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I fundos do Mercado do Produtor. mulh«re« • criangas catam miqalhas — O pre<;o do caie moido foi aumentado • a nova lista-CADEP nao trouxe alento — A FGV revela que

N®8 cuslo de vida continua subindo e outros medicamentos tiveram pre<jos majorados (LE1A NA PAGINA 7)
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estas são comuns: crianças e mulheres,

ela fome, rebuscam os restos de comida

)o(/ados nos terrenos baldios.

Repreendida constantemente pelos pais

e enxovalhada pelos vizinhos por que entre-

qou o corpo ao namorado — Anqústia e

dificuldades em cuidar da criança doente

acabaram por levar a jovem ao suicídio

Sedutor na Polícia afirmou que não tinha

condições de constituir lamilia. (LEIA PAG. 2)

Uri iern«l d» luti f«ito por hom»n» qu» lutam

pelos qu* nao podem lutar

Fundador-Proprletário
TENÔRIO CAVALCANTI

Rio de Janeiro, J1 de agosto d* 1Í6S — N.* 4.447

foi fuzilada — Reconstituição do crime com forte aparato policial, pois

Relatou o crime em seus mínimos detalhes e com muita calma. (PÁGINA 5)

+ Jovem funcionária da LI-

jzht morreu esmagaria entre as

ferragens Uin dos cami-
nhôes eslava com pouco freio:
colheu a camioneta arremrs-
.sando-a contra outro auto-
carga Quem escapou está

grave rio Hospital Rocha Fa-
ria (Leia na página 2).

O corpo rtc lonice Nori Ribeiro, depois de retirado dentre as ferrugens.

População apavorada e Polícia investigando + Deputado foi ver o que Mtavo acontecendo e voltou convencido » Material recolhido para exames. (P. 2)

"Hito dr Olheira, o Patinha, mostrando como matou covardemente o jovem Ademir
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Tropas russas prontas para dividir a Romênia
Assaltantes de bancos são

caçados no Rio e São Paulo
Nenhuma novidade posi-

tiva foi acrescentada nas
últimas horas sobre as in-
vestigações em torno dos
assaltos e atentados de São

Paulo, sabendo-se apenas

que a Policia paulistani
procura uma loura — já
identificada como amante
do um bandido — a quem
atribui ser a companheira
dos Aíctra!/i(is nos assaltos

a bancos.

Além desta informação,
sobre a qual a Polícia não
deu maiores detalhes, res-
ta, para o caso, a nota ofi-
ciai distribuída pelo Servi-

ço de Relações Publicas do

II Exército, na qual afirma

ter-se verificado a podido
do interessado a substitui-

ção do presidente do H'M

que apura o atentado con-

tra o QG daqu»'lo Exército.

O IPM do Qü estava sen-

do di.iüido pelo cel. Amé-

rico Ribeiro, até que este
militar foi substituído, e
uma nota oficial do Servi-

ço de Relações Públicas es-

clarece: 
"O 

comandante do
II Exército, com o objetivo
de desfazer falsas informa-

ções, veiculadas por órgão

de imprensa desta capital,
esclarece que o trnente-co-

ronel Américo Ribeiro, en-

carregado do IPM, vem-se

desincumbindo com profi-
ciência e extrema dedica-

ção dos árduos trabalhos

que lhe foram atribuídos.

Oficial muito competente e
estimado pelos seus supe-

riores e subordinados, ja-
mais desmereceu de nossa

confiança. O tenente-coro-

nei Américo Ribeiro, em

ofício datado de 27-8-68 so-

licitou substituição como
encarregado daquele inqué-

rito em virtude dc indícios

de que oficial de patente
superior estava envolvido

nos fatos que apura".

Colaborando com as au-

toridades da 17* Delegacia,

na prisão dos bandidos que
assaltaram o Banco da Ba-

hia, o detetive Lincoln

Monteiro, chefe da Inver-

nada de Olaria, capturou na

Vila Kennedy a Eder Go-

mes (solteiro, 31 anos),

proprietário de um arma-
zém situado à Rua Paulino

Sacramento n' 49, apreen-

dendo em seu poder uma

pistola calibre 7,63, marca

BUM (tiro de repetição, ti-

po metralhadora portátil) e

um revólver calibre :18",

carga dupla, ambas de pro-

priedade do bandido Valdir

Cumisão. Disse Valdir qu»-
o bandido, seu amigo, lhe

havia presenteado as armas

na noite do dia do assalto

ao Ranço, disso nada sa-

bendo.
CAÇADA A DONGA

Enquanto isso, seguindo

pistas fornecidas por José

Manuel Gomes, o Zequinha

<** Valdivil Gomes, vulgo

Nica, o detetive Elinto e MU

colega Coiitinho, encetaram

diligências em vários locais

do Estado do Rio, tentando

localizar e prender o fa-

migerado Jorge da Donga e

os demais membros da qua-
drilha: Valdir Camisão,

Eliseu da Silva Moura, o

Leu, Lício Carlos Anselmo,

vulgo Licirino, Jair Teixei-

ra Guimarães, Antônio Te-

les Henrique, o Toiinlir*

B-»»m*,eirr, e Pedro de tal,

iién-l da loura Ivonete,

amante de Jorge Gomes

Morais, o Jorge da Donga.

que, com dinheiro roubado

à agencia do Banco da Ba-

hia. comprou vistosa pe-
ruça.

Por determinação do de-

legado Murilo de Barros.

foi libertada a sra. Maria

rie Lourdes Morais, mãe de

Jorge da Donga.

Dois bancos foram

assaltados em Curitiba
CURITIBA, 30 (LUTA)

— Homens armados de

motralhddoras assalta-

ram, hoje, nesta capital,

no Bairro do Portão,

duas agencias bancárias,

levando 8 milhões de

cruzeiros antigos. Ape-

sar das ameaças aos fun-

cionários estes não abri-

ram os cofres dos esta-

belecimentos, onde ha-

via regular quantia. Tô-

da a Polícia paranaense

foi mobilizada e as saí-

das da cidade controla-

das, assim como as estra-

das que levam a Santa

Catarina e Sáo Paulo.

daminhões imprensaram Kombi

matando um e ferindo cinco
Urra 1o. em funcinnári-, da

Light teve trágica morte na
manhã rie ontem, quando o
veiculo em que viajava: Knm-
bi fie rhRp-» RJ — 91-8-1-38,
daquela con.oanhla. dirigida

pof Ari. 1 ip 'assou Júnior! r-a-
sado. SB uno residente nn ni-
helfio dar» L. jcsi, colidiu vio-
l«**rUamr-ite r m o caminhão de
chapa flJ - 84-71-92. dlriai-
dõjpor An»
reira 'solti

cm seguida
lo >uto-car.
dirigido po
Paiva 'cas,
cinco pei ii
mente lori
ocorrem Ia

Clemente Fer-
., 22 anos), para
r impreniarln ne-
GB — 02-27-10,
Uhcrto N

, 34 i
fican

Pa_
Est

, pro ban

Mai:

lira

de

Ouvido pelas autoridade'.
Antônio Clemente, motorista
rio auto-carga RJ — 84-71-92.
revelou que o seu eíeulo ês-
tava com deficiência rie freio.
Ultrapassado rie maneira liwa-
perarla pala Kombl, que logo
riepriis parava, nâo teve tempo
rie manobrar, colhendo o ne-
quenn veículo e arremessando-
o contra o outro caminhão que
seguia destino contrário. Os
ocupantes da Kombl preten-
ri iam fazer compras em Cam-
po Grande.

Choveu bife
em São José
dos Campos

SAO PAULO, 30
(LUTA) — A popula-

«•ão do distrito dc Eu-
gênio dc Melo da cida-
de de São José dos
Campos, ficou alarma-
da e ainda esta, com os
fatos que ocorreram
ali, durante alguns mi-
nutos, numa área de

quase um quilômetro
quadrado, quando uma
chuva de carne e san-

gue caiu sobre o local.
As noticias alarmis-

tas levaram à cidade o
dep. Marcondes Perei-
ra, da Assembléia Le-

gislativa, o qual, dc-

pois dc ouvir várias

pessoas c ver na policia
o material arrecadado
— pedaços de carne
medindo de 5 a 20 cen-
timetros — ficou con-
vencido dc que algo de
anormal ocorreu.

NA OLARIA

O fenômeno foi ob-
servado principalmen-
te por trabalhadores de
uma olaria, a nove qui-
lometros da Rodovia
Dutra, tendo provoca-
do pânico entre os ope-
ràrios. O sr. Vicente
Rouirgues disse que um

pedaço chegou a atin-

gi-lo no rosto A poli-
cia esteve investigando,
mas não chegou a nc-
nhuma conclusão, ten-
do arrecadado material

para exame. A carne
tem còr arroxeada e
consistência esponjosa.
Informaram que o céu
estava limpo t não vi-
ram nenhum avião ou
helicóptero.

Vaz Lobo ganha
hoje sua fonte

luminosa
Cum uma scVie de snleni-

il.ides o governador do Esta-
do da Guanabara vai inau-
purar hoje, às 18 horas, a
fonte luminosa que mandou
construir no Largo dc Vaz
l.obo cm atendimento à so-
licitação que a Associação
de Comerciantes e Amigos
de Vaz Lobo lhe lcz neste
sentido.

Após o ato da inauaura-
cão, cm que haverá desfile
colegial, espetáculo nirott-c-
nico c um show artístico 'i

ser transmitido por uma
«¦missora dc televisão, a di-
retoria da associação <»lo-
recerá um. coqueiel ao go»
vernador, a quem os" mora-
dores do bairro agradecem
o atendimento dc todas as
suas reivindicações.

Mendanha

íáno Rubi;" Ha 31." DD e (
perito Fiusi.

MORTE 1- TRE FERROS
0 choque ( itre os três vel-

ulos foi
riesccitivrl.
dois caminh.
transformar»

agada pelos
K.imbi loi

i'erra»ens re-
Nori Ribeiro
Ribeirão rias

nária ria I,i-

««caiada, 2:i
Laies, 1791 I
j-ht. fói mais ...
te horrível e imediata, esma-
gada entre oa ferros. Enquan-
to isso, rom ferimento» de na-
ture/a grave, ciam retirados «->
recolhicios ao HRF: Antônio
Clemente. Charles Slatter (in-
Eles. viúvo, fia anis). Atairie
da Cru-» (casado, 24 anos. Rua
Três, rio quilômetro 4!n. Ellia-
bete Mary Slattrr ria Silva
Mnelr.ia. «I anos. Ksti ria rio
Mato Alto. ".»5B> 

p Adelino
Mão*. «-.>«* dirigia a camionp-
ta ria T,i-*ht.

Encontrado menino

seqüestrado nos EU/1
BEVERLY H1LLS, CALIFÓRNIA. 30 — Cl') _ A pn-

i»'cia encontrou o pequeno Stanley Slailford, de quatro anos
cie idade, que linha sido secüeslrado quarta-íuira, em Be-
vcrly Hills.

O chefe da polícia local disse que também foi recupera-

do o resgate de um quarto de milhão dc dólares exigido pe-
los seqüestradores, mas se negou a fornecer outros detalhes,
limitando-se a assinalar que o FBI iinha assumido a respon-
sabilidade do assunto.

Diretor do Trânsito inicia

a 
"Operação 

esvazia pneus"
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O comandante Celso

Franco lnirinu ontem a

anunciada operação 
"es-

vazia pneus", colhendo de

surpresa, numerosos vei-

eulns de funciona rins da

própria Diretoria de Tràn-
sito. — "Estarei 

nas ruas,

.sempre que fòr necessá-
rio", declarou o diretor,

dizendo que a justiça ti-
nha de começar por casa.

Com relação aos moto-
rlstas de ônibus que não

paeam as multas, por ln-

frações de trát'r-i»,o, disse

que o óreão que dirige es-

tá estudando planos para
acabar com a impuniria-

de, através um sistema de

mecanizado de multas o
controle, para apreensão

de carteiras dos que náo

possuírem o "nada cons-
ta".

Os faltosos terão 3f) dias

para apresentação de re-
cursos, após a notificação.

MUNDO —CÃO

I. Negri

Com o intuito de proporcionar aos seus leitores o

que há de melhor em matéria de jornalismo, a sua
LUTA DKMOCRATICA acaba de contratar o famoso
escritor francês P1ERRE LEMONT. O novo contratado

desse jornal está ha muito radicado entre nós, sendo

profundo conhecedor dos drama-, dn rlriadr, A partir
da próxima torça-lei ia dia 3, PTERRE LEMONT pas-
sura a escrever a famosa colum MUNDO ÇAO, narrando
de mruieira fria, poiltiva. o lado intimo do dia a dia
carioca, Não percam, a 

partir de térçt-falra o novo
«MUNDO CAO, de PU-IRRE LEMONT.

