj. Teis 232-9670,

Fer- | 242-5024 CSECI 04.

LOJAS TIJUCA vendemos 2 iun;
tas ou separadas na R. Uruguai
ei aprox. 250m2. Tratar OIYM-
PICA IMÓVEIS da 9 ás 20 hs
Inci. domingo tel. 396-7775
CRECI J-445. l<-

mg5oo

C/ MUITO GOSTO - Sala, 2

3toi. 
tf arms. embs. banh. soe.

•ps, compls. «mp. • araa sarv.
ti Ianque. Gar. na escrit. To.
talmente atapetado. Junto 10
comercio. Rua Rui Vai Pinto.
Tratar Praia da Bica n? 253.
Preço: 381.470,00. Ent. 45 mil.
Prest. 4.545,75. Plano detrás-
cante. Vendas com FnANCISCO
XAVIER IMÓVEIS l T 0 A .
Av. Bras de Pina, 96 li. Tels..
2600665 • 260-7451. CRECI .
1273.

CHAVE DE OURO NA
ILHA - Quarto e sala

Ia. locação alto luxo
atapetado, dec. sinal

10 mil. O rest. da pou-
pança facilitado até ja-
neiro/ 77 - Financ. CEF

Fundo Garantia ajuda.
Rua Jaime Perdigão,
416 - Moneró - CRECI
4116. i£
fICOU maia íacll anuncur no
JORNAL DO BRASIL. Usando
o nove Service de Classificados
pelo Telefone. O telefone o
indispensável para a resolução
da maioria de seus negócios.
Até na colocação da anúncios
classificados. Com o> Classifl-
cadê pels Telefone, o novo
serviu de JORNAL OO BRA-
SIL, basta você discar para s.u
¦núncio ser publicado em todas
M edições sem perda de tempo
eu ajtrd.. do boy. Agora, quaiy
do voeft quiser us..r os Classifi-
cados como elemento de ven-
ele, use seu telefone. Ele vai
resolver mais negócio» para
vact. Classificados pelo Tri.-
fone de JORNAL OO BRASIL.
Classificados que v o n d e m
264-9122. Horário de at.n-
dimenlo: de 2a. a 6a.-feira, dai
Bh sá 12h 30m.

I. GOVERNADOR _ Ia. loc. ÃT
to tuxo, 2 qtes, sal'2, banr. so-
ciai, copa-coz, dep. emp. vaga
qaragem. 2a. quadra da praia.
Finenc. direto. Si. 0053 - Inf.
alé 18 hs. síb. dom. Av. A.
Peixoto, 455/1206 - Tel.
722-4428 - CSECI 176.

ÍIHA DO GOVERNADOR - Ap-
to. de coberiura - ei salão -

2 qtos. — Banheiro — Cor. —

Dep./ emp. — garagem e terra-
ço (60 m2) - Apenas CrS
320.000,00 - Tratar CIA.
IMOBILIÁRIA SANTA CRUZ -

Rua Colina, 60 - Loja 13 -
Tels.. 395-8858 e 396-0892 -

CSECI 1593. (C

ILHA - Jardim Guanabara. Ex-
celente apto. com vista panora-
mica. Vendemos c/ salão,
3 quartos (1 suite) 2 banheiros
sociais c/ pisos em mármore,
vidros fume .belga, azulejos
decorados até o teto, cozinha
ei branca de granito polido,
dep. completas e garagem.
CMI-222-2688 - 287-2422. CRE-
Cl 7. (£

I. GOVERNADOR - Act. saía
2 qs. coz. ban. dep. emp. e
garage. R. Haroldo Lobo, 245
ap. 104. Vende à vista
250.000,00 excelente» negócio
para hoj*. Tratar t. ns dias T.
390-0690. CRECI 4232.

ILHA GOVERNADOR - Vendo
. luxuosos apartamentos, frente.

1 sala, 2 quartos, cozinha, ba-
nheiro, área, garagem. Atape-
tado, azuloioss até o teto. Ver
hoie de 14 às 17,30 Rua Mal-
donado, 158 apt. 101 Ribeira.
Financiado. Tratar Rua da A;-
sembléia, 93 sale 601 fone
232-8902 CRECI 1666.

J. GUANABARA vista para o
mar vendemos aplo. c/ sala,

qtos. • demais dependências,
garagem etc. Ver Praia da Bica,
109 apto. 202 tratar OLYMPICA
IMÓVEIS de 9 às 20 hs. inci.
domingo. Tel. 396-7775 - CRE-

_ÇJ_J-445. (Ç
J. GUANABARA - Vendo ótimo

apto. luxo, ei 3 qtos. suite,
salão e depend., garage na
«c., interfone e aquec. central.
Ver e tratar c/ prop. à Rua
Ituá, 1787 apt. 203. Prazo 37
meses. ____________„___

j. GUANABARA. Vdo. apto.
ponto nobre. 2 salas 2 qlos.
dep. comp. emp. atapetado,
arms. emb. corlinas. Tel. 2
vagas de gar. J. inv. 500.000
à vista. Aceito CEF BB. Infs.
391 -9780 CRECI 1930.

í. 
"GUAM. 

opto. 
"frente 

c/sala,
qtos., banh. coz, deps. j de

emp. sint. e gar. R. Cambaúba,
n9 1616/202. Ver no local
c/prop.

RESIDÊNCIA
CASA EM LOCALIZAÇÃO PRI-
VILEGIADA - Rua Hua, com
linda vista, jardins, vg randão
tipo terraço, ótima si. jantar,
amplo living, 3 espaçosos dor-
mts. c/ refrigeradores de ar 2
luxuosos banhs. em mármore,
ampla copa-coz. deps. compls.
empr. garagem'p/ 2 autos. Ape.
nas 1.200 mil a comb. Infs.
Tels.: 284-3647 / 284-4747 /
264-5858 - MG 500. (C

MONERO' — Venha apanhar as
choves do seu apto., c/ sala,
3 qtos., ót. área de sar., gar.,
a partir 440 mil. Ver e tr. local
à ít. Franco Job, 76, 235-4359/
255-1655, CRECI J-43.

MONERO' - Rua Malta -
Vendo lote ei 360m2 - Tratar
CIA. IMOBILIÁRIA SANTA
CRUZ - Rua Colina, 60 - Loia
13 - Telefones 396-8858 e
396-0892 - CRECI 1598. (C

LOJA - Vendo nq Largo de PI-
lares prédio 19 pav. loia et
9ó,5Cm e galpão coberto c/
65m, 39 pav. apto. et sala.
3 qtos., banh., coz., dep.
comp. Ver R. Joõo Ribeiro, 40.
Inf. 275-5348 

' "CARTÃO" -

CRECI 2903.
MADUREIRA - Prédio comercial.

Novo primeira loc. p/ entrega
imediata. Ótima lo|a, 2 pavi-
mentos e terraço. Excelente to*
eaüzação, financiamento <m 2
ano*., sem |uros, com -apenas
40% de entrada. Saldo será
pago cem a renda do próprio
negócio. Inf: KURT E CASTRO
T. 266-3132 (PBX). CRECI -
4020 REF: 17022. (C

MADUREIRA. Loias frente
Domingos Lop.es 671. Corr. Os-
car local - Silvio Seibel.
287-9944 - 287-7458 CRECI -
1439.

RIBEIRA JULIAR IMÓVEIS vende
luxuosa res. ter. c/jardim, vista
deslumbrante p/ o mar. Preço
850 mil. Tr. Estrada Galeão,
1192. Tel. 396-4605 C. J-664.

TER! NO MONERO - 130 mil
Praia do Barão 150 Jard. Guan.
bara e Estr. do Dendê ao lado
do n9 467 Estr. do Goleio
2.751 - S/ 311 Tel. 396-5700
(CRECI 7400). (C

VENDO TERRENO - Junto ao
late Clube com vista total d-
Baia. Tratar telefones: 396-8859
e 396-0892. (C

PONTO DE RENOME - Um ap-
to, como poucos. Sala, 3 qtos.
(1 suite), banh. toe. decor. dep.
compl. d» emp. e garagem. Ve-
nha comprovar. Construção de
luxo, Av. Francisco Alves, n?
42 ap. 203. Ver no local. Pre.
co: 641.824,00. Entr. 60 mil.
Prest. 8.540,00. Plano decres-
cante. Vendas com FRANCISCO
XAVIER IMÓVEIS «DA. Av.
Bras de Pina, 96 loia. Tels.:
260-7451 e 260-7)91. CRECI . .
1273.

VENDO Apt. salão, 2 qts. et
arm. coz. banh. dec, dep,
emp. compl. Todo atapetado,
a Estrada do Galeão, 431/101.

CASAS E TERRENOS

LOJAS,
ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS
NA ZONA NORTE

N. Iguaçu
Av. Amaral Peixoio, no

ponto mais valorizado do

bairro, olima sobreloja c/

banh. privativo em moderno

cenlro de comercio c/ eleva-
dores e escadas rolantes. Inf.

Rua Conde de Bonfim 190-A
- Tel.: 264-9152 - CRECI

310 - VR 6.55? (C

VHPUN-RESDÊNCIA^

PETRÓPOLIS,
TERESÓPOLIS E
FRIBURGO

PARA INVESTIMENTO - Loia
na R. Edgard Romero, na Gais*
ri'3 São Luiz. O ponto mais
quente de AAãciureirs. Oportu-
nldsde. Inf. 267-9786, CRECI
4052.

'A VENDA EM TERESOPOLIS -
Centro a Imenso bosque de ár-
vores seculoies todo gramado
e florido, bel<» casa, c/ 2 salões
c/ Iara. gde. varanda, 4 amplos
clormít. (suites), casa hosp. mo-
bii. e decor. c/ luxo, telef. lu-
do CrS 1.500 prazo. Excep. in-
vest. Nada igual. Av. Delfim
Moreira, \ ]8.

'A VENDA TERESOP.OU5 linciã
vivenda nova, impecável, cen-
tro imenso parque c/' 3.2COm2
todo aproveitável e coberto ár-
vores s^cuUres, algo único, só
Cr$ 700 praio. Excep. invest.
Av. Delfim Moreira l-8_.__

APARTAMENTO - TERESOPOLIS
— Centro, próximo P r aç a
Olímpica. Tendo sala, qto. se-
parado cox., banh., pare. mob.,
com geladeira etc. Preço do
ocasião 130 mil. ROSA FILLER
(CRECI 9) Av. Oliveira Botelho,
569. Tel. 742-1047 (alto) ou Av.
Lúcio Meira, 534. Tel. 742-0641
(Várzea) (incl_sáb. e dom). .(C

APARTAMENTO TERESOPOLIS -
Via principal. Vendo p/ 250
mil facilitado, mobiliado de
frente para Praça Olímpica,
tendo: sala, 2 qtos. col. banh.
dep. p/ empr. etc. ROSA Fll-
LER (CRECI 9), Av. Oliveira
Botelho 569, tel. 742-1047 (Al-
to) ou Av. Lúcio Meira 534, tel.
742-0641 (Várzea) (inci. sib. o
dom.). (C

te. ccnlio de
rdíns, piscina ampla, 30.000

m2 terreno telefone c/ rimais
int., salão jogos, living c/ lar,
sl./jtar., 6 qtos., à bfnh., do-
mais depc-n., «sa caseiros, etc.
Ultra conservado. SIMAS IMO
VEIS Av. 15 Nov. 970 L. 14
rei 42-2:30, 43-2030 DDD C242

_SJ 
- 453.

PETRÓPOLIS TERRENO CENTRO
- et óroa do 501 m2, c/ 14
m de fronte. Inf. JÚLIO HO-
GORICIN IMÓVEIS S.A. Pca.
D. Pedro II n? 18 CRÇCI-RJ
55 Tol.: 0242-425412 JBP-0624.

(C
PETRÓPOLIS CASA ESTILO RUS-
TICO PARQUE S. VICENTE -
c/ fachada de tijolo* a vista,
c/ uma varanda em 

"L" e ou-
tra c/ fonte artificial, garagem,
dep. p/ motoristas, piscina,
água própria, living, 3qtos.
e/ arms. embs., bai.hr. soe. e
coz. todo azule,ado, banhr. ex-
terno, sala do jantar, terraço
coberto, e mais uma suite. Inf
JÚLIO BOGORICIN IMÓVEIS
S.A. Pca. D. Pedro II n9 1B
CRECI-RJ 55 Tel. 0242-425412
JBP-0640. (C

PETRÓPOLIS CASA ESTILO CÕ"
LONIAL BINGEN - Tondo jnr-
dim arborizado • jardim do
inverno, var?nda, sala c/ la-
reira, 4 qlos., banhr. soe, co-
p.t-cuz., dep. emp., garagem.
Inf. JÚLIO BOGORICIN IMO-
VEIS S.A. - Pça. D. Pedro II
n? 18 CRECI-RJ 55 tel.
0242-425412 JBP-0641. (C

PETRÓPOLIS' APTO. PRÓXIMO
AO MUSEU E A CATEDRAL DE
PETRÓPOLIS - et sala, corro,
dor, 2 qtos., banhr. soe, c/
azulejo om cor até o teto, co-
pa-coz., dep. pf emp. Inf. JU-
LIO BOGORICIN IMÓVEIS S.A.
Pça. D. Pedro II n9 18 CRE-
CI-RJ 55 Tel. 024 2-425412
JBP-0622. (C

PETRÓPOLIS - VALPARAISO -
Confortável casa e/ 3 qtos. em
ospaçoso terreno. CrJ

JOO.000,00. Tel. 711-2728.

QUITANDINHÂ - C:s4 c/ 4"
qtos c/ arms., Üving esl./jiar.
conjugados, 2 banh-s.» copeí-co-
zinho, d-p./einpreq., 2 gara-
gens, I.CCO rn2 terreno. Cr$
I .ICO mil SIMAS IMÓVEIS tei
42-2030, 43-2030 DDD C242 Sl
- 399. 

TERESOPOLIS - Caia* Centro"
Linda vista construída em ter-
reno tratado c/ 600m2. Tendo;
sala, 2 qtos, banh. coz. área
garagem etc. Preço de ocasião:
270 mil. ROSA FILLER (CRECI
9). Av, Oliveira Botelho 569,
tel. 742-1047 (Alto) ou Av. Lu-
cio" Meira 534, tel. 742-0641
(Varzoa) (inci. sáb. * dom.).

(C

TERESOPOLIS - OLIVEIRA ven-
de cass na lucas salão 4 qtos.
(1 su/te) dep. emp. Tcitar Av.
Feliciano SoaVe 739. TI
742-0833. No Rio 228-9027

_CRECI 4.954.
TERESOPOLIS - No Porque In-

gá, vende-se cosa do luxo ò
Rua Dr. Brotos, n° 440, salão,
4 qtos. suite, dopendúncias
completas. Ver no local. Inf.
Rio. 221-3203 221-3700. CRECI
J-454. _

PETRÓPOLIS CASA MODERNA
NOGUEIRA - Em estilo cam*
peslrc, c/ lareira, carramanchâo
suite c/ qto. duplo, coz.,
banhr.. área. Inf. JÚLIO BO-
GORICIN IMÓVEIS S.A. Pça.
D. Pedro II n° 18 CRECI-RJ
55 Tel. 0242-425412 JBP-0639

TERESOPOLIS APTO. - Várzea,
mobiliado, sala, 2 qtos., dep.
emp. garagem, prédio _f ele-
vador. 280 mil. Tr. VIVENDA
S.A. - Av. Lúcio Meira, 1.160.
tei. 742-1233 e 742-4120. Tere-
sópojis. CRECI J-521. 1C

TERESOPOLIS- SITIO - PAR-
QUE IMBUI - PRÓXIMO A
CIDADE — Vendo espetacular,
propriedade com 2 residências
distintas, em terreno tratado
e ajardinado c/l .850 m2. fina
mente mobiliadas e decoradas.
Tendo: 2 salas, 3 qtos., 2
banhs., demais dep. completas.
Preço. 1100 (um milhão e cem).
ROSA FILLER (CRECI 9). Av.
Oliveira Botelho, 569. Tel.:
742-1047 (ALTO) ou Av. Lúcio
Meira, 534. Tel.. 7 4 2-0641
(VÁRZEA) Inci. sáb. e dom. (C

TERESÓPOLIS

ÁREA INDUSTRIAL Velo.
c/250 mil m2 - Est. Rio-
Pfrirópolis, próx. Refinaria {Re-
duc) Aosnas M,00 o m2. Inf.
255.4113 -- CRECU-460.

ENG. NOVO - Galpão excelen-
te p/ oficina mecânica. Aulo
Poças etc. Sinal 500.000,00 sal-
do om 40 meses fixos. Tratar.
R. Dias da Cruz. 330. Méier.
Tols. 249-2015 a 229-7513 -
JÚLIO BOGORICIN - CRECI
95 - JBM 423. (C

GALPÕES - Fábrica.
Vendo a 500 m. Av. i
Brasil grande Rio c/ I
10.000m2 e 8.000m2
constr. 2 caminhões etc.
func. fábrica de garra-
fas. Inf. Av. Nilo Peça-
nha, 155 gr. 407. Cor-
r e t o r e s Associados
CRECI 2024.

PENHA TERRÍNO INDUSTRIAI
- Vdo. I no R. B:- itir o Pene.
1Ü x 50, outro no Conde Açj:o-
lonqo, 6 x 50 c/ casa. Urgcn.e,
CSECI 750'. T. 260-3SS3.

I

mg 500

Rio
e Lago à

TERRENO 1.920M2 - Alto Tere-
sópolis exce-Ient* terreno em
zona de lindas residências, vis-
ra panorâmica e vasta vege-
tação próximo à Manchete. —
CrS 300 mil Mais detalhes Fi-
liai Lagoa Epilácio Pessoe,
4530. 286-8222 até 22 hs. inc.
sáb./ dom. SÉRGIO CASTRO
ORECI 22 SC 263.

APARTAMENTO - Petropc.;*,
CO., living, 3 qtos., 2 bens.,
lavabo, saía itar., copa, cozi
nha, garage, dep. empr?g., 2
terraços separados. 385 m2
cons;. SIMAS IMCVEIS Av. 15
Nov. 970 L.14 422030DDD 0242 | pETROPOllS TERRENO CENTRO

PETROPOllS FAZENDA BEM.
POSTA - C/ 15 alqueire, ca-
sa sede e mais 5 casas p/ em
pregados. estábulo», currais,
bexerretros, silos, canil, Jeep
e/ carreta, trator, carroça, de*
padoncia p/ máquinas, rede
elétrica, 80 cabeças de gado,
telefona • Ioda benfeitoria-
moderna. Inf. JÚLIO BOGORI-
CIN IMÓVEIS S.A. Pça. D. Pe-
dro II n9 1B CRECI-RJ 55 Tel.
0242-425412 JBP-OSfe (C

PETRÓPOLIS TERRENO QUITAN-
DINHA — Em local residencial
c/ linda vista p/ o lago e
frente p/ rua calçada. Inf. JU-
LIO BOGORICIN IMÓVEIS S.A.
Pca. D. Pedro II n9 18 CRE-
Cl-RJ 55 lei. 024 2-425412
JBP-0630. (C

Sl 290.

PAVUNA Vendo prddio novo,
loia 4 aptos, salão, e terreno.
R. Comendador Guerra 65. Trat.
Sr. Mosquito. T. 397-2590.

BONSUCESSO - Vdo. prédio c/
27 lojas uma c/ aviário melhor
pfo. comercial, do Av. Demo-
eróticos, 771, terr. 12x15,
252-0373, 257-3275. CRECI 100.

PASSA-SE contrato loja 20m2,
jírau c/ telefone na Rua Gon-
Zaga Bastos. Dr. Marques —
232-8571. 

PRAÇA SAENS PENA - Centro
Com. Tiiuca. Vendo sala 27
tn2 garagem escritura de fren-
te, 170.000 entr. Saldo com-
binar. Aceito apt. troca. —
238-1992.

QUINTINO Loia. Vendo para
pequena indústria com 110 ni
qua. Praça Quintino Bocaiúva
27 Chaves Rua República 120.

NITERÓI

APARTAMENTO Petrópolis.
frente, perto Catedral, living
cf varanda, bsnho., copa-cozi-
nha, dep/ empreg., área serva.,
local nobre. CrS- 650 mi' SIMAS
IMÓVEIS Av. 15 M;v. 970 L.14
tel. 42-2030, 43-2030 DDD 0242
Sl - 457^

CORREAS - VALE DO SOL -
Casa varanda salões lareira, 3
qtos., 2 banhs. copa-coi. gar.
deps. emp. separada. 287-3344,
227-1844 - CRECI 1822.

CASA TERESOPOLIS - Ingá.
Ponto nobre. Vendo espetacu*
lar vista panorâmica, terreno
tratado e ajardinado. Tendo li*
ving-room com lareira, sala de
jogos, 3 dormitórios, 2 banhs.
sociais, copa-coz., dep. para
empr., garage etc. Praço 700
mil. Bom facilitado. ROSA Fll-
LER (CRECI 9). Av. Oliveira
Botelho 569, tel. 742-1047 (Al-
to) ou Av. Lúcio Meira 534, tel.
742-0641 (Várzea) (inci. sáb. e
dom). (C

TERESOPOLIS - Ia. loc. living,
c/ lareira 3 qtos., sendo 1 sul*
te, banh. coz. dep. emp. lerre-
no 900 m2. 600 mil. Tr. VI-
VENDA S.A. — Av. Lúcio Mei-
ta, 1.160. Tel.t 742-1233 e
742-4120 Teresópolis. VT 63 -

_CRECI J-521. IC
TERESOPOLIS CASA - Várzea,

espetacular, 3 qtos., 1 suite,
Uv'ng c/lareira, sala iantar, «s-
cr.tório c/lavabo, copa-coz.
despensa, dep. emp. e 9ara-
gem. 900 mil. Tratar VIVENDA
S.A. Av. Lúcio Meira, 1.160 Te-
resópolis. Tel.: 742-1233 a
742-4120 VT 65 CRECI J-521.

(C

J. Guanabara

ATENÇÃO. Pretende comprar i
terreno na Ilha Gov. Procure
JULIAR IMÓVEIS temos o ter.
do seu gosto. Mais inf. Hat;.
Galeão, 1 192 C. J-664.

À TRANQUÍLIDÁDE - Trecho
nobre. Ampla casa salão, 3
cilos-, ter. 12 x 50m, pise. ei
fundação pronta. 1.000.000. Ver
à R. Pinto Alpoin 736 J. Gua-
nabara. PREDIAL MÉXICO
390-4908. 222-8337. CRECI
J-267.

À CASA C/ JARDIM -Salão,
4 qtos., ter. 10 x 40m, gar.
coberta, lavand. Pço. 750 mil.
Ver ò R. Crundiuba 162 (junto
a o Corpo Bombeiros) Ilha do
Gov. PREDIAL MÉXICO. Tel.
390-4908, 222-8337. CRECI
J-267.

ÃTÉNÇAO - Consl. ou incorpo-
radorei — raris^ma oportum
dade - fabulosa áre3 de 4.300
rr,2 à lOOm. d? usc.-o mais no
bre da aristocrática Praia da
Band-ei.-a — toía"msn-tg construi-
vel p/ prâço muito inferior ao
s/ real varlor - será exibida
sáb. e dom. - marrar p/ tül
355-7257 - não atendo cor. ou
intermediários.

ATENÇÃO - Vdo. c/ sinal 100
mil, linda residência c/ jardim,
salão, 3 qlos., 2 banh. copa-
coz. dep. empr. garage. Inf.
264-2670, 264.4056 - CRECI
480^

AGORA, para anunciar
ftm todas as edições do
JORNAL DO BRASIL,
basta telefonar para
264-9122. Horários de
atendimento: de 2a. a
6a.-feira das 8h às
18h30m. Sábedo de
8h às 12h 30rh.
COCÒTÃ' - Araa com 1.248m2

rt<i Rua Marquês de Muriíiba
- Tratar CIA. IMOBILIÁRIA
SANTA CRUZ - Rua Colina,
60 - Loia 13 - Tels.: 396-3858
e 396-03'.'2 _ CRECI 1593. _JC

CONFIE EM QUEM" CONHECE
A ILHA - Compra, venda,
avaliação grátis do sau terreno,
loia, escritório ou casa. Procure
CIA. IMOBILIÁRIA SANTA
CRUZ — Atuando na Ilha des-
do 1903. Rua Colina, 60 - Loia
13 Teis. 396-8858 e 396-0892
_ CRECI 1598. (C

CENTRO, BARRETO
E FONSECA

A OPORTUNIDADE RARA - Lu-
xo 1 a. loc. pronto p/ morar
vista pf o mar garage pf alu-
gar claro indevassável pintado
e atapetado teto rebaixado ót.
lustres sala 2 qtos. banh9. coz.
e deps. c/ azulei, em cor no
teto. Ótimo preço. Ver c/ por-
teiro Fernando Rua 15 de No-
vembro, 49/ 904. Tratar Dr. Ro-
berto, 237-7372 - 236-7411 e
à noite 257-9361. CRECI 2050.

PRAIA DAS FLECHAS - Terreno
frente p/ o mar 12 x 33 p/
incorporação, edif. 10 pavs.
Ver Rua João Caetano. 30
(praia). 257-8861. B A TU I RA.
CRECI 190.

ALCÂNTARA - Bairro do Coe
lho. Vendo urgente, meia-água
em dois terrenos, Rua Aguinal
do Saturnino da Rocha n? 177.
Ver com Sr. Teimo. Tratar à
Av. Suburbana n° 1 505 bi. 7 i y rRECI 6189
apto. 308, Benlica, Rio, sáb. | —¦ '

ICARAI - Apt9 luxo, próx
praia, 1 a loc, salão dz festas
play-ground. living, 3 qtos, I
suiíe bsnh. soe. dec. copa-coz
dec. dops. compl. gar. escrit.
Entrada 300 mil a comb. Rest.
finan;. Ac. troca apt0 no Rio.
R. Mem de Sá, 163 epl° 1404.
Tel. 248-6285. Corretor local,
sábado de 9:30 às 16 hs. CRE-

_Ct 3808.
PASSA-SE CONTRATO - Loia r>i ITOnC RAIPROC
240m2 Centro de Niterói. Tratar UU I KUJ BMIKKU3
Rua São Lourenço, 259. Tel.:-

_7i 5-7334. _ 
VENDO. R. Benjamin Canstanl

ótimo ap. sl. 2 qts. coz. banh.
ares c/ Ianque, telefone. Inf.
231-1007. CRECI 2420.

INGÁ E STA. ROSA
ÍNGÃ'. Vd. Cr$"29cTíp. vazio,

3 qtos., laia, ban., coz. qto.
w.c. emp. Ver 9 à 12 h. Rua
S. Sebastião, 78 ap. 1712. Tel.
(Rio). 256-5071, 235-5976. Carv.
Rocha, CRECI 375^  

ALCÂNTARA E
SÃO GONÇALO

Ótimo terreno c/ 500 m2,
tendo 34 m. de frente. Inf. JU-
LIO BOGORICIN IMÓVEIS S.A.