LUTA DEMOCRÁTICA — 31/8/1988 — 2.a página

VIENA, 30 — (FP) — Importantes tropas soviéticas e
de outros países do Bloco Soviético estão se concentrando,
ao que parece, junto as fronteira! romenas, segundo inte-
mou a rádio tcheco-eslovaea da Boêmia, captada nesta
cidade.

Segundo estas informações a Rússia concentrou 9 di-
'isões em Bukovine parte do território russo que pertenceu
a Romênia, enquanto duas divisões búlgaras estão na fron-
teira sul ria Romênia e outras três divisões húngaras pcrlo
da.s fronteiras da Romênia e Iugoslávia. A emissora afirma

que a situação é muito tensa na Romênia devido a estas
concentrações.

HCLANDÊS CONFIRMA
LONDRES, 30 — (FP) — Encontram-se atualmente

fortes concentrações de tropas soviéticas na Besarabia e na
Irontcira rumeno-hungara, afirmou o chanceler holandês
Joseph Luns.

Referindo-se a situação na Romênia afirmou que a uni-
ca coisa que sabia realmente era que havia de fato concen-
trações de tropas soviéticas na Besarabia e na fronteira ro-

J5.fl Delegacia Distrital

ganha novo delegado
Para substituir o de-

legado Cícero Gomes Ri-

beiro, demitido do corgo

de delegado da 15.° DD

pelo general Luís de

França Oliveira, secreta-

rio de Segurança, foi de-

signado o sr. Aloísio Cé-

sar Fernandes, que até

bem pouco tempo, exer-

ceu o cargo de chefe de

gabinete do diretor de

Tránstito. A posse do nó-

vo titular da 15a Dele-

gacia Distrital, será se-

gunda-feira próxima.

Casal que matou bebê

está na mira policial
O comissário Garcia, en-

carregado de proceder às

investigações em tôrno do

paradeiro de uma mulher

que estrangulou um bdViê,

encontrado na noite de do-

mingo, na Avenida Leoooi-

dina, São Gonçalo, ia tem

uma suspeita. Segundo o

policial, trata-se de uma

mulher que reside r.o Mor-

ro de Santo Cristo, em Ni-

teról, que havia ameaça.lo

de, tão logo tivesse h c:!an-

ça, Ir jogá-la à porta da

casa de seu amante, resl-

dente à Rua Salvatorl, per-
to da Avenida Leopoldina
— local onde foi encoiura-

da morta a criança. Arivnl-

te o policial que o .iufo-.- do

crime poderá ser a mulher

ou seu amante, sujos no-

mes estão mantidos em si-

gilo para não atrapalhar

as investigações.

Fiscais aprovados
Os 346 candidatos apro-

vaaos no concurso promo-
vido pela ESPEG para pre-
enchimento de vagas exls-
tentes no Quadro de Fiscal

de Renda, estão solicitan-

do ao governador do Esta-

do que promova r.s nomea-

ções às quais fazem jus pe-
ia colocação obtida nas

provas.
O referido concurso (ie-

vcu-se à Iniciativa do se-

cretário Álvaro Americano

que. no mesmo introduziu

o sistema da corrjção ele-

trònica das provas, o que

garantiu, nfto sò-.ient-* a

rapidez des resultados, co-

mo a isençío t')*.al das cor-

reções, o que a.ast va qual-

qu» possibllld.de Je inge-

inicias externai. Afirmam

cs aprovados, se'cclonados

«.ire oito mb candidatos,

que as respec.-1/..s nomea-
«;. «-. virão pr-í »cher os

c'f"Ot ora IXfcttttt.l no

q, adro dos fiscaii a.*.Ti de

nemiar o esfó:;., dai.ueles

1 i participara-*;' d- sua

c..-*» petição.

Amarrou a filha ao ventre

e jogou-
Repreendida constante-

mente pelos pais c irmãos e

enxovalhada pelas vizinhas

por que entregou o corpo

ao namorado, resultando no

nascimento de uma mem-

na, cinco meses depois de

ter sido definitivamente

abandonada pelo sedutor, a

jovem Maria Morais (20

anos), acabou por chegar a

um desespero total e a lou-

cura, e sem saber mais o

que fazer, com a filhinha dc

4b dias, já bastante doente,

sem auxílio e sem uma pa-

lavra de conforto e carinho

de ninguém, desesperança-

da de qualquer compreen-

sào, tomou uma resolução

final.
Agarrou a filha e um co-

bertor e dirigiu-se para a

beira de um rio. Amarrou

a criança no ventre usando

o cobertor e jogou-se de

uma altura dc mais de 20

metros.
SEDUZIDA E

ABANDONADA

Filha de lavradores mui-

to pobres, Maria conheceu o

comerciário Deodato Gomes

de Almeida (24 anos, sol-

teiro) e os pais aprovaram

o namoro, sem saber que

Deodato apenas queria
aproveitar-se da jovem.
Maria, criada no interior,

ficou maravilhada com as

promessa» do namorado, em

casar e levá-la para a cida-

de, onde t-"A'ia uma casa e

bons móveis, roupas ¦ onde

farll apenas n serviço de

rasa, e nSo percebeu que o

comerciário queria apenas

seduzi-la. para acrescentar

em seu rol mais uma jovem

por èle levada á desgraça.

Com todas essas promes-
sas e outras foi fácil a con-

quista. Maria entregou-se e

quando revelou a Deodato

que estava grávida de qua-
tro meses, o sedutor a aban-

donou sem qualquer aviso.
Cinco meses depois nascia
Rosánpela. mas muito antes

se no rio
a vida de Maria tornou-se

um inferno, com os pais
brigando com ela todos os

dias, as vizinhas fazendo

comentários os mais desa-

forados, tudo se agravando

ainda mais com o nasci-

mentO de Rosângela. Nin-

guém lhe deu uma palavra
de romr-roensÉío, nenhuma

alma veio lhe dar um pou-
co de esperança. Sua an-

fiústia, seu desespero au-

mentava cada dia que pas-
sava e chegou até à beira

do descontrole total.

DECISÃO

Pot fim, Rosângela caiu

doente. Sem dinheiro e sem

auxílio para comprar reme-

dios tomou a decisão de

matar-se, levando junto a

criança, amarrada ao seu

ventre. Foi para a beira do

rio e jogou-se na água. Dois

rapazes que pescavam nas

proximidades e bons nada-

dores saltaram em seu so-

corro, conseguindo retira-

Ia do rio ainda com viria.

Mas Rosângela não estava

mais amarrada iunto ao seu

coroo. Com o baque o co-

bertor soltou-se e a criança

foi levada pela correnteza.

Apesar das buscas realiza-

das durante horas o corpi-

nho não foi encontrado.

O SEDUTOR

Ao tomar conhecimento

do doloroso fato o delegado

de Atibaia, cidade paulista,
nnde ocorreu o fato. tratou

de ouvir o sedutor Deodato

Gomes de Almeida, n qual
teve uma crise de nervos

ao saber do acontecido. Dis-

im» que não tinha condições

de manter uma família e ao

sabei- que Maria estava grá-
viria deixou-a pois nada

mais podia fazer. Deverá
ser ouvido novamente pela
autoridade. Maria em esta-

do rir choque foi recolhida
a um hospital da localiria-

de. enquanto a Polícia to-

mava nutras providências
de praxe.

LANTERNEIR0S
F.speciali/iadr.s em Volks. Precisam-:

Tratar à Rita Uruguai, 148.

(Al 130(1.

DR. AUGUSTO ALBUQUERQUE
Especialista rm ilocncar do c-oiacãn. fíaarln. -.ítúmasn e

intestinos — Raclioscopia — CONSULTAS' NCr$ &,no —

AvMtidf Rm Branco 1R.1 - 12° andar - sala 1.224 - Tele-
fone: 9J.544. - De 9 ás ilh e da? 14 i- 18h iS-1092'l

mêno-húngara. Respondendo a um jornalista afirmou que
de fato a situação na Romênia era de preocupar.

TANQUES DEIXAM PRAGA

PPAGA, 30, — (FP) — Cerca de !">0 a 60 tanques russos

abandonaram esta última noite os bairros rie Praga nnde se

encontravam, especialmente no setor cia Cidade Velha.

EMBAIXADOR DETIDO

VIENA, 30, — (FP) — O enibr.ixador da Argentina em

Praga foi detido no último riominf-n, pelas forças soviéticas

r somente recobrou à liberdade depois rie várias horas de

interrogatório, anunciou hoje o enviado especial em Praga

da rádio austríaca.
ASILO POLÍTICO

Anunciou-se hole aqui oficialmente que 347 pessoas pe-
diram asilo político a Áustria, durante os últimos oitos dias.

Diariamente eêrra de mil tchecos entram na Áustria, er.»

quanto que 1.300 regressam as suas casas.

SEM DIRIGENTES

PRAGA. 30. — (FP) — O nõvn Comitê Central do

Partido Comunista Tcheco. eleito na clandestinidade, deci-

(Hu renunciar ao seu mandato ntê que se resolva a situação

no Congresso, cm sua reunião extraordinária de nove dc

setembro, souhe-se i«qui.

CHINA ATACA

PEQUIM. 30 — (FP) — A Agência "Nova China" lan-

çou hoie um ataque dc dois gumes contra "a camarilha de

renegados revisionistas soviéticos" e "n camarilha revisio-

nista tcheca", quo 
"capitulou vergonhosamente ante o ato

de força" dos primeiros.
DUBCEK

VIENA. 30 (FP) — Alexander Dubcek abandonará
seu cargo dc primciro-serrotárlo do Partido Comunista

Tcneco, anunciou esta manna a Rádio Boêmia.
IMPRENSA ARROLHADA

PRAGA. 30 (FPi — O povêrno tcheco tomará medi-
das excepcionais no setor ria imprensa escrita e falada.

Informou-se hoie oficialmente no final da reunião do

gabinete. Num comunicado publicado esta tarde, anun-

clou-se que o ministro ria Cultura e da Justiça foi encar-
regado de elaborar um projeto de controle da Imprensa.

600 MIL HOMENS

VIENA. 30 (FP) — Os efetivos da.s forcas de ocupa-

ção na Tcheco-Eslováquia se elevam a 600 000 homens,
anunciou o enviado especial em Praga da radio aus-
triaca.

ALEMANHA ACUSA
BONN, 30 (FP) — A Alemanha Federal acusou hoje

oficialmente Walter Ulbricht. lider comunista da Alemã-
nha Oriental, como fator determinante da invasão da
Tcheco-Eslováquia.

PRONTIDÃO
Os soldados da 

"Bundeswehr" 
deverão permanecer

ainda este fim de semana em seus locais de guarnição.
em virtude ria situação na Tcheco-Eslováquia. segundo
indicou o Ministério Federal da Defesa. Normalmente
40 por cento dos soldados abandonam .suas guarnições
nos fins de semana.

BARGANHA
PRAGA. 30 «FP) — Tão logo desapareçam as lns-

crlções e cartazes oue cobrem os muros dc Praga, as tro-
pas dos paises do Pacto de Var.wvia abandonarão a ca-
pitai tcheco-eslovaca. anunciou, hoje cedo. o comando
das forças aliadas, através da rádio "Boêmia 

Livre"
CONFERÊNCIA SUSPENSA

A conferência internacional sobre a contaminação
da.s águas, que devia reunir-se aqui de 2 a 6 de setem-
bro, foi anulada, anunciou hoje a Rádio de Praga.

Crianças morriam de fome no
orfanato do casal vigarista
Por d et ermi n ação do

juiz da comarca de Morro
Agudo, os delegados Ar-
mindo César e Maurício
Coutinho, a c om panhados
dos comissários de meno-
res Cassiano Prado e Sil-
vio Almeida, fecharam o
orfanato Vivenda da Lu»,
instituição particular per-
tencente ao indivíduo Abel
Marcos, vulgo Pati que,
juntamente com .sua mu-
lher Dilza Barbosa Marcos,
cometia toda uma série de
atrocidades contra quaren-
ta e quatro crianças que
tinha sob sua guarda.

No orfanato, a.s autori-
dades policiais encontra-
ram as criança.s, cujas ida-
de.s variam entre quatro e
dez anos. em estado agudo
de subnutrição, algumas
com evidentes sinais de
t o r t u ras, completamente
abandonadas, sendo co-
muni o sistema de prender
com correntes as que re-
clamavam contra o trata-
mento que lhes era dispen-
sado, a par da mais abso-
luta falta de higiene.

A estória começou quan-
do o casal Amaro Borges
e Maria da.s Dores de Al-
meida, residente na- Rua
coronel José Ricardo. 1 317,
apresentou queixa ao
Comissariado de Menores
local contra irregularida-
de.s no orfanato. Contaram

que, forçados pela situação
financeira, conseguiram
internar ali suas duas fi-
lha.s, MG., de dez anos e
B. que, na época — 1962 —

tinha apenas dois anos; o
casal visitava as criança.s
todos os fins de semana
até que numa da.s visitas
lhes foi informado que B.