Pca. D. Pedro II n° 18 -
CRECI RJ 55. Tal.: 0242-425412

JBP 0634. (Ç

PETRÓPOLIS TERRENO S. JOSÉ'
DO RIO PRETO - Prestando
pf sitio c/ 25 alqueires. Tendo

de área 1.210.000 m2. — Inf.
JÚLIO BOGORICIN IMÓVEIS
S.A. - Pça. D. Pedro II, n9
18 - CRECI RJ 55 Tol.:

____}_ 
JBP-0611. (C

PETRÓPOLIS PEQ. PRÉDIO C/IO-
JAS E APTOS. - C/3 pav. fa-
chadas em azulejos decorados,
lendo no 19 pav. 2 lojas ei
banh. e portas em aço, 2? e
39 pav. aptos, c/ 2 qtos., sala,
copa-coz.. banh. corredor, área
p/ circulação. Inf. JÚLIO BO-
GORICIN IMÓVEIS S.A. - Pça.
D. Pedro II, n? 18 CRECI RJ-55
Tal.: 0242-425412 - JBP 0644.

PEDRO DO RIO - CASA DE
CAMPO - Mobiliada, terr. ae
1 000 m2, linda vista - exc.
clima. Vende-se ou permuta-se
por imóvel no Rio — A. MO-
REIRA LEITE IMÓVEIS -

232-9402, 222-9422 -- CRECI
3)

TERESOPOLIS — Mansão mobi-
liada, granja Guarani, 7.500 m2

gramado, piscina, cas* caseiro
e hóspede, 13 qtos. c/arm.
emb., I suite, amplo living c/
lareira, sala iantar, copa-coz.
grande varanda fechada, gara-
gem 4 carros. Telefone. 3 mi-
lhões. Tr. VIVENDA S.A. - Av.
Lúcio Meira, 1.160. Tel.:
742-1233 e 742-4120 - Tereso-

polis VT-62 - CRECI J-521. (C

TERRENO TABORAI - Plano,
água ene. lotes 12 x 30
(360m2), lindo local, uma pro
moção do mes da outubro.
Prest. 150 s/ entrada. Inf. e
venda. Av. Amaral Peixoto, 116
s/ 902 - Tels. 722-6786 t
722-3153 - CRECI 5779.

TEREZOPOLIS - Vendo inicio
da Serra, uma boa fazendinha
a 300 mts. do asfalto, 566.000
m2 1.500.000 c/ 50%. Teixeira.
Av. Peixoto, 178 s/102 - Tel.:
718-7811.

sua espera
no Parque
Santa Rita.

A S minutos do Teresópolis
Country Ckib, no Km 11 cia

Teresópolis-Fribu rgo,
Terrenos cie, no mínimo,
1.000 m-, todos planos i
margem do Rio Aredcs.

Iníta-estrutura pronta: água
c luz. Arborização soberba.
Preços a partir de CrS TIO

mil, financiados. Venha ver
neste fim de semana.

MAURO J0PPERT
EMPREENDIMENTOS
iMOeiLIAHWS 1 TUA

:te Pirj,á, 371
2872822

INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE
CIMENTO ARMADO - Vendo
om Nova Iguaçu / Materiais
de construção, terreno I.440m2
_ Ver à Rua Praga, 291 !Com
Soares) pr6x. ao P. do Relóg.o.
Inf. 242-7750 - CRECI 497.

INDUSTRIA - De mate-
rial elétrico. Compra-se
urgente. Enviar dados
completos sobre mate-
rial produzido, ma-
quinário. Preço etc. pa-
ra Caixa Postal 12 - Be-
lo Horizonte. MG.

CASA P/GALPÃO

Exctc. casa - Própria para
depósito, Atelier, Industria ou
sede de empresa, Apenas 400
mil, ótimo negócio p/investi-
mento. Infs. Tels, 265-7466 /
237-0685 / 287-9447 - MG 500.

(Ç

São Cristóvão

OLYMPICA IMÓVEIS LTDA,
Vende e compra excelente
arcas industriais e residenciais,

em Campo Grande e aòjacen-
cias (casas a lltio»), instruir

processo para financ .amento.
Informação pelo tel «-fon 8.
Dantas. 214 - 6? andar. CRECI
394.2100. Tratar n= Rua Viuva
Dantas, 214 69 andar - CRECI

J. 445.

PRESIDENTE DUTRA 40.000 M2.
Espetacular área industrial c/
132 m2 frente a no melhor tre-
cbc> da Dutra. Totalmente pia-
nos. Zona de incentivos fiscais.
Junto a nova fabrica da L'Oreal
de Paris. Melhores detalhes. —

Tel. 232-6235 a 242-8519. CRECI
4.297.

No inicio do Campo de São

Cristóvão, magnífica área in-

dustriai c/ 2 698,00 m2 cm

2 terrenos ambos com um to-

tal de 1 824,49 m2 de araa

conslruida, composto de: 1.°

prédio: c/ 3 salõc-s, banh., 2

iiraus, garagem, oficina c gal-

pão. 2.° prédio: c/3 pavimen-
los: 1.° pav.: 2 halls, 3 salas,

2 salões, cozinha e 2 banhs.,

2.° pav.: 6 salas, 5 salões, 3

banhs. e holl. 3.° pav.: caso

de maquina, elevador para
carga, lavanderia, salão e ter-

raço. 3.° prédio: 3 salões, co-

zinha e anexo: c/ 3 salões

e um amplo estacionamento.

No empreendimento consta

também um proiolo p/ am-

pliacão da cobine de força
'. 

cio 2.° prédio. Inf. Rua Conde

de Bonfim, 190-A - Tel.:

264-9152 - CRECI 310- VR

6.539. <c

VEPLAN-RESIDENCIA

SRS. INDUSTRIAIS - Estr. Rio-
São Paulo Km 28. Vdo. grande
área et 84.414 m2, frenle para
2 ruas, toda plana, água_força,
telef., negócio de ocasião. -Tr.

Estr. Vicente de Carvalho.
1.45.0 li. E. C/ o próprio. T(l.:
391-4407.

IMÓVEIS DIVERSOS

TERRENO - Teresópolis Country
Club, vende-se, plano. 1135
m'2. Tel. 274-9076. 

TERESOPOLIS - Vb|o das Yucas,
iocat nobre. Mansão. Salão de
jegos, piscina, sauna, ducha,-
campo de vôlei, casa caseiro.
Prop. A. Machado. Rua J. Cal-
vet, 43. Tel. 252-5128 - CrS
2.500.000,00.

CASA - Teresópolis - ponto elite.
Próximo a Praça do Alto em
terreno tratado com 3.300m2.
Tendo piscina, 2 salões, 4
qtos., salão de jogo bar. 2
banhs., casas do hóspedes e '-cisAi K TFPBFNa
de caseiros, garagem etc. Preço i «JW^OUS TERRENO

1.700. (Um milhão e setecentos)
ROSA FILLER (CRECI 9). Av. |
Oliveira Botelho, 569 tel.:
742-1047 (Alto) ou Av. lúcio |
Meira. 534. Tel. 742-0641 (Vir- '

zea) {inci. sáb. e dom). (C j

¦S6lt_
1NDE-

PENDÊNCIA - C/ 2 pintores

CHALÉ EM FRIBURGO Vendo
bela casinha tipo chalé, na
Cascatinha do Cônego. com sa-
lô em tábua corrida, lareira e

jardlnelr-a. Ótima divisão inter-
na com 3 quartos «tapetados,
banheiro decorado, cczlnha em
cor, dep. completa de empre-
gada e varanda. Terreno com
duès frentes e 362,20 m2, de pÊfRoPOLIS

p/ construção, todo arborizado
et ipês, Pau Brasil o plantes
fruliforas. Inf. JULIO BOGORI-
CIN IMÓVEIS S.A. - Pca. D
Pedro II, n9 18 CRECI RJ 55
- Tol.: 0242-425412 JBP 0631.

(C

TERESOPOLIS - Ia. locação,
casa em cenlro de terreno pia-
no medindo 2.100m2. Total-
mente mobiliada c/ piscina,
hall, salão, c/ lareira, l.ivtbo,
3 qtos. Cf arms. (1 suite), r.

banhs. cozinha, ampla lep.
empreg. :i; venderia, gapagôm.
MAURO JOPPERT - 287-2822

_-_CRECliL13-
TÊRRÉNÓ R. 

~CÀTUlO 
DA PAI-

XAO N9 140 - Teresópolis ei
500 m2 preço fín. ou troco.
Tcls.t 236-6293 - 236-4899 -
CRECM074 j^SINO OOURADO.

TERESOPOLIS - Apto, 3 qts.',
salão, 2 banheiros, copo

TERRENO FRIBURGO - Vendo
plano et 240 m2 ótima locali-
zação, no centro. Tel. 268-7060.
Pr. CRS 90.000,00.

SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS

ARARAS - Sitio ei muito con-
forto vendo, ou troco p/ ter.
reno Rio. Trtar tols. 236-4899
257-4648. CRECI 4074 SINO
DOURADO!

TERESOPOLIS - Grania Comary
cond, Asbac vendo casa Ia.
loc. c/ salão, 2 salas, 3 banhs
soe. A qtos. acab. luxo. Rio
288-1087. Teresópolis. 742-2248.

TERESOPOLIS - CASA - FA-
2ENDA TEXAS. Espetacular em
terreno ajardinado, c/ 1300m2,
construção esmerada, tendo:
sal.io, 3 quartos com armários
embutidos, copa, cozinha,
aquecimento central, garagem,
mobiliada. Preço de ocasião,
bem facilitado. Aceita-se apto.
no Rio, Zona Sul em parte do
pagamento etc. ROSA FILLER
(CRECI 9) Av. Oliveira Botelho,
569 tel. (alto) ou Av. lúcio
Meiro, 534 tel. 742-0641 (Vir-
ie_) (inci. sáb. e dom.). (C

VALE CUIABÁ - Itaípava, terr./
47 m fren'*, 60 m fundos,
2.8C0 m2, C.-$ 100 mil SIMAS
IMÓVEIS Av. 15 Nov. 970 l,
14 tel. 42-2030, 43-2030, DDD
0242 Sl - 4.50J

VALPARAISO - Lindo chalé var.
liv. s/ iogos s/ ref. 4 dorm.

1.300m2

ARARUAMA - Vila Capri terre-
no plano c/ 360 m2. per. da
Lagoa - Inf.: 245-5J14. A4JRY
-'CRECI 3707. ÇÇ

ÃNGRÁ DOS REIS negócio fa-
buloso ilha 45000m2 plana tar-
vo pf Incorporação baia do Ri*
boiro 15 minutos do contto do.
cumentos 100% ROBERTO OI-
RAO 247-3767 2 6 7-7917
247-7039 CRECI 1822;

2 banh. copa coz. tei
1.500.000 
6462.

AS FAZENDAS são 12 reunidas
7.497 he;:. 55 milhões à com.

_b_inar. 226-9198 - 246-5363.

CAMPO GRANDE - Vendo cha-
crinhas c/ 1.500m2 no centro
deste bairro, só relão 3. Preço
para vender hoje 100 mil c/
50% entr. saldo 1.200 por mês
s/ juros. Ver Rua Poatã seguir
Est. do Babaçu Ia. ponte à esq.
Tratar IAM Empr. Imobil. Tel.

j»6.3158_o 235-7336. (C

FAZENDA ALÉM PARAÍBA -

130 í.iq. geom. frcn.le asfalto,
luz e força, sede antiga, esta- _
bulo, pastagem, gado leiteiro. f,KJ, 

'sTqtos. '5'banha. 
dep.

Preço e condições tratar VI- . Terreno com 1.300m2.
VENDA S.A. -- Av. Luçto_ Mel- Tla(0Kr Al|ANÇA IMÓVEIS, no

stand na Estrada do Búzios ou
na Rua Farme de Amoedo, 83,
Ipanema. Tel. 287-7 8 82
247-7746 267-1355. CRECI
J-281.

BALNEÁRIO JÃCONE'
— Oportunidade lotes
360m2 a partir de 50

ANGRA DOS REIS - Terreno
na Praia Grande - 4.000.000,00
- Tratar tol. 247-8108 -

235-0931 - 255-8495 - CRECI

_2826.
BCZIÓS - Vende-se casos e ter-

renos nas melhores praias. Tra-
tar ALIANÇA IMÓVEIS, no
stand na Estrada de Buno» ou
no Rua Farme da Amoedo, 83.
Iponomo. Tel. 287-7882
247-7746 267-1355. CRECI
J-28K

BÚZÍOS - Vendo beira de

praia, coso c/ 4C0m2 tendo 2

Tel.: 742-1233. Te-
R'o 257-9098 - CRE-

rardim e quiníai, com be
mas vista para as montanhas.
Aceito financiamento de CEF,
Bradesco ou outra. Informação
em Niterói, Tel: 722-2289. (C

CASA OU APT. EM PETRÓPOLIS
— Garantimos financiamento,
cuidamos cie tudo. LABANCA
Corretora de financiamento. R.
Irmãos 0'Ângelo 95 sobreloja

PETRÓPOLIS TERRENO CENTRO
— Todo plano, em rua sossega-

da, próximo a Cotedrol do Pa-
trópolis. Inf. JULIO BOGORI-
CIM IMÓVEIS S.A. - Pço. D.
Pedro II n9 18. CRECI RJ 55
_ Tel.: 0242-425412 - JBP
0638.  <S

PorCorreas
fin. vdo. áreas planas em

locai maravilhoso, iuntas ou

separadas p/ preço irrisório -

(CrS 55,/m2 e_ _. 396725^_

Petrópolis

e domingo.

ICARAÍ E
SAO FRANCISCO
'A R. GAVIÃO PEIXOTO, 407

— Icarai, opto. luxo c/ 1 saião,
3 qtos. 2 banhs. (2 aptos, p/
and.). Preço CrS 600,000. En:r.
Cri 230.000 e CrS 5.968,00
mensais pf CEF. Corr. local,
Tei. 252-0791.

NITERÓI - ICARAI a'pto. vazio,
2 qts. jto. praia, na R. Coronel
Moreira Cerar 506 403, à vista
340. mil. Tr. ei OLIVAR CRECI
422. Tel.: 280-1487 - . . . .
280-3936.

ITAIPUAÇU - JARDIM ATLAN-
TICO - Vdo. lotes 13 e 14
Quadra 333 480m2 p. 25 mil
à/v. cada. Inf. 222-9678 Cardo.
so ou Cosia, CRECI 281 I.

PENDOTIBA - Linda casa, pronta
para morôr, 4 quartos c/ 2 sui-
te, 1 banheiro social salão, em
L, amplg cozinha dep. e lavan-
dsria, quínt-al todo gramado,
ótima localização valor CrS
720.000,00 ac. CEF e B. Brasil.
Inf. Rua Vise. Moraes, 270-8
s/ 202. Tel. 722-2924 - C-IS14.

PRAIA ITAIPUAÇU Olimo lerre-
no 12 x 40. Pertinho da praia.
Tr. 249-5678.

TRIBOBO' - NITERÓI - Excep-
cional área ao lado direito da
Rod. Amaral Peixoto, c /
73.C00m2. Ótima localização p/
motel ou indústria. Pr. 35.CO
o m2. Inf. KASA - Av. Biig.
Lima Silva, 1411 - Tel.
754-3238. (C

CHALET EM FRIBURGO - No
me ihor bairro d living, sala
de jantar, 3 qfos., banh. cozi-
nha, despensa e depend. com-
pictas, olimo terreno. Apenas
50.000 financ. MAURO JOP-
PERT - 287-2822 - CRECI
J_813.

CORREIAS - Vende-se linda ca-
sa, toda mobiliada, d telefone.
Estrada União Indústria, ao la-
do do 3.068. Infs. no local, sá-
bedo e domingo. No Rio, tel.:
225-4101.

OUTROS MUNICÍPIOS

CASA — Cônego, living, 2 qts.,
1 banh., cozinha, sótão c/ as-
lao, 1 qto. Varandas, lavabo a
dependências. ítalo. — CRECI
732 - Tel.: 6002._

CASAS - Friburgo. Entrega 
~3Õ

dias, sala 2 ou 3 qtos.,^ 2
banh9 copa-cozinha, dependên-
cias. Halo. CRECI 732. Tel.:
6002.

CASA PETRÓPOLIS - Vendo
Centro, 4 quartos, 2 salas coz.
varanda ban. cor dep. emp.
garage 13 x 33. T. Prop. COU-
UNHO. Tel. 42-4259 Pdrópolis.
CRECI 35.

DUPLEX NOVO - Pessoal fino
gosto. Sla. saleta, 2 qtos. 2
ban. em cor, deps. cornai. 380
mil à/v. R. Gonçaives Dias, 93/
27 Pt. Duas Pentes. 288-0280.
CRECI 3376.

PARE DE PROCURAR.
MÜDE-SE AMANHÃ

luxuosa sala, 2 quartos

(sendo 1 suite), todo atape-

lado, 2 banheiros com azule-

jos decorados até o teto e pi-
sos vilrificados Dependências

completas de empregada c o

que é melhor 2 vagas na ga-
ragem.

Ver no Iccal:
Rua Abélia, n." 130 (Come-

Ca na Estrada do Galeão,

1539).
OLYMPICA IMÓVEIS

Rua Uruguaisna, 55 — Gru-

po 910/918. Tels.: 252-1398
— 252-9896 • 396-7775. CRE-

Cl J-445. (C

ILHA DO GOVERNADOR - Mui-
le mais — Do que outro qual-
quer. Apto. tf tala, 1 qtos.,
banh. soe. copa-coiinha, deps.
compls. d* imp. • garagem.
Rua Auraliano Pimentcl n° 122
ap. 203. Par apenas 395.218,00
Entr. 35 mil. Prest. 5.794.80.
Plano decrescente. Tratar com
FRANCISCO XAVIER IMÓVEIS
LTDA. Av. Bras de Pina, 96 l|.
Tais.: 260-7451 • 260-0665. -
CRECI 1273.

ILHA - J. G'janf.b.-ra. Exce'en-e
aoto. Rua Nociueir,. A;ioli, 72
si 201 ssla 4 qt;:., (suite),
dçp.s. smp. cmpl. 2 b"nh. se:.
carecem. Trz'*r locJ ou Crcwn
Empre. Imeb'1. — Av. Almte.
««roso 6/402. Tei. 242-5495
- CRECI J-6S2.

CASA NA FREGUESIA c/ 3

qtos., suite e demais depend.
* t;r. nos fundos somente 4C0
mi! de entr. Trat. 396-5700
(CRECI 74C0). (Ç

FREGUESIA - Vendo terreno
plano ei 1.200m2, vista p/
Bahia. Inf. Paranapuan, 1621
- CDECI 1271 - 396-8307.

CAXIAS E
S. JOÃO DE MERITI

I. GOVERNADOR - Resid. sala,
2 qtos. ban. social, copo-coz.
ricp. emp. 2 vagas gar. íelefo.
ne st. C010 Inf. Av. A. Peixoto
455/1206 Tel. 722-4428 - Até
18 hs. sáb. dom. CRECI 176.

(C
ILHA DÓ GOVERNADOR - Voei

vai ver — Duplex. Linda facha-
da de pedras «/esq. e grades
de ferro. Salão, sala, 4 qlos.,
escritórios, 3 banhs. copa-coz.
e deps. compls. e gar. lindo
jardim. Rua Franco Job, n? 12
Proço: 987 mil. Entr. 700 mil.
Prest. 8.639,00. Plano decres-
cente. Vendai com FRANCISCO
XAVIER IMÓVEIS LTDA. Tels.:
260-7451 • 260-0665. CRECI
1273.

CENTRO - R. José de Alvarenga
Mansão c/ 3 salões, 10 quar-

tos, 5 banheiros, lavabo, copa-
coz, lavanderia, despensa, bar,
salão de festas, escadas em
mármore, garagem e estaciona-
mento pf 30 carros. Ideal p/
casa de saúde, escritório, pe-
quena indústria ou sede de as-
soriaçÕes. Área construída
400m2 - Terreno c/1.000m2.
Preço e condições a combinar.
Inf.: KASA - Av. Brig. lima
e Silva, 1411 - Tel.: 754-3236

Caxias. (C

DUTRA KM 3 - Vendo aree
1650m2 próximo Sendas Rua
S. J. Batista entra 183 e 243
S. i. Meriil.' Facilito 254-2934.

GRAMACHO - Av! Botafogo.
Prédio de 2 pav. Oíimo p,<
renda, constando de: 19 pav.
3 iojas, 3 aptos. c/sa!a, qto.
coz. e banh. 29 pav. Apto. de-
socupado c/saia, 2 qros. copa
coz. banh. soival, varanda t
terraço. Pr. 1Í0 mil. Estuda
proposta. Inf. KASA. Av. Bng.
Lima Süva, 1411. Tel. 754-2196.

K

55 DE AGOSTO - Rua Ouro
Prelo. Ótima casa. Ia. loc. c/
(ala, 2 qtoj. coz. banh. sócia!,
írea de serv. e garagem. Toda
atapelâda. Sua melhor oportuni-
dade de morar bem. Prest.
1.600. Inf. KASA. Av. Brig. Li-
ma Silva, 1411. Tel. 754-2l96.(C

25 DE AGOSTO - R. Barão da
Surui. Ótimo terreno residencial
ei 480 m2. Excelente locali-
zação. Pr. 100 mil. Entr. 50 mil.
Saldo 20 meses. Inf. KASA.
Av. Brig. Lima «. Silva, 1411
Tel. 754-2196. (C

25 DE AGOSTO - Rua Vilela.
Ótimo terreno c/JOO m2 no
Bairro mais residencial de D.
de Cíxias. Pr. 200 mil. Inf.
KASA. Av. Brig. Lima Silva,
1411. Tei. 754-3238. IC

ILHA DO GOVERNADOR -
Vendo terreno c/15 m de
frente de 1 100 m2. Vista pa-
ra o mar, Praia da Freguesia.
A melhor vista da Ilha. Ape-
nas 300 000. Tratar E. F. I.
IMÓVEIS. Tel. 288.9840. CRECI
4 490. (C

NOGUEIRA & VELASOUES -
Vendo a melhor casa da Rua
Petrópolis ter. 20x40 d tel.
galinheiro muitas plantas e fru-
ras. Tratar Rua Chaco 17 tel.
754-3543 - Caxias. CRECI
J-922.

75 DE AGOSTO - Rua Bahia.
Exceiente resid. de la- loc. c/
talão, 5 qtos. (suite), 3 banh
sociais de luxo, copa, coz. ársa
de serv., lavanderia, sauna.
piscina, salão de iogos, gara-
gem. 400 m2 de alto luxo
£n r. 700 mil. Sa:do a combí-
par. Inf. KASA. Av. Brig. Lima
Süva, 1411. Tei. 754-3238. ÍC

45 DE AGOSTO - AV. BRIG.
LIMA SILVA - Terreno ei
4Õ0m2, Localização exc?pc'cnel.
P/ .ncoroorar. Preço 280 miL
inf. KASA - Av. Brig. Lima
Süva. 141! - Tel. 754-2196. (C

ILHA GOVERNADOR - JARDIM
GUANABARA - R. Coronel
Carlos Eiroj. 39 a 200m. Priia
BÍC3, late Club. Vdo. resid. de
luxo, vazia c' salão, 3 qtos-,
arm. embut. bh. em cor, coo/
c. de^. comp. gr. p/ 4C. 300m.
de área constr. Terr. 15,80 X
31,50. Corretor no local. Tr.
F. MELLO IMÓVEIS - R. Cer,:.-
trinca Barbosa, 140 s/1 C. Tels.
269-7547 e 229-6763. (C

NOGUEIRA E VELASQUES -
Vende Vidigal casa velha torre- ]
no 10x40 Est. do Tamba 806,
Tratar Rua Chaco 17 Caxias.
Tei. 754-36-13. Ao; dommqos
260-2164. CRECI J-922.  |

VENDO - Prop. à R. Jardim Ba- |
tan co n9 3 em VÜar dos Te'es i
2 terrenos 

'n:iu'ndo resid. c'
sai. 2 qfos, coz. copa-ársa.
G?r., mu'£'do. Vfrf local.' Tr.
Tei: 221-4002 - R. 816 et Sr. I
José Ferreira da S iva. Etóie i
150.000,00. I

NOVA IGUAÇU
E NILÓPOLIS

NOVA IGUAÇU' - Terreno p/
ed. 9 andares, alta categoria.

EM TERESOPOLIS um paraiso a
si/s espera, Granja Mafra, ul-
rimos terrenos com arcas aci<
ma de 1009 m2. Plantas e fo-
tos Rua Farme de Amoedo, 55
IPAN - 267-701Q ou 237-7243.

FRIBURGO - Vendo área 36 X
33 alto da Serra. Km. 69. Fren-
te asfalto. Teixeira. Av. A. Pei-
xote, 178 s/ 102. Tei. 711-6828
e 718-7811. CRECI 871;

INGELHEÍM - Casa excelente,
living e sl./ jtar conjugados,
escrit., lavabo, 2 q:os., closed,
aplo. hóspedes, 2 binh. soes.,
copa-cozinha, jardim/ inverno
garage, dep/ empregs._, Teleto-
ne e móveis. CrS t milhão SI
MIAS IMÓVEIS tis. 42-2030,
42-2030 DDD 0242 Sl - 446.

ITAIPAVA - Chalé ter. pleno
c/ gramados 2.500m2 pise.
1.580.000 lin. Outra Correas,
nova, área 350m2. 1.800.000.
Nilo, tel. 42-4939. CRECI 6462.

PETRÓPOLIS - Castolanea-Cas.
airipie e neva, centro jardim
gramado, terr plane, pi-scina d
filtros, 5 qtos. c/ arms., 4
banns. soe, living c/ lar., sl./
itar, ccpa-cos.nha c/ arms, J
g;ragsm, apío hóspedes, s<3'5o
sinuca dep/ empregs. e casei-
res e::. SIMAS IMÓVEIS tel.
42-2030, 43-2030 DDD 0242 Sl
- 421.  

PETROPOllS - Pequena casa
rústica, Aifo Wosela, var./
envidr., 2 salas, 2 qtos, banho.
Cob/Cürro, área servs., lírciim,
água própria, terr/1.820 m2,
13 x 140, CrS 300 mil finam.
SIMAS IMÓVEIS rei. 42-2030,
¦13-2030 Sl - 432.

PETRÓPOLIS - C;sa plana, tm.
pio livrg 70 m2, 4 qtos., c!o-
sed, 2 b-nho.'' soe, cepa-con
nha, garage/2 carros, deo'
emors, lavanderia, Iardim pia
no, tel., CrS 1.2CO mil SIMAS j
IMÓVEIS 'eis 42-2030, 43-2C30 I
DDD C2.-.2 Sl - 456.

SITIO DO REPOUSO - Estr.

Taquars, 666 Neste aprozi-

vel porque a 5 km. do Cenlro

com modernas resid. Vende-

se lotos. Inf. local.

PETROPOllS — Vende-se aplo.
frente 2 q. (1 rev.), i. inv.

banh. coz. área WC, centro Ia.

locação. Entrada Cr$ 150.000,00,
saldo 36 meses, equivalente
aluguel. Tratar Av. 15 de No-
vembro n° 748, tel. 42-3354,

PETRÕPÒLIS QUITANÒfNHÀ -

casa esl. rústica piscina quadra
garagens caseiro salão érea
1.700m2. CrS 700 mil fin. LA-
BANCA IMÓVEIS. R. Irmãos

_D\Angelo 
95 sl. 7. CRECI 6189.

PETRÓPOLIS — Vale Bonsucesso,
vendo ótimo terreno c/ 48 ms.
de frente, área de 2.400m2.
frente p/ 2 ruas p/ 240 mil.
SAO LUIZ Imóveis. R. Alencar
Lima 34 loia 7, tel. 42-7700.
CRECI 3316.

PETRÓPOLIS -Mosela, vendo
cosa nova, c/ var. salão 3 qs.
c/ arm. 2 banhs. copa-coz. de-
pends. área e ler. 22 x 500 p/
1.100 mil. SÃO LUIZ Imóveis,
tol. 42-7700. CRECI 3316;

PETROPÒLÍS 
"-Vendo "apl9 

no-
vo c/ sinteco, saia, 2 qs. banh.
coz. depends. e área pf 350
mil. SÃO LUIZ Imóveis. R.
Alencar Lima 34 Ij. 7, tel.
427700. CRECI__33J6.

PETRÓPOLIS - Correas, vencío
casa campo centro terr. 900m2,
ampia var. 2 saias conj. c/ la-
reira 4 quartos, 2 banhs copa-
coz. decorada piscina, maq.
tratamento d'agua p/ 700 mil.
Tratar R. Alencar Lima 34 I],
7, tel. 427700. CRECIJ316.

PETRÓPOLIS -' Perto" Quitandl-
nha. íVuiesiosya residência cens-
tfuida em centro ds terr. d
3.500 tn2 todo ajòroinedo 3 sú-
lõos amplos q:cs. c/ suite copa
coz. ampla dep. pf empre-
gãdcs gar. pi 4 carros. Bela
piscina. Olimo preço. Aceno
imóvei pente p-s-g- Visi-tas tf
Pcnce dç Leon Imóveis. Garan-
ia d-* um bom negócio. R.
Jcão Lira, 9// 39 and. Tel.:
2»4-469ír CRECI 3302.

Aplo.
banheiros,

cozinha, sinteco, azulejos deco-
rados, garagem pf 2 carros,
piscina, de frente, Ia locação.
Av. J. J. Regadas n9 128. PI-

_NHEIRO_lMOVEIS CRECI 7501.

TERESOPOLIS" - Vendem-sa ca-
sas em construção na Vila Ma*
rlana em franta ao Teresopo-
lis Golf Club. Sl. e quio.,
pise. e salão de festas. Melhor
cltma de Teresópolis. Local no-
br» 3 3 min. do Centro. Sinal
26 mil fácil., prest. a partir
de 1.820. Condomínio Case da
Serra. SARTE ENGENHARIA S/
A. — Rua Dr. Júlio Otoní, 571
Tel.: 265-7007 - 765-7433.

TERESÓPOLIS - OLIVEIRA
vende Jardim Comary casa c/
piscina saião copa 5 qtos. 2
bhs. churrasq. canil lindo |ar«
dim. Trat. Av. Feliclsno Sodre
739. Tel. 7 4 2-0833. Rio
228-9027. CRECI 4.954.

OUTRAS CIDADES

REZENDE-CASA DA LUA - Ven-
do terreno 3.B00 m2, rodeado
por estrada, Magnífico pano-
rama. Telefonar ( ãpòi 18 lio-
ras) _Rio 

- 399-0637.
TERRENO ITABORÃT- 12 x 30

(360m2l piano, gramado, plan-
tado d iofenjair^i, água, luz
Enir. 330 prest. ISO. Neg. ur-
gsnts. Inf. e venda Av. Amaral
Peixotc, lió s''902 - Teis.
722-6786 e 722-3153 - CRECI

_5779.
TERRENO ÍTABÕRAI - 20 x 45

(90.0m2), lindo Iccal, plano,
pianiedo cf laranj-siras, c/ luz
a 200 metros da cidade. Entr.
1.680. Prest. 300 neg. Urgente.
Inf. e venda Av. Amaral Pei-
xoto, 116 s'902 - Tels.
722-6786 e 722-3153 - CRECl
5779.

re, 1.160
resópoP-s.
Cl J-521. \_

FAZENDA c 33 alq. geom. Ex-
cílento pi harôs - 15 minutos

Teresópolis — sede — várias
benfeitorias — nascentes e

ro — atravessando tocia fazen-
da preço de ocasião — Tr.
Dimensão Imcbil. Tel. 287-1710
e_267-7876 - CSECI-7231.

Nilo. C R E C I ! FAZENDA Compro até 200 alq.

i g. c/ renda gado e café. Dou
entr. bslo ap. 2COm2 Copa-

50m2 3 qlos. 2

m i I paglo. em 48
meses s/ juros KM 42
Estrada Amaral Peixoto

banizados ruas meio
fio maravilhosa locali-
zacão corretores no lo-
caí Infs. WAN-MAR.
256-5442, 256-9986 -

222-3035 - 252-0090
J-640.
BÍJZIOS E SÂÓ PEDRO D'Al

DEIA. Vende-se terrenos, bem
situadas. Tel. 226-2317 <
246-3127.

COMPRA E VENDA
COMERCIO E INDUSTRIA

CASAS
COMERCIAIS

PETRÓPOLIS - Vdo. ótimo ap-
to. Qto., coz., banh. bem
decorado. R. Marechal Carbona
n° 2 apto. 216. V. Junto à Ro-
daviária. Tr. Sr. Campos. T.
350-6499

A LOJA passo contrato 5 anos,
A i-tjuel 2.500 temos outras.
CRECI 3016. 2 26-9 198 -
246-5363.

AGÊNCIA CARRO - Esquina.
Ótimo ponto comercial para
qualquer ramo, inclusive Ian-,
chonete, vdo. a firma ou passo
contrato. Negócio de ocasião.
Tr. Eslr. Vicente Carvalho,
1.450. Li. E. Tel.t 391-4407.

joao. i
A PRAIA ÕO FLAMENGO - Sa-

lão cabeleireiro senhoras con-
trtio novo 300 m:l facilits.
Detalhes Atlanta. 256-1'íOI -
255-0499 - 

{-772.
BARRA DA TIJUCA - Vdo. ex.

celente lanchonete a única tipo
ob's em frente à praia c/20 ca-
deiras. Tel. 230-3435. Xavier.

DÈCIO MAGALHÃES VDE. -
Of':'na Mecânica, ferramenta!
co».Tipl., elevador, box peess,
escritório, tel, (féria 300 mil)
- 359 3098 CRECI 3934.

POSTO SHELL - Borrac. e lanch.
vendo Ótimo ponto, trtasr Sr
Sebaslião tel. 761-0588 8 is 11
hs. ou 228-5619 de 18 as 22
horas.

RIO COMPRIDO VDÓTBÍr féria
70 mir contr. 7 anos alug.
1.200, CrS 230. mil tel.
255-55CO

RESTAURANTE - Muito bem
instalado na Tijuca, com lucro
certo e muitas possibilidades
de aumento. Vendo parte por

_CrS_60D mi]^Tol.:J38-9J04.
VENDO - Posto de gasolina.

Melhor trecho Av. Brasil, nego-
cio cie ocasião. Infs. DARCY
SOUTO. Tels. 3 9 2-6040,
392-7629. Estr. Três Rios 480/

VENDO uma oficina mecânica
ou aceito um sócio. Rua Mon-
senhor Jerônio, 229. Eng. Den-

bc.nn. copa-coz dep. i gar, enTre mar e lagoa ur
vista p/praia c/ renda. 7.0C0. ' "'

Saldo J3 meses. Tal. 237.6276.

JACARÉPÀGÜA' - Srtlo cl áre„
de 6.000m2. Casarão, camoo
de futebol, d árvores frutiía-
raj 'O p o r ; u n i d í d e . Tel.
392-5362.

MINI SITIO - Campo Grande,
i.£C0 m2, plano, beira asfalto,
casa simples, 3 qtos. árvores
Irutif. água e luz, base 120
mil. Inf, 359-9739 CRECI 7619.

MINI-SITIOS - Barra da Tiiuca,
Recreio e Guaratiba arborizados
c/nascente. Ponto nobre. Entra-
da somente CrS 20.000,00 saldo
40 meses fixo s/iuros. Trai.
399-3113 e 399-3163 CRECI -
3417 França. ___. „

PÃSSCi FINANCIAMENTO -
¦fazenda Csratingâ, 34 hei-t.
Aceito imóvel R'o p/pagto.
226-919B - 2<t6-5363j

| SITIO - PARADA ANGÉLICA
Espclacular área c/l30.500m2

— Arborizada, d nascente dó-
gua, pastagem, bananal, cana-
vial. Ótima sede c/ luz e força
ligadas.Possui 'jma pedreira
legalizada. Pr. 800 mil a prazo.
Estuda proposta. Inf. KASA -
Av Brig. Lima e Silva, 1411

Tel. 754.323a.
SITIO FRIBURGO - Exceien:?,

em ótima localização à ló ktn
do centro de Friburgo, altitude
1.100 m, d córrego, f!oricu>tu-
ra, diversas árvores frutíferas,
instalação de luz nas margens,
ei 2 casas de sl. e 2 qtos. Área
total 297.879 m2 c/_80% pia-
nos. Aceita-se imóveis d e
menor valor como perte de
pagamento. Preço Cr$ 1.CO0.
Mais detalhes rilseJ Lage a
Eoiiácio Pessoa, 4530 286-8222
s:é 22 hs. jncl. sáb.' dom.
SÉRGIO CASTSO CRECI 22
SC-195.

FREGUESIA vendo 2 loias iuntas
em funcionamento medindo
120 m2. Cl banho _ 1 oficina
e escritório. Av. Ger. Dantas,
957 Loia D - e trat. c/ J.
FRANCISCO CRECI 3693 R.
Cândido Benicio, 1551 - Tols.:
390-8000 - 390-5456 JF-359.

FARMÁCIA -- Pequena em Ce-
pecabena, vendo, ót. ponto.
Não aceito intermediários. Tels.
226-8823, 2354317, Sr. Viiar.'

HOTEL FAZENDA COM 40 AP-
TOS. 3 lagos várias áreas re-
creação. 42 alqueires. Mini
Quitandinha im Paulo Frontin.
267-9699 - 287-3344 CRECI
1822.

SITIO 11.200 M2 - Campo
Gri-nde ói ms localização ei
boa casa de 3 qtos. 2 p scines,
] galpão, depósito, canil, c^sa
ce cêseiro, dep. empregada.
M~;is detalhes Flie.i Lfgot
Eciiácio Pessoa, 4530 286-8222
alé 22 hs. inc. sáb./ dom. SER-
GIO CASTRO CRECI 22 SC 279.

SITIO - Na montanha c/linda
vista p/mar. Est, Rio—Santos.
1800 - Km 22 vd. urgto. cam-
po futebol — gramados etc.
6.500 m2. Esc. Dr. Hoydcr Sou-
za Av. Ari Frnnco. 109. Gr.
310 - Bangu 331-0720 CRECI
3589^

2 000 até 1000 000 m21 SITIO ITAIPUAÇU - 25 x 1C0
— 2.500m2, arborizado, lindo
loca!, próximo à praia. Entr.
9,150 p.-est. 850 neg. Urgente.
Inf. o venda Av. Amaral Pei-
xoto, 116 s/ 902 - Tels.
722-6736 e 722-3153 - CRECI
~n^ fF:!ar c/ proprietário).

INDÚSTRIAS

ÁREAS INDUSTRIAIS - Temos I
várias na região d» Campo {
Grande, Santa Cru2 e Bangu, <
desde 2 000 alé 1 000 000 m2

Frente pf Av. Brasil _ adja- j
condas — Zcna de Ind. leves, '

pesadas, poluentes ou não — 
j

Desdo CrS 12,00 m2, com in-
centivos Fiscais — Atendemos ;
à Rua Barcelos Domingos, 60 !

Campo Grande — Tels.: ... ;
394-1183, 394-2998, 394-6224 „ ,
394-0901 - Enviamos Repre SITIO 10 - 9 alq. casa, mata,
sentanles p/ demonstração, | Pasto, no, vacas, grande 

-

explicftcüo relativa ao nego-
cio nes escritórios dos ínte-
ressados - ORLANDO DAN-
TAS - CRECI 469.

tabulo, laranjal, luz. 250 c 700
. 718-3387. CRECI - 3768.

CABO FRÍÓ- Linda casa. Ia.
loc. ei 3 qlos. sala, ban. social,
copa-coz. área serv. toda mobi-
liada, ótimo gosto. St. 0007.
Inf. até 18 hs. sáb. dom. Av.
A. Peixoio, 455/ 1206. Tel.
722-4428 -_CRECM 76. [C

CABO FRIO - Vendo beira do
canal, casa d 400m2 tendo 2
salões, 4 qtos. 4 banhs. casa
de hóspede c/ 2 qtos. e dop.
compl. Piscina e cais. Terreno

600m2. Tratar em Cabo Frio,
Rua Assunção, 500. Tel. 3-0593
e/ D. Elaine.

CABO FRIO - COBERTURA -

et piscina. Praia do Forte. Ex-
ceiente aplo. duplex em prédio
de !'cxo servido por elevadores
Otis, cf living em 2 ambientes,

qtos. ban. piso lajotüo, qtos.
alapetados azuieios decorados.
Copa, coz. dep. compl. Amplo
ler raço privativo e piscina.
Apenas 12.000 sina!. Prest. 3
mil. Saldo financiado pelo
BRADESCO. Incorporação e
construção DECTA ENG. LTDA.
Inf. KURT E CASTRO. T .
266-3132 (PBX) CRECI 2040.
Ref. i/245. (C

CABO FRlb - OGIVA Faca o
mcihor negó:'o de sua vida.
Linda c?sa cenlro de iardmi e
fr. p/ canòl et deck pi lancha
2 vords. i3 qio;. 1 suite area
dep. compl. gar. Preço lota:
.100 mil financ. Chvs. no local.
Infs. ei Ponco de L e o n
Imóveis. Gar-:n-ia cie um, bom
neqócio. R. João lira, 11/ 39
and. Tri.i 294-4696 CRECI 3002.

CABO FRIO - Terreno medindo
360 m2. Olima oportunidfic,
83 000 à vista. MAURO JOP-
PERT 287-2822. CRECI 1813.

CABO 
"FRIO 

- Vendo-se área

para incorporação com 3940
m2, duas quadras da prat»
próximo Hotel Acapuleo. Entra-
da crui. 300 mil. Saldo a com*
binar. Tratar com Juarci. CRCCI
1295. Tel. 232-6660;

CABO FRIO - Casa c/ 2 qtos
(suite) salão 2 varandas deps
campo de futebol perto do ca-

nal 230 mil a vista estudo pra-
zo ver Estrada dos Passagci-
r-s 1.234 ei Dona Manca -

Tels. 236-4899 - 236-6293 -

CRECI 4074 "SINO DOURA-
DO".

PETROP. — Av. Ipiranga, resid.
1 só pav. terr. plano 2.150 m2
c/ 29 frente jard. varandas,
salão, sl. |ant. esrit. 4 qtos.
3 bh. deps. compls. campo fu-
tebol. 257-8861. B AT U I R A .
CRECU90.

PETRÓPOLIS, Ingelhein, vendo,
resid, mobiliada, at apelada,
salão, escrit?, 5 qros. 2 banhs. i
coloridos, copa, coz., jardim, j
água farta, terri-no 8.020 m2.
Tratar rei. 42-7700. CRECj_33^6. j

PETROPOllS - Correas, vendo
servindo p/hotel, colégio, cíu-
be, resid. c/ter. de 50.0O0m2,
amplo living, lareira, A qs. 3
banhs., copa-coz., apart. para
empreg. gar, piscina, lago. ca-
choelra, meta, horta, pomar,
por preco muito abaixe do va-
lor real'. Tratar tel.: 42-7700.
CRECI 3316.

Men

mg 500

i
AREA INDUSTRIAL - Com 3.500

m2, 1C0 m de frente pi Rod. 
',

Rio-Petropolis, n9 1891, ou Lm:
I. c/ escritório, vestuário ,
galpão c. 2 bombas d 2 tan- j
que.; p/ 30 mil litros, toda cal- j
ç;da, murõda, c/ tels. e fsrça.
Tr. tf Sr. João. Rua Sá Ferreira
rP ii. Teis. 234-6147 c'. '?-íl58.

SÍTIOS - Em Campo Grando,
Santa Cruz, Guaratiba e Ja-
carppanuá — Temos vários si-
tios c/ c s/ benfeitorias -
De-de 5 000 m2 - Tels.: ...
394-1183 - 394-2998 - '
394-6224 - 394-0901 - OR- !
LANDO DANTAS - CRECI i
Í69. |

VERANEIO
ÁREAS INDUSTRIAIS —apenas 15 mil itaicjuaçu. vdo.

CASA P/COMERCIO | Vendemos as melhores! ?£m£rmõu.ro°»e creci"soitEm terreno d 8m de frente, j
Próx. ao Largo de Machado e/\S mais bem pOSICIOnâ-
2 salas, 3 qts. 2 banhs. deps. | _s _reas industriais,
compls. empr. rerraço, ,avande- .. .'
ria, pronra entrega. Base 1.000 juntas 3 AV. Brasil, C/
mil a comb. Infs. tels. 265-7^66 „ „-„„,.?:., -, „-,««(«
237-C6S5 / 237-7246 - mg 500. |r e s p e c t i v a mente:

 (C 14 000m2, 1 8.770m2 e
oficina zona sul - Vendo | _^50m2. Detalhes na

PETRÓPOLIS -AR.

gro 560 cas.1 c/va
qtes. 2 slas. 2 atos

cop. coz. dep. emo.
case re' Ver !cca! n.

*
piscir-a !

casa d? |
:. corr*- j

c/ terreno próprio I.000m2,
galpões, 2 casas, alvará, etc.
Servindo, pf qualquer outro fim
comercial. R. Bamòina, 42 —
Botafogo. Direto d prop. 2a.-
feira.

mulher local residencial do la- ' PETROPOllS - Nogueira iunto i
do dos Cartórios (30x60) — ; Golf C ub vendo r.zvo 6 suires
1800m2 ent. 590.000 aldo 54; 2 aryos. Salão mobihadcs - ; TERESOPOLI» - Terrero 600mz
prest. >/ jurei. CRECI 1450. conde min o inf. - Vala Feür. Vendo tal.
T. 225-6092 ' 0242-t24l'15. 249-0439 - Rio.

PRÉDIO COMERCIAL - Vendi-
ss :/ loja e sobrelcja, erei
coniíru' zò 3°5 rr. Av. Nilo
ç;nhs, E:q. Nelscn Rimei, Mo- j f-,c
va Iguaçu. Pçoi 1.S00 ml «| „.-,_,._
comb. Infs. 253-8380. CONFI-| ?ft/-8 1 49
DENCE AD/.V E PARTICIPA
COES.

FUTURA S/A - EM-
PRFENDIMENTOS IMO-
BILlARIOS - Av. Barto-
lomeu Mitre, 2 5 4- A ,

p," | diariamente alé as 21
Tel.: 287-8997 e

CRECI
J-725. (C

226-9193. __ 
ANGRA DOS REIS - Boa casa
c/ sala, qt?, coz., banh., área
serv. no (CAR. Apenas 350
mil. Tels.: 247-5333 e 287-3647.
CRECI J-666. - PONTOPLANTA
S/A.__ (C

ANGRA DOS REIS - Boa casa
nova, 2 pavt?s., 2 salas, 3
qtos., (1 suite). varanda, 2
banhs. soe. o depd;. Oiim;<
condições. Tflls.: 287-3647 n
247-5333. CRECI J-666, - PON-
TOPIANTAJ/A. _(C

A PARU AMA - COQUEIRAL -
\ enicí-se exc. casa frcn*e pf
laaoa, terr. 820-ns2. Todo mu-
rado, 4 qtos. 3 ban. saia, cz-
nha. mobiüads, me: a pmg-
ooncj, bíc cUtõS, barce, 'es-
fere. Tr?.tar pron. Te'. 7'3 67S3
e 713-7552. P;ac€S local.

CABO FRIO - Voncb ou alugo
casa et * qlos. 3 banh:, dep.
compl. Jardim c garagem. Tr.

Tel. 221-2075.
ITAIPUAÇU - Últimos mini-
sítios - 1.000 m2. Morada das
Aquias. Entr. 5.360.CO, pres!.
500,00. Mais 1 b'e /a. qd. 600
m2, c/ luz, à /sta. CRECI

¦ 614. D reto c/ prep. Tel.:
I 718-4922.

ITAIPUAÇU - Vendo lote 3 e
I 4 da qu=clra 

'3, Recanto, ira.

| icr tel. 237-2115_;
i MARICÁ' - Vdo. 120 iotes de
• 20.00x50,00 ceda 'egalizados e

j d»marcadcs urg. 720.000 aceito
i o-op Tr. R. Paire- Nobrege,
. ié i0a I - p edade. Inf.
1 229-6334 - CRECI 4014.

MARICÁ' — Ponta Negra vend»
catas baratas do 1, 2 e 3 qtos.
Tratar na LANÇA d o «nge-
nheiro em Ponta Negr^-

PIRATININGA - Terreno enlre
í Lagoa c mar. 3ó0 m2. St. 0026.
' Inf. até 18 hs. sib. dom. Av.' 

A PeWoio, 455/ 1206. Tel.
: 722-4428_- CRECI 176. (C

TERRENO SAO PEDRO D'A1.
DEIA - Vendo, frente pf Praia
D'alHeia, antes da Patrulha Ro-
doviária, Ia. esquina depois
do posto de gasolina — C/ 3
frentes — Servindo também pi
comércio - Infs. d prop. tel.
265-9163 - Rio.
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ESTRADAS

O DNER recomenda cautela aos moto-
ristas que trafegam nas estradas de acesso
ao Rio, devido ao grande movimento de
veículos, principalmente na região das
serras e lagos fluminenses. Pede que evi-
tem a velocidade e a ultrapassagem. O
Plantão Rodoviário atende pelo telefone
223-9901 para informar sobre as condições
e alterações no transito das principais ro-
dovias.

FARMÁCIAS

Estão de plantão hoje, as seguintes far-
macias — Flamengo (Praia do Flamengo,
224; Leme (Av. Prado Júnior, 237-A1; Piaui
(Av. Ataulfo de Paiva, 1283); Granado (Rua
Conde de Bonfim, 300); Rick (Rua Grajaú,
11 loja C); Santos Mendes (Rua üranos,
1329); Guadalajara (Rua Graraúna, 3):
Cardoso (Rua Sidônio Pais, 19); Confiança
(Rua-Domingos Barcelos, 29); Guadalupe
(Av. Brasil, 23290); Real de Guadalupe
(Rua Lui2! Coutinho Cavalcanti, 14-A); Pe-
dro II (Praça Cristiano Otoni, loja 20 — Ga-
re da Estação Central do Brasil).

PAGAMENTOS

A Caixa Econômica Federal, filial do
Rio de Janeiro, credita, 2a.-feira, em todas
as agência de depósitos, os vencimentos do
Sasse — aposentados e pensionistas; Mi-
nistério da Saúde, Escola Superior de Guer-
ra, Ipase e Ministério da Aeronáutica —
Departamento de Aviação Civil (diárias),
Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo
(aluguel) e Base Aérea do Galeão (diárias);
Ministério da Marinha — Pagadoria de
Inativos e Pensionistas (PIEM) e contra-
torpedeiro Paraná.

IUZ

Vai faltar luz hoje, nos logradouros se-
guintes: Rio Comprido — Entre llh30m e
17 horas, Ruas Santa Alexandrina e Paula
Ramos; Praça Santa Alexandrina e Avenl-
da Paulo de Frontin. /// Tijuca — Entre
7h30m e 16h30m, Ruas Dezoito de Outubro,
Jocelina Fernandes, Alves de Brito, Nata-
Una, Doutor Dilermano Cruz e outras adja-
centes. /// Ilha do Governador — Entre 12
e 16 horas, Ruas Luís Vahla Monteiro, Cam-
Daúba, Bocaiúva, Gregório de Castro Mo-
rais e outras adjacentes. /// Bonsucesso —
Entre 8 e 16 horas, Ruas João de Maga-
lhães, Capivari, Guilherme Maxwell, Ala-
bama e outras adjacentes; Avenida Gul-
lherme Maxwell, Travessa Capivari e Praia
de Inhaúma.

FEIRAS

Hoje, sábado, funcionam 24.feiras 11-
vres, nos seguintes locais: Rua Petrocochi-
no, entre Visconde de Santa Isabel e Tor-
res Homem (Vila Isabel), Rua Professor Or-
tiz Monteiro (Laranjeiras), Rua do Rocha
(Rocha), Rua Santa Luiza (Maracanã), Rua
Tadeu Kosciusko (Cruz Vermelha), Rua Iri-
cumçé (Brás de Pina). Rua Felisberto Frei-
re (Ramos), Av. Alexandre Ferreira (La-
goa), Rua Costa Ferraz (Rio Comprido),
Rua Belmira (Piedade), Rua Paulo Barreto
(Botafogo), Rua Alvarenga Peixoto (Viga-
rio Geral), Rua Maldonado (Ribeira), Ruas
44 e 65 (Curicica, Jacarepaguá), Rua Mário
Ferreira (Engenho da Rainha), Rua Cruz e
Souza (Encantado), Rua Capitão Teixeira
(Realengo), Rua Joaquim Norberto (Cavai-
cante), Rua Dr Gonçalves Lima (Marechal' Hermes), Rua Aieira (Vila Kosmos), Rua
Vila Nova (Padre Miguel), Rua Corot (Ma-
ria da Graça), Rua Teixeira Ribeiro (Ra-
mos) e Rua Raul Azevedo (Senador Cama-
rá). Em Niterói funcionam hoje as feiras
livres da Rua Lopes Trovão (Icarai) e Rua
Visconde do Rio Branco (Centro).