0 TEMPO

É_m/I.5IJVI.
INFORMA

Tempo — ROM
Minima — 15"
Máxima — 'M°

Vcsúvin Carioca
Rua da ÇttltM, 17

Vcsúvin Rnmalhn OM
Ku» ria O ira. M

Vesúvio Sete
Rua 7 de Setembro. 2(

Vesúvio Loiibet
Rim Sete de Setomhrn

Vesúvio Assembléia
Rua da Assembléia I?

havia falecido sem que,
entretanto, lhes dissessem

quando, como e onde fora
.seu corpo sepultado. Ne-
cessitando que o orfanato

proseguisse com a guarda
da outra menina. Amaro e
Maria das Dores resolve-
ram não criar maiores

problemas em tôrno do
caso até que. é.ste ano, o
casal-diretor do estabeleci-
mento impediu a.s visitas a
MG. .sob a alegação de que
o.s pais não mais possuíam
direito algum sobre a filha.

Desconfiando que algu-
ma coisa não andava cer-
ta nas duas estórias do de-
saparecimento das crian-

ças, o casal deu queixa ao.s
comissários de menores, os

quais, nas diversas tenta-
tivas que realizaram de
entrar no orfanato, foram
obstados pelo diretor Pati.
O juiz, finalmente, promo-
vou a invasão do local,
tendo as autoridades re-
movido as crianças para o
Juizado, onde a.s entrega-
ram a cuidados médicos,
enquanto providenciavam
outra solução.

O casal de vigaristas e
torturadores de criança.s,
fazia do orfanato um ne-

gócio rendoso. Bem falan-
t"s e aparentando um as-

pecto de missionários mui-
to bem intencionados, co-
bravam mensalidades de
.sócios Imbuídos de boas
intenções e, ainda na m -

mana passada, comparece-
ram a um programa de te-
levisão onde, em nome das
crianças, arrancaram 1.500
cruzeiros novos dos patro-
cinadores. Os dois vigaris-
tas foram presos e acerta-
rão com a Justiça seu dé-
bito para com as infelizes
crianças a quem tortura-
vam de pancadas e fome.
A Polícia quer .saber, tam-
bém. do paradeiro da.s
crianças do casal Amaro-
Maria das Dores.
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a. I8h — cnmuiias com bora

Novena Poderosa ao

Menino Jesus de Praqa

«Huiürtii UM, <

internifrllo de Miirni. Vohs»
mradl M»c, eu lonflo que
•ntiiha oinçào ae.|H ouvida.
iMfnriona-M n pedido).

hnlii
pilblli-ni

li-nnt-ariaa

E T. LOBÃO

(A-112D9)

pnternacional

FRANCE PRESSE

CHICAGO

venção ,1o PirtlR**

B.-WSS-S
Moscou

Wviétic.nUoae.aSeS,r,m'
•mercam!-,,,.* 

cultu 
"

tliUcoi "ficou 
conge 1*,

Pois da invasão d, tI. 
"

Pacto do Varsóvi., 
g^

MIL BAI _. ViKr.v*

DO SLL

Panvquedistas 
norte-ame.

ncanus puMr»_ fori,n*
combate um regimenio ,vietnamita na zona de
antiga capital imperial

nori».
' 

Hu»,

CAIKO

-racassou uma tentit;,,
de golpe d. Kstadc p ,'rada por míleuút err/Z
liao contra o Govíra-Taí
Rapúbllca ArKyJ
anun,,,,,, e.ta nunhí !
Mt de Sanaa.

MONTEVIDÉU

Um estudante fi-ou ,,,,
do durante a noite, qui-.
do recrudesceram 

aqui 
'i,

manifestações e incidente..
os mais graves até ««or»
registrados na "Villa 

_el
Cerro", subúrbio de Mor,.
tevideu, em virtude h,
ocupação do frigorífico ns-
cional por dois mil onen.
rios.

SAIGAO

Um violento motim ae»
reu ontem, à meia-roite,
em uma prisão multar,
próximo de Saigão. Ura de-
tido norte-americano mor*
reu e outros 59 ficaram fe-
ridos, declarou hoje um
porta-voz estadunidense

O Vietcontí Invadiu esta
manhã um póstn de van-
Ruarda aliado situado tu
linha avançada de um
acampamento rias forcas
especiais ria província ci-
Quan-r Neal. 100 quilóme
tros ao sul cie Dananj i
conservavam a posição até
o meio-dia.
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provoca reação em Brasília
a invasão da Universidade

kca de IHoé

José Inácio

Asitido como paladinos do melhor estilo de

democracia, guarnições de trinta radiopatrullias,

duas companhias da Polícia Militar e doze choques

Ho Exercita, usando bombas e várias armas porta-

leis. inclusive metralhadoras, invadiram a Univcr-

vieli.ele «le Brasília, feriram na cabeia um esliidante

ele Tecnologia, com umn bala calibre 45, espancaram

muito» outros alunos, atingiram professores «* en-

liando (le sala em sala. arrombaram, vitoriosamen-

ie. grande número de porlas.

+ * *

Essa valente operação foi condenada por estu-

dantes e professores. Os estudantes representam

«eiações que se renovam sem parar. Os professo-

res, entretanto, representan material estável. Em

1964, quando oa termômetros da febre das clemis-

soes c prisões andaram pelos quarenta graus, hou-

ve uma derrubada geral de professores suspeitos.

Como medida de salvação do sistema em que tão

folgadamente vivemos foram as cátedras entregues

a pessoas de absoluta confiança, passadas em cri-

tos. Pois esses professores, escolhidos segundo ligo-

rosoi padrões 
ele alta fidelidade, agora protestam.

1 ,'m deles cm Brasília, referindo-se ao feito policial-

militar cie quinta-feira, declarou: 
"A 

invasão repre-

lenta a volta aos mais sombrios períodos da idade

ntídía. Não poda havei' mais ensino. Não temos con-

líçóei de funcionar1.

» • *
Assim falam. He um modo geral, os professores

.--.redidns com seus alunos. Que professcires são

esses? Coma sâo julgados pelo governo'.' O governo

parece julgá-los bem. pois, o Diário Oficial dn dia

Ha invasão da iiiii«'isidacle de Brasília, publicava

resoliiiiin ria Diretoria do l.nsinu Superior mandan-

Ho gratificá-los nela prestação de serviços especiais.

Knlãn. iá não se traia apenas, dc uma volta nos

nais sombrios períodos ela idade média Trala-se de

lonílisái) no seio do governo. Enquanto uns grati-

ficam professores, outros espancam os gratificados

r lornaiu impossível ou pelo menos mais difícil <|tio

no Vietnã o funcionamento das universidades, béli-

camente desaparelhadas para defender suas fronlei-

ras. diante ria admirável capacidade combativa cl«is

paladinos da democracia, tão poderosamente ar-

macios.

LUTA ECONÔMICA

Adilson Teles

Máquina repressóra

Apcs.tr do Instrumental
nue possuem, ns autorida*
cies ta_.ndari.i-» não evita-
ram escândalo» no marcado
de títulos, tisla a tônica das

criticas formuladas pelo
-viiaielor Mini da Sá, (toe*
lou irnJusiic parn o minis-
*io Delfim Neto, Bam-o
Centra] o Conaelho ÍUonetá-
no .Nacional no sentido dc
t nc fiscalizem com maiot
eficiência aqueles que ar*

ivcadam poupança popu-

Sugere que sc montem
máquinas rcpie.soias, que
punam os exploradores e

que revigorem o prestígio e
,' «-onfiançg das Bolsas de
Valores ej do Mercado di

• atpitais, Sáo, pori ainlu,
iiro.ideiii.i_is as íeiiittdiei-

çe__* tlu senador Men) de
Sa, que refletem a atenção
da Câmara Alta quanto ;i
cvpansão econômica do
r,u*. 

partindo da poupança

i hom recordai a Mannoa-'nanu. 
que dc 1962 a 196.S,

indualve, ai recadou .30 bi-

;h8es ,1c cruzeiros talho»
junto ,n,v pequenos poupa-

ro. Os responsável, tieli
ni i\ i'

fa-
. uciro*, Depois, dem citai
"utros escândalo» menore»,
•' *fU eli. Duiiiinium e CBI,
m .omitiam 70 bilhões v*.
«K» tio povij. Seus )espon-
s-«^eis também estão inipu-
"r,>, Wvei preparando ou-
hi* negócios rendosos".

f* 
lorma oue o Meieado do'•'Pitais, em expansão gra-"atua, não poderá sofrer

"W Impactos semelhantes.
pwqut o vigarismo de uns
Pwew nio deve continuar
Prcjü-C-ndo, 

pclo lado psi.«'Nico, „ mte.é-se du pu-,u. ™ investir suas ..,,-""mm-; ;-m negócios lieiiosf ot,,n dirigido»
ADM1NISTRAÇA0

°S ^versos sete
,r,mP"oni 

a Admi

ISCAI,

e* qne

Hsial da União deverão so-
licr um» revisão na ma es-

IrUtUr» a luneionamento.

Assim i que ires medida.*,
Inram relacionadas para
«,iie se alcancem os obieti-
voa desejadus pelf Minutai-
lio da Fazenda: I) Iniplun-
taçflo de um sistema de

planejamento ligado ao sis-

lema de informações eco-
rioinieo-liseais; .-) Pi-.i-
mtilgacâu de leis c irgula-
mentos que atualizou a for»
mulacão do lenomeno tis-

cal em luneão da* realida-
eles econômicas e sociais
em transformação; . ) Uma
nova política de recurso»
humanos.

ANOTAÇÕES

I) Dentro de 70 dias, Car-
mopolis (Aracaju) baterá
novo recorde dc pn nuçáo,
cora 45 mil barris diários de

petróleo, graças aos novos
euuipamentos de extração
adquiridos pela Petrobrás.

11 Também os paranaenses
consumirão a carne de car-
neiro duranle o pei iodo da
fiine-saiia. Encomendadas
ao Rio Grande do Sul JO
mil cabeça». I) As -«porta-

tiifs biasilcii.is tle açúciir,
dttrenta o ano pa«a«dO,
atingiran a tl milhões cie

dólares. 5. Fontes oficiais
do Ministé d da Fazenda
assegurar»*-! que cm 69 ha-
será uma redução diáslie.i

da lava tle juros, em conse-

qiiència elas medidas que iá
loram e serão tomadas. 6)
O consumo de gasolina co-
mum e azul em 67 chegou
a 7.3 bilhões de litros e de
óleo cliese! 4.8 bilhões. 7) O
coronel losé Albuquerque
tfirmou que a Administra-

ção do Pinto do Rio ele .1:.

neiro, da qual é diretor, não

recebe mais nenhuma sui»

vençao do governo. F o mi-
nistro Detfm Neto negocia
em l.ondics a compra de
eciulpamentos para reapa-
telhar os portos brasileiros.

ni dúvida Itirti' re-

u atentada come-

ra » I diversidade

ia. Durante os pro-

ouladoa na tribuna
a Federal o.s res-

pela tropelia fo-

idas de agir delibe-

•d com u objetivo

Terá ¦

percuaaii
lido cor,

cie Brasi

testos ta

da Cam;

ponsávei:

iam aeu:

radainen

politico de criar em plano
nacional un coma ele ten-
sò-s c repressões sistemali-
¦/ml*,**. 

Os deputado» ela opo-

llÇtO, tin aiaii.s casos com

a aprovação elo colegas elo

g.verno analisaram as cir-

CUlUtâneiag cm que se deu

a invasac, a agressão a estu-

eia.ntes, professores c parla-
m.nlares. o lerimcnto grave,

produ.ido a bala num estu-

de pe
¦ 

ni i t i r

nao

iicara cago, e a destruição

de aparelhos ela melhor ins-

talaçao técnica elo ensino na-

cional, pelos assaltantes.

Observa-se que 0 atual

reitor ria l niv ersiriacle ele

Brasilia. professor Benjamim

Dias. homem ele confiança

elos situacionistas, tm coloca-

do na 1'ci'oria exatamente

para ver o que se passava,

quanto ás relações entre es-

tudantes e os elemenlos po-

liciais. Resultado: viu ante-

ontem • violência eom os

próprios olhos, loi envolvido

por ela e inclirelaniente al-

rançado na agressão rie uma

nota olieial em que o acusam

do estabelecimento edueaeia-
nal 

' 
conelaves ric anarquistas

e perturbadores da ordem 
'.

Falando em nome ele loilo

o governo, o autor tle uma

nota da Polícia Federal pio-

clama que 
"os 

poderes pú-

hlicos já cansados'' náo per-

mitirão 
"reuniões dc lal na-

tureza".

Havia muitas reuniões no

"campus ' 
ela Universidade

rie Brasilia Km caria sala

reuniam-se prolessôres e alu-

no* cm aula. quando o local

foi atacado a tiros. Taria-

mentares que acorreram à

Universidade, tentando con-

ter a fúria, foram agredidos

com ferocidade. Quando se

identificavam c u m o .lepu-

lados os policiais explicavam:
"í: 

por isso mesmo". E con-

liniiaivam batendo.