VARIAS

A Light promoverá de hoje ao dia 26,
a Festa Anual da Arvore. Em Ribeirão das
Lajes, às lOh, com a presença de autorida-
des civis e militares, serão plantadas mil
mudas de árvores. Haverá plantio, também, -
no mesmo horário, na Ilha dos Pombos e
nas áreas de Cubatão, Santa Branca e Pin-
damonhangaba, em São Paulo. /// O 72?
aniversário do América Futebol Clube se-
rá festejado hoje, com.alvorada e hastea-
mento da bandeira do clube, às 8h, e às
22h, jantar com show de Elisete Cardoso,
acompanhada pelo conjunto de Agostinho
Silva. /// Jards Macalé e Moreira da Silva,
acompanhados de regional, farão uma apre-

. sentaçâo hoje, às 21h, na PUC. /// Sai de
cartaz, amanhã, no Vivará, o show Paetês'Bananas, com Sandra Bréa e Miéle. A par-tir de outubro, entra em cena ali, a cantora
norte-americana Ella Fitzgerald. /// A Fei-- ra da Providência funciona hoje e amanhã,
a partir das 12h. /// A Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento promove um En-
contro de Apicultores, dia 25, na Alameda
São Baventura, 770, em Niterói, com a fi-
nalidade de congregar os apicultores do
Estado do Rio. /// O Concurso Miss Obje-
tiva, promoção da Associação dos Reporte-
res Fotográficos e Cinematográficos do Rio
de Ja-neiro e Riothur, será realizado pela25a. vez; no dia 30 de utubro. As inscrições
estão abertas na Av. 13 de Maio, 23, sala
2227, das 12 às 18h. A primeira colocada,
além de uma viagem a Foz do Iguaçu, re-
ceberá a importância de CrS 5 mil. /// O In-
ternacional Clube de Regatas, festejando
seu 76v aniversário de fundação, recebeu a
homenagem do Centro de Operadores de
Rádio da Faixa do Cidadão, presidida peloSr Dirceu Rodrigues Mendes. Foram entre-
gues diplomas de "Honra ao Mérito" come-
mcrativos do I Enquete Nacional da Faixa
do Cidadão, da qual participaram represen-
tantes de vários paises, e uma homenagem
às Forças Armadas. O presidente do Inter-
nacional, Sr José Nessi recebeu a medalha
Marechal Rondon. ///.A Nova América, que
lidera a produção de tecidos no país, apre-
sentou como valor de suas vendas líquidas,
no primeiro semestre, a quantia de CrS 512
milhões 223 mil, oue representa um aumen-¦ to de 88,4% sobre o valor conseguido em
Igual período do ano pasado e de 26.7C. so-
bre o valor obtido no secundo semestre. ///
Alunos do Colégio Estadual Antônio Prado' Júnior (Rua Maris e Barros. 273) promo-
veram ontem, uma exposição de turismo,
orientados pelas professoras Vilma de Bar-
ros e Maria Noelina.

FINANÇAS
E NEGÓCIOS

DINHEIRO
E FIANÇAS
ATE 500 MIL - Empresto de 20

mil a 500.000,00 a proprietários
de imóveis na Zonas Sul, Can>
tro e Tijuca, Solu.õo imediata.
Tel. 226-0394.

AGORA DINHEIRO - Não é
problema se v, tem renda di
4 mil • aval. Não cobramos ta-
xas. Av. Almte. Barroso, 22/
405, telefones 2 2 2-4639,
222-9139, de 9 is 19 hs. (C

ATE CRS 500.000,00 - Empres-
íamos sob hipotecas. As me-
lhores condições. Solução em
24 horal. ALMEIDA -
232-2967.

ATENÇÃO - DINHEIRO - Em-
prestamo* sob promissórias
vinculadas • venda do imóveis
ou hipotecas. As melhores con-
dições. Solução no dia. Qual-
quer quantia. Traga escritura.
Rua Senador Dantas, 118/ 614.
Tel. 222-1270.

DINHEIRO - Compro promissô-
rias vinculadas à venda de
imóveis. Solução rápida, qual-
quer quantia trazer escrituras.
Av. 13 de Maio, 23 Gr. 2127
Tels.: 252-9445 - 242-4340.

DINHEIRO 30 MIL - Basta 1
aval. Rendas acima de 4 mil,
nomes limpos. Vou a casa ou
«scrit. T. 201-2772. Hoie qual-
quer hora. (C

DINHEIRO - Faiemos hipotecas
de 10.000 a 50.000 que serão
pagas em 6, 12 ou 24 pres-
facões mensais. Trazer escritura.
Rua Senador Dantas, 118/614.
Tol. 222-1270.

DINHEIRO - Empréstimo sob
hipoteca de imóveis. Centro
Zona Sul a Tijuca. Traier escri-
turas. Av. 13 de Maio, 23 Gr.
2127. Tel».: 25 2-9445 -
242-4340.

FICOU mais fácil anunciar no
JORNAL DO BRASIL. Usando
o novo Serviço da Classificados
pelo Telefona, O telefone ó
indispensável para a resolução
da maioria d* seus negócios.
Alé na colocação de anúncios
classificados. Com o Classifl-
cado pelo Telefone, o novo
serviço do JORNAL DO BRA-
SIL, basta você discar para seu
¦núncio ser publicado em todas
as edições sem perda de tempo
ou ajuda do boy. Agora, quan-
do você quiser usar os Classifi-
cados como elemento de ven-
da, use seu telefono. Ele vai
resolver mais negócios para
você. Classificados pelo Tale.
fone da JORNAL DO BRASIL.
Classificados que vendem.
264-9122. Horário de atan-
dimento: de 2a. a 6a.-feira, das
8h às 12h 30m.

TÍTULOS E
CAUTELAS

COSTA AZUL IATE CLUBE ven-
do Hlulo sócio proprietário,
Tel. 274-5665.

HOSPITAL ADVENTISTA SILVES-
TRE — Vendo titulo preço oac-
sião. Tel. 331-2545. Sr. Fernan-
do.

MARACANÃ - Cadeira caliví,
setor 2, fila O. Vende-se. —
Tratar Sérgio. Tel. 224-4670 •
224-2743.

PARTICULAR vende títulos Si
Libanês Cr$ 1.500 Motel Club
Brasil CrS 2.000 R. Djalma Ulr
ch, 229/913 - T. 256-3329.

TITULO Hospital Sii«stre. Qui-
tado em dia, à visla Cr$
2200,00. Tel. 399-4423.

VD. TITULO - Motel Club Brasil
Quitado. Amorim T. 264-5057.

VENDO COTA - Thoriun Hotel
Guarapari. Com 15 dias por
ano. Tel. 284-9273. 2a à 6a
após 19hs.

FWDORES
Para alugar .aptos., ca-
sas, lojas, etc. Consigo
os melhores para você,
sem despesas iniciais.

Or. JOÃO - Tel. 222-4747

TELEFONES

A LURDES E GERSON
- 258-9906 258-9944.
Compra, vde. troca,
tels. e troncos PABX p
melhor preço. R. Jupa
ranã, 67/201 até 24h.
ATENÇÃO — Compro pago hoje

mesmo 14 mil 27 — 67 — 47
- 87 - ALICE - 205-6023 -
267-1315 - 287-5679 de 8 às
22 hs.

ATENÇÃO TELEFONES compro
vendo troco — 27 — 67 — 74

94 - 75 - 37 - 35 - 56
66 - 46 - 65 - 45 - 64
68 - 60 - 30 - 29 - 21
24 - 31 - 32 - 33 - 42
43 - 63 e outros. Bruno dia

e noite 256-5662.
ATENÇÃO — Compro e vendo

tel.: 23, 52, 61, 58, 29, 30, 56,
' 31, 2ó e etc. E todas as linhas

da Cotei. Dinheiro não c pro-
blema. 237-4941 e 255-8876 Lú-
cia.

ATENÇÃO TELS. -
Compramos — vende-
mos — trocamos de
qualquer bairro. Tele-
fone mesmo desligado
e carne mesmo e m
atraso. CTB e Cetel. Di-
nheiro vivo na hora.'
Troncos P(A)BX. Aten-
do até às 22 hs. Tels.
205-0545 - 205-0795.

ATENÇÃO 205-2508 -
Resolvemos seu telefo-
ne na compra, venda e
troca de qq. linha, CTB
e CETEL. Neg. imedia-
to, pag. à vista em di-
nheiro. Diariamente
das 8 às 22hs.

A. RICARDO -
288-2211 e 238-4254
— Compra, vende e
troca tels. e troncos
P(A)BX.

A CETEL... CETEL... CE-
TEL — Vendo linhas
390, 350, 359, 391,
351, 392, 394, 331,
395, 396, 397, 399.
I n s t alações rápidas,
parcelo até 3 vezes. Tr.
Rua Conselheiro
Galvão, 58, sala 404.
Tels. 3 9 0-7010, -
390-2940 - 390-2121.
JANETE.
COMPRO E VENDO - Flumi-

nense, (late RJ?), Jockey, Costa
Brava, Hípica, Federal, Costa
Azul, Monte Libano, Leme Tè-
nis, Itanhangá (lato Angra Icar)
late Itacurucá (cad. Maracanã).
255-7079. .

COMPRO tel. e carnô tel. 73 •
74 pago bem Tel. 264-1564.

COMPRO - Telefone
para minha residência.
Tratar 201-1010.

.CARNE CTB - Compro em qual-
quer situação. Ano 73 e 74.
Pago em dnhetro vivo na ho-
ra. 2050545 - 205-0795, atendo
a;é às 22 hs.

MÁQUINAS
E MATERIAIS

MÁQUINAS
BGTONEIRA - Vendo. Av. Su-

burbana, 7201/ 202. Abolição.
COMPRESSOR INDUSTRIAL -

Bom estado, vende-se Atlas-
Copco capac. 340 p3/p/M e
7 K/pcm3. Ver c trator Rua Pa.
dre Anchiota, 88 - Centro. Ni-
terói RJ.

COMPRÍSSOR DIESEL portátil
180 pés com 1.480 horas de
uso. Vendo tels. 3 9 1-67 68.
391-4290;

COMPRO MOINHO USADO
P. plásticos - 236-2009 -
237-3490 - Bernardo.

ESTEIRA TRANSPORTADORA -
Subida e descida entre pavi-
mentos — 11 metros compri-
momo, Sr. Lomba — Tel.
260-5707 ou 260-4036.

GERADORES PORTÁTEIS Honda
- 300 - 1.500 - 2.500 watts.
Vendas, financiamentos, assis-
téncia técnica e peças. "RO-
TOR". Rua Real Grandeza, 32

o 38. Telí. 226-6578 e 246.6227.
MAQUINA SINGER INDUSTRIAL

31 — 15 — Com mesa de fór-
mica, Particular vende baralo.
Rua Pedro Américo, 244/ 912.
T. 205-8171.

MAQUINAS - Vende-se coniun.
to completo para extração da
óleo, ptlo sistema jolvento em
çtrand» escala. Tratar: A v.
Getúlio Moura, 856. Tel, DDD
- 768-9135 - Mesquita.

MAQUINAS solda 150 e 600
amp. 1 íno gar. desde 450,00.
ou Gervásio Ferreira, 7 o Av,
Brasil, 17.810.- A IAPC Irajá.

MOVEIS - Sofá 3 lug. 2 polir,
biombo máq. lavar e outros
287-4132 das 9 as 12 ou 16 ás
19 horas.

PA' MECÂNICA - 4 J. C. Alis-
Chalmers 745. Toda reformada,
zero hora, vende-se.. Tel.
712-2350.

TRANSFORMADOR - lin* s n?
179764 - Ano da fáb. 1969.
112,5 KVA-6900-13 800v Baixa
220 • 127 v. Rua Prof. Paula
Aquiles 76 • V. Carvalho
391-7423.

TRANSFORMADOR - Eletrical
(ref. Tramax) n? 2710-75 - Tipo
T-100, alta 6.900 • 13800v.
112,5 KVA, Baixa 220-127. R.
Prof. Paula Aquiles, 76 V.
Carvalho 391-7423.

TRANSFORMADOR - Line (ref.
tramax), n? 89095 - 323 tipo
ON n? 3411174, 112,5 KVA. Al.
ta 6.900 . 13.800 v, baixa 220

e 127. R. Prof. Paula Aquiles
76 - 391-7423.

TIPOGRAFIA - Vendo 4 balan-
cnhos de alto relevo, tf Afo»
so 229-6395.

TRANSFORMADOR - ASEA Tipo
278 n? 39244 - 112,5. KVA. Al-
ta 6.900 - 13.800v. Baixa 220
• 127. R. Prof. Paulo Aquiles
76 - V. Carvalho • 391-7423.

VENDE-SE MOVEIS DE ESCRI-
TORIO — Meias, cadeiras, pol>
tronas, cadeiras escolares • ar-
quivoj, o te — Motivo; desocu-
par espaço — Ver Av. Brasil,
12 698 - Rua Um, loja 102

—Mercado São Sebastião —
Tel.: 230-2543 - Tr. 2a..folra
i R. Dom Gerardo, 64 — 2?
andar - Tal.: 233-5025.

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO
PISCINA FIBERGLASS - Com

pouco uso medindo 2,50 X 2m.
alt. 65 cm. Perf. estado, ótimo
qualidade. Base 10 mil.
257-7058 Ofertas.

URGENTE - Vende-se madeira
usada para andaimes. Tratar
com Jacy. Rua General José
Cristino, 106.

Areia limpa
Para concreto, emboço etc.

Qualquer quantidade. Apa-
nhada 50,00 entregue na obra
100,00/m3. Tels.: 399-3557,
399-3637, 399-3475, 399-3446,
399-2818. Pasquale Mauro Mi-
neração. (C

Entulho
Retiramos. Também fazemos

aterro. 229-6607 e 249-9161.

TANSFORMADOR - Eletrical - -
Ref. Tramax n? 3725 75 tipo
T-100, Alta 6900-13800V. Baixa
220-127 - 112,5 KVA. R. Prof.
Paula Aquilei 76-V. Carvalho
391-7423.

I. GOVERNADOR - Vdo. tels-
fone residencial 396 - Inf. Av.
Paranapuan, 1621 - B - Tel.
396-8307. 

TEL. - 205-comercial. Particular
vende, bas 17 mil. Tel.
237-2686.

TELEFONE COMERCIAL - Caste-
Io 263. CrS 20.000,00. Dra. Mar-
ta Beck 237-5834.

TELEFONE - Plano de _Ex-
pansão, compro. Linha La/3"*
jeira. Dispenso intermediário.
Tr. 225-2229. 285-0598.

TELEFONE 280 VENDO. Port./
part. Tratar tel. 280-3621.

TELEFONE RESIDENCIAL - Co-
pacabana 2 57 Cr$ 15.000,00.
Dra. Marta Beck 237-5834.

TELEFONE -Linha 280. Vendo
p/ CrS 15.200 à vista. Motivo
mudança de residôncía. Tr. ho-
le e amanhã 229-9741 após
13h.

TEL. LINHA 32, o dono transfere
diretamente, tratar 232-0.746 -
motivo viagem — urgente.

VENDA - Americana Automatic
telephone Anserer — Secretaria
Eletrônica. Novo. Tel. 235-2413.

VENDE-SE telefone residencial
CTB, plano expansão 75, pref.
part,/part. Tratar tel.: 
288-8178.

VENDO tel: 224-0691 por 29.000
- Particular trat. 221-6689.
FRANCISCO.

A COMPRO - Vdo.
Tel. troncos CTB, Cetel.
Nilo Costa 286-1039
At. 22 hs.
ATENÇÃO - Vendo I4.5C0 -

27 - 67 - 87 - 47 - VERA -
287-5679 - 205-6023 -
267-1315.

ATENÇÃO -Chame
205-2508, Sérgio resol-
ve seu problema na
compra, venda e troca,
de seu telefone. Tron-
cos e PABX. Pag. à vis-
ta em dinheiro, diária-
mente das 8 às 22hs.

VENDE-SE tel. da
formações pelo
— Dcna Irens.

linha 232, in-
tel. 265-0675

269 - COMERCIAL Vendo ao
primeiro que chegar. Particular
para particular. 269-6155.

22 1 COMERCIAL -
Vendo por mudança de
lugar. 261-3462.

SOCIEDADES

IMOBILIÁRIA funcionando ad-
mite sócio tf ou s/ capital Di-
namico conhecedor^ ramo pf
desenv. negócio, ótimas con-
diç. lucros sigilo. Carlas para
portaria deste Jornal sob o n°
472.248-24.

UMA pá mecânica de pneus m/
Terex 7230 revisada a mais
nova do Brasil e uma pá meta-
nica cie esteiras 955 H, traba-
lhando - Telefone 228-9131
— Vendo.

VENDO MAQUINA HOFFMAN -
,Americana seminova. P r aç a
Barão Dru.nont, 27. Vila Isabel.
Tel. 288-9513.

VENDO sofá cama e 2 poltronas
500,00 - mq. singer ti pedal
e motor 500,00 R. Maior Barros,
32/202 V. Isabel.

Compressores
vendo:

1 Worlhington 10 HP-150 LBS
Cr$ 26 000,00 3 Wayne
5 HP-180 LBS Cr$ 10 000,00
cada — 1 William Thonsen 3
HP-150 LBS Cr$ 6 000,00 to-
dos com pouco uso perfeito
estado. Armep Plásticos —

Rua Gomes de Campos —

Pavuna — Transv. Rua Mer-
curió — Km 2,5 Via Dutra —

Dr. Jack - Tal. 3W-2721.

EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO
A PREÇO DE BANANA: Arqui-

vos, armários, cadeiras, kardex,
estantes, mosas reunião, pran-
cheias, birôs, mesinhas p/ te-
lef. etc. A partir do CrS 200,
aço, e mad. máq. escrv. e cale.
novo e usado. T. 252-3110 -
224-0506.

COPIADORA 3M - Mod. 209.
Vende-se, americana, usada em
perfeito estado. Hoie. R. Hu-
maitá,66 - Casa 5-202.

CALC. ELÉTRON. - Pro.ramával
bolso HP-65/ 9 memórias.
Qquer operação. Nova Comple-
ta. CrS 16500, Tal. 266.7014.

DEPOSITO MAQUINAS USADAS
escrever, somar, calcular, con-
tsbilidade, mimeóçirafos, off-set
e kardex. Atacado e varejo.
Rua Riachuelo, 373 — 59 andar.

IBM DE ESFERA - Nova. R. Pa.
dre Acholegui, 65/ 702 - le-
blon (Selva d» Pedra).

MAQUINA DE CONTABILIDADE
— Olivelti Audit (todos mode-
los). Compra, vende. Locação
ASSISTECNICA - Rosário,
99/69. Distr. OI ivetti-
Remington, Burrouçjhs, Facit. —
Telefones 221-9839, 231-2314,
231-1307.

SECRETARIA ELETRÔNICA -
Recebe e transmite mensagens.
Vende-se Cr$ 10.000,00. Tratar
Kátla 221-7345, 242-69S3 e
222-1383.

®
projeta

desenha
executa

instalações
elétricas

e hidráulicas
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DIVERSOS
BUFFET, BEBIDA
E CULINÁRIA
ATENÇÃO — Faço em sua casa

salgados e doces pf festas oni-
versário, reuniões sociais, casa-
mentos. ele. Tr. 2a. à óa.-feira
das 9 às 17 h. p/ tel. 226-1680.

BRACHIARA DECUMBENS
Sementes de ótima procedência diretamente do produtor, sem correto-
res ou intermediários.
Germinação garantida.
Rio: Cinal. Lgo. S. Francisco 26 gr. 310.
Telefones: 221-1278 e 221-1340.
ORAÇÃO AO ESPIRITO SANTO PASTOR ALEMÃO lindos filhote;

Espirito Santo, você que me es- 1 legítimos com 45 dias. CrS
clareco tudo, que ilumina todos

AVISOS
RELIGIOSOS
AGRADEÇO AO DIVINO ESPI-

RITO SANTO. Angelina de
Paula. ________

AO DIVINO ESPIRITO SANTO
agradeço à graça alcançada
B.H.K.

AGRADEÇO, .-.o Espirito Santo
as graças recebidas. L. R.

ÁBRADEÇO AO~iDÍVÍNO ESPÍ-
RITO SANTO A graça olean-
cada. Maria das Neves Eloy
¦Rodrigues.

As treze Mmas sabidas e enten-
elidas agradeço graça alcança-
da. Leonor.

AO MENINO JESUS DE PRAGA
— Agradeço uma graça. Dimá.

AO DlVÍNÒ ESPIRITÕ~~SÃNTÕ
agradeço a grande graça alcan-
cada. Maria Amélia da Silveira.

AGORA, para anunciai
em todas as edições do
JORNAL DO BRASIL,
basta telefonar para
264-9122. Horários de
ate,,dimerito: de 2a. a
6a.-feira das 8h às
18h30m. Sábado de
8h às 12h 30m.

meus caminhos para qce
atinja o meu ideal, você que
me dá o dom divino de par-
doar e esquecer o mal que me
fazem e que todos os instantes
de minha vida está comigo,
eu quero neste curto diálogo
ogr.ide:er-lhe por tudo e con-
firmar mais uma vez que eu
nunca quero me separar de
você, por maior que sela a ilu-
são material não será o mínimo
de vontade que sinto de um
dia estar com você . todos os
meus irmãos na glória perpétua
obrigado mais uma vez. (A
pessoa devora fazer esta oração

3 dias seguidos, sem dizer o
pedido, dentro de 3 dias s.rá
alcançada a graça, por mais
difícil que seja). Publicar Assim
que receber a graça. Per uma
graça alcançada. Martha.

DIVINO ESPIRITO SANTO Agra.
deço a graça alcançatia. M.B.

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
fazem c que todos os instantes
de minha vida está comigo,
eu quero neste curto diálogo
ôgradecer-lhe por tudo e con-
firmar mais uma vez que eu
nunca quero me separar de vo-
cê por maior que seja a üusão
matéria., não será o mínimo
da vontade que sinto de um
dia estar com você e todos os
meus irmãos na glória perpe-
tua. Obrigado mais uma vez
(A pessoa deverá fazer esta
oração 3 dias seguidos sem di-
_er o pedido dentro de 3 dias
será alcançada a graça). Agra-
deço graça arlcançada R.C.R.A.

legi
800,00 e uma cadela com 1
ano. R. Clovis Bevil.qua 139.
Tiiuca. 268-2396.

SETTER - Vendo 5 filhotes. Tra.
tar. Tel. 275-1163.

TV-KENNEL - Assista neste do-
mingo às 11 horas, na Rede
Tupi de Televisão — Canai-ó,
ao Programa extensão onde
serão apresentados alguns dos
melhores cães de diferentes

Mfa ç as.
VENDE.SE filhotes de Pastor

alemão puro lindos animais.
Vale apena Ver R. Maxwell 195
V. Isabel.

VENDE-SE fox Terrter pêlo duro,
macho (com pedigree) idade
— 1 ano e 6 meses Tel.
267-8449. 

VENDE-SE filhotes boxer, pastor
alemão, e doberman. Dona Ma-
riana 173-A — Botafogo. Fone:
226-6262.

VENDO FILHOTES pastor Manto
Negro macho/ fêmea. tel.
261-2567.

STA. TEREZINHA agradeço
graça alcançada. M. B.

^^ .tilurii a h.rt

INSTALAÇÕES
E MONTAGENS

•Ittricai • hidrlulícil ltda.
Av. Amaral Palxolo, 207 O. 702

Tal. 722-3390 Nltaròl -RJ.

INSTALAÇÕES
COMERCIAIS E
INDUSTRIAIS
CHURRASCARIA VENEZIA -

Praia Icarai, 75. Vende-se 4 re-
novadores de or, ventiladores,
forno pizza, diversas bancadas
Inox.

CABELEIREIROS E BARBEIROS -
Temos a maior variedade de
móveis. Vendemos a longo
prazo. R. Conceição n° 50. Tel.
224-7002.

FICOU mais fácil anunciar no
JORNAL DO BRASIL. Us.ndo
o novo Serviço de Classificados
paio Telefone. O telefone *
indispensável para a resolução
da maioria de nus negócios.
Ate na colocação de anúncios
classificados.- Com o Classifica*
do pelo Telefone, o novo ser-
viço do JORNAL DO BRASIL,
basta - voefi discar pira teu
anúncio ser publicado em todas
do você quiser usar os Classifi-
cados como elemento d» ven-
da, use sau telefone. Ele vai
ee edições sem perda de tempo
ou ajuda do boy. Agora, quan*
resolver mais negócios para
voe.. Classificados pelo Tele-
fone do JORNAL DO SRaSIL.
Classificados que vendem.
264-9122. Horário aiondimanto:
de 2a. a 6a, feira, das 8;00 às
is 12h30m.

INSTALAÇÕES COMERCIAIS -
E cadeiras de barbeiro. Vde-se,
melhor oferta. R, Conego To-
bias, 13-A - T. 288-2303.

SALÃO DE CABELEIREIROS E
BOUTIQUE - Vende todos os
equipamentos e instalações co-
merda U. Ver de 3a. a 5a. à
Av. Gerernário Dantas, 1.442-A.
Jacarepaguá.

SALÃO BELEZA - Vdo. barato
material usado completo p/
montar salão. Tel. 257-5031.

VENDO INSTALAÇÕES E SALDO
— De ótica, serve p/ outro ra-
mo. Traíar R. Toneleros 153 Io-
laC.

VENDEM-SE - Forno a óleo,
amassadeiras, modefadora, ci-
lindro, divisora, tabuleiros, íri-
gorificos, máquinas de cortar
frios e formas vitrines, assadeí-
ro de frangos na brasa, frita-
deiras etc. Ver à Praça José de
Alencar, 12, Catete. das 9 às
17 horas.

VENDO RELÓGIO DE PONTO
Rod-Bel novo, ac. oferta R.
Domingos Ferreira, 214 Fds.
Copa 236-7549.

SÓCIO p/ compras vendas, ad-
ministração de imóveis não p/
prática, basta boa aparência,
vontade, p/ ret. 5 a 10 mil
cruzeiros mensal. Tr. tel.
249-5940.

VENDE-SE máquina Olivetti Au-
dit-502 tf respectiva mesa, ca-
recendo reparo. Rua Imp. Leo-
poldina, 8/704.

VENDO 4 mesas securit ti
oadeiras p/ escrit. Pç. 6.000 -
Tel. 244-5455 - R. 39 Eduar-
do.

GUINDASTES
E TRATORES

TRATORES - Alugo para repres.
tratores mesa em escritório
c/ tel., máq. escrever, pf .. .
800,00. Inf. 238-8909.

APANHE SUATABELA
DO CAMPEONATO

NACIONAL
NAS AGÊNCIAS DE

CLASSIFICADOS DO

JORNAL DO BRASIL
um classificado de verdade

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

VENDE-SE PASTOR ALEMÃO -
Filhote fêmeas, manto negro
c/ pedigree 2 meses, R. Pinto
Teles, 1099. T. 390-9118. Jacaré-
paguã.

YORSKHIRE TERRIER TÒ4 -
vende-se filhotes, pais campe-
ões internacional. Pctrop. 2o.
à sáb. 0242-424175. Rio domin-
go 254-2296.

WE1MARANER - Excelentes fi'.
lhotes do Ch. Negão do Suma-
ré & Ch. Scudcshoo's Pepper
(importadaJ. Ambos BIS. Tels.
268-9981 e 268-2796. Todos os
di„.

Médico -
Veterinário

CP.MV - 5.0559
Rua Ma. Angélica, 175. J.

Bolanico. Cons.: 266-3558 e
286-5993. (C

AGRICULTURA E
IMPLEMENTOS

AGRÍCOLAS

FAÇO JARDINS E GRAMADOS
— Coloeiue ale_r,a nos seus
olhos. Ore. s: comp. Tel.:
391-7713. Wima. Todo o Gran-
de Rio.

Dormentes
Para cercas. Temos pronta

entrego. 229-6607 e 249-9161.

PROFISSIONAIS
LIBERAIS E
EQUIPAMENTOS
CONTADORA REGISTRADA

No CRC com capacidade admi*
nistrativ- para dirigir _ clinica
—Extge-se pessoa organizada —
Horário de 13 às 19 hs —
Entrevistas 2a. e 3a.-feira do
11 às 14 rs. Av. Copacabana,
1052 grupo 1205.

MASSAGISTA Jovem educada e
atenciosa. Especialista em relax
manual completo para senhoras
e cavaleiros a domicilio. Tel:
256-3118.

MASSAGISTAS HABILIDOSAS -
Moças jovens especialistas am
massagens, relax, completo p/
cavalheiros, Av. Princesa lia*
bel 350/1007 - 275-7648.

MASSAGEM - PI
mass. estéMca
ès 20. Sáb. 9
M

seu relax
manual das 9

18 hs. Av.
Floriano, 38/ 907, ___

MASSAGEM EM AMB. RÉO. c/
ar ref. e FM tf mass. jovens.
Mass. est. e relaxante. Álvaro
Alvim, 37-519 Incr. 58906300
sáb. das 10,00 às 19 hs.

MASSAGISTA DIPLOMADA Av.
Copacabana, 1085 s/ 313 das
9 is 21 horas.

PROFISSIONAIS
DIVERSOS E
EQUIPAMENTOS
A PINTURA FINA QU
REFORMA - de seu
imóvel V. pode confiar
à EMPREITEIRA MINAS
GERAIS 224-5596 - Sr.
Mi'anda. (C
ANOTO p/ 180,00 seus recados
telefônicos no tel. 252, diária-
mente das 9 às 18h30m. Tel.:
238-8909.

A DUCHA VIGOROSA
— Instalo alta pressão
em chuveiros..
256-2160.
A. DETETIVE PARTICULAR In-
vestigações sigilosas, métodos
modernos, longa prática, am-
pias referencias. Tels.: 263-5254
ou 242-5738. GONZALEZ.

AR CONDICIONADO - Central.
Manutenção, consertos, refor-
ir.a. ARTECNICA VITORIA
LTDA, Campo de São Cris*
tovão. 110. Tel. 248-8220.

AR CONDICIONADO - Mini-
Central. Splicl-System. ARTEG
NICA VITORIA LTDA, Campo
de São Cristóvão, 110, Tel.
248-8220.

Gado de leite
Vendemos vacas raçadas,

média 10 a 15 Its. Temos
também novilhas, novilhas
mojando e bezerras. Tratar
tel. 226-7335, a partir das 8
horas.

Grama
Em placa, e mudas. Terra

preta adubada especial, . . .

229-6607 e 249-9161.

DECLARAÇÕES,
EDITAIS

E LEILÕES
Aviso à praça
Monica S.B. Plotzky declara

que foi furtado no dia 11 p.p.
seu Credicard n.°
10307752021, não se respon-
sabilizando pelas obrigaq.es
em virtude de seu uso inde-
vido.

AR CONDICIONADO - Coldex.
Instalação, a-ssistencia técnica.
Revendedor autorizado. ARTEC
MICA VITORIA LTDA, Campe
dc São Cristóvão, 110. Tel.
248-8220.

CONSTRUÇÕES E REFORMAS -
Prédios, cosas e apartamentos.
Orçamentos grátis — Chame:
201-0069 - Sr. Américo. Ser-
vices honestos^

DATILOGRAFA autônoma, ma-
quina IBAA esfera, aceita Ira*
balhos em Português, Inglês,
Espanhol, plast-plato, stencil,
poliester film, etc. Traíar Rua
Barata Ribeiro 450 apto. 310. |
Copacabana, Rio de Janeiro —
Telefone 235-2139.

ESTOFÃDOR — Ref. moveis es-
tofados fab. capas ore. grátis
serviço garant. Sebastião, tels.
268-4694 - 258-5948.

FÃZ-SÉ contabilidade comercial
e industrial, mesmo atrasadas.
Tel.; 266-6589 - Sr Innocendo,

REFORMA DE COZINHAS E BA-
NHEIROS — Técnica c perfei-
ção. Preços módicos. Orçamen-
tos grátis. Tel.: 232-3982. _

SUPER-SINTEKO - Calafetagem,
raspagem para cera. Orçamento
sem compromisso. Recados tel.
232-2987. José Vieira.

Prodec
Consultoria P/ Decisão

S/C Lida., comunica que foi
extraviada a Ia. via da guia
de deposito n.° 5306/75, no
valor de CrS 5 000,00 ref.
caução para participação da
concorrência 75/75, Lole 33.
do DNER.

Declaração

DECLARO para os devidos
fins e direito que foi extravia-
do o carimbo de autônomo,
inscrição n.° 883682.00, em
nome da firma CORNELIA
ANN DILLABOUGH ZEKIAN e

que o Sr. Paulo César Bruce,
não está autorizado a tratar
de nenhum negocio com o
referido carimbo.

Rio de Janairo, 16 de Se-
lembro de 1976.

as) Cornelia Ann Diltabough
Zckian - CPF-027748797/87.

(C

ANIMAIS E
VETERINÁRIA

ALÇAPÃO — Vaso, adubo, se*
monte, inseticida, aquário,
bomba, filtro casa cachorro,
comedor, ração, remédio, co
leira, guia enforcador. CÃES.
Pointer, D a I m a t a , Pequinês,
Fox. 7 Setembro, 181/ Esti.
Galeão, 2.175. (C

AFGHAN HOUND - Raça nobre
machos e fSmeaa — 2 m. —
Podigree BKC — lindos Av.
Gerernário Dantas 1.188 Jacaré-
paguá tel. 266-4014.

ATENÇÃO, Gir leiteiro: 32 mag-
nificos touros à venda na Fa-
zenda Capeia, km. 125 da Ro-
dovia BR-101, Casimiro Abreu,
RJ. Ssleção Enq. Agr. João
Buchaul, T. 247-8890.

BASSET HOUND - Os orelhu-
aões. Tricolor. Machos e
fêmeas . ¦ Belíssima ninhada.
Excelente pedigree. Tratar Av.
Copacabana 1344/ 1C01.

BOXER CANIL TIRÒLEZA, Terc-
sópolis Sitio Manacá. Estr.
Quebra-Frascos fone 742-2904
vende filhotes exc. Pedigrees

JSKC.
BOXER — 2 meses com cxclen-

te pedigree filhos de campeão
europeu c nacional. 399-0383- _

BOXER vendo filhotes ma:ho
e fêmeas, p3is premiados netos
do campeão Frevo do Iguaçu
Rua Barbosa 167 - Fundos
Csscsdura Tei. 249-7815.

BASSET HOUND - Ninhada exc.
pedigree. R. Cosme Velho, 44/
802J

CRIAÇÃO DE ANIMAIS - Aulas
teórico-práticas, aos sábados e
domingos, na parte da manhã,
na Eicola d e Horticultura
"Wencesláo Bello". Av. Brasil,
9727 - Penha. Fone. 260-2633
- Matrículas até 24-09-1976.
Ambos os sexos: 15 cursos di-
versos.  

CAVALO PURO SÀNÓÜE -
Vende-io lindo puro sangue,
prata, 9 anos ganhador, filho
de Astro e Emsembte e sendo
neto eterno de Nearw e Rose
Legend, cs cavalos do Século
na Inglaterra. Tratar na Fazenda, _.„__„„ ..,,.„
Club Marapendi com o Ten. | PASTOR ALEMaO
Portllho.

ano P

DOBERMAN filhotes 1.000 lindos
e uma cadela adulta 1,500 s/
re_. ótima vigia. 288-3815.

DOBERMAN - Vendo 3 meses
motivo viagem. Pedigree cam-
peões. Rua Caniú, 73, próx.
Retiro dos Artistas, Jacaré-
paguá. Sidnei.

DALMATA MARROM - 2 meses,
vacinado. Rua Leandro Martins,
5. Fone 223-2309. Domingo até
13 horas.

DALMATA - Ninhada 45 dias.
Filhos ' de campeão internacio-
nal. Pedigree BKC. Ótimo p/
exposição. Tel. 275-3662.

DOBERMAN E P. ALEMAO -
Lindos -filhotes exc. pedigree,
filhos camp. 500,00 Joaquim
ou Toínha R. Pedro Ernesto,
95 - Saúde - F. 243-7892.

DINAMARQUÊS ídogue alemão)
canil llh.» de Guratiba Tel.
394-2438 - Da. Márcia Vendo
só para quem mora em casa.

DÃÍMATA - P? acasalamento,
tenho belíssimo exemplar cam-
peão, pedigree BKC. Procuro
fômoa. Tels. 2 3 8-3891 o
238-9104. Vanda.

DOBERMANN - Vendo com 3
meses meio. TeI. 249-4598.

DALMATA — Balissimos filhotes,
s/ defeito, exc. p/ exposição,
pedigree BKC, pai campeão,
no local. Tel. 2 3 8-3891/
238-9104.

FILA BRASILEIRO - Vdo. filho-
te« de ninhada lindissima ;e!e-
visionário ¦ tf pedriqrce. Fone
^56-1514.

FILA FILHOTE. 
'CANIL 

RIO NE.
GRO. Reprodutores Campeões.
— Est. Covanca Jacnrepagui
392-8386 ._ 255-1838.

FUHOTE ROTTWEIIER (alemio).
de casal premiado, favor tel.
232*9372. horário comercial,

"FIÍÃ BRASILEIRO" Fi-
lhotes tigrados com óti-
mo pedigree. Tel.
718-3759.

Ao comércio, bancos
e repartições

Restaurante Paulista Limitada, Lavanderia Pialã

Limitada e Carreta — Churrascaria e Restaurante Li-

mitada, por seu sócio-gerente, tornam público que
em razão de incêndio ocorrido nos seus escritórios,
sito na Rua do Rosário, 133, no último dia 13 cor-

rente, como o atesta o registro da respectiva ocor-

rência, ficaram totalmente destruídos os livros fis-

cais e comerciais, talões de cheques, faturas, notas
fiscais, contratos, guias cio INPS, FGTS, PIS, ICM,

I, RENDA e demais documentos referentes as firmas
e aos seus sócios.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1976

(a) Raul Pires da Aragão a Melo

Conselho Regional
de Psicologia

5.a Região

Edital de convocação
O CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA -

5a. REGIÃO, no uso das atribuições conferidas pe-
Ia Lei n.° 5766 de 20/12/1971, convoca todos os
Psicólogos inscritos na Região (Estado do Rio de Ja-

nciro) para Assembléia-Geral Ordinária a realizar-se

no dia 20 de outubro do corrente ano, no Auditó-

rio do Ministério da Educação e Cultura (MEC), na

Rua da imprensa n.° 16.

A Ordem do Dia será a seguinte:

Sede do CRP/05;

Fixação da tabela anual de taxas c emolumentos

a ser submetida ao Egrégio Conselho Federal de

Psicologia;
Relatório das atividades do ano;

Assuntos gerais.

A Assembléia-Geral terá início ás 20:00 horas,

em primeira convocação, com "quorum" legal de

maioria dos Psicólogos inscritos ou às 20:30 hor3s,

em segunda e última convocação, com os Psicólogos

presentes.

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1976

(a)

Por Isabel Adrados Ruiz
Presidente

Therezinha Lins de Albuquerque

CÃO DE CAÇA «mer
thound muito bonito _ raro —
Vende barato lindos filhote;.
CrS 800 deoois de 3 hs. Av.
Cop. 374/305.

COCKY - SPAIN vendo amarelo
— Macho 4 me:ej. Tel.: —
249-4484 - Jorg. - Até 12
horas.

CAVALOS ÉGUAS E POTROS -
Csmpo';n_ Msngalarga, vendo,
registrados, -exposição e reprr-
dutores. Te!.: 255-3540 c
255-0736. Fon oura.

COCKER 
"ÍNGLES 

- Venda-la ti-
lhotes c/ podigree, registrado
MC. Bss. CrS 1.500,00. Tel.:
_2£8^48_1.
CANIL VON KRAMER - Vende-

Buldog tnglês, CocVc Spa-
niel, _ Doberman e Pastor
Alemão. Unrng^m de campeões
Rua Nelson ?er\n, 107. T.
727-0019.

CANÁRIOS - Vermelhos e cot-
'Si n*on;cs c^sair mantos.
R. Marquês de Abrantes,
218/501 

- 205-3578.
DOO ALEMÃO - Pretos. Reais-
trado; BKC Vacinados, oreíha;
cortadas. Ot'Tio occíiqree. Ver
Ladeira do Russel, 37.

Filhote-, c/
pedigree. Rua Comandante Ru-
ben Silva, 398. Jacarepaguá.
Freguesia. Tel. 392-3171.

Declaração à praça
cartão credicard

GILTON CERQUEIRA CARVALHO comuni-
ca aos Estabelecimentos filiados ao sistema
Credicard o extravio do seu cartão número
03.17815.01.3, não se responsabilizando

PASTOR ALEMÃO F iho es puro!
de 2 meses. Ei!. Rio Grande.
1501 Rua 3 casj 243. Jacaré-
pagui. 500,00 e«la 392-3332,

PASTORES - Ultimas fêmeas.
Espetaculares. Pais ei pedi-
grée 500,00. R. s. Sebastião, DOr qua|quer compra efetuada através do re
338. Petrónolis. Tel. 42-6970. V • \- _¦ _i j .

pássaros ali. c.tagori.. Vendo ferido cartão a partir desta data.
hoie e amanhã, Tel. 234-0145 I
- Soares. '

Departamento Reaional do SEWÂI - RJ
Tomada de preços para equipamento gráfico

O SENAI DR/RJ está realizando tomada de preços, para
aquisição de máquinas destinadas ao seu Centro de formação
profissional de artes gráficas, devendo os interessados obter in-
formações e exemplares do Edital N.° 9/76. Na Rua Mariz e
Barros, 678 — 5.° pav. Seior de Compras, c/o Prof. Nunes ou
Sr. Wilson.



© UTILIDADES E DECORAÇÕES CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, sábado, 18-9-76 f) }}

33__í_l!_2_m____Z_l_WSBis_i

UTILIDADES E DECORAÇÕES
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QUE DESEJAR
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Colchão ,*
Redondo

VÁRIAS EUEUSSIMAS
PADP.QNAGENS

AMPLO ESTACIONAMENTO
SEMPRE COM UMA VAGA PARA O SEU CARRO

\m_mzn^j
Óe.29^6<j.5rêlraaté20h3.
¦- Sábados-até 18 hs.

MÓVEIS E
DECORAÇÕES
ATENÇÃO — Compra.se móveis

usados. Salas dormitórios coto*
nial rústico, chipandale, mar*
fim, duplex, arca cadeiras pago
bom. Tf. 232-0111.

ATENÇÃO - Vendo tudo du-
p!ex 3 e 4 portas 1.800, dormi-
tórios 950, guarda-roupas 430,
arcas 750, mesas redondas 550,
cadeiras ' 1C0, camiseiros 250,
bicamos 550, boliches 450, co-
pas fórmica 750, estofados 480,
camas 200, e outros. Facilito
carreto. R. Inválidos, 59.

ARMÁRIO EMBUTIDO - Usado
2.30 por 2.80 mts. 9 gavetas,
espelhos, sapateira, etc. Base
4 mil. Tel. 255-:828.

ARMÁRIOS DUPLEX - Em core-
jeira, adquira os melhores em
div. tamanhos, coma casal CrS
990,00, (facilita-se). R. Cond.
Bonfim, 1062.

ARCAS VINHATICO COl. - CrS
2.160, mosa jantar CrS 1.380,
cad. CrS 380 e também em ce*
rejeira. (Facilita-se). R. Conde
Bonfim, 1062.

ATENÇÃO — Compro dormitó-
rios. Todos estilos, salas colo-
niais, renascença, duplox arcas,
p. avulsas. T.I-J32-3988.

AMERICANO, que se retira -'en-
de: móveis, objetos de arie fwi-
tiguidades. Ruo Nascimento SN-
va, 378 1? andar. Ipanema.

BALAÜSTRE, colunas armários
divisórias tudo em madeiro de
lei artesanal e artístico. Visite
nossi exposição. Podemoi
fazer tudo que embeleza seu
apòr.amenlo, casa ou escritório.

__ToJ. 260-6964 - Rua 7 dc Mar-
ço, 426 (paralela à Av. Brasil
antes da entrado para a Ilha
do Ge vernador).

CONJUNTOS ESTOFADOS - To-
dos em coure atonado, mod.
atuais, fabr. prop., desde CrS
10.200 (facilita-se). R. Conde
jlonfim, 1062.
ARMÁRIOS EMBUTIDOS a es-
tanle e cozinhas. Orçamentos
s/ compromisso. Tels. 265-5707
/ 283-3350.

Direto da
fábrica

Duplex Jacarandá,' 2, 3, 4
5 p. — 2 300. Arcas 2, 3
4 p. — 980. Camas Diver-

sos estilos — 350. Mesas con-
sole, elásticas, oval ou relan-

guiar, joc. cerej. — 900. Ca-
dniras diversos modelos —

200. Estofados luxo — 1 450.

Bicamas consoles — fórmica
— mesinhas. Est. Vicente de
Carvalho, 19 — Vaz Lobo, (C

DECORAÇÃO - Fabricamos
qualquer peça em madeira que
complete sua decoração: treli-
ças, divisórias, balaústres, etc.
Rua 7 de Março, 426 (paralela
à Av. Brasil, pista da direi.a,
antes da entrada para „ Ilha).

DUPLEX 4 R. - Fórmica, jaca..
randó e dormi, casal cavíuna.
246-4663 Sr. Rubens.

Ou
__w> DDTizacão

227-9797
INSETIZAN

Um pouco mais caro
mas muito melhor

ESCADAS CARACOl - Rosáseas
bancos colunas canhões p/ jar-
dins modelos c/ mais de 2C0
anos R. Quintino Bocaiúva 119
Tel. 791-0027 Nilópolls.

Fabrica
APREÇO
ATACADO
Mesas de 850 p/ 650
Cadeiras de 250 p/195
Arcas desde 850
Duplex desde 1950
Armários Embutidos
980 o m2.
Grande variedade de
peças avulsa,:
camas, colchões, estan-
tes, etc
A vista ou 4 vf zes
tem Juros
de 2» a 6a até, 19 horas
sábados art 17 horas

I !'ass.igem.17l '246. 'ÒSÍ

FAMÍLIA ESTRANGEIRA voltan-
do vende saia jantar estilo Luiz
XVI com console, tampas mar-
more italiano, incluindo 10 ca-
deiras. Tel.: 286-4480.

FAMÍLIA EM MUDANÇA de par-
tida vende tudo. Tratar
255-9573 - Teresa.

GRUPO ESTOFADO cm curvin.
Estila Inglês, vendo 3.000,00
- Av. N. S. Copacabana, 1246
aplo. 203.

GUARDA 
~RÕIJPÃ~~d." 

Tol . 250,
1 estrado casal, c, co.chão 250,

A MINI-C0IFA DA HABITT
ACABA COM O C0F-C0F NA COZINHA

jflKSffjfr-aK M^Tmmm\MmmW\M^^^mT

Tchau pra fumaça e gordura
Tchau pro cheiro c calor.

Ar puro em sua cozinha e sempre renovado,

_7\ ORÇAMENTOS S/COMPROMISSO 
^^

CAMPÀNULAS EM COBRE BATIDO.
FIBRA DE VIDRO. AÇO INOXIDÁVEL OU
ESMALTADO. VARIAS CORES.

^ 
Jf% Tels. 227-3580 e 227-3490
mg? MINI-COIFA

Un EXAUSTAR

' 
COZINHA

,E BANHEIRO

Jrvm R.TEIXEIRA DE MELLO, 31

ARM. EMB. - COPA COZINHA. ,,-
MELHOR PREÇO E QUALIDADE C/
PRAZO MINIMO. FABRICA
R. SIQ. CAMPOS, 143 SLJ. 46/48

(Subir escada rolante) cvim
ARMÁRIOS EMBUTIDOS

GRÁTIS: ORÇAMENTO E COLOCAÇÃO
ACEITAMOS ENCOMENDAS

4 a 12 PORTAS
PARA PINTURA
l.lOO, mZ
FABRICA pt MÓVEIS ,

BOTAFOGO
RUA FREI CANECA. 61

Telsl 222-6657¦•:'- 232-3688
AIS NDF SE A DOMICILIO

CAVIUNA— LOURO —CER.EJ.EIRA

Casas
Arnaldo
ESPECIALIZADA EM

Estofados finos em Couro e
-;í Móveis de Vinhático e Imbuií

"10 MESES SEM JUROS""
RUA VOLUNTÁRIOS OA PÁTRIA, 357

Tels: 246-2552 a 246-3788

pel. 264-19-17.
eryea<
Ga.. Soca, 524

moda 5G0, oerüead. d 3 es-
sl. 

'"

ci i.
GRUPO eslofado Í.5C0 sala for.

mica completa sofá 2 lugs.
2 tap. p/ lado cama mos. d

J. m.irm. T. 236-4065.
LUSTRES DE CRISTAL - Vendo

2. Porta de ferro trabalhada.
Ver à Ru.l Franci^o Sá, 105
203. Copacabana.

M1SA REDONDA co no\: s ca
d»lrn 850 c.-rro ôc chi, jac.
351 Mes.i cozlnra 

'.53. R. Si-
queira Campos, 232 ap. 8G3
Copa^  

COLCHÃO ORTOPED1CO
Agora em Copacabana. Comparem nossos

preços. Entrega imediata. Também sob medida.

Temos colchões espuma, crina, etc.

Tel.: 255-5850

mmm
TINAS Decorações Palmenta

Ltda
S°bm^ida^rero de Fábrica ft. s, ue!ra Campos> 143ORÇ. S/COMFROMISSO _ s/.^83 Te|. 255^465

^DRAGOM
DISQUE. 257-5641
REFORMAS E
DECORAÇÕES LTDH.

REFORMAS EM GERAL
DECORAÇÕES

•PINTURAS
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS

? Garantia integral em todos os serviços O
¦ Av. Copacabana, 796 s/408 ¦.

DIRETAMENTE "\

DA FÁBRICA *

252-5696
Duplex, Arcas, Camas,
Mesas,

Rua do Riaclutclo, 121-A

MOVEIS DE QUARTO laqucsdo,
comoleto, bom estado. Vendo
1.500,00. R. Agostinho Mene-
s;:, J9_fPto._l01 ^-_Tijuca.

MESA JACAR. cl 6 cad. crista-
leira antiga, mos.is later. cen-
tro. Vdo. R Maestro Fco. Braga,
502/203. B. Peixoto. Copa.

MOTIVO MUDANÇA - Vendo:
Dup ex j«., cjma, cohhãa,
cortinas, arca, mesa red. cad.
Dalinha, estante, espelho cris-
ti'.f mesinhas, etc. Av. Copa-
«.ban;., 905 apto^W).

MOVEIS ANT. - VdD. 2 çjuar.
da-roupa, 1 penteadeira todos
espelhados c cristal bisotê.
3.000, ou melho- oferta. R.
das laranjeiras 20. 2C5 2617,
Sebastião, das 11 ài 18h.

ARCA 3, 3, 4 PORTAS A
I CONSOLE C7ESPELHO PARTIR DE 950,

i .lj.- i „ fl, MESA REDONDA áta^l-r? i ¦gb^r»te=(J 620,Jr\ lj [
IdUPLEX 2, 3, 4 . 5 PORTAS "°EIRA MARQUESA 165,.

»A PARTIR OE 2.000,
ií ,-s CAMA COLONIAL 750,

1 RUA ARQUIAS CORDEIRO, 478 M
^^ SE0UMDA A SAnAOO DAS 8 HS. AS IS H- rf^LW

MAZOMB.Q

Portas p/box, fechamento de áreas, basculantes, portas
sanfonodas, janelas, persianas, portas de pia, reb. de teto,
grades de proteção, coberturas, portões elevatórios.
PAGTP FACILITADO - ORÇ. SEM COMPROMISSO

Sáb. até às 15 horas
R.S. FCO. XAVIER - TEL: 264-9225 254-4654

WSfSSM
A MAIOR
FEIRA DE
MOVEIS
DO RIO

EIS ALGUMAS
OFERTAS

TU00 COM
30% OE

DESCONTO.
,00 MAIS.'

FABIANO fabrica para vários preços,
e não, para varias qualidades

ATENÇÃO
fiOMENTê POR

l;! €^ T$6*

RUARBAROUM i! «.Hr*Í,ÇSs:
E CAMA CASAL F=4=t?Vl- •' "

AP€ims _|i'uii. 
•'''..i,'V.:l 

1.800<P2^¦•'»»» ^%-'bf<-',_Zb-~^~*-*'

Mesa Redonda
ELASriCA-JACARA.Jn.V-l.l.

Dct5e0i>on900
Cadeira Marquesa

JACARANDÁ" í
nE49€:PUii195

Cama-Linha Reta
SOLTEIRO

i»eeO>aH350

FfiBRICfl DE MOVEIS

Bftuffl^
canape--marqufsa

i:eT;560'poh990'
cama-linmarkta CABAL

»r"9OOi.OT!450
MESA CONSOLE -JAC AH ANDA'
i.io E i oo-ijtWO&i-QR800

R.CARIOCA. 72-76
TEL.S32-05O5

FABRICO:
R.ENALBO SANTOS. 857

TEL.249-1902
CAVALCANTI

PAPEL DE
PAREDE
LANÇAMENTO 76
VJLCATEX
Orç. s/compromisso

Tel.: 236 7794

PORTAS COLONIAIS - As mais
belas porra* e portões, em
madeira de lei. Trabalho ar-
tesanal para «mbelezar sua casa
ou apartamento. Também temos
esquadrias coloniais. 260-6964,
Rua 7 de Março, 426 (paralela
j Av. Brasil, antes da entrada
dí Ilha. Vá pela pista da direi-
ta). ¦

REFORMAS cm geral, aptos,
casas, portarias de edifícios
etc. decoradora d equipe es-
pecializada executa a preços
convidativos s/ cobrar projeto
b assistência. T. 236-4065 Dec.
TEREZINHA.

_Wm
MOVEIS DE ESTILO EM:

VINHÁTICO
E CEREJEIRA

%^

y/?, Magalhães Couto, 6_J

SALA JANTAR mesa 4 cad., bu-
fet clássica, fino gosto, g. rou.
pa, 3 p. escuro, cama. turca
casal, cortina palhinha 3 x 3 R.
Bolivar 54/ 705.

SALA DE JANTAR grande 8.0C0,
grupo esrofado 1.700. Rua
Maestro Vila Lobos, 95 C-02.
Não rem telefone.

SALA COLONIAL Luiz XV 12
peças em perfeito estado.
Único dono. Vende-se a pessoa
de bom gosto. Rua do Café
n9 94 antiga Caraúba. Rocha
Miranda pço. 35.000,00.