No debate ria Câmara le-

vantou-se a acusação de que

a agressão leve objetivo po-

lilien. constituindo unia pro-

vocação, praticaria por uni

grupo que dentro do govêr-

no c reprovado por outro

grupo, contrário à hrutalida-

rie. Acredita-se que os ic-

quinles desse mais recente

assalto a uma casa de ensino

Obedeceram a um plano me-

liciilnsaniente urdido, para a

criação rie um clima favorá-

vel ao riesciicarieamenlo eie

Editorial

Querem inocentar em São Paulo

os cabeças da ação terrorista
As a

ligam

objetivo

Implica

contr
P1 go-

Sal

que e pinico rr
clc-bil-mental e

íiores da Foi
Abalado o inq

tão a salvo,
acusação opôs'

gundi
isla, os

principais.
Deseja ;. «posição que ..

opinião publica seja clara-

mente inle.rmada a respeito

da itens
sta. posi

i piiineii
jm o lotol

roubos de
ii.i mi i« mani

i do plano tei
em piai ica pe-
vc. nt> Brasil,

lário de assaltos
dinheiro, par.i

o .le plano»

s em ilelens
oposicionistas em ofensiva,
ii exigir :i punii.io tio* v ulp.i

tios. Então stnge ., pergun-
ia: quais serão os culpado»,
mios nomes a oposição exi-

;:e, enquanto os responsa-

Veis pelo inquérito denotam
.. tendência de deixar a» di-

ligencia» em meio elo i.t-

luinlio, apenas eom o e.is-

ligo dc rnei.. tlu.i.i de bo-

cies expiatórios tle cscair-e,

político» inf ai toras?

Depois da lUiaiacá,. do
scereiaiio da Segurança, di-

vuigtd» pela televisão, sò-
hio ,« provável |i»iMiIpaçaVi.
n.i conspiração, de gente
importante, entre civis c mi-
litares. como autores inte-
liiluais ou exeeulanles dus

planos, deseia-se sabei *c

os criminosos peiienecm a
vsiuieida ou a iliieit.i. se

ocupam ou não ocupara
largus importantes, se são

cassado» ou se pertencem ,i

área do governo e linalmen-
te quais os verdadeiro* ob-

ictivos políticos das

Conceitos de ética dividem a AREN
af k deputado da ARENA de Minas. sr. Paulo

Freire, liderado pelo sr. Ernani Sátiro, fu-
biu furiosamente à tribuna da Câmara e disse
as últimas ao pastor do seu rebanho partida-
rio. Chamou o sr. Ernani Sátiro de injusto, fac-
cioso o discriminatório.

WNJUSTO, o sr. Ernani Sátiro poderia ser,

sem grande escândalo, pois, 
-sendo dificí-

limo distribuir Justiça, o representante parai-
bano, na liderança do partido do governo, po-
deria cometer injustiças humanas. Tão difícil
c a distribuição de Justiça que existe, consa-

grada, a fórmula boa justiça, advertindo-nos

sobre a existência, também, da má justiça.
Fazer justiça c punir ou castigar. Punindo ou
castigando, a Justiça irrita os culpados e dei-
xa insatisfeitos os premiados, pois a voraci-
dade humana tem amplos limites.

j^WAS 
o que reclama o sr. Paulo Freire do sr.

Ernani Sátiro? Paulo afirma que Ernani

concede tratamento especial aos antigos ude-

nisias, em detrimento dos arenistas originários

de outras irmandades. Afirma o representante

mineiro (nascido no Nordeste) que Sátiro no-

meou para investigar sôbre irregularidades da

prefeitura de Brasília o deputado Sinval Boa-

ventura, que antes manifestara suspeição, pois
em discurso elogiou rasgadamente o prefeito
acusado. Para a mesma investigação também
foi nomeado pelo líder o deputado Passos Pôr-
to, 

"que 
nem poderia ser deputado, pois é fun-

cionário da prefeitura nomeado pelo prefeito
sob julgamento". Dos 185 deputados que re-

presenlam a ARENA nas comissões da Cama-

ra. ainda segundo o depoimento do Sr. Paulo

Freire. 122 são antigos udenistas. o que reforça

a acusação do orador, ao dizer que 
"o 

sr. Er-

nâni Sátiro ainda não conseguiu desencarnar-

se da UDN".

fi ERA que a ótica do lider Sátiro con
de rigorosamente a ética do govènío-....

cujo nome éle deve conduzir pelo bom cami-
nho os deputados da ARENA? Se o líder obo-
decc fielmente à ótica do governo e se a acusa-

çáo do sr. Paulo Freire também não é, por sua
vez, injusta, facciosa e discriminatória, então
estamos diante de um fato grave. Entào a éti*
ca do governo, isto é, ¦ moral e o caráter go
governo «necessitam dr- transplante cu pelo
menos dn oneracáo plástica.

A ética reflete uma consciência social. Por
isso, nào há uma ética planando acim".

das nuvens. Segundo a ética dos escravocratas
era perfeiiamenio justa a existência de escra-
vos. A ética de Platão nos ensina que a arisio-
cracia traz de seu berço de ouro uma moral
superior, o que nos levaria a endeusar também
a moral do aristocrático society de nossos
dias. Há conceitos de ética enaltecidos pela
propaganda, mas perigosos, porque preconizam
a humildade e conduzem os oprimidos à eterna

submissão. Também há uma ética estribada no

sentimentalismo e nas palavras sonoras. Esta

ética prega o amor universal, entre cordeiro»

e lobos. É extremamente desvantajosa para os

cordeiros.

¦CARECE que a melhor ótica seria a que M
*¦ fundamentasse na análise objetiva e cui-

dadosa das situações. Esta, infelizmente, não

deve ser a ótica do líder Emânl Sátiro nem

será, tambem, à do furioso representante mi-

neiro. Mas nao devemos com iss > concluir que

a AREN.\ é um partido som ótica. Será no má-

ximo um partido sem firme/..) nas pernas.

Prefeito diz que não

surrou o parlamentar
"Não 

esmurrei o depu-

tado itahnir de -Uncu. mus

táo-sòmente pronunciei pa-
lavras ásperas .ipvido a no-

tida mentirosa por èle es-

palhada em Maça". COU. c.

pror.ósito de me desiRoraJ.-
zar". Esta declaração íoi

dada ontem, pelo prefeito
daquela cidade fluminense
sr. Cláudio Moacir. a res-

peito dos «iaaantendimentoj

havidos entre êle e o per-
lamentar que divu.jc 1 u: ",t

carta particular.

iei i ' bai
ontem o :n-t elo

tal carta ó antiga e- divul-

gada como se fôsse leeen-
te. foi mais um golpe bal-

xo dado por elementos !i-

gados ao governo estadur.i.

acentuando que náo lha
apresentarão original do

documento com receio de

serem desmoralizados. Por

fim, disse que não bateu no
deputado, 

"apenas 
trocas

de palavras que seriam ca-

paz de fazer viver até um
frade de pedra, mas ba-

ter, não. poi.s nào brigo,
multo menos rom pessoas
fisicamente mais fraca que

Professor brasileiro

ensinará nos íh\

Significado da vitória

de Hubert H. Humphrey
A candidatura Humph-

rey, viloriosa na Conven-

cáo do Partido Democra-

ta, recebeu apoio dc Mc-

Govem, mas o senador

Engcnc McCarthy ainda

nào referendou o nome de

Humphrey. Ao contrário;

clis.se que nào dará apoio

¦ nenhum candidato, nem

fará nenhum acordo.

O lançamento da can-

didatura Humphrey coin-

ridiu com a ação da Po-

licia de Chicago, chocan-

do-se com manifestantes

partidários de McCarthy,

que diante do local da

Convenção Democrata

realizaram manifestação

contra a guerra no Viet-

nà. Humphrey condenou a

violência policial, compa-

rando-a à dos ss de hi-

tler. Seu discurso, entre-

tanto, nào prenuncia ne-

nhuma relorma profunda.
econômica ou política, nos

campos interno ou exter-

110.

Humphrey promete lu-
lar pelos direitos civis,

promessa bastante vaga.

Justificou a revolta dos

negros. Afirma quo quan-
do alguém eslá faminto e
desempregado não deseja
esperar e quer ação ime-

cii.tla. Mas ao mesmo tem-

po Justifica a repressão
"ao.s 

disti'irbio.s civis". Suas

promessas ficarão, assim,

condicionadas a interpre-

tações dos fatos. Contra
os direitos civis até agora
nenhum candidato, de ne-
nhum partido e de ne-

nhum pais, teve a lem-

branca de se manifestar.
No que se refere ao pro-
blema dos negros, restará
saber quais as manifesta-

ecies julgadas licitas, que

náo devem ser reprimidas

e quais a.s • ilícitas, a tt*

rem enfrentadas na re-

pressão aos motins.

No que se refere à

America Latina Humph*

rey reforça promessas an-

teriores, de outros próee-

res norte-americanos,

quanto a necessidade dc

policiamento da ação ria
Aliança para o Progresso

e quanto à convenicncia

ele melhor emprego dos
recursos financeiros des-
tinados aos latinos-ameri-
canos, os quais nào devem
continuar queimando di-
nneiro na eompra "de 

ar-
mas ultramodi'rna.s e de
aviões supersônicos".

Tambem no que se re-
fere ao Oriente Médio

1 tensão entre árabes e is-
raelcnses) e ao movinirn-
to por Independência efe-
tiva dos paises africanos

que até há bem pouco
tempo eram colônias, as
elrclarações de Humphrey
nào trazem inovações. O
candidato acha que os Es-
tados Unidos devem con-

linuar dando apoio á pn-
litica de Israel. Quanio
aos novos países indepen-

dentes da África, acha
oue cada uni desses pai-
ses tem um problema dl-

ferant». Aqui. a ausência

de elefiniçào ainda e mais

sensível.

o comentariata Arthur
Kroch faz. no 

"Nev 
York

Times", um julgamento
.severo da plataforma do
candidato Humphrey, ao
apresentá-lo como com-

prometido 
"com 

todos o.s
detalhes" da política de
Johnson. Um desses deta-
lhes . a continuação a
ampliação da guerra 110
Vietnã.

Com tudo isso. as pre-
ferénclas da Convenção
Democrata inclinaram-se

para Humphrey.

10TE 15 - VENDE-SE LANCHONETE
MG«j ll mio.nu — C/l-Crl s cioo.on n- eatraa. raatai »¦= *
cnnibinar OU SCtt 12 000.00 à vista ou ainda troca por
KOMBI. ou PICKdjr KOMBI. Estrada Manoe, de Sa. IM.

Um paulista acaba de ser

nomeado professor d'* Ma-

temática do 
"Rutgers Col-

lege", em Nova Jersey. Tra-

ta-se de José Barros Neto.

autor de 14 trabalhos em

sua especialidade e 'nem-

bro da Sociedade Node-

Americana de Matemática

que lecionou e efetuou tra-
balhos de uoscitlisas no In.» -

tituto de Matemática Pu-

ra e Aplicada do Ri l ele

Janeiro, na Universidade
de Montreal e na Univei-

sidade rip Rochester. e»n

Nova Iorque
O mestre Barros Neto t,

bacharel e doutor em Mi-

temática pela Unlve..tfl*ra
de Sào Paulo, onde ln do«i

anos féz uma série dc eni-

íerènrias sobre M.itcnrdi-
an. Já foi também benefi-

ciado com bolsas d" cstu~i>

ela Universidade de Pari»,
Universidade de Vale Ins-
tituto de Tecnologia <*•**

Maaaaehttietta e Umrersi*
dade de Brandris.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DO ESTADO DO RIO

NOTA OFICIAL
O GABINETE DA PRESIDÊNCIA

DA CATXA ECONÔMICA FEDERAL DO

ESTADO DO RIO, tomando conheci-

mento cio noticias Inseridas nos jornais de

Niterói e da Guanabara, nas edições dos

últimos dias, sobre assuntos de compe-

tencia e soberano julgamento do Egrégio

Conselho Superior das Caixas Econômi-

cas Federais, torna público náo ter pres-

tado informações, concedido entrevistas

ou fornecido elementos que possibilitas-

sem tais publicações.

Niterói, em 23 dc agosto de 196o.

A sua Rádio Difusora Duque de Caxias se renova para você
Agora Nova Linha de programação inteiramente dedicada à baixada da Guanabara

Sinton;ze você tarnbérn a emissora da Cultura • do Pi egresso nos 1.590 Khtz e ajude-nos a lutar pelo crescimento do

¦- 
 -

?

seu bairro

E,;creva-nos -obre guclquer reivindicação de sua Cidade e ouça diariamente das 2Ch3Cm _l 22h 
"DIFUSORA 

A SERVIÇO DO POVO

RADIO DIFUSORA DUOUE DE CAXIAS — Sede própria! Avenida Piesidenle Kennedy, 1.763 — Tdpfone: ?,HR8 __ Duque de Cax.as

S.« página - 31/8/19M — LOTA DEMOCRÁTICA



\

RÓSCOPO

Ass

Prcf. Kctliban

LIBRA:

com linquarudoi

caq De 21 de marco

linl) — Manhi pro-

ÍMenu.ia 

srandei produoòea
JKftrsa A tarde, rtepres-

11 no» contatos (amiliares.
P.o.is êxltoi em atividades ar-
tntlCSS. Número lavorável: 006.

TOCRO _ (De ÍI de sbrll S
50 ds mato) — Dia dc melhor

eaaflaursçlo para contatos

prnveiioso». Simpatia populiir
• êxito funcional. Velho anseio

poderá li nar-s? realidade. Nú-

Ia 578.

fiCMEOS - .De 21 de maio
a 2d ie Junho) - Iniciativas

da ifpitni pr.s-ada podem ser

totenalfleats" hoje. Uís de

Sneírla pa:| nàn ser envolvi-
do rm iram» Nio confis te-

não cn »l próprio, Número fa-

CANCUI - 'De 21 rie iunho

a 71 d< iulliol — Ncócios

|hi#m-n eni hm fs«e, peln no-
sieãr, ds Mf-cúrin. Pessoa uma-

da ttur* disposta a aiudá-lo.

freisrc-Ff para uma intrica

hem urdida. Nlt mero fnvorâ-

vei Rnr.

I VJO _ I.» |] dc |„ihh a
52 de asóstoi — btesess de

at>vldadei plterará seu stote-
rna ne;vosn. Nâo nense em

IPUdsnça» réste dia. Muita

cautela no ou» falar, nn em-

pi-itfo. Número favorável; 034.

VAOSM - 'De 23 de giôs-
to a 22 de setembro) — De-

e-peãn nela manhS. eom um

ami?o novo ou ele ocasião.

Bom psra reliefleu públicas.
Sensação de angústia, oue pas-
íar* no decorrer rio dia. Nú-

tatre favorável! M
' 

LIBRA — 'De 23 de setem-

bro a 22 de outubro* — Te-

nha euiriado com pessoas fala-

«leira». O domínio de si mes-

mo ajudará M solucáo de seu

problema. Má noticia «ób-e

ressoa ria família. Numero fa-

vorável: 007.

ESCORPIÃO — 'De 23 rie

outubro a 21 de novembro) —

Inrisposicãn para diálogos ou

para ae-ôrrint eomtrrtalS. Ka-
vorahilidade nos nesneio* que
necessitem de calma. Intui-

ções positivas. Número favo-

rável: IM,

SAGITÁRIO _ Dc 22 rie

novembro a 21 de d Membro)
— A sorte mostra-se a «-tt

favor e acontecimento exter-

«o poderá ajudá-lo. Convite

seu amor para um passeio ou

«o poderá aiudá-lo. Convide

diversão. Saúde boa. Número

favorável: 727.

' 
CAPRICÓRNIO — 'De 22 de

<SS»mbT0 a 20 de janeiro* —

A preocupação atual passará,
som que você perceba. Pro-

eure dormir cedo e não se

•Urrar ante um caso em que

pri 
de Intervir, Número fa-

•orável: 439.

f AQUÁRIO _ (De 21 de ja-

«firo s 19 ele fevereiro* —

íianha adversa para proble-
mun- ele saúde. Perda de tem-

jh> com assunto banal. Sstil-

flseãn para técnicos de rádio

e jornalismo. Numero iavorá-

p 
vei: 113.

t PEIXE» - rne 20 de feve-

Kiro S 20 de marco* — Pro-

gresso nes estudos à religião

ou seita Lucros motivados

pnr neffAcio inesperado. Satis-

facii junto a Miperinre* ou

emiso. Numero favorável: 232.

Consultório

Sentimental

ÍT5l"DA Uacarepasuí GB) —

P*o ia desfaça do imóvel, por

«iquaiito. O período é nesati-

VO até novembro. Termine o

eomororn;--n. porque há indi-

esção nr mudança e nova

ijhiio, detinitiva.

VELiin CIGANNO Mendes

JU) _ N. o ele se dn morar

cem quem ç-;;i nnranilo iiyi-

ra. pon sua saúde niuiio vai

prensar ilç-sa criainrn Quan-
IO ao problema judiciário, ua-

_3 espere dele.

G1MBA 'Leblon CBi — Ks-

_. é a-joMin com qui in voeé

já deveria tai ar ligado há mui-

tu icinpo. Poucas criaturas .se

ajustariam 
"tanto 

ao seu tem-

pei-ameiiio.

CELESTE S O N H A DOR A

l amengu QBl — Indlcsçlo dc

casamento, mas sbiuenie ri -

pois deu 2H anos. Antes, seria

coisa apenas paia pouco tem-

pn.

Escreva sobre seu proble-

BS. cupi abai>

As cartas enviadi

seção seii sorteadas

15 s .'III de cada mêt

CLUBES & SAMBA BUZINA DO CHACRINHA

Antônio Lemos

Samba social no GR ES Em Cima da Hora

2 — CULMINANDO

um s/io» artístico, o E.«

Clube Sáo Pedro, de Sâo

ele Mcrili, promovera, ,i

tir riaa 21 hora» de boi

sua areie sucial, n / Fesi

Cerveja, dentro riu proc

çáo festiva da

política daquela cidari'

minense.

loSo

pnr-

IPM'

Atilais Nazaré c Sônia Ma-
ria. fortes candidatas a

Rainha da Esperança, 'to-

)c no Riü-Ligth.

1 — ZIRICiUIIJUN empol-

gado. .«erá mandado eni fren-

te hoje à noite na quadra da

Rua Zeferino Costa. 556. on-

de s sociedade carioca se sen-

te realizada ouvindo sambn

autêntico e sendo recebida

com fidaliuiia pelo presidente
Jofto Jnquinha Severlno.

Durante o rolar do autêntico,

acontecerá batismo da Ala

dos Independentes com um

shom da madrinha: Ala das

Noi idades da Portela, »Jb o

3 — GRITO eie carnaval

que promete let espetar liar,

acontecerá hoje à noite pw
ordem do GRES Tupi de Brás

ele Pina. na quadraria Rui
Oiiaibn. 113. onde imirnems

outras agremiações canirv.--

lescas estarão fazendo visite

rie cortesia.

4 - LEVA o título ele lfl

naile da Esperança, a reu-

nião-dançame de hoje neis

salões do Tríicào Rio-LUm.

na Rua José do Patrocínio,

171, com a cortina musical

correndo por conta de EeJi-

nho e seu conjunto. Haverá

desfile das ;>e'eç»m/in.s

r, _ noitada rie samba

em homenagem nos morado-

res ria XVII R A„ é o que ofe-
rece hoje em suo Quadra ela

nun Mesqullfl. R. o OREM

Unido* ele Pnrire Miguel. As

Cuícas roncarão a partir úl*

M horn.i.

I - ANIMADO pelo eon-

hlDtO The Blazsc. nconteeei.i

lançamento dn Buate Jovem,

no Orémin Social Paranhos,

lioje, rom os rodopios inlciin-

do às 22 horas. Traje esper-

te I válido.

Elza Veloi Net doi

Santos. Cristianc Amaral. Ni-

nn Teixeira, Aglais Nu/.are,

Sônia Maria, Edir Lamar, e

Sônia Oliveira, tentando a ti-

tulo de rainha. Início ?3 l.o-

ras. Traja passeio completj.

7 — MOVIMENTADA 1CU-

nino ele sambn puro. será p'o-
movieln na noite de hoje pelo
ORES Imperatriz Leopoldl-

nense, no terreiro da Rua

Professor Lace, 235. Trata-se

da Xoile da Harmonia, que

promele arrastar multidões

para vibrar rom as melodias

arraneadar pelas cuica» a
tamborins.

8 — PARA quem gosta rie
rodopiar num ambiente aco-

lheclor. o.s inteprantes da -Ala

Quem NAo e Nfto se Mistura 
",

da soberana rios carnavais:

Portela, oferecerío baile na

serie da Estrada rio Portela,

446. a partir das 20 horas rte

roje. O Afonso 
"Vai 

dar Zè-

bra" Soares, anda muito ner-

vosinho.

a, '^^K_B*\

Pois é Isso. meus jovens
nianiebo» e minhas infantes

princesas... Vá escrevendo

que o Chacrinha vai respon-

riendo. Nfto sou nenhum bo-

l.i-de-cristal, niio. mas tam-

b?m mando minhas adivinha-

elas Querem ver. Eis que me

preparo para responder ás in-

dagüçóes elo público...

. FANÁTICA DO IRAJA

(Rioi — Perfeitamente, mi-

nha amiga. A Dóris Montei-

ro l desquitada. A minha

querida afilhada 'sabia que
ela é minha afilhada, mes-

mo?i está para se casar ele

novo Vai ser com o Zezinho,

que foi campeão de basque-

tebol.

EMILTNI8TA DESESPF-

RADA iRioi — Calma, eu

Chacrinha bola os pingos nos ii..

disse calma Nada ric apela-

çóes lienetlcas. que isso ateu-

tu u fonclicii! A Emilinln

Borba vui voltur, sim. A Jo-

vem Miloca deverá reaparc-

cer próximo elo Curtiu vai. Kn-

quanto iaso nfto nceinlece a

Emilinhu está montando uni

¦alia dc bclez.il em Copacn-

bunu. que c pm ficar ainda

mais bacana!...

JOANINHA B USC APE

iRloi — Esse nome é verda-

deiro? Olha que eu manjo

vucé, hein?!... Mas, quanto k

sua consulta, o mestre Cha-

erinlia. aqui. rilz.-lhe que nfto

sáo verdadeiras, nunquinha!.

as brigas do Carlos Imperial.

Toda essa brlgalhada são

acertiidinha». antes, paia tra-

SCI popula nelade uo Jovem
Imperial. Discordo de você,

cara amlgu, quando diz qiift
éle engana 0 público. O pú-

bllco não se deixa enganar

com tãntt facilidade...

PAULO CARLOS 'Caxias)

— Sc é verdade que o Paulo

Sérgio imila Roberto Carlos.'

f: verdade, sim. O Paulo Ser-

mo começou imitando o Al-

temar Dutra. Nâo deu certo

e por causa disso, a conselho

do seu amito Guimarães, pai-
tir pura a imitação do Ro-

berto Carlos. Entendeu?...

LÍDIA CAMPOS iRiol —

Como disse, Lidia? Se é fato

que a Angela Maria brigou

coin o seu marido em Portu-

gal e ficou desesperada? Na-

ela disso, minha pre-clara

amiga... A 
"Sapoti" 

somente

se submeteu a uma operaçSn

na terra portuguesa Naela

mais. fcsse pessoal fica inven-

tando uma porção de boba-

gens. Quem é artista sofre

essas 
-ondas"...

KLIZA FER El R A DOS

SANTOS (Ri.n — O que era

o Guimutaes, antes ele ser

beba (Io Paulo Sérgio? O Cha-

eiinhu diz loco. Antes ele ser

babá rio Paulo MlflO, o nos-

so bom e velho Giuniu era 'e

ainda é) fabricante ele bolsa1.

E daí?...

INCRfcDULO NITEROIEN-

SE (C. do Rim — Aliás, o Ro-

berto Muniz nâo é apenas o

diretor rie um centro espiri-

ta, ai em Niterói. K, também,

um babalaô muito entendido

e compenetrado. Pergunte sô

ao Muniz. Êle não poderá ne-

gari...

NEUSA FONSECA 'Rlol —

Exatamente, como diria aqué-

le meu amigo locutor-esportl-

vo de campo... A Elza Soa-

res mudou-se da Lagoa Ro-

ririgo rie Freitas e aporá erta

morando num belo aparta-

mento na Ruu Domlnuos Fer-

reira. Mas. por que voré quer

saber rie tudo isso. hein?!...

ALUCINADA PELO WAN-

DERI EY CARDOSO iRioi

— Eu. hein!-? Calma, minha

alucinaria fã. Eu respondo lo-

go. Não precisa pedir pelo
amor de Deus. Que e isso?: . ..

O Wonderley Cardoso tem,

sim, uma bie residência no

Rio Fica ali no Cosme Ve-

Iho. í;le possui também um

escalafobétlco apartamento

em Sfto Paulo e outras pro-

priedades. Eu disse proprie-
dades. viu?

E até amanhã, aqui nn

LUTA DEMOCRÁTICA. 1111-

ma seção repleta de notícias

bacanas. Vocês viram a lin-

deza que foi a minha festa

dos -Melhores do Disco"? Pois

eu lhes conto mais, amanhã.

Inté!