SAN
MARCO

Lustres - Abajures

Luminárias - Apliques

Clássicos - Modernos
Colonial

colocação gratuita.
3as. a 6as. aberta até 22h.

iAv. Ataulfo de Paiva. 470 lj. C/
\Jel.: 294-2167 - Lebion^/

TAPETES PERSAS - Vendo 3,60
X 2,60, 2 X 1,40 2 X 1,35, dois
menores R. Guimarães Natal
23/502 Tel. 237-8069 236-0188.

TAPETES PERSAS - Grandas •
pequenas, novos e velhos, com
garantia somente em STRAND.
Visconde Pirajá, 437.

TAPETES PERSAS - Usados
compro, pago bem. Grandes
ou pequenos. Atendo s/ com-
promisso. 267-7371 e 227-3480.

URGENTE - Guarda-roupa du-
plex laqueado c/ 5 portas,
muito bonito. Belfort Roxo n9
40/602. Cop. Tel.: 275-0827.

VENDO, grupo estofado e es-
tante. lei. 275-8936.

VENDO cama solt. nova c/ 3
gavetões, colchão Anaton, CrS

1 600,00. R. Sen. Verqueiro,
135/1101. Tel.: 265-3923.

VENDO UMA BERGER - Uma
escarradeira e outras peças an-
tígas. Tratar Rua Ferreira de
Andrade, 778. Caibambi.

VENDO — 2 estantes escuras:
3m x 1,85 e 1,60 x 2,30m. CrS
800,00 e Cr$ 500,00. Tratar
264 1156.

VENDO — Sofá e duas poltronas
de courvin. Telefone 236-1919.

VENDO mot. mudança — Cama
jacar. c/ colchão, cons. mesa,
4 cad. 2 poltr. o 2 mesas late-
rais. Tratar Av. Copacabana,
1.202/204 fundos.

VfNDO sola de jant r leor mír-
ítm c/ caviuna). Tratjr p/ tel.
2' ',-9663 c/ Valdir, ver sáb.
ou domingo. ^^^

VENDO por motivo viagem uma
mef.a redonda de jacarandá
com quatro cadeiras medalhão
por CrS 10.0CO. Um grupo
Luiz XVI damasco em cerejera.
Por CrS 30.000,00. Duas mesas
laterais em ouro velho com
mármore por CrS 1.500,00 ( ca-
da ). Tratar tel 237-2264.

VENDO duas poltronas C r S
2.000,00 a uma cadeira vinh.
e couro CrS 650,00 perfeito es-
lado. 267-7621.
VENDO motivo mudança saia
jacarandá 1 guarda-roupa sol-
r^iro uma cod3 em fórmica
mesa elástica bufê 6 cadeiras,
urgente. Rua Vcncerlau 75 ap.
60! - Méi.r.

VENDO urgente armário dupiex
usado 5 portas, jacarandá —
Aceito oferta. Rua Rischuclo,
154/507. Ver sáb/dom.

VENDE-SE ledos os moveis -
« miudezas. Mascarenhas d*
Morais, 124/ 203 dai 10 h. em
diante.

4m* BOX
EM
6

DIAS
rFECHAMENTOS DE ÁREA - BASCULANTES

JANELAS - ESQUADRIAS EM GERAL
PAGAMENTO FACILITADO

Rio — Av. Lobo Júnior, 1934 Tel.: 280-9317
Petròpolls - R. João Pessoa, 205 — Tel.: 42-5969

Cert. de garantia. Ore. s/compromisso

LIVRE-SE DELES!

Guarde bem eslas terríveis li*
guras.

Da esquerdo para a direita, ai
estão:aBarata Aikinojo;o Rato Kid;
o Mosquito Drácula; o Cupim Do-
molldor; o o Traça*Tudo:

Q SANHAS

Uma quadrilha de rrtaKeitorea
domésticos, especialistas em torto
tipo de destruição.

Se algum deles aparecer em
sua casa, náo perca tempo. Cha-
mo imediatamente S22-1123 c Sa-
nitas os liquidará para sempre.

Imunizações e Ignifugação
Rim rtLis Marrecas, 36 - ür. tn;:

Tels.: 222-1123 e 242-1531

MOVEIS TIPO AUSTRÍACO

GIRAUmOvèis e iht Díor-aç.no ji."RUA HADDOCK LOBO. 73 - TU. 248-2528

PORTAS DE TODOS
OS TIPOS EM FERRO'

E ALUMÍNIO

;Apa Metalúrgica Ltda" 
R. Bráulio Cordeiro, 389
Tels:261-412?/261-4368

Esquadf.f r0|

PARE, DEITE E VEJA.
Fábrica de Colchões Ortopédkos
599,°°Çasp| 499.00SoHeiro

BRINDE. ^TRAVESSEIROS
RUfl HMERICO8R0ZILIENSE, 283 (ES0.6S-

TRRDfi OO PORTELS)MROUREIRH
tel. 359-3440

SCALU - Revestimento e Decorações Ltda.

Reformas- Revestimentos
Papel de Parede - Tapetes
Pisos - Decorações - VulcateX

4*
R. SIQUEIRA CAMPOS, 215 - Li C

TELS: 237-6231 256 4757

¦ PAINÉIS

HPEÇ4RI4
¦ GALERIA ¦¦BANDOÜX

CORTINAS SOB MEDIDA—
R. Dias da Rocha, 20 - Lj. C
Tel: 255-3650 e 256-2382 __á

VENEZIANAS e ESQUADRIAS
aLÜMIÍMIÒ ANòplZADO ;:

D
R. i-
Tels:

PORTAS PARA BOX
JANELAS, GRADES,
BASCULANTES
FECHAMENTO DE
ÁREAS E VARANDAS

ameiras, 26 — Fundos
391-24W 20S3619 275-3537

„ i .

VENDE-SE - Poltrona grande cl
eslofamento napa' marrom,
Cr$ 1.500,00 e mesa.cenlro c/
pedra mármore, pés trabalha-
dos em abacaxis CrS 2.000,00.
Ver R. Santa Clara, 377/704.

VENDO. Tapete 10m2 arraiolo
15 mil, 4 cad. braço 6 mil
cads, cama casal, gr. fino estilo
4 mil. R. Ant. Parreiras,
14B-603.

VENDO Duplex d cama e
móveis de sala estilo império,
mesa redonda. Tel. 284-1564.

VENDO Sala de jantar, nova,
mesa crista!, pés cromados, seis
cadeiras forradas de veludo.
Fone. 247-7738.

VENDO ESTANTE CAVIUNA
2,50m/2,50m bem dividida. CrS
5.000,00. Aceito oferta. Min.
Corrêa de Melo, 70/202 Lebion.

VENDE-SE uma cama casal o um
armário de uma porta. Tratar
pelo tel.t 205-2469.

VENDE-SE 1 ARMÁRIO pequeno
de marquiterie autentico e 2
cadeiras douradas. Tel.:
227-9022.

ELETRO-
DOMÉSTICOS

AR CONDICIONADO - GE, 1
HP, 10.000 BTU, pouco uso,
perfeito, oportunidade. 1.700
cruzs. Tel. 227-1915.

AR CONDICIONADO -Aluguel
de aparelhos. ARTECNICA VI-
TORIA LTDA, Campo de São
Cristóvão, 110. Tel. 248-8220.

CONJUNTOS DE SOM 3X1-
Sony HP 319 e outros conjun-
tos e aparelhagens baratissimas
nas embalagens. Garantia e as-
sistêncía técnica permanente.
Rua das Marrecas, 36/606.

VENDO BARATO - 12 Apare-
lhos ar cond. Philco I HP 110
W. Tudo novo. Cr$ 1.750, cada.
Praia de Botafogo 340 Li 9
Botafogo.

VENDO geladeira GE. 12 pej.
particular á particular Tel.
284-1564.

SOM, IMAGEM
E ÓTICA

A. A. COMPRA - VENDE -
TROCA. Máquinas fotográficas
objetivas, acessórios. Paga bem
à vista. R. Ouvidor 130/308.
T. 232-4645.

A M P LIFICADOR DY-
NACO - Mod. SCA-80
Q. Vdo. novo.
246-0491. Ricardo.
APARELHAGEM DE SOM - So-

ny, SPQ 400-A c/ toca-discos,
4 caixas de som AM e FM este-
reo. Vende-se ou troca-se p/
carro ou moto. Tel.: 396-1020.

ASAHI PENTAX ES II, com tele
2C0 mm, wide 35 mm, acess.
tudo CrS 11.000. T.: 226-2831
— Carlos ou Mário.

AMERICANO saindo vende San-
sui QRX 6500 Quadreceiver 18
m Garrard zero 100 c c/ Stan-
ton 681EE 4.5M par KLH 5
caixas 8 m par KLH 23 caixas
5 m Heathkit AA 15 amplifica.
dor 3 m Kenwood KX 700
deck 6 m KLH sintonizador 2
m Asahi F 5 m Canon 814 4m
outros equipamentos som e ci-
ne discos. Sexta, Sab. Dom.
10-16 horas Rua C u p ti r t i n o
Durão 45/ 405 227-2025.

AtíAI - TAPE DECK, rolo mo-
delo 4000D pouco uso Cr$
3.500,00 Rua Ministro Viveiros
de Castro, 15 aplo. 901 das 15
hs às 18 hs.

AMPLIFICADOR K e n c o o d
KR-4400 e 3400 AM/FM, I. deck
Harman Kardon HK-2000 novos.
Tel: 232-0419.

AMPLIFICADOR - Revox A-78
MK II - 100 W - Sansul 6060
AM/FM 180 W - Thorens TD
125 MK II caps. Ortofon SL-15
E c/transf. Tuner Marantz 150
c/osc. - Caixas JBL - L 100
e Advent. Tel. 257-6972.

AMPLIFICADOR - Kenwood KR
2400 AM/FM stereo 62 watts
novo por CrS 3.950. Rua das
Laranjeiras, 43/508.

APARELHO DE SOM National
3x1. Vendo na embalagem.
350-2459.

AMPLIFICADOR MX-150 stereo
profissional c/misturador — 150
w — 2.000, i vista R. Iriguaçu,
461-BG.

BEAULIEU 4008 ZM II Super 8
profissional sonora vários aces-
sórios, ó meses uso Cr$ 35.000
265-4841, 222-3434.

COMPRO TV TELEFUNKEN - A
cores, pago até CrS 2.500,00
e preto « branco a*é CrS
250,00. Tei. 267-5113.

CANON FTB novo e usado com
acess. 267-6514. Viajando ligar
qualquer hora. __^__

COMPRO, troco, vendo. Nil:un
F-2 - FT-2 - Canin - EF
F-l - F.T.B. - Mincltl -

XE1 - 303B - O^mpus -
OM1 - Pentax - KM - M.i-
myií — Rollei — Yàsh ci. Am-
pliadores — Serv.-!.ib. — P/B

Colorido c/ desc. 10% -
Fumadores — S/8 — Canon —
814 - 10114 - Nikon - Rio -
Projetores ~ S/8 — Sonoras

mudes — várias objetivas
G/ angulares — Teles —

Zoom — Amplificadorís — ro-
cc-disco. Toca-fita — Càixa:-a-
cúaticas — i\u» Buenos Aires,
241. Foto Dino - R;o. 1 ti.
2.'1-5630 - 221-3949.

ESTÚDIO DE 16 CANAIS r
Vendo equipamento de estú*
dio de gravação ultra-profis-
sional constando de gravador
Ampcx MM-1100 (16 canais!
DBX 216 Noi(e Reduction Sys-
tem {16 canais), console de 16
entradas e 8 saldas, 5 micro-
fones Sony, condensadores, 12
fitas Amçcx 2", fita de teste
Ampex 2'', 12 rolos de fita
leadar 2", e um Eriitsll 2".
Preço total CrS 1.800.000,00.
Tel.: 227-2467.

FAIXA DO CIDADÃO - Trans-
ceptor Realistic IRC 46 AM/SSB
23 canais, 110 e 12 volts. Lindo
painel com controle deslizante,
Vendo também Walkie-talkíe
Realistic. 23 canais 5 watt, —
Tel. 274-1B15.

FAMÍLIA ESTRANGEIRA voltan-
do, vende objetivas e teieob-
jetivas. Asahi, Pentax. Tudo no.
vo. Tel.: 286-4480.

FAMÍLIA ESTRANGEIRA voltan-
do vende secretária automática
p/ telefone. Estado novo. Tel.:
2B6-44B0.

FIÍMADORA Nikon R. 10 IS 000
Canon 1014 9.500 tudo sem
uso na embalagem- 234-1743
Agostinho.

GRAVA DOR/CALCULADORA/
rádio BC/FM — Crown em
maleta 007. Novo. R. Padro
Achotagui, 65/ 702 — Lebion
(Selva da Pedra).

GRUNDIN Studio Ste-
reo Mod. 111.
246-4663. SR. RUBENS.
GRAVAÇÕES EM CASSETE E
ROLO — C/ música clássica o
popular, á escolher. Mais de
800 horas gravadas. Trocam-se
p/ fitas virgens e ensina-te o
gravar c/ perfeição, 247-0749.

IPANEMA VÈNDE-SE - Caixas
de 50 Watts CrS 2.500, de 100
Watt 12' CrS 4.000. KR 3.400,
FX 535, SR 112, TD 145. Tel.:
287-7447.

IACHICA - Mal. .- 6x6 - S/
nova vendo por 2.000,00. Parti-
cular - R. Vaz Lobo, 968 -
Vaz Lobo.

MARANTZ POWER 140 t. disco
Tecnichis 1300 Garrard z,ero 100
e outros aparelhos Tratar
287-2960.

NIKON F2 Photomic/ Polaroid
SX-70 Vende-se. Tel.: 274-1268.
Com Almir ou Ana.

NIKKORMAT FT2 f 1.4 - 50
mm. Nova mo'd, 1976, Tele
135 MM. Tel. 245-0022, Teresa.

NIKON F. modelo profissional
preta c/ objetiva 50 mm F.2.
Vendo R. Gago Coutinho. 77
ap. 103.

PIONEER - Vdo. toca-disco PL
510, novo, direct drive c-capí.u-
ia, m-marca. Dez m'l cruzeiros.
Tel. 205-2677.

PROJ. VICTOR I6m/m sonoro
automático, outro Kodak semi-
novo, c/ filme des. TVs. Edu-
ardo das Neves, 26 — Inhaúma.

PROJETORA SONORA Bell e
Howoll 16 mm. — Nova. R. Pa-
dre Achotegui, 65/ 702 — le-
blon {Selva de Pedra).

PROJETOR DE FILME - Chinon,
conora 8.000, Super 8. 58144.
Preço: CrS 6.800,00 à vista.
Nova. Tel. 266-3081, Holena.

REVOX STEREO amplific A 73.
Par caixas Sansui, 40 wats na
embal, Radio carro Sanyo
AM-FM. Tel.: 246-9811.

RADIO-AMÀÒOR PY 8 FN -
Vende Yaesu 401-B. Preço CrS
16.000,00. Tratar telefone
266-2556.

RADIO ALEMÃO 8 faix. FM, pi-
lha luz c/ caixas, 2.500, ri-
dio cabeceira trans. FM 600-
Barata Ribeiro 502/205.

SONY 3x1 HP 319 - Amplifica-
dor Pioneer Sx 535, toca discos
Garrard Zero 100 c, tape deck
teac A 260/A 170, amplificado:
quadrial Technics 8.000 x, Toca
discos technics SL 1.500/SL 23.
Tudo novo, na embalagem. Av.
Copacabana, 1236 apto. 1108
- Tel. 247-3702.

SONY/HP. 319. AM/FM - Stereo,
À Cx. nova, na embal. Preço:
10 mil. Na loja 18 mil. Rua Pi-
rai, 307. Mal. Hermes
359-9173.

SONY TC 26 FA - Para
carro compro. Tratar
Henrique. 267-6118.
SOM — Potente, p/clubes e bo-

tes. Vdo barato aparelh. compl.
p/ bailes ind. razão social. Tel.
280-6680.

SECRETARIA ELETRÔNICA -
Transmiti e recebe recados te-
lefônicos, atende 60 chamadas
seguidas. Na embalagem.
5.000. Tel. 258.7984^

SOM — Sintonizador AM-FM, tu-
ner 1.900, amplif Philips 591.
3.O00, Td.-Garrard inglês 5-76
Ag-Shure 2.800, 4 cxs. Magno-
vox, 60W. 5.000. Embalagsm.
Tel.: 249-5145.

TEAC 3340-S - Grava-
dor de roto profis. de
4 canais. T. 265-1608.
TV GE 14 PIS.

Freitas 31 apt
10 hs.

- portátil, Paula
705 depois das

TV - Portátil semi nova 12"
vendo. Admirai. Perfeito esta-
do, CrS 1.000,00 ou melhor
oferta telefone 286-6027.

VENDO — Stereo Marantz toca-
fita, Caixa JBL, camera Olym-
pus OM-1, projeior Eumig, fil-
me Canon 814, 2 4 6-3806,
255-8252.

VENDO - Rádio Zenith Transo-
ceanic 7000, 9 faixas. Tel.
287-7097 ou 265-8252. 

VENDO aparelho fotográfico
francês Kodok Pocket Tele ins-
tamatic 430 c/flash. Princesa
Isabel 300/1102-B - Sábado,'
domingo, dia todo ou diária-
mente após 17 hs.

VENDO - Na embalagem Pon-
tax K-2, lente 1:1.4, lente 200
mmF: 4.0, filtros amarelo, ver-
de, vermelho e parasol K-2.
Procurar Fernando. Av. Subur-
bana, 8370/ 305. Hoje de 9 às
18 hs.

VENDO, na embalagem ampllfl*
cador MARANTZ 4240. 1 CD-4
e 1 SQ-2. Fone 255-4892.

VENDO 1 video cassete colorido
c/ pausa. Sonny Betamax. Fo-
ne.: 256-6877 - 235-2562 -

235-0058.

VENDE-SE 2 aho falantes Altec,
modelo 604 E8G. Tr. tone.
256-6877 - 235-0030 - ...
235-2562.

VENDE-SE televisão GE ameri-
cana, 12" e Philco 20" usadas.
Rua Felix Pacheco, 333, Lebion.

VENDO — Filmadora Cannon
Super 8, 318 m com macro
frame e disparadores — CrS
3.800.00. Heraldo 252-9120.

TV a cor
e antenas

Preto/branco e antenas
conserta-se eu instala-se c;

garantia, 225-8438 
265-6304. Messias ou Caio.

TV Consertos
CORES E PRETO-BRANCO.

Qualquer marca. Consertos
em sua residência ci garan-
tia. Tel. 232-3576, Sr. Ramos.

Mary Chris
Confecções

Vende todo estoque. Atacado e Varefo.
Tratará Rua da Passagem, 115. Tel. 286-5095*.
Botafogo.

JÓIAS, MODAS,
CAMA E MESA
E BOUTIQUE

ALTA COSTURA em casa ou
qualquer costura. Confjntos,
btazer, noiva, etc. Diária —
120,00. Tel. 226-4509 - Das 10

às 18 hs.

APARELHO IMPORTADO NORI-
TAKE — Vende-se novo, sem
uso, completo, jantar, chá a
café. 92 peça». CrS 30.000,00.
Tel. 281-6165.

BIQUÍNIS E CAMISAS - Pinta-
mos (Sylk Screen) em 1-2 ou
3 cores firmes. Temos lindas
estampas. Minimo 100 peças.
Chamar S]\ Anlonio 323-6173.
Bordados à máquina também.

VENDE-SE - Vestido de r.oiva,
c/ 3 peças em orgjnd;, mane-
qulm 42 — Ver e trotar no
Praia do Botafogo, 460/ 310
Fone 252-3441 - Luiza.

VENDE-SE casaco de pele com-
prido, lindíssimo. Rua Major
Fonsec.l 18 solo 101. - São
Cristóvão.

ARTES, COLEÇÕES
E ANTIGÜIDADES

ANTIGÜIDADES, moedas, com-
pro medalhas, cédulas, selos,
quadros, cristais, porcelanas,
pratarias, móveis, etc. Só aten-
do pessoas idôneas. 255-1621.

ARMAS COLEÇÃO - Vdo. 
"füTTl

Mauser 1891, revólver Símpson
c 44, pistola Browing 7.65 to-
dos perfeitos, ALTBERG. Rua
Paissandu n9 7.

ANTIGÜIDADES VENDO. 3 ser-
viços de chá, prata portuguesa,
francesa e inglesa, 2 faqueiros
de prata, 2 aparelhos de por-
celana de limógenes, móveis
franceses e brasileiroc, estátuas
de bronze, colunas de mármo-
re, lustres, lanternas e lampa.
das de igreja, antigos, quadros
H.C., medalhão chinês. Peças
antigas de porcelana chinesa.
Av. Princesa Isabel, 450-D. Tel.
275-3097.

ANTIGÜIDADES. Com-
pro porcelana, gallé,
marfins, móveis, tape-
tes persas, pratas, lus-
três, bronze, moedas,
qualquer objeto de ar-
te. Tels.: 225-6984 e
255-7516. Rua Cruz Li-
ma, 35-A. Flamengo.

(C
DIPLOMATA VENDE - Biombo

Indiano 18.000. Par da Quime*
ras da porcelana chinesa.
40.000. Tel. 256-9843.

FAMÍLIA ESTRANGEIRA voltan-
do vende livros clássicos, es-
panhóis encardenados couro e
ouro. Também enciclopédia In-
glês. Tel.: 286-4480.

FAMÍLIA MUDA - V. mov. pra.
taria, louça, candelabros, roup.
esp. ven. miud. telf. R. Pom-
pau Loureiro, 120 ap. 203.

JOGO DE GAMAO ANTIGO -
Compro, mesa ou tabuleiro —
Tratar tel. 227-8684. Angélica.

MOEDAS - De ouro, prata, co-
bre, cédulas antigas, p/ cole-
ção, pago bem. R. Siqueira
Campos, 43/428. T. 236-6355.

MERCADO DE ARTE Grande vo-
riedòde de móveis, papelaria
D, José. D. Maria, cômodas,
mesas holandesas, mesa D.
João V de encosto, pratarias,
tapetes persas, louça cia. das
índias. Tudo para sua decora-
ção em objeto de ane. R. Bar-
tolomeu Mitre, 621 - Lebion.
Tel. 294-1632.

MOEDAS-OURO - Colecionador,
vde. alg. peças Brasil-Colônia,
Gde. valor. Flor de Cunho. Tel.

_294-0459.
PARTICULAR VENDE - Arca e

jarra chinesa, faqueiro_ praia,
relógio porcelana francês. Tel.
226-3065.

VDO. encicl. internacional tapete
oriental, aparelho jantar ing.,
colchas e toalhas pele de boi
e outras útil. Dias da Cruz 170/
302.

DIVERSOS

AMERICANO Saindo vende Fri-
gida.re duas portas maglc chef
forno/ fogão vários artigos
objetos pessoais roupa bnn-
quedos, copos e vasos finos.
Sexia, Sáb. Dom. 10-16 Horas
Rua Cupertino Durão 45/ 405
227-2025.

AMERICANO vende móveis,
discos, prancha surf, fogão.
Cupertino Durão, 21/202.

APARELHOS ELÉTRICOS E
MOVEIS — Vendem-se hoje até
18 hs: sofá, poltrona couro
braço veludo, sofá poltrona
Vuleouro, cama solteiro, ar
condicionado. Rua Cândido
Mendes 157 apto. 40^

BANCOS DE JARDIM com pes
de ferro, vendo 2 à 450,00,
cada um semi novos, e 2 pol-
tronas à 150,00. Tel.: 248-2260^

BALANÇA MEDICA, adultos, ba-
nheiras, louça sanitária. Ven-
de-se lei.: 247-1899.

COMPRO ar condicionado, TVs.
stéreos, ap. de som, gel. m.
de cost. escrever obj. antigos
etc. Tel. 232-3473. .

COMPRO TUDO - Televi.-õ_s,
porati! e 23, vitrolas, geladei-
ras, móveis, conj. som, ouro,
leias. Tel.: 252-1568.

FICOU mais fácil anunciar no
JORNAL DO BRASIL. Usando
o novo Serviço de Classificados
pelo Telefone. O telefone _•
indispensável para a resolução
da maioria de seus negócios.
Até na colocação d« anúncios
classificados. Com o Classifi-
cado pelo Telefona, o novo
serviço do JORNAL DO BRA
SIL, basta você discar para seu
anúncio ser pt'bli'.ido em todas
as edições sem perda de tempt,
ou ajud;. d? b*>y. A*i-ra qt*an«
do você quiser usar os Cl.v ;!ft-
caHos • .r.u> ilomento d« vei-
d.-!, us«- seu telefone. Ele vji
rointvfir r.i .i^ n-or-ios pnra
voe*. Clasn 

'< ¦"' "i p^o To'e-
Fo,-- do JOran rio H"--.-!L
CI ÍFir.ido* que vendem.
26. 9122. H-jrárií etc dimtnío:
de Ja. i 6a fpiri dí« 8 ni v
18-3üh - Sábadcs: dat o.00
is I2:30h.

COLCHA branca portuguesa p.
casal, linda vendo-se C r $
3.500,00. Rua Senador Verguei-
ro 40/ 1001.

ESTANTE MARQUESA decorativa
luxo, modulada em peroba ma-
ciça c/ bar 2 arcas, 7 prale-
leiras. Vendo nova. 275-4267.

FAMÍLIA transferida vende ele-
trodomest. rádios, louças, te-
ciclos, roupas, tudo estrangeiro.
Av. Copacabana, 683-404.

FAMÍLIA AMERICANA de volta
vende: Geladeira, 2 portas d
ice maker e água automática,
fogão Magic Chie., máq. lavar
e máq. secar roupa, T.V. Sony,
ar condicionados, máq. costura
ferramentas e!éf. stereo, máq.
calcular, gravador Sony, discos,
fitas, ap. jantar, candelabros
da índia. Grupo estofado, mesa
c/ cadeiras, cômodas, estantes,
armário, abajour, bi-cama, ar-
mário cozinha, arquivo, escri-
vaninha, árvore natal, roupas,
brinquedos, livros, utensílios,
etc. (AC). Das 9 às 18 horas.
Rua Marques São Vicente, 96
apto. 102 Bl, C. '

FAM. AMERIC. Vende - Bonitos
quadros, rádio TV Philips —
tap. persa - Relógio, violino

máquina calcular — zitara
bandeja — cobertor — !en-

çóis e muitos outros obje-
tos - Av. Copa, 462-D ap.

__303. T. 237-7616.

FAMÍLIA AMERICANA venden.
do aparelhagem de som Ma-
rantz, cama King Sizeo, má-
quina de lavar GE mais seca-
dor de roupa, refrigerador
Philco porta dupla, fogão gás,
TV cores, cama d'água, má-
quina lavar pratos. Chamar:
242-4413 de 2a. a 6a. ou pro-
curar na Estrada Fr6es n° 333.
Niterói.