HOJE NA IV

CANAL - : _ (1
Avrnlium, 13,00. an.'À 

' '""

»'. se l.lb-rir,,, 
"","''••

¦"""¦ ' '""Iiiiiii.,,,

AlnriH, :-.,m,, ,i; 'i
(Ir (lol *""'¦ yll'.i

t;,;nv',- •-»*
TltKi. I ...,n. inmrs ,, 

*>

tata no i inrm, !„„' 
' '•

Sorriso, nn-,. .,„r])||' 
M«'«^.

a Mi-U.
! 24,0

( AWI. » | _ ,,,, ,
t — 

O I.. d,|j .
'"«les. II 1

ll.l.s

1 Pru.

,-':i"- w »«m, ,h,„. ,;,;;;¦
UM, Atnlsi rtr Hi,„ ,„,, „
« iiu ¦ B"".° lr"' *mt'n- '»•». faatm u
¦«aia, to,™, it,.p,irfl.r ,, (. 

'

lnslantc. M.(,.M1„ ,,',' 
' ' m

31.!n. Ralus dn ll,„.ri„, ,,,, 
'

Mnn.i

£íZz!t\!!M,*mm*
nm, rum... Ím,, taHWJ'J

MM, suiiirjin.i II. HM <u 
'

*• m r„,„, nm, ^
ta, 23.0». A l„nj „ „,
h»ra ,,„ rota ;;.„„. |.r„ltl„ J

(ANM. ti - ÜM, fm*, rt.
Show, n..|ii. |l,.^„h„v M„, M'
Me (In eii.i-P.oi \mtn\„, iiM
ttttt M Bolinha 19,3(1, Te|tJot;
nal. UM, mo..! sm f_,mtry

MM, »'h^ Cinurm. nu ,,

MÚSICA JOVEM A NOITE É 0 ESPETÁCULO

Wilson Silva Elo Pinto

Luís Carlos Vinhas ex-psicodélico Elizele e Zimbo Trio no Toneleiros

Mis CARLOS VINHAS, asro-
ra e o pianista daquele con-

junto que já foi Hos-ia .lazz.
depois passou a Rns-a Trio c
depois loi. nara o Bossa j,ete.
Acontece eme o Amilson Co-

'Tu uo rio romposi-

tor rio Zlmbo Trio. Anriltoii
(íorioy. saiu dn conjunto O

Luís Carlos Vinhas que já teve
o melhor conjunto de música

popular de todo o território
nacional, chamado rie Tião Neto
'hoje contra-baivista do Séreio

Mendes) e do tétat Machado

ia orquestra do
Mé:
to denominado o Som Psicoric-
tico de Luís Carlos Vinhas

Agora. Vinhal está acompa-

apresentações. Boi parte de
seu anitiio coniunte ficou sob

a direção de Luís Loi. Como
todos poeleoi ver. no rodízio
muito simples.

CEORGE FAME — foto — é

pP^aH P(§ijÍÍ 4íi$$&a,.

fia d

B. as

de egêfto '.10 a 3P

¦nilha-¦cria rie

es ric fãs elo Bn

ãs essas que Ceorpe Fam
onquistou qiianrio rie sua pri

sita i Bn .¦pu-

iilizsdo,
Guanabara, o 2" Festival ln-
tcrnacional da Canção, onde
Fame obteve a quarta coloca-

cão com 
¦celel-ration 

A rran-
cão eom Celebration A yran-

Be Fame — na televisão Tun).
»nr>-n cnm sua rv "lente voz,
seu rtrsíSo e seus V, anos de
simpatia, estará cantando, tam-

Mm, Pontue * Clyde que li-
Hpm n« narada^ ri*» |QC#MQ de

quase todo o mundo.

FESTA nos dis inQi-F.is —
Vilton Bacelar e Anoar de Sa-

festa dos disc-jóqueis da rádio

Metropolitana, dia I.I de se-
lembro no Caeté Tênis Clube

ra Rua rir, Ferrari 321. em To-
rios os Santos. Os cobras ria

jovem Rtiarrla e o conjunto
Fiirmula 7. estarão presentes;
Vanderlei Cardoao. The Oolden
P.ois. Carlos José. Orlando Dias,
The Peip's. The Silveri hois.

rtoberto Muler. \hilin Martim
e outros. Será o baile show

de ano Iniciando k* 22 horaa,

num tn

CARLOS JOSÉ - exutandn

porque a primeira prensagem
rie seu lp Sauriaele e Esperan-

ça está totalmente esgotada.

BÁRBARO — em setembro

próximo, a Copacabana-Discos
lamará um lonsa riuracãn sen-

nidos canlores da expressão ele
Moacir Franco. Afníldn Raiol.
Frisou Vanrier. Moni. Vanricr-
lei Cardoso e Reinaldo Rslol.
Trata-se. em verdade, de um
loiiR-plai bárbaro de bom.

do sucesso positivo.

IIELEMNHA COSTA — fa-
lanrio em bárbaro náo pode-
mos de forma alcuma rielxir

rie eilar a recente zravacão ria

evceiepte intérprete lleleni-

nha Costa que acaba rie gravar
um senhor compacto duplo

para a Tropieana onde c-inn-

apelo á noite, me queira aíora.

volta da intérprete preferida

rie mestre Ataulfo Alves, im-

pressionou e muito a outro

mestre no assunto Jonográfico

Hélio Tis.

M VRIA APARECir>\ MAH-

TOM — uma das mais resnei-

tadas compositoras do samba-

enredo no.« comunica, através

de carta

Paulo Séi-Rio Magno

tem se desdobrado dia

c noite na montagem vio

seu "show", 
que ontem foi

apresentado nos salões do

Clube Sírio e- Libanês e se

chama 
"M i 11 h a Gente

Canta Assim". Aquele jo-

vem de futuro, aprtien-

tou no clube da Rua Mar-

quês de Olinda seu espe-

táculo à imprensa.

Após uma 
"tournée" vi-

toriosa pelas Amártcaj,

ífiaparece o 
"show-man'

Oscar Ferreira, ao lado de

Ro.sa Maria num espeta-

eulo promovido pelo Cal-

caras, 110 preixlmo dia 13

de setembro. Osear rece-

beu varias troféus pelas

perfeitas imitaçe"ie.s de

Frank Sinatra. Dran Mar-

tin, Sam Davis Jr. Louis

Armstrong e outros.

• O Teatro Universitário

do Diretório dos Estu-

dantes da Universidade

Federal de Santa Maria,

DO Rio Grande do Sul e

a Escola de Teatro ela

Universidade do Pará. lo-

ram convidados para par-

tuiparem do I Festival

Latino Americano de Tea-

tro Universitário, a reali-

zar-se em Bogotá, na Co-

lambia, ainda M corrente

ano.

Lana Batista fazendo su-

cesso com um show brnsi-

leiro na boate Tamur. cm

Luaiida, Angola, África

Portuguesa.

b o técnico em eenirtoá

dn SNT, Delfim Pinhei-

ro da Cruz, foi colocado

n flisposição do Teatro

IJovo. pelo .sr. Felinlo Ro-

drigues Neto. Terá ele a

Incumbência de acompa-

nhar o bale do Teatro Nó-

vo em sua excursão pelo

sul do pais.

E O diretor do SNT

mandou coiocar á dis-

posição da Comissão de

Desenvolvimento do Vale

do Aeu. no Rio Grande do

Norte, tudo que necissi-

ta-sse para a criação do

seu Teatro Folclórico.

A CBS ofereceu riiin-

que durante a entre-

vista dp Oeorçie Fame, no

Copacabana Palace e ho-

Je. mais uma apresentação

dt Georgie na TV-Tupi.

Elizete Cardoso e Zim-

bo Trio estrearam nn

Teatro Toneleros por uma

temporada de 20 dias, com

o "ahow" de Milov Fer-

nande.,. 
"Do 

Fundo elo

A/ul do Mundo", dirigido

por Osvaldo Loureiro e

tendo como novidade a

estréia rio Mlllot nao
apresentador do espeta-

eulo.

• Vem aí para o Tíatn

Joáo Caetano, a Pn.

meira feira Paulista de
Opinião, qup levi 1 a«.

sinatura dos autores Au-

gusto Boal. Glaníranceico

Guarnieri, Bráulio Pedro-

», Jorse Andrade. Lauro

César Muniz. Plinio Mar-

cos e dos compositores Ari

Toledo. Caetano Veloso,

Chico Buarqup de Holan-

da. Edu Lobo. Gilberto

Gil. Sérgio Ricardo t Luis

Mane tll, tendo como con-

vidado especial Pabio Nr-

ruda. No elenco estào Re.

nato Consorte. Araci Bi-

labanlan, Mlrlan Muniz,

Cccilin Thutnlm, Rolando

Boldrin. Luís Carlos Aru-

tin. Luís Serra. Zanom

Ferrile. Edson Solrr. Pa-

eo, Antônio Fac,undcv- e

Ana Miiun.

CINEMA

Clóvis de Casiro

Sucessos dos 40 na televisão

¦ reli •uihlii . blori

IKlIÍ \( IO — do

ia BlMnOl Aires em um elos

jatos da Varia. Como iodo*

sabem o Horácio alim ele mú-
slro é um dos mais novos eo-

HiiMArllN da linha internado-

nal ela íamosa companhia bra-

ivalesro Baio elo Rode

carepefUt, para o nua' iá

tnpól trps sflniha*. a Mm H#»

• ar o bloe-o te'ielas as 2"- fcl-

I no teatro Opinião, no show

rins l'i('ir elo samba". Muito

in. E. quanto à participação
i iheWl rie sambas, a nossa

ria Icitora-comt osilora po-

i pr irar i
o Martinlio ria Vila responsa-

vcl pelo espetáculo Nem toelo

crioulo é doido êle poderá lhe

dar a oportunidade solicitada.

A Tv Excélsior. no Rio, es-
" tá apresentando às quar-
tai-felrai a domingos, en-
tre 20.00 ¦ 20.30 horas, ai-

guns filmes da Warner
Bros. que fizeram bastante
sucesso de critica e públi-
co na década dos 40. Te-
mos certeza de que tais fil-
mes, se fossem bastante
divulgados pela Imprensa
e principalmente se tives-
sem, antes de lr para o ar,
um apresentador à altura,
na certa seriam coneor-er-
tes capazes de obrigar o.s
donos do.s cinemas do R!o
a não exibirem mais essas

porcarias italianas de fa-
roeste ou esses falsos Ja-
mes Bond dublados em in-

glés para tomar dlnheiros
dos incautos. Comecemos

prlo problema elo apresen-
tador: a Tv Excélsior es-
colheu muito mal Leila
Diniz, que, por exemplo.

féz outro dia a apresenta-
cão de um filme importan-
tíaaimo, como Lm Punhado
de Bravos 'que ela jamais
fará em sua vida, nem com

quinhentos Domingos de
Oliveira...!, como se ti-
vesse apressada para ir a
uma buate, tão desinteres-
sada e distante, pecando
ainda pela falta de um
texto explicativo sobre o

que ia se ver no vídeo. O

problema publicidade tam-
bém deve ser considerado,

pois fomos pegos de sur-

presa — surpresa muito
amável, sem dúvida, mas

poderíamos ter perdido a
oportunidade de rrve-i- um

grande filme, ainda, sobre
um episódio ria guerra,
ocorrido na Birmânia, na
época da luta contra os

japoneses, do qual o dire-
tor Raoul Walsh tirou mag-
niflco partido clnemato-

giálico e humano, cons-

traindo uma obra-prima no

gênero. Objetive, Burma!.

com Errol Flynn. Henry
Hull. George Tobias. War-

ner Andeison. tem música
de Max Stciner e fotogra-

fia de sol Polito. Um fil-
me raro, tão raio quanto
Dois Contra uma Cidade
Inteira 'City for Con-

questt. de Anotole Lltvak.

com James Cagney, Ann

Bheridan, Arthur Kennedy
e Elia Kazan, que a Tv Ex-
celsior promete para do-
mingo próximo, às 20 ho-
ras, motivo suficiente para
o público ficar em casa e

nào perder tempo com ai-

gumas drogas que '.stáo em

cartaz, esta semana, no
Rio. Por exemplo: Peter
(lun em Ação, Os Carras-
cos Eslào Entre Nós, Sete
de Ouro Assaltam o Ban-

BO Internacional. A Longa
Noite rio ódio. lin Dólar
entre os Dentes, Tabu n.°
2, Don Juan à Siciliana.

Como Alalar um Play bov e
Cristo de Lama.

NOTÍCIAS EM POUCAS
UNHAS — Hoje. à nica-

noite, no Pnissandii, Alpha-

Villa, com Jean-Luc GmUird

faiitriciéncia. Interpreta'

por .4"iin Karinn | Eddie

MtOntiM, Sdbneío que
•u. também uo Paiaaandu,
neia-noite. Senhorita ,Iú-

dr AU Sjobara/lngmar
rgitirni. b ri a e ei ri o cm
¦indbpiç). * Vem por rn

i filme muito importnuíe,

Pastores da Desordem,
iduztdo pelo jornalista
mucl Wainer. nn Grécia.