FAMÍLIA AMERICANA Transferi,
da vendo tudo, geladeira,
fogão, freezer hor., TV a cor,
slereo port. c/ FM, rádio rel6-
gio, mini órgão, filmador, pro-
ietor, tela, binóculo, máq. de
escrever, mesinhas, tapetes,
abajures, relógio cuco, tochei-
ras, biombo e mesinhas enta-
lhadas da india, mat. pesca,
ventilador, sala de jantar, dor-
mitório casal, cômoda, cama do
solteiro, cama casal dc metal,
ferro de passar, aspirador, faca
elet., batedeira, pipoqueira, cor-
ning ware, louças, panelas,
utensílios de cozinha, roupas
em geral, ferramentas, cortador
grama, brinquedos, ele. Rua
Hugo Leal, 43. Ilha do Gover-
nador. Depois do Mar e Terra
entrar 2a r. à direito, depois
Ia. à esquerda.

FAMÍLIA ESTRANGEIRA voltan-
do vendo tudo. Prata moderna,
porcelanas, objetos decorativos
em cristal de Bacarat, Murano,
lustres italianos, quadros auto-
res espanhóis, sofás, poltronas,
tudo estilo francês, também
aparelhos eletromésticos, tel.:
286-4480.

FAMÍLIA VENDE - TV portátil
Philco 75 c/ def. 450 ar cond.
Admirai. Es todo 450. Encer. Ar-
no 350. Vent. 120. Tel.:
255-4690,.

MOVEIS USADOS - Vendo dor-
mitorio, sala formica. Arca, es-
tofado, geladeira, televisão, ra-
diovitrola sterio, cama, armário,
tudo barato. Rua Bela, 262 S.
Cristóvão.

MAQUINA COSTURA SINGER -
Gabinete. Vendo. Tratar pelo
lelefonc"2251875. Ricardo.

PARTICULAR vende grupo esto-
fado, luxo. Vestido do noiví
manequim 44 luxo. — Tel.:
248-2033.

POLTRONAS INGLESAS grandes
t confortáveis perfeito estado.
Av. Rui Barbosa, 880 apto. 501.

RELÓGIO PULSO DIGITAL - C/
data/ mês. CrS 1.500. Calcula-
dor, Rockwell, c/ memória e
raiz quadrada. CrS 400. Ambos
novos. T. 287-5633.

REGRESSO U.S.A vendo tapetas
orientais, porcelanas, faqueiros,
tecidos cortina e estofo, tape-
caria indu, relógios bolso ant'-
gos, ele. Também vendo apto.
mobiliado. Tel.: 267-9343.

VENDÉ-SÊ - 2 ãp. ar cond. per-
feitos Philco 15.300 BTU, Náu.
tilus, TV vitrola, sofá, etc. Rua
Dr. Satamini, 76 228-0185.

FAM. ESTR. mudança vende: to-
gão elét. inglês autom. cama
dupla c/ mesinha pintada à
mão. espanhol, bicama, grupo
estofado móveis div. jogo cris-
tal espanhol, roupas o div. art.
cozinha. R. Senador Vergueiro,
154/701. Tel.: 225-5799.

TV core; Phi.co 26 pol d me-
neas ar cond Philco GE 1 HP
todo nova pouco uso vendo
bar.-to. R. Alberto de Campos
51/ 209 Ipanema.

VENDO - Motivo viagem, 1 du-
plex 6 portas, 1 cama casal e
2 mesinhas, 1 geladeira Frigí-
daire, tapetes e várias miude-
sas. Rua Barata Ribeiro 806/
701.

VENDÊ-SÉ por motivo de via-
gem, bicama, arm, gel., estan-
te, máq. fot., grav., sofá, rá-
dio. R. João Afonso U, apt.

J20;
VENDO — Máq. lavar Brastemp.

c/ filtro CrS 500 - Cad. balar-
ço austríaca CrS 700 tel.
267-2559 - Após 13 hs.

VENDE-SE TV Sony portátil a
cores para automóvel ou resi-
dência, um relógio de pulso
Piagcl de ouro e um telescó-
pio equatorial 450 vezes —
Tels.: 252-1056 ou 254-3721.

VENDE-SE berço e carrinho ca-
deira. Tel.: 256-7623.

VENDE-SE - Sofá 600,0, ináqui-
na Singer portátil, 1.200,00
acordeon 1.500,00. — T«l
275-9914.

VISON-FAQUEIRO- Vendo lin-
da estala francesa cinxa-prata.
Faqueiro prata 90 Ederls 130
peças.Fone 268-4392. Sr No.
queira.

VENDO - Gel. Brastemp du-
plex, rádio vitr, TV 24", PR/
BR, mesa c/ 4 cad. guârda-rou-
pa casal, outros utens. R. S"a.
Clara, 99 Raymundo.

VENDO 2 CAMAS SOLT. Jaca.
tàe\úò violeta, 3 conjuntos do
jogo cosco farrtéricânos] tapoç.
co aço, 3 c&deiras séc. XIX, I
sofá em curva (amer'cano) I
geladeira a depósito de água
p! pic-nic (americanos] qua-
dros, 2 telas de projeção film
16 e 3 mm Radiant. Sabido 13

às |7,30. Domingo • d^as ú*cis
14 as 18 horas. Tel.: 247-5089. _

V=NDE-SE PORTA DE CORREU
comDie*a em cedro com aliza*
res _ ca xonete 2,10 X 2,00 En.
ceradeira Életrolux, Espelha
B s-.: francês. Tei.: 247-5S7I D.
Eunice.
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ENSINO
E MUSICA.

CURSOS, ESCOLAS
E PROFESSORES

AULAS DE VIOLÃO - Clássico
« popular e teoria musical.
Carmem. 235-081.

APRENDA psicologia teórica »
r é cnica, profissional.zando-se
como Chefe professor, ou Con-
selheiro famillal 10 meses 5
matérias 2 vez p/ sem. 18.30
hs. Av. Graça Aranha 81 11129
Inf. lei. 252-3599, 258-4656
I.B.R.H,

AULAS PARTICULARES""- Por-
luguês, p/ o 1? e 29 graus,
Primário todas as matérias,
Zona Sul q Tijuca. T e i .

_256-1458._  _ 
ATENÇÃO - Violão, piano,

acordeão em pequeno espaço
da tempo você sairá locando.
Adultos e crianças e vendas.
R. Maxwell, 202, Tel. 258-8494.

AULAS PARtTc, DE MATEM, a
domic. Zona Sul univ. de Mat/
UFRJ. 50,00. 19, 29 grau, vcst.
Tralar Isabulla 256-3002.

AULAS DE JAPONÊS - Rapaz
japonês da aulas de japonts
para quc!quer finalidade. Tratar
peío telefone 2U5-1714 com o
Sr. Ciro. 2i. a 6a.

CURSO DE PIANO POPULAR -
Mótcrio zn\ã.r' cano — C1FSAS
- T.l. 253-7272 Ramal 483 ou
490 - Sr.'Barbo_a. 

CURSOS RÁPIDOS cie agricultura
o criação de animais — Aulas
teórico-práticas, aos sábados e
domingos, na parte da manhã,
na Escola d e Horticultura
"Wencosláo Bello'. Av. Brasil,
9727 - Penha. Fone. 260-2633.
Matrículas alé 24-09-1976. Am-
boa os sexos; 15 cursos divcr-
sos.

'A VISTA COMPRO
PIANO - Qq. tipo
236-4180 - 236-4180.
Pago mais. Retiro hoje.
236-4 Í80 e 236-4180.
Pago mais. Retiro hoje.
ÃT~CA_A ART_ÓM~PÍÃNO-fi

Cauda armário apto. Ultimou
modelos. Prazo e garantia. R.
Dias Ferreira 90. E' maii 

'fácil

ir ou estacionar no Leblon.
A CASA SÉRGIO PIANOS -

C3uda apto. armário maior «_•
tcqua menor preço facilitado.
R. Senta Sofia, 54 Pça. Saens
Pena.

CORTE E, COSTURA - Sistema
Retangular Malvina Kaani —
Prof. Mde. Teixeira dá aulas.
R. Marquês de Paraná 128/206
- Flamengo. Tel,: 205-1202.

DAT-IOGRÃFIA -_40,C0 mensais
curso completo em 3 meses.
Com diploma registrado. Alva-
ro Alvim 37 sala 507.

ESCOLA SEVERA ROMANA (Pri.
mário Ginásio) 19 Grau. Es*
pecialtzada para crianças •
a d o I escentes, aprendizagem
lenta. Atendimento: pslcoló-
gico, neurológico, A. social,
T. Palavra, T. O. convênio:
INPS, Patronal, Exército, Aero-
náutica, I. Açúcar e Álcool.
Marinha, B. Brasil, Furnas. Rua
Visconde de Caravelas, 30 —
Botafogo. Tel.: .46-62.0. R.
Maranhão, 347 — Méier. Tel.:
249-7325. Atenção: Dispomos
de bolsas p/ INPS.

FRANCÊS E INGLÊS - Lições
particulares e conservação, e_-
pecial crianças. Tel.: 274-4213.

INGLÊS AOS SÁBADOS - Labo-
ratório. Conversação c Grama-
tica. Mensalidade CrS 200,00.
FRANCO. SCHOOL. Rua C.
do Bonfim, 267. Tel. 248-4853.

PROBLEMAS - Da fala • escrita
- logopedia. Atendimento com
hora marcada no fone
257-1093^

PIANO - Canto (Clássico ou
Popular), iniciação musical e
Testro p/ crianças. Professora
Vilma Hart. Tel. 235-4828.

PROFE5SÓRA - Dá aulas de re-
cupcração Io « 2o grau. Qunl-
quer matéria. R. Garcia A6 apt.
101 Tel. 229-6001. Lourdes. _

MÚSICA E
INSTRUMENTOS
'A VISTA COMPRO
PIANO — Pago mais e
na hora. 245-1581 -
245-1581.

'A VISTA COMPRO
PIANO - Pago mais e
na hora. - 245-1581
-45-1581.

A CASA MOTA - Pianos cauda,
armário » apartamento. Todai
as marcas partir 2.500. Dois
Dezembf_?.,L!?:.J_..?-fg0 Machado.

CONTRABAIXO ELÉTRICO HOF-
NER — Importado novo * am-
plificador. T.l. .35-3614. Ur.
gente.

compro i pTa1síõ~
Qualquer marca ou ti-
po. 

'A vista 228-5439.
228-5439.
GUITARRA TIPO GIBSON - E
amplificador Gianinnl do 125
watts e 2 alio falantes 12 pole-
gadas. Tudo por CrS 5.500,00.
Tel.: 275-1387.

MUSICA PARA CANTO - Van-
do urgente partituras para
opero, música de camera Hed
alemão e outros Idiomas. Co-
leções completas e peças ivu|<
sas. Tudo pela metade do pre*

_ço. 257-2768 com Dna. Elena.
PIANOS — Todas as marcas e

modelos, menor preço, maior
prazo e garantia. Rosário, 141
- 29 andar.

EMPREGADA - Para .pi'.1 do
1 possoa, que cosinhe trivial
fino e demais serviços, do 2Í>
a 40 anos, e com referenciai
idôneas. Só serve pessoa edu-
cada • de bons costumes. Tra-
tar - Tel. 227-6000 - Avenida
Epitácio Possoa 1782 - Em
Ipanema ( lagoa).  

EMPREGADA - IV todo serviço
3 pesjoas, refs. 1 ano, does.,
pago bem, 25/40 anos. R. Si-
queiro C_mpo_, 63/302.

EMPREGADA p/ todo serviço,
cozinhe bem. Teievbão no
quarto. Tralar 257-8557.

EMPREGADA - CrS 700,00. Dur-
ma emprego. C/ referencia, e
documentos. R. Conde de Bon-
fim 706/807. Tijuco.

EMPREGADA DOMESTICA - Rua
Professor Gabizo, 231 DOI.
fel. 284-4371.

PRECISÃ-SE ARRUMADEIRA -
Pede-se referências e carteira.
Tratar à Rua Bulhões de Carva-
lho, 356/901. Ipanema.

MOÇA - Precisa-se, boi aprén.
cia, apartamento pessoa sô. Tei.

1 ___' 5_.9__
PRECISA-SE - Empregada lodo

serviço pequoru. familia- ex:-
gern-se documento; e referen-
ci.-.s. Cr. 900,00 Tri. 247-2130.

PRECISA-SÉ coz nhtira _rrum_-
deira — carie ra — documenicj.
dcm.2 emprego, folga domin-
gcs. FamÜia 1 senhorac/ 3 fi-
Ires Exigs-se referenciai
Cr$ 9C0.C0 - R. Engsnhoiro
Cortes Skjaud 179/202 - Tel.:
274-5073. 

PRECISA-SE - Cozinheira. Ex"-
ge-:* referências. Leopoldo M;-
guez n° 7 apto. 701.

EMPREGADA - P/ todo serviço,
familia pequena, tenho faxinei-
ra. Cr$ 700,00. Folga _ comb.
Documentação. Tratar hoje
227-8495.

EMPREGADA - Precisa-se tomar
conta da casa, pai _/ 2 filhos
jovens, honestas c/ refs. Ord.
à comb. R. Domingos Ferreira,

_168/202. T-__3_:lf_i2_
EMPREGADA — Casal precisa

que durma foro. Referências.
Tratar Av. 28 de Setembro, 207
ap. 402. V. Isabel;

EMPREGADA - 2 pessoas 2as.
4as. óas. de 9 ès 13 horas. Av.
Princeza Izabel, 282/302. More

J_ e_i<___£___!_____-____r ___!;
EMPREGADA - Precisa-se com

referências. Av. V. Souto, 336
ap. 202. Tel.: 267-3660.

EMPREGADA - Precisa-se p/todo serviço de p.q. fami'ia
estrangeira. Exige-se ref_:_n-
cias. Pâga-se bem. R. Sta. C!â«
ro, 158 apto. 702.

EMPREGADA - Preciso. Compe-
tente. Trivial fino. 3 pessoas.
Domingos livrei. CrS 2.000,00.
C/ does. • refi. Tel. 235-1080.

EMPREGADA - P/ arrumar e
Invar peças pequenas. Durma
emprego. Paga-ie bem. Tr:
Tel. 264.3287. R. Barão de Mos-
quita,__195 ap. 305. Tijucj.

EMPREGADA - To:b serviço,
cozinhar bem. Refs. mínima 1
ano. Ótimo salário. 2 pessoas.
Apresentável. Fone: 294-3271,
de manha.

PIANOS NOVOS - Schmartz-
mar. 3.000,00. Schuber 3.5C0.
Garantia completa 10 anos. R.
2 Dezembro, 112. Largo Ma-
c liado.

PIANO PLEYEl - Cepo de
metal. Examinar na Prata do
Flamengo, 114/ 302. C/ D. Itli-
sa.

VENDO URGENTE - Grande
plane YAMAHA G-2, nove, i
particular somontt. Conlidi
Mariu, tel. 265-5233.

VIOLINO — Compro usado para
aprendizagem. Telefonar. Sr.
Morais. 257-1377.

VENDO contrabaixo Fender Pre-
cision com caixa por Cr$ , . .
8.500,00. Ver Rui Décio Vila-
res n9 360/204.

A CASA MILLAN PIANOS - Es-
senfeldor, Fritz, Dobbort, Slcb-
way, cauda apto. e armário.
Melhor preço. Ouvidor n9 130
- 29 andar, lojas 218 e 221.

V ENDE-SE GUITARRA "EKO"

(Italiana) c/ estoio Cr$ 1.800,00
tratar d Marcelo tel. 274-1620
ou 399-0258.

JARD1NE1RO - CASEIRO - Pre-
eíso, com prática • refs. dt
casa de familia. Estr, da Gávea,
Pequena, 1630, Alto da Boa
Vi.U, Tel. 258-3403.

LAVÀDEIRA - 3 vezes semana
ordenado combinar — Rua

General Bandeira dt Mtlo, 81
Jardim Guanabara — I. Go*

vtrnadof.

PRECISA-SE - Cozinheira p/ o
Joá, forno e fogão. Pe_i_-s_
bom. Tr. Tels. 294.949 e
271-3593, 2.-,. le ra.

PK.CISA-Sc de empregada dt
45 à 60 anos. Rua Jiqulbá n9
80. Maracanã. Paga-se bem.

PR-TCÍSÓ Empregada. Todo ser-
viço, Sen. Vergueiro 219 -
404'B.

PRECISA-SE Senhora ou moça
maior, independente pi peque-
nos servs.. Tomar conta menina
8 anos. Dormir emprego. Ca-
mír sla Meier, 230 d 4. Eng.
Dentro.

PRECISA-SE — De senhora, pre-
fe.-óncia portuguesa, de res-
ponsabilídade e boa experiên-
cia em tedos afazeres doméilí-
cos, para tomar conta de casa
de senhor viúvo. Paga-se bom
salário e exigem-se referências.
Marcar entrevista com D, Eliza-
be.h pelo telefone 236-7234.

PRECISÁ-SE — De empregada to-
do serviço, exigem-sa roferôn-
cias, paga-se bem, férias, INPS
familia alemã - Tel.: 226-5307.

PRECISA-SE de um caseiro casal
pequeno sitio. Estrada Três
Rios, 5-5. Jacarepaguá — Tratar
— sáb3clo e domingo das 15
às lS.OOhs.

PRECISA-SE empregada com de-
cumentos e referências para
iervico geral de duas pessoas.
Av. Rui Barbosa, 170 - 81. A
- Apt. 90K

ENSINO E MUSICA • EMPREGOS

NUTRICIONISTA
Empresa multinacional necessita de nutricionista diplomada e com experiência mínima
de 2 anos em cozinha industrial para exercer a chefia do seu Restaurante interno no
Rio de Janeiro.
Fornecimento de 800 refeições diárias.
Ampla assistência social aos funcionários.
Excelente ambiente de trabalho.
Cartas com currículo e pretensões, incluindo foto para a portaria deste Jornal, sob o
n.° C-954. (C

LANCHEIRO - Precisa-se tralar
R. Siqueira Campos 86.

PROCURAMOS pessoa de con-
fiança, trabalhadora e dedicada,
pref. descend. estrang. 35/40
anos. Rcfer. iir.pres.ind. Cartei-
ra assinada. INPS, Francisco Sá,
13 - 1101.

MOTORISTA classe C precisa-se
com prática comparecer a Rua
General Eeíegarde 160 Eng.
Novo, Munido de documentos
e referenda^  

MÕNTADOR-S - Ambos os
sexos c/ prática comprovada
o habilidade soldagem, p/
montagem equipamentos tels-
comunicações. Pede-se refs.
Atenderemo- sábado, domingo
e 2a. f. CITEI. R. Pedro Améri-

_cp _2707 29 andar. Catete.
MOÇAS — C/ conhecimentos

de datilografia e serviços de
escritório. Tr. Estrada do Sapê,
112 - Madureira Tel. 234-9355.

PRECISA-SE, copeira arrumadeira
pref. portuguesa com prática
casa tratamento. Tratar Rua Bo.
tivar 119 casa. Tel. 236-6831.

LARANJEIRAS - Precisa-se de
empregad, p/ três pessoas à
Rua Pinheiro Machado 181. ap.
_502.
MOCINHA - Educada, d práiT-

ca de serviços leves em geral,
cozinha trivial e que goste cie
criança. Entra às 7, sai às 17hs.
500,00. R. Anite Garibaldi, 60
ap. 202. Folga quinzenal.

PRECISA-SE MOÇA - Até 40
anos, b/ apresentação d/ em-
Pfe_i°. gosto de Paquetá. Es-
crever cx. Postal 54.001, Ilha
de Paquetá.

PRECISA-SE - Copeiro-ar-
rumadeira, prática e referên-
ciai. Tratar Praia do Flamengo,
224 apto. 301.

PRECISA-SE - Boas babás, ar-
rum. c o p e í r a s , cozinheiras,
faxmeiras, diaristòs, garçons,
caseiros, todss c/ doctos. e re-
fers. Av. Copacabana, 610/1122
T. 255-1901.

MECANOORAFO - Moça d ex-
pertencia comprovada e noções
de contabilidade. Av. Alte.
Barroso, 91 sala 403. Pela
manhã. D. Laura •- S^S-jfeira^

MOTORISTA com referência,
preferência, aposentado. Tratar
227-8073.

MOÇA — Preciso preferência
menor para caixa de padaria.
Praça Engenho Novo, 16.

SENHORA carinhosa .orna conta
de criança em minha casa. CrS
350,00. Da. C-UGENIA.

TOMO conta de criança. Rua
Marquês de Abrantes, 78 spt.
505.

EMPREGOS

DIVERSOS

ESCRITÓRIO, COMÉRCIO
E INDUSTRIA

PROFESSORES DE INGIES - "O
Poliglota Eletrônico", fornece
material didático audiovisual a
professores que esteiam inte-
ressadoa en montar cursos da
línguas no Rio e outras cida*
des. Infs. Av. N. S. Copacaba-
na, 1066 s/ 1205. Tel. 256-C855.

VENDO - Carteira» unlversilá-
rias e quadros-negros. Rua Dark
de Matos, 46. Higienópolis.
Trator 227-5759. D. Marlene.

AGORA, para anunciar
em todas as edições do
JORNAL DO BRASIL,
basta telefonar para
264-9122. Horários de
atendimento: de 2a. a
6a feira das 8h às
18h30m. Sábado de
6h às 12h 30m.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -
Precisa-se mo.» c/ prática
Comparecer Rua Cardoto de
Morais, 429 8. Ramos.

AUmcNit - ^eu ordenado, ri-
vendendo b.usoes por conti*
prop; i a. Fornecemos amostras
grâtlí. Rua Buenos Aires, 281
¦sob. Centro - RJ.

'ALFAIATE — Precisa-s# oficiais
• ajudantes, Av. Amaro Cavai-
Cante 37 Sao Meier.

AJUDANTE CABfclEIREIKO, .re-
cisa-se rapaz c/ muita prática
e boa aparência. Ir. Nua tone-
lero 153 Loja I c/ Zezinho.

AUX. ESCRITÓRIO, d prática
datilogr. semana 5 dias. R. Fe-
lix da Cunha, 41. Tijuca.

ALFAIATARIA - Precisa-se de
I boteiro e 1 oficial de paletó.
Exijo amostra. Paga-se bem.
Rue Urugualan-, 118 sala 1004.
Tr. d Sr. Alves.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

BABA' p/ menino 3 inoi.
Barão da Torra 566/201
Ipanema - Tel.: 247-0296
CrS 900,00.

COZINHEIRA - CrS 900 , arru-
madeira — CrS 800. Preciso c/
roforências p/ casa da familia.
Dorme emprego. R. Palmira
Gonçalves Maia, 59. Tijuca. T.
268-1582.

A COZINHEIRA - Precisa-se c.
referencias sal. 900,00. Tratar
R. Timóteo da Costa 250/203
T. 274-3726. ______

COZINHAR SIMPLES - Não er.
ruma, não passa, não lava. Pe-
fluena familia. Sábado e domin-
go livres. 2.000,00 Iratar com
JOAQUIM ou fOINHA R. Pe-
dro Ernesto, 95 Saúde T.
2-13-7892.  

'

COZINHEIRA todo serviço pa-
fia-se bem. Tratar 2a. feira. R.
Osório de Almeida, 9 — Urca.

COZINHEIRA - Preciso foVn.
¦ fogão — Ordenado 1.000, só
cozinha. R. Lopes Quintas 537
fone: 246-8991.

CASAL precis* cozinheira e
acompanhante, só faz almoço,
dorme 1.000. Rua Caning, 21.
T. 227-0565.

COZINHEIRA - Precisa-se -
Forno e fogão, 900,00. Tiiuca.
284-0903.

COZINHEIRA - Para pequenafamilia, que saiba o trivial va-
ri ado, não dorme no emprego
• não serve jantar, folga sema-
nal. Exige-se referência no mi-
nlmo 1 ano. Salário a combi-

• nar. Rua Ipiranga, 28 ap. 302.
Laranjeiras. Tel.: 265-2959,

COZINHEIRA - Preciso. Trivial
fino variado. Pede-s* ref. ord.
CrS 1-000,00. Tal. 227-3057.

CASEIROS - P/ Petrópolis qua
já tenham «ido caseiro» ante*
riormente nas cidades Serranas
entra 30 • 45 anos casal iam
filhos ele com prática jardim
ela sabendo serviços east in>
clusíve cozinhar exigimos refe*
rendas antigos patroas. Tratar
domingo das 10 às 15 horat
oferecemos boas c o n d i( õ • i
Quarteirão Ingeleim 465 come*
^a em frente Hospital Santa Te*
reza lai. 42-4313.

DOMESTICA - Durma no servi-
ço c goste de crlanta. Tratar
Padre lelemaco, 103 c/ 17 -
Cascadure.

COZINHEIRA - 1.000,00 ei. col.
700,00, preciso c/ prát. dormir
emprego. Rua Conde Bonfim,
4.7 após 10 hs.

EMPREGADA - Procuro pessoa
com mais de 35 anos, para fo-
do o serviço em casa de le-
nhor só, para governar a casa
e que saiba cojinhar bem. Ott-
mo salário. Exigem-se referên-
cias de mais d* um ano de ca-
sa. Tratar na Av. Almirante
Barroso, 63 sala 1001. (C

EMPREGADA - Pracis». Pef»
ref. idônea. Ord. 000 incluir.'
do INPS. R. Marquês Paraná
128 - C-01 - riamang* -
T. 205-5922.

EMPREGADA - Todo sarviço
c/ rafar, p/3 pessoas. Paga.
sa bam. Rua Visconde Pirajá,
555 apt. 701. Tal. 247-1974.

EMPREGADA - C/ pratica saiba
ler cozinhar et ref. ano, ord.
1.200. R. Codaiás, 217. Tal.:
274-5776 - leblon.

APOSENTADO REFORMADO -
Prec. motorista (serve amador},
ri. Gai. Belegard, 150. t. Novo
261-0019.-Soma.

AKRcMATAQ~-IRA - C/ prática,
diploma primário. Semana de
5 dias, lanche e ass.sí. médica
gratuita. Trttar Rua do Ma;oso,
138.

COSTUREIRAS - INTERNAS -
Fabrca blusas precisa et prátl-
ca. Semana 5 dias. Rui Lucidio
Lago, 166 — Méier. Preciso
bordadeiras.

COSTUREIRAS - Admite-se com
pratica em roupas em geral.
Seman^ de 5 dias, lanche e as-
sisr. médica gratuila. Tratar Rua
do Matoso, 138.

COZINHEIRA - Precisa-se para
bar. Rua Maxwell, n9 42-A.

CORRETOR DE IMÓVEIS p/ ho.
mens e senhoras p/ tr. ei
clientes não p/ prática nem
tempo integral. Tra.íar Te.
249-5940.

AUX. SERVIÇOS GERAIS pi la-
boratório, com documentes.
Apresentar-se à Rua Comenda-
dor João Carneiro de Almeida,
36 (Ex Rua Atalaia) Eng. Den-
tro até 12 horas. Sábados.

AUXUIAR TÉCNICO ou técni-
co de laboratório. Precisa-se
com experiência principalmen-
te em colheita. Pede-se refe-
rèncias. Marcar entrevista. Tel.
242-2350. __________

ÁREA DE PESSOAL: Precisimos
para a Divisão de Recrutamento
e Seleção de eivmnTos com
prática. Aceitamos candidatos
de iimbos os sexos e com ida-
de até 50 anos. Tratar a partir
do dia 20/09/76 a Rua Ke.tor
Azevedo Amarai, 3—39 andar

Esquina de Rua Uruguaiana
Rio.

AUXILIAR OE ESCRITO-
RIO com conhecimen-
tos de escrita fiscal.
Tratar à Rua Campos
da Paz, 177 - Rio
Comprido.

EMPREGADA P/ TODO SER-
VIÇO - Paga-so bem. Exigem.
se refers. R. Gustavo Sampaio,
710 apt9 1104.

EMPREGADA - d txp. refers.
1 ano, todo serv. casal c/ 2
crianças, salário Cri 1 500. R.
Prof. Sabóia Ribeiro, 47/402
- Leblon Tel. 287-2313.

COZINHEIRA trivial fino q/
durma no emp. p/ casal, c/
documentos e ref. Paga-se bem
Copacabana. Tal. 257-2843.

COZINHEIRA E ARRUMADEIRA
— Paga-se CrS 800,00 a
CrS 600,00. S 6 apresentar-se
quem tiver refers. R. Mal. Mas-
«aranhas de Moraes 92/ 302,
Copacabana. Tel. 237-5895.

CASAL C/ ótimo salário, cori-
nheira forno fogão, «le copei-
ro- faxineiro, exige-se referên*
cias. Tel. 238-1683 - 246-6261.

EMPREGADA - Senhor precisa
p/ fado servido. Exige-se rafa.
Tr, R. Paiisandu 156 apto. 1103
— Flamengo.

EMPREGADA p/ casal todo ser-
viço. Rua Barão da Torre 85
_pt9 405.

SMPREGADA - Familia 4 pes-
soas. Paga-se bem. Rainha
Elizabeth, 676/601.

EMPREGADA - Todo serviço
casal s/ filhos. Sabendo ler.
C/ documentos. Dorme empre-
go. Folga a combinar. CrS 700.
«olivar, 135/ 301.

EMPREGADA todo serviço casal
menos passar, saiba cozinhar.
Rua Getúlio das Neves, 6, J.
Botânico. lei. 266-5071.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -
Precisamos de um com boa ca-
ügrafia, documentos e referên-
cias. Rua Leite Leal, 32.

5ÀLCÕNÍSÍA DE ÓTICA - Pre-
cisa-se. Trat. Maria Inês. Tel.
237-6194. (A partir de 12 ho-
ras).

CAIXA ~ Precisa-se c/boas re-
ferènctas e prática, para farmá-
cia. Paga-De bem. Rua Bento

_Usboa, 63. Catete.
CASAL — Precisa-se et prática

pi gerenciar pensão comercial.
Não trabalha domingo e feri-
ndo_. Oferecemos bom salário.
Trat. R. Joaquim Silva 138.

CÕ-T-ReIrÃS - pTe-lsa-se d
prática. Urgente. Retirada mini-
ma 1.200, ir. íeodoro da Silva
399/ casa 3, V. Isabel.

COZINHEIRA - Precisa-se com
prática rest. e lanches. Av. Rio
Branco 156 loja 139/140. Café
Av. CcntraU

CÕPEIKOS — Precisam-se com
prática de Café e Bar. Rua do
Catete n 9236.

MEIO EXPEDIENTE - Procura-se
rapaz p/ serviços de limpeza
e de rua. R. Constante Ramos,
44 Gr. 1206/7.

MOÇA técnica de contabilidade
et documentação precisa-se p,
serviço interno e externo Tratar
hoje R. Álvaro Alvim 48 s/ 410
- 224-6844 - 231-0484.

MOTORISTA' PART. - 40/5.
anos, boa aparência, com gra-
v_5ta .Exijo todos os does. e
refs. Sal. 2 mil. R. Assis Brasil,
57/702. Copacabana.

Advogado
Com relativa experiência em elabo-

ração de contratos vinculados ao Sistema
Financeiro de Habitação. Horário Integral.

Cartas com Curriculum e pretensão
salarial p/ portaria deste Jornal sob o
n.° T-59209. Sigilo absoluto.

Artez Westerley
Precisa:

CHEFE PESSOAL E AUX. CONTABILIDADE
Inútil apresentar-se sem reunir amplos conhecimentos.

Silva Teles, 81.

Bancário

MANICURE — Com experiência
e boa apresentação. Tratar 2a.
feira na Barbearia.do Aeropor-
to Internacional do Galeão.

MECÂNICOS - P/carros nac.
Oficina Rua Barão de Mesquita,
821 F. Apres. c/doc. nojo ou
5. feira. P. bem.

MOTORISTA, oferece-se c/ carro
pi serviço particular. Fone
235-3698.

MARCENEIRO. Preciso para ar-
mários embutidos e fórmica.
Pago bem — diária ou emprei-
tadô. Tratar 2a.-feira. Viveiros
de Castro, 119/303.

MOTORISTA. Taxi precisa-se d
BTC. C/ peq. depósito, d ref.
p/ trabalhar à noite. Tratar: Pa-
dre lldefonso Penalba, 171 ap.
'!___. -°5 Q& £gntos.

MÓtORISTA - P/ serviço «ó
aos domingos. Apresentar-se _/
refs. • does. è Av. Copacaba-
na, 262/7°. and. Tel. 237-6290.

MARY CHRIS CONFECÇÕES -
Nocessite de vendedores que
vendam mesmo. Para pronta
entrega e pedido» dentro o fo*
ra do estado. Tratar R. de Pas*
sagem, 115. Botafogo, de 2a.
a 6a. de 14 à> 17h. Tal.
286-5095.

MOTORISTA - Precisa-se no ho-
rário comercial. Tr. R. Visconde
da Silva 152 d Silveira.

OURIVES - Oficiais, 1/ 2 oficial
e aprendixes precisa-se. Galeria
Menescal-Copacabana.

CASA DE MOVEIS: Precisa-se
lustrador competente, paga-se
bem. Barata Ribeiro. 737-B.

COSTUREIRAS - Admissão ime-
diata de profissionais c/ prátl.
ca comprovada. Sem. 5 dias,
lanche e assist. médica gratuita
Tratar Rua do_Ma.oso,_138:

COSTUREIRAS - Interna a ex-
ternas — Rua Barão de Mes-

_3._l___í__663 fit°'_____L___-?_l?^Z__^L_
CÀ B E ÍEIREÍRAS manicüres

gerente 
"ordenação" Ac. auto-

nomas gde. salão sras. você
fature milhões. Av. Copacaba-
na, 1200/ 19.

COSTUREIRAS - Precisa-se com
muita prática em máquina Or-
velok, Singer e embainhadeira.
Av. Copacabana, 796 2? andar.

DATILOGRAFA - Para máquina
eiélrica Remington.. Teste hoje
dio 18 até 11 horas e dia 21
até U hs. Av. N. S. Copacaba-
na 583-Gr 501. 

BALCONISTA - P/ Laboratório
Fotográfico. R. Ubsldino do
Amaral, 53 — Centro. Apresen-
ta-r-se sábado ou 2a. feira.

BALCONISTA - Precisa-se com
prática em ferragens mat.
const. em geral comprovada
em carteira. Salário a combinar.
Rua Dias da Cruz, 498/ 500
Méier.

BALCONISTA e ajudante de for-
no precisa-se â Rua Pompeu
Loureiro 10 Copacabana Padaria
Rosabela. _^_

BALCONISTAS, e ajudame de
confeiteiro. Precisa-se. Padaria
Aliança. Rua das Laranjeiras,
366.

BAR - Precisa-se dois copeiros.
Paga*se bem. Avenida Ataulfo
de Paiva 1251-B.

ELETRICISTA - fl automóveis.
Semana do 5 diai. Oficina
Olinda. R. Bambina, 12.

ENCADERNADOR com prática de
oartucharia e caixa paro chefiar
departamento, Rua Leopoldino
Bastos, n9 130-A perto do Cine
Sra. Alice.

PINTORES - P/ automóveis.
Semana da i dias. Oficina
Omda. R. Bambina, 12.

PRECISA-SE de moça para caixa
de padaria c/ prática e relê-
rências Av. 13 Maio 44 Centro.

TRECISA-SE senhora lancheira
pana salgadinhos lanche da-
ces e bolos. R. Marquês de
Abrantes n9 200. Confeitaria
Be n am or.

PR-CÍSÃ_E moços e rapazes
balconistas para confeitaria
fina com prática. Paga-se bem
— Confeitaria Bonamor. Rua
Marquês de Abrantes, 200.

PRECISA-SE - Servente apre».
Rua Barão de Itapagipe, 20o
com todos documentos em ei-
dam. Das 12 às 17t

Precisa-se de elemento com profundo conhecimento

de FGTS e impostos. Apresenlar-se à Avenida Calógeras

15-A, sobreloja, 2a. -feira, de 9 ás 12 horas.

Exige-se referências. Não se apresentar sem as condi-

ções exigidas.

Confecções
San Sebastian Ltda.

Costureiras e Oficinas especializadas.
Precisa-se de costureiras de produção. Salário inicial

1.200,00. Almoço mais lanche, ambiente com música e
assistência médica. R. Conselheiro Mayrink,365. Jacaré.
Tratar com Sr. Artigas.

Datilografa
Precisa-:, com experiência. Dá-se prioridade a

quem saiba trabalhar em máquina elétrica IBM.

Salário » combinar. Cartas para a portaria deste

Jornal sob o n.° C-955.

PRECISA-SE balconista apres.
Rua Barão de Itapagipe, 206
com todos documentos em or-
dem. Das 12 as 17b.

PRATICA ENFERMAGEM - Moça
21/30 anos p/ casa saúde pra-
tíca comprovada. R. Conde
Bonfim, A97 após 10 hs.

PRECISA-SE lancheiro e copeiro
com prática. Av. Suburbana
10.033 - Cascadura^

PADARIA - Precisa-se 2 balco-
nis-as. Rua Sta. Clara n9 S9.

PRECISA-SE - Balconista p/pa-
daria, com prática. Ataulfo de
Paiva, 209.

LIGHT
.; 

=¦¦;; ¦¦._.¦¦¦.... ¦'

Admite:

Auxiliar técnico
(Registro no CR.E.A.)

Especialidades:

ELETRÔNICA OU TELECOMUNICAÇÕES

ELETROTÉCNICA (Experiência em Inspe-

ção de Material)

Os interessados, munidos de documenta-

ção escolar e do "Curriculum Vttae" deverão

_irigir-se à

DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Avenida Passos, 115 — 2.° andar —

das 9 às 16 horas (C^=©==____-/

PRECISA-SE - De cozinheira p/
bar. Rua José José Silva, 84 —
Jacarepaguá.

PRECISA-SE - Auxiliar de co-
zinba. Churrascaria. Carolina
Moyer, 72

PRECISA-SE - Senhor que saiba
bater a máquina. Para escrito-
rio. Tral-ar sábado após as 13
horas. Av. Marechal Floriano,
143, sala 60*.

ENFESTADOR - Ind. admite
com pratica. Lanche e assistên-
cie médiía gratuita. Apresen-
tar-se com documentos à Rua
do Matoso, 138.

ELETRICISTA DE AUTO - Com-
petente. Precisa-se para traba-
lhar só a comissão em ofici-
na montada. Ótimo ponto. —
Rua Clarimundo de Melo, 523.
Piedade, Sr. Orlando

ELETRICISTA com prática em
automóveis precisa-se. _ Tratar
segunda-feira. Rua Barão da
Torre 55 A. Ipanema.

ELETRICISTA - Precisa-se de um
bom para obra. Trat. Rua Frei
Caneca 84 sob.

BALCONISTA - Copeiro, cha-
pelro para lanchonete. Paga-se
bem. Rua Rainha Guilhermína
95 C- Leblon.

COZINHEIRA - Precisa-se trivial
¦fino, dorme emprego, pagó-.e
bem. exige-se reis. Folga
semanal ás 3as.-feiras. Tratar
Rui Barbosa, 910/ 502. Fiamen-
go à noite.

COZINHAR - E lavar ref. de
1 ano. Docum. 700.C0. Tratar
227-7672. Piragib. f. Aguiar
<U, Com.

EMPREGADA C/ fRATICA - P/
todo serviço, saiba trivial, foi*
ga 15 em 15 dias, dorme no
emprego. Só serv» educada e
et boa referência. Tratar 9,13
hs. Rua Santa Clara 173/ 701.

EMPREGADA - Senhora ti pra-
cisa p/ companhia • trivial va*
riado, pt.ioa mais d* 45 anos,
qut durma no emprego • saia
pi quinxtna — Exige-s* rtfi.
- R. Ton.l.ros, 13/101.

EMPREGADA para todo serv.
cozinhe bem/durma emprego/
foigas todos domingos. Exige-
se ref;rénc'as. Paga-se bem.
Tel.: 295-4088.

COZINHEI RA -
Cr$ 900,00. Folgas se-
semanais. Familia pe-
quena. Trivial variado.
R. Joaquim N a b u c o ¦_„„__,..-..; EMPREGADA que saiba cozinhar
.71/502. — Tr. D/ | com do:um»ntos e referénca.

m,_h5 ' 1 "ua Gal. Gar.cn, 28/1C01. T.
manna- I 246-7390 - lagoa. Ord. 600.

EMPREGADA — Todo serv. não
coz'nha — 3 pessoas — Copa-
cabana more perto — Trabaihs
ds_ 2 às ô da tarde — Tei.
287-4535.

EMPREGADA tr-vial s : m o I e s
Ireb. Bhs. 18hs. Fdnfl dom'n-
gos. Èxiio ref. P--go muito
bem. R. Conde Bonfim. 1310
ap. 502.

EMPREGADA, cozinha trivial a
todo serviço, p. casal. Ord.
1.3C0. Folgas quin.. A:ima 40
anos. Taf. 237-2943.

BORDADEIRA - Precisa-se à
maquina. Perfeita.- Traze* amos*
Ira. Rua Voluntários da Pátria
95 ap. 203 - Botafogo-

BORDADEIRA — Interna máqui-
ne indústria! c/ prática. Paga-sg
bem. Tel. 245-7560.

BALCONISTAS - Cl prática pa-
daria e lanchonete moças e ra-
pazes. R. Conde Bonfim, 25-A.

BALCONISTA - Moca. Precisa-se
c/ prática tm confecções femi-
ninas. Boa apresentação. Ext-
ge-se referências. Tratar Av.
Ataulfo da Paiva, 375-B, Le-
bion.

CÕSTÜREIRA-DIARISTA - Preci-
ca-se tratar Av. N. S. Copaca-
bana n? 245-D - Apl9 812.

ENFESTADOR - Industria do
roupas, admite c/ prática. Sem.
5 dias, lanche e assistência mé-
dica gratuita. Tratar Rua do
Matoso, 138.

FAXINEIRO Ag. Hugo de Auto-
móveis. Preciso para serviços
gerais, pago bem. Rua Senador
Furtado, 129. Sr. Pedro. (C

FAXINEIRO - Para oficina
mecânica. Semana dt 5 dia..
Rua Bambina, 12.

FABRICA DE BOLSAS - Precisa-
se de costureiras e cortador et
prática bolsas de couro. R.
Goiás, 662, Est. de Piedade.

FARMÁCIA precisa duss pessoas
sexo f. com prática Conde de
Bonfim 25 F. 248-5930.

PRECISA-SE de lancheiro Av.
Ataulfo de Paiva, 209 loja H,

PRECISA-SE 2 copeiros Rua San-
ta Luzia 799-A Muglandia.

PRECISA-SE de meio oficial e
torneiro mecânico. Tr. R. do
Matoso, 60/64. Pça. Bandeira
a partir de 2a.-f. 8 hs

PRECISAMOS - Ajudante de
Corte e Costureiras externas p/
confecção. Paga-se bem. Rua
General Espirito Santo Cardoso,
297. TiiucSj

PRECISA-SE de copeiros a Rua
São Francisco Xavier 342 - D.

PRATICA ENFERMAGEM - Pre-
ciso independente 25 a 35 anos
p/encarregada Casa de Saúde
dormir no emprego. R. Conde
Bonfim 497 após 10 hs.

PRECISA-SE - Balconista cate
gorizado para confeitaria fina.
Auxiliar de gerência. Tratar
com Amadeu, 226-7979.

PRECISA-SE — Copeiros c/ prá-
tica. Ajudante cosinha. R. Pas-
seio n° 70 Ponio Azul.

PRECISA-SE - De caixa com
pratica de padaria Rua Humaíta
143 Botafogo.

PADARIA - Precisa-se de cai-
xeiro com prarica. Rua Senador
Ve rgueiro 114-A.

Moças e senhoras
MEIO EXPEDIENTE - 4 HS. DIÁRIAS

Admitimos mesmo 5/ prática, c/ ótima aparência, ra-

zoável cultura p/ trabalharem cm grande empresa insta-

lando-se em Copacabana. Ordenado inicial Cr$ 2.000 c/ to-

das as garantias trabalhistas. Apresentarem-se de 9 às 16

hs. à Av. Copacabana 978 sala 1.206 c/ documentos.

mac INDÚSTRIA DE ROUPAS

Sisley, limp's, Fiorucci e Wrangler

MODELISTA
Com prática em camisa ria unissex.

Salário em aberto.

MODELISTA
Com prática em calças unissex.

Salário em aberto.

RISCADOR e CORTADOR
Com prática comprovada em carteira.

Salário a combinar.

CHEFE DE CORTE
Com bastante prática. Salário cm aberto.

Rua Carmo Neto, 24B — Estácio -

Tels.: 232-4924 - 232-3549.

FARMÁCIA - Precisa-se de bal-
conista de ambos os sexos.
Tratar R. Voluntários da Pátria,
451 Botafogo.

COSTUREIRAS EXTERNAS
Precisamos d ç prof:ssion.
competentes. Paga-se muito
bem. Traiar Rua Beia, 517 -
fundos. I? e 29 andar. São
Cr":t6vt.o.

COPEIRA - precisa-se pera serv.
cepa e serv. gera s. ©'irro sa-
lário. Boa aparência. Tra.ar so-
msnté hoje de 12 às 16 hs. Av.
Rio Branco 15 s. 1331.

COSTUREIRA. Reformas. Cen-
f seção calças corrprhs. R.
Barão de Ipanema 53/ 202. (C.

CONFEITEIRO (A) para' loia fins".
Tr. R. Alte Cochr.nc. 39. Tlju-
ca.

GRAVADOR DE JÓIAS - Preci-
-a-se DOAREI JÓIAS. Rua Ba-
rata Ribeiro, 473 Galaria Ma-
nercal-Copacabana.

JAIR CABELEIREIROS - Precisa-
se de bom cabeleireiro. Salão
de luxe. Bo. Freguesia. R-
Condido Benicio, 2256-C. Jaca-
repaguá. T._ 392-4520._  _

LAtTcINIÕS BOA NATA - Pr£.
cisa de Entregadores e Noiis-
tas, c/ pratica. Tratar Marquês
de Abrantes, 224.

LAVANDERIA - Precisa-se 1 la-
vador e 1 rapar maicr 'dade.
Estrada de Galeão, 1670 loj:
"C". Tel. 396-2554.

LANCHEIRO com prática, c co-
peiro precisa-se » Rua Prudente
de Moraes, n? 10-A.

PRECISA-SE Passodeia profissio-
nal — et prática de indústria
roupas finas. Sal. CrS 1.200,00.
R. Constante Ramos, 44 s/
1007. 2a.-f. depois das 10 h.

PRECiSA-SÊ -"Ciclista e fach!-
neiro. R. Marquês de Abrantes
200.

SERVENTES para fábri-
ca. Tratar à Rua Cam-
pos da Paz, 177 - R.
Comprido.

PRECISA-SE - De um copeiro
com prátira Av. N. S. Cooaca-
bana 419. Bar Alaska. 

POLIDOR - Firma de galvano-
plastia, pre;;sa de 1 oficial
1 meio oficial. Rud
Bruce, 960.

General

PADARIA Precisa-se aiuclante de
forno e balconista ei prática.
Av. Prado Junio- 297.

QUADRISTAS - Vidr.raç.ria ad-
mi te et experiências. Diária-
mente. Voluntários da Páfna
366.

SERVENTE - Ind. admiie com
prática. Maior, idade até 30
anos. Aoresentar-se com docu-
mentos à Rua do Matoso, 133.

_ERVENTES.4,__ - . Carpinle -
ros-Horas extras, prêmio sema-
nal. Obra perto 6a Central do
Brasil. Muitas horas extras e
prêmio semanal. Tratar Rua
Visconde de Inhaúma, 50 •
Centro Sr. Oziel. 

SAPATEIROS - Calçados Martox
precisa de pesponfador. Rua
Voluntários da Pátria, n° 1 loia
28 e 24.

PRECISA-SE copeiro, e moça pa-
ra café .Rua 8uenos Aires, 30.

RAPAZES E MOÇAS - A IMO- i
BILIARIA SUÍÇA admite para
plantonism d« venda e aluguel :
do imóveis. Tratar com Srs. .
Jorge ou Raymundo, das 10 |
às 12 horas. Rua Visconde de I
Pireis, 530 i/T 321, Ipan.ma. '

SERVENTES - Cl prática. Idade
até 35 anos. Apresentar-se ei
documentos Rua do Matoso.
138.

TÉCNICOS - TV preciso. Av.
Geremário Dantas 580 Loja A
Jacarepaguá.

TINTURARIA - Precisa de rapaz
para caixeiro: co,r. ou sem pré-
tica. Bom salário. Rua Frei
Leandro n9 8-A - Botafogo.

Tel. 266-6189.

VENDEDOR P/CERAMICA -
Com experiência comprovada
no ramo junto a rtvendado-
ros d. materiais de constru-
ção. Salário mais ajuda dt
custo mais participação. Cur-
ricutum para Srta. Lidii. Rua
Figueiredo Magalhães, 266/
610 — Copacabana.

VENDEDORAS - KOS-
METIC necessita p/ am-
pliar seu quadro. Arti-
go feminino de fácil
aceitação. R. México 41
sl .302L
VENDEDORES E MOTORISTAS -

Precisa-se c/ prática. Venda de
café. Tratar R. Joaciuim Palhares I
513. Pca. da Bandeira.  1

VENDEDORES - Fábrica de boi- i
sas precisa c/ experiência, p/ |
o Rio c 5. Paulo. R. Vise. de \
Santa Isabel, 417. Grajaú.

VENDEDOR DE MADEIRAS -
Mddeircira do Paraná, precisa
com experiência comprovcdíi.
Apresenti.r-se com documentos
Av. 13 de Maio -23 - 159 an-
dar sala n9 1517.

m AUXILIAR DE ESCRITÓRIO ||
__\ I Precisamos com prática de FGTS. I H
I I Salário CrS 2.000,00. I ¦
¦ I Apresentar-se com documentos a RUA DOS ANDRADAS, 96 3.° !¦

^^V andar, sala 303 - com o Sr. Jorae. (C J^S

^C2 /|/r____TS í!_________r
^KifâÈ ONFEDERAL 5. i\W
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COMERCIO E INDUSTRIA

m DATILOGRAFA |1
^H 1 Precisamos com prática comprovada. I I
Wk I Salário CrS 2.000,00. I ¦
¦ I Apresentar-se com documentos à RUA DOS ANDRADAS, 96 3.° !¦
SV andar, sala 303 — com o Sr. Jorge. (C J^V

^Uli_fc ONFEDERAL S. A.F
^j^^_^ COMÉRCIO E INDUSTRIA W

GEÓLOGOS E TÉCNICOS DE MINERAÇÃO
(SALÁRIO EM ABERTO)

Empresa atuando em prospecção e pesquisa mineral em
várias partes do Brasil, necessita de imediato de Geólogos e
Técnicos de Mineração com experiência ein projetos de escala
regional envolvendo trabalhos a nível de semi detalhe de foto-

geologia, geologia de campo, prospecção geoquímica e cadas-
tramento de ocorrências minerais.

Curriculum e pretensões salariais para Caixa Postal 9059
sob o título GEOLOGIA. Guarda-se sigilo absoluto.

MECÂNICO CATERPILLAR
Com referências, para trabalhar em oficina fir-

ma construtora estradas, localizada próximo de Paulo

Afonso, Estado de Alagoas. Salário a combinar. Favor

só se apresentar quem for realmente capacitado.

Tratar Av. Rio Branco 156 sala 2214, horário co-

mercial.

Técnico de Pavimentação
Precisamos com prática de Usina de Asfalto

para trabalhar em PETRÓPOLIS.

Salário Cr$ 5.000,00.

Apresentar-se munidos de documentos à
RUA DOS ANDRADAS, 96 3.° and. sala 303
— com o Sr. Jorge. (C

-4
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CAFÉ GLOBO
ADMITE

VENDEDORES
EXIGIMOS:

•fa Boa Apresentação
~fç Dinamismo
•jç Carteira de Motorista Profissional
¦^C Referências

OFERECEMOS:
¦jÉr Treinamento Remunerado'
-jir Fixo -f- Comissão -f Prêmio

TÍr Assistência Médica

ílr Seguro de Vida e Acidentes
OS CANDIDATOS DEVERÃO APRESENTAR-SE MUNIDOS DE

DOCUMENTOS À RUA ORESTES N.° 28 - SANTO CRISTO -

RIO DE JANEIRO.

EMPREGOS
NÍVEL SUPERIOR

E EXECUTIVOS
CAMPO GRANDE - Cünics ore-

cisa-se médicos acad. t dentis«
Ms íus ltápoli., 7 Est. do Cê-
bucu Tel. 3.J-I399.

Vendedoras-balconistas
IDADE ATE' 45 ANOS

Precisamos para loia n. Zona Sul. Pega-se comissão »/

vendas individuais proporcionando, de acordo com a pro-

dução própria, remuneração compensadora. Tratar no ho-

rário comercial, à Av. N. Senhora de Copacabana, 766 -

Esq. Raymundo Corrêa.

Vendedores laticínios

VIGIA - Manobrista, Dre; ia-se ; ZELADOR - Precisa-s« pa_ pin.
i Rua Uü_ Leal, 32 UranUiras. | edifeio S'a. Teresa, çl pratica
Eiig.-si referencias soldes. I • ref. pref. i ai •' f.lhcs, b;al cjf-
S_'ário 4 com3inàr. I moradia . salário. 248-0341.

MÉDICOS E ACADÊMICOS -
5?<_9 anos . Pediüria ou Cer-
diclogia p/ planíão á tarde e
piant.o 24 hl. (aced.) Tr.íar
lei. -69-7376.

MEDICO o Centro Soe;.í Av.
Te xe 'a de Cas". r.° 73-B.

Fixo mais comissões

médica, extensiva aos fam

sentar-se et documentes,
Cristóvão. A partir
Sr. MATOS.

assistência social, financeira •

l_res. Freguesia cadasirí-da. Apr«-

General Bruce, 816-A. 58-

de 2a.-feira, no hora-io comercial, c/
R