A Fninco-BrusUeira em

tu...- 10 anot de anvidu-

I como distribuidora, niai.s

pe SltOI do Ptiissandu e

ii ui nun dn T>/»cfl-Pri'oce.

Vai eotntmorar ai i/en i •

e/c.-, a portir elo dia í di

próximo més. cmn un JPí-

tipel de fiteis que fizeram
a glória do PaiMaitdll como

Cinetna-de-Arte. * Annin.

do Bleniro continua feroz,
nn O Globo, investindo con-

1ra Paulo Cesur Sarnce.iv e

contra Capitu. Porque,

hei»? Sejei romo fôr, nio

liguem. Capitu «' minto bom

e um dos melhorei fdmtt

brasileiros do ano, 0 ruu

é f,if„ca.

Othon Bastos, Belinho do 
"Dom Ca-sminm' r

de Assis: um grande desempenho e um belo ,i

em cartai no Alvorada e Britânla.

PALAVRAS CRUZADAS

ao CONSULTÓRIO

StNTl.MLMAL do Prol. Kali-

ban — Kedacao da LL1A

UKMOCRATItA — Avenida

Presidente Vai-as, 1.088, R.o.

Nome

Estado Owl 

Píascida aos .... de 

Cidade 

Eitado 

Faeudànimn para resposta: ..

ONDE A CIDADE SE DIVERTE -SOCIAIS -

A. F. Chaves

— 
1

rs íh — n~

TI ^n

HORIZONTAIS: 1 — Elemento de peso atômico. 3 — Kn-
tre nós. 5 — Ladeiras, declivei. 8 — Soberanos. 0 — Emendou
10 — JoinueUi. 11 — Outra coisa. IL' — Porco. 13 — Zomba.

VERTICAIS 1 - Ollma. 2 — Que tem tara. 3 - Rompei,

anular. 4 - Carta rie Jofar. 6 — Limite. 
- - Lnviiteiiio. 10 —

Encanto. 11 - Decifrei.

RESPOSTA DO PROBLEMA 811

Horizontais: l - LI. 3 — AI. 5 — ARESTA. 8 — ALAH.

0 — RALO. 10 - MAS. 10 - AV. 12 - AS. 13 - RI.

CINEMAS

LTM CLARÃO NAS TRE-

VAS — São Luis e Santa

SETE DE OURO ASSAL-

TAM O BANCO INTERNA-

CIONAL — Ricamar. Art-

Paiácio-Méier e Ait-Maou-

reira.

OS CARRASCO! HTAO
ENTRE NÓS _ Palácio

Rian. Leblon e Carioca.

O FBI CONTRA A MA-

FIA — Vitória, Rivera, As-

teca e Tijuca.

PETER GUNN EM AÇÃO

— Scala.

OURO t O QUE VALE —

Bruni-Flamengo, Caruso, Co-

pBCebana, Regência e Bru-

nUMéler.

OS MANUSCRITOS DF,
SMIACOSA — Tijuea-Pála-

ee.

TREM NOTURNO — Pois-

sandtt.

OS 2fi DO EXIT! ESSO POS-

TAL — Condor Largo do

Machado,

Palácio-Méier e Art-Palá-

ee-Madureira,
ÓDIO POR ÓDIO — Pa-

thé. Pax, Melro-Tijuca, Me-
tro-Copacabene, Taratodos e
Mauá.

A MESA DO DIABO —

Alasca.
VIVER POR VIVER —

VENEZA,

o.s impiedosos - Odeon
2001 UMA ODISSÉIA NO

ESPAÇO — Ruxv.

HONNIE & CLYDE — Co-

paeabene e Comodoro.

CAMELOT — Capitólio,
CRISTO DE LAMA —

Réx.

COMO MATAR PLAY-
p,OY — Capri.

CASANOVA 7(1 — Art-

Pftlécio-Copecebani,
ÊSSK MUNDO É DOS

I.ouc:os — Parlf-Pélaca.
CAPITU — Alvr.r,-.ilii.

A MOED1N11A ÜO AMOR

— Brum-Tijuca.

TEATROS

O PREÇO — Princesa Isa-

bel.

IRMÃ LA DOUCE — Gi-

niislico,

OS INCONFIDENTES —

Oláudo flü,
ÉSTF. BANHEIRO £ PK-

QUINO DEMAIS PARA
NÓS DOIS — Santa Rosa.

QUAR1NTA QUILATES
— Copacabana.

DIE DEUTSCHEN KAM-
MERSPIELE — Malson de
Franco,

T I! A G I CO ACIDENTE

DESTRONOU TERESA —

Jovem,
ARFNA CONTA TIRA-

dentes — Arma.
OS FUZIS — Mifiutl Lc-

BONECAS EM RITMO DE

AVENTURA — Rival.

A NEGA TA LA DENTRO

¦— (Jarlu* Gomes.

Dedo Dcir-t3'"
SANTO DO DIA:

Sáo Raimundo Nonato
ANIVERSÁRIOS: , , ,. rln gyri

Faz anos. hoje, n menina Ann Dulce, fima oo

Clovis-Mareaiida Diniz de Alvarenga. Car>

Completa ano.í. hoie, a pentll srta Llgia o«

valho Guimarães, filha ao CMal Mauro-uua

maràes.

Transcorre hoje. o aniversário natalino,

Julieta da Conceição Ribeiro, digna r.p"-

Afonso Perc.s Ribeiro. , . .„ pa,,;,t.
Anlversark* dia 29 deste, a srta. Maria Ana «l .

filha do sr. Fiauciaco de Sousa e sra. cen"

do Sousa.
NOIVADO: i„,.,ialistl

Ficaram noivos, dia 2P do corrente, a.'"•". 
drp

Nilee Pinheiro e o acadêmico de Medicina

João Calucel Bpeelale,
BATIZADO: _ T„rpin de

do

Batizou-se dia 29 do més em curso, na iRf '

Santa Teresiniia, na Rua Mariz e Ban», °^Mrtg

Márcio Roberto, lllho do casal. ten. Bergw "

Morgadr p sra Sueli Bezerra Mornado-

PENSAMENTO: mltM"
'N.io te limites a louvar a gente dc bem '¦¦ 

u,
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LT
Gráficos da Imnrensa iniciam amanhai

campanha por salário maior'
jtMjdendr, 

*

NA RURAL EM FOCO

Joào Luil Carvalho

Sin 
'Aàh-Cá* 

riirl

ctteradoa solicitação

IlUlClOIlOU :

a organiza-

proiogando o proso paia liivcsiiduia dm.

, ,.'„ tt, .cultura, o piisid-ntc dn Republica M
010,1 

, i dc 1" d" cliente mês, dispondo sôbre a

Lel '•; 
viln itiml c pro.iogando o praao paia Invés..u...a .,„r.

ç* 
_irc.es Hu:ais nai funções • pi cri «nativas de órgãos sin-

•*•* 
A j,.] nn .:]).fí.o vct.i dar soluçúu a um problema <|i>o

i torma
i, pm a qui

, ,,s dirigentea ruraw, pois ...i estava ultiupusMidu o
p 

,,,, DMiiitia às entidade» tranaiomoroawM cm sindica-

pr",í, 
Isse. U texto da M i o aefuiato: 

-Ailiso 1." - Fica
- "•.cicno de IbiíO, u pia^o concedido pelfi

n.' HB, de 8 de fevereiro de UtiV, ás

pus ór_i..(,!s superiores reconhecidos nos

do li.cieto-l.ei n.» 8.1.17, de 24 de ou-

icquelrem a sua Invtttldura caao en-
lentatlvaa de cinprradaoi-ei rurais Art.

ei enu-a iui vtgur na datr de sua publloa-
HevoRBiii-se us disposições rm contrário. Bra-

10 dc m»-0 ü- lm- Ul'"''" independência e m•¦ dn Rc-

.Leu '«' ¦** Cnsln r Hllv""' Eis "O» providencia, dns mnis

wvÍicib. quo ¦'¦'¦¦ ,lH1' ,10VB oportunWade ns oaUgoa associa-

Si rural», i\"-' u'"" lu,,|'am cundiçots para se traiisfiirinnreni

m (indicou," • ptrciao, no entanto, QUI sejum rnnoviila» ns

àmi *>¦'*¦ ¦"'¦ uapedu-doa Inveetldura dos omftos da oatete-

,. ect.iwo.ca 
cm amdlcatoa. A granda nudona dus associa-

tlies riuaie, «palhadai pelo Interior do Brasil, demonstrou sin-

omitia) Ulteiésse poi essa transformação, mns foram olism-

«lados WM s'''is iiutillos pelo próprio Ministério do Trabalho,

aif núo ConcoiTíll pui» n coiiMcucAo dessa medida, porque sc

düposilHOI lígall obsoletos e JA ultrapassados. Tc-
eniplo edificante aqui na Ouanabara, quando aa As-

üãçóei Rurais doJUo da Pinta do Cabuçu, do Mendanha.
iionn e de Jacnrepaguá, entidades
niHiulo normnlmenle e abrangendo
ecidns por todos os departamento
Impedido! de se tranofor

"orado, 
»t< 8 <"' lf

£*,.« dü IW.etc-Lei

AHuCiftÇ^

lt: inos t i

tut_.ro df W4,1

iidiii.es f.iid.i

, _ A pa-

. Art. 3.°

«premi

dc Santa Crua, do Cacl

com exisiencia real, fun

wúfs drliuidaa e reco

«¦jncol.i.s no Kslndn, forai

«ndicatof. sob a alegação de quc a lel rra clara, isu

lindo, apenas, sindicatos em municípios. Como o Estado ria.
Guanabara nio posaue município, nfto se poderia ter esses ói-

jáosaqui funcioiiaiido. Coiiscqiicnlemcnle, não poderia a Onn-

r,«baia ter mau que um sindicato, nem federação, pois, pau
« coniutuir.m (iesíia enlidade são neci «sários cinco (lndlcatoa.

Mais uma »e« i n Ouanabara poete parn trus entre ns demala

unidade» da Federação. Eaperamoa que. com a promulgação rin

Uin.» 5481. snnm comedidas no Kstado guaiiabarinn as prer-
.ogttivas que o coloquem em igualdade de condições, com os

demais do País.

Missões Pedagógicas

t, muito justamente. Cnmpo Grande, o centro de aten-

çôes dos educadores brasileiros, realizando, parte do conclave
-Missões PedagógtcaaM, na região onde o ensino teve Invul-

pr desenvolvimento. Por isso, riamos, parialmente, o prosia-

nu que será executado no Estado rio Rio de Janeiro; Diretoria

do Ensino Comei cul: Centro Experimental dn Diretoria do En-

to Comercial; Centro rie Inspetores Federais rie Ensino: sin-

tato dos Estabelecimento de Ensino Comercial: Associação

das Escolas da Baixada Mummeiise. Coniará. alndn. "Missões

Pedagógicas", com a colaboração do Curso de Formação rie

Professores da Fundação Oetulio Vorgoa e do Serviço Nacional

fe Aprendizagem Comercial. O inicio será no dia 31 de acosto

no Colégio Comercial do Instinto Conaregarional de Nilópolis,

na Rua Ur Rulino (lonçalves Ferreira, 53. em Nilópolis. l)ire*m'

profsswr Ari Cumes dos Santos. Tema Forma cil o rio Profes-

sor do Ensino Técnico Comercial. Exposição: Material Dldá-

tico Para o« Cursos Técnicos dc Contabilidade. Coordena çfto:

professor Julio DAssumpclo Banos. IiinuRurnçfto do escrito-

no-modé!o do Instituto Congregaclonal rie Nilópolis. Progra»

nu do més dí setembro: dia 28. Local: Escola Técnica e Co-

nercml Alonso Celso, na Rua Engenheira Trindade. BI, em

Campo Cirande. Diretor piolessor Moacir Bradar Bastos. Co-

Ubornsáo dos Eriucaiidánus de Bancu. Campo Grande e de

fjanta Cruz. Tema: Oportunidades rio Ensino Comercial, pelo

inspetor João Nascimento. Haverá uma exposição de 
"Opoi -

tunidades dns Cursos Técnicos dc Comércio""; trabalhos e piu-

nei< gravuras, deaenhoa, práticos, exercícios, mapas dn regiio,

bancos, comércio e industria loc.il, população, áica, centros dc

cultura c outras atrações.

- X —

luctiraal dn LUTA democrática, baleio d* aodneioa

JimflcadM, publicidade em geral: Bua Campo Grande, n.

.0.6 - sob. Fone: H4-o_;jJ.
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NOTÍCIAS militares

Mórifo Aeronáuüco

fl Pre 1'iie Crista e Silva

|.i,nou derreto na Pnsta da

Aeronáutica, admitindo no

Corpo df (irartuados E«pcciai>

do Mérito Aeronáutico, no

pia de Comendador, os ofi-

eih da Korca Aérea Porlu-

rué-a, generais Joaquim Bii*

Ihinle Pana c Manoel Simão

Portusa': Brlíadelra Ivo Fer-

reira. \o ürau de Oficial, oa

conei» Alhrrlo Ferande». Mui

lni'f« Monteiro e Álvaro A"-

n*'ti Perc!.-» de Figueiredo
fimoso t no srau de Cpvalei-
t", o Tenente-coronel Antõ-
li'" Celórico Borba du Silva.

Simpóiio - Foi encerrado
fitem, com brilho Invulgar. no
Instituto Militrr d? Rntenha-
r* na Praia Vermelha, o l
«'aaóalo Brasi eiro de Pre-
'"'no 

de Acidentes Aero-

i do
\t;ir Smisf

JimtuU 
- \ Diretorli da

a da Aeronáutici, eomu-

'frief
inten

para

-adiu

iiWio .' rAai* 
"dê"* 

Atro-
imiti e«larán ahertm a psr-

. ... Diretor do Cirn

Aoe.-reiçoainento de Oficiais

(CAO., o Maior Orlando Os-

car Couto Vieira.

Servidores do INPS

vão lomar posição

jornais e revistas darão inicio à cam-
1 ano, em Brande nsscmhléin marcada

de amanhl, na Rua Licinio Cardoso,

isco Xavier, visando obtrr um rcajus-

justificar o chamado afrouxo salarial

ivcrno como verdadeira abertura no

olítica remuneraria do trabalho mais

Nu hora em qui
ação da Pr

começa n fornecer os primei-
roa frutos, no que se rafara
nos bcnclícios dos nssocinrios,

eis que dentro rio próprio
INPS umn disc.iminacáo

odiosn eslá sendo posta em

prática., no quc se refere aos

n-funolonirioa do iapi.
É que, nno se sabendo pot

que ra/Jio, foi baixada uniu

Ordem de Serviço, que tomou

0 miiiieio 202.14, dc UU do mês

pooaado o oporá publicada,

parn entrar em vitor, pala

dos serviços de fiscalize çào
aerio exclualvamente atribui-

çno rios inspetores rie Previ-

dlnCla, carfoa só existentes

no antitio IAPI e, conscqUcn-

temente, ainda existentes c

aponoa providos por servido-

les daquele c.x-inslltuto.

Desta forma, os nlunís Fis-

Caia da Prevldênca, em nu-

Valter Tui

^s nas Indu itriai
>reildent

Grafica

cliefin. tlrundo-se rios mesmos

um direito lc.nl (indo a todos

os servidores públicos.

lotiunos

ento (lo:

IAPI,

demais lnstitu-

tos, como IAPC. IAPElf.',

IAPB. IAPrC8P, SAPS,

IAPM, todoa merecendo im-

iniiinilu iumil nos rio extinto

1AIT.

Isto, aegundo nos checou ao

conhecimento, dará motivo .«.

reunllo doa servidores, pro-
aromada paia hoje. para u.n.i.

tomada (ie posição quc vise

restabelecer os direitos a '.o-

rios o funcionalismo.

Nosso c

portàncla dc

pareçam à ai

bléia. O falo

ria .'iiliriaric.

data-base do

do

do

d

SegüYüt,ça prepara melhor

policiamento aos bancos!

o

Os gráflcoa d>

panha talaria] dóst

para as 10,00 horoí
323, em Sâo Franc

lamento capuz do

apracoodo pato •
sentido de uma p

justo o humano.

A Informação i do 1
Sindicato dos Trabalhado!

Eatado da Guanabara.

TODA CATEGORIA
¦ntrevistado féz questão dc salientar n im-

quo todos os membros da catCRuna com-

«embjéla dc amanhã. Além do piestifiio no-
'iui bua campanha lOlOrlol, é indispensável

oanto am massa, para ser possível a cober-

nuo exlfido por lei. Em caso contrário, O

será atingido, ficando sem validade a assem-

Implicará em novas despesas para os cofres

,'iléni rie estar ameaçaria, seriamente, a

aumento, isto é, l* de novembro próximo.
SALÁRIO PROFISSIONAL

O sr. Valter T6rrM frisou que a presente campanha

Iam como mela fundamental o estabelecimento do um

salário profissional. A medida sc insere entre aquelas

tidas como essenciais para a implantação ric uni sistema

racional e justo de política salarial no setor da.s indus-

tiias ciáficas.

Quanto ao percentual do aumento, somente I togam*

bléia de amanhã fixará. A fim de que seja possível a

elaboração de um quadro de carreira, cargos e funções,

os (tráficos vão reivindicar a constituição dc um grupa

trabalho, integrado po

A categoria vai rei
feriai
•se d.

seus empregados, e a idé

dc man

Tia

npregodoa a ampregado
11 ben

30 dias. Defendem o 001

empresas ja asseguram f

fa:

' rir

oluçlo

ido.

Dire

quer mais

datiloscopistas
a de Policia, anexando-

i mesmo, duas fotografias

(4, datadas, de frente «.¦

lade

rinle

npleta

ttcrttdrio dr Segurança exibiu aos jornalittat, a

quetc de duas novas itltgacialt dittritail.

1 Secretário de Segurança lp;
i pau

atim ntes àquela Pasü

objetivo (ie pro

14.*

bancos

scenlando

a vigilância
Guanabara,

ue aguarda

(erá instalada uni

da HP com s ulc n

da Zona Sul t coi

viatu

donos de bancos, a

montar um sistema de

Ilisse mie tal slstem

istabelecimi
me.-mo tem

ridades poli

éle

itos ban

laia, uni

trônle

vez

dia 3'l de novembro do ano

correpie Informações na Sf-

Kunda Divisão da D.S.A., no

se»,mo andar do MUliltirlO ria

Aeronáutica — Avenida Maie-

r.hal amara, 233.

EXr-HClTO

Criado o IV B E C. _ O

Presidente Coata e Silva as-

Binou Decreto criando o Se\-

to Batílhão de Engenharia rie

fonslrueão com sed" provi-
¦ úna em Manáu-. Ama/otics.

destinada a reforçar o anoio

rie engenharia dn Exército nns

Comando Militar ria Amaro-

POUCIA MlMTAn

Novo Comandante — A«att<

min a« funções de rnmandan-

le d| BiOO, em caráter aven

lual, o Maior Marino Xavier

Redrtauee. ara aubatituiçío ao
Tenente Coronel Aufutto da
Freitas, nue via iou nara o Es-

tado de r.oiái. em mis«ão ria

COrporacio e também, ai fun-

intcrli(i_.(lo a DOlOgacl

liiítritai mali prdolma,

DHJCQAC1A

O jcneral l.uís França di*

vulgoii a construção de mais

dois prédios destinados à ins-

tala«l0 d? riu"s Delegacias

Distritais de Policia: unia em

.laarenaguâ e outr,n em Rea-

lengo quc deverão e>lar pron-

tas no decorrer deste ano. Se-

rão construídas dentro de uma

psdroni-açáo nova e de linhas

funclenaii, com poucai portas,

ri? modo a facilitar o serviço

ric manutenção.

BATIDAS

Com relação as bllliei poli-

riais nos morros, lealnalou noe

ELOGIOS A UNCOLN

Depoli de frisar quc na Mih-

meter a sanção do goveinador,

o Estatuiu do Policial, 
'nue 

vi-

ra regular as atribuições a

deveres dos integrantes da Se-

cretarla dc Segurança Públi-
Cl", o aeaerol Luis França,

(inn relação às lindicànciai

abertas paia apurar a ocorreu-

d* de possíveis irregularida-

des de policiais, declarou que
¦ pru
o das sindii , te

s,de

cie loim surtidti

ns. alem dc ccnstranijir os

inradores nacalns ali rei-

ent"s Mostrou que em ,V>0

essoas delidas numa bitid»,

erlficou-se, anos a triagem,

ue apenas 4 a R pessois pos-

antecedem.

Monteiro, al-

VO rio ri-mineias malévolas.

O Secretário rie Seguran-

ça em oulro assunto, aduziu

(,oe. 
"imolo 

a contragosto, se

v> obrigado a determinar o

rsvarianiento de pneus", em

dfrcorréncia dos motoristas

mie estacionam em locais proi-

hldos. Disse também que o-

(.uardas-Vidas- teiüo função

oe policiamento na fiscalização

ri.« praias contra iogos proi-

b<doa Para isso, foram sub-

metidos a instruções especiais

na Escola dc Pol^a.

BANCOS

Finalmente, asseverou nue a

implantação de sisti
•ontr; ,ubns

indo i r efe1 ária.

tro rias áreas ria crii_vnalid:>ric,

Oepoli <ie peaquiaai lertai an-

tertorrnente,

V1ATITIAS

A amilllfão de ni"1a

da Rádioi

mada ne!

destina dns

('¦dade nu

são dotad

transiston

lha e 'In

rente das

viço

foi confie-

da Polcla,

pe

equipamento

farol de ml-

. dife-

que em

ilas na serie da.uiele órgão.

á Itua Frei Caneca. KW. das 1.1

as iu horas diariamente, exce-

lo aos sábados a domingos.

Poderia se inscrever cândida-

los de ambos os sbnos. sendo (

podidn leito através rie reque

rimento dirigido ao diretor da

de trinta; estar quite eom o

serviço militar l^exo BOICUll-

noi c em dia com as obriga-

çoes eleitorais 'ambos oí se-

xoa); provar com documcnlo

complete rie ensino médio, o

apresentar folha loniria e ales-

Iode da bons antecedente.- c\-

pedidos pelo lOtUtUtO rclix

Pacheco'

Bandido 
"Patinha" 

coníessa

assassinato de um jovem

indiv

Y.inas ruas de Nllípoill

vim m que ser inl.Ti. t li*:

fortemente policia.n

pela manha, quando

mio Davi Lino de Oliveira, o

Patinha laottelro, 2o anos Hu.i

Natividade. 751. Nilópolis.. le-

constituía, na Rua Mena Bar-

reto, a aaaaaelaato do loveaa
Ademir Ahrea do Noecimenta
(solteiro, 2"> anoa), na noite da

1(1 de julho iillímo.

O criminoso quc respondo

por vários as-altos a mào ai-

mada <• ci a sócio de uma bo*.

de fumo cm NUopoIla, de }*t-

eeria com o bandido llelks

Calasana, 0 Mão dt Farro, lu-

z.laio quarta-feira última cm

circunslàncias misteriosas, foi

detido pelu delegado Olavo de

Almeida Gama, que. ja o pio-
curava ha varias semana*. Foi

prèlO nas proximidades onrie

eliminou Ademir, na Mena

Barreto eequlna com itua irmã,

Carregando regular quanlidade

de maconha.

Interrogado pelo investia-

dor Nilton Fulchi, que parti-

i os poltcll
a. Alves e

bandido i

i Ademir i

RECONST1TU1ÇAO

Com alauns pontos obseuri

em seu depoimento, o dele;..

RlUltO benquislo cm Nilópolis,

e temia-se uma possibilidade
rie linchamento. Contudo liaria

aconleccu e Patinha em vários

lances mostrou como tirou a

vida de um jovem trabalhador

e pacato e que momentos an-

tes de ser assassinado havia se

ric-pedido da noiva, com quem

foi trancafiado.

da bancos e relativamente mó-

dica, dispensando em parte, o

emprega d» Policia particular.

Assun. será aranriemenle faci-

li,ária a cantora dos aataltan-

tes cujo sistema disnora Iam-

bém da máouina fotográfica

nue disparará ao menor sina!

de alarme.

Exnlicou o secretário de

Segurança, oue o sistenn ora

proposto, é de fabricação na-

cional c facilmente encontra-

do. recordando oue recent.'-

todas as direções de bancos,

obletivando a sua segurança,

face aos constantes assaltos

nue tem sc verificado em São

Paulo.

«•"Me 
Nordestina

hoje no E C. Maxwell
Um show dc músicas

típicas rio nordi.ste brasl-

leiro, será apresentado

hoje no ginásio do Espor-

te Clube Maxwell, sob o

titulo rie Noite Norilesli-

na, com a presença de fa-

mosos sanfonelros e seres-

teiros. dfintre os quais,

Tenente, Zé Dantas, Cló-

vis e Hélio Silva, numa

realização da dupla Scbas-

tião Rodrigues — j. B.

Aquino. tendo, como prin-

cipal atração, na qualida-

de de convidado especial,

Ari Coutinho. Os açor-

deons entrarão em ação

a partir da.. 21 horas.

SINDICATOS

ELEIÇOEI NOS

.segunda convoca

ns eleições pari
cal o delegados

'ADfclKOS — Serào realizadas, em
•ão. 

dr 2 a 5 de setembro vindou-

renovação da diretoria, conselho

federação, no Sindicato dos Tra-

n
fi

bolhadorea nns Industrias de Panificação, Confeitaria

(le Produtos de Cacau e Balas e de Torrefacão e Moa-

gem de Café do Estado da Guanabara. Estarão em fun-

cionamento várias mesas coletoras de votos, que per-
correrão os locais-' de trabalho, alem de Xinin mesa lixa

que scra Instalada na sede do sindicato, Rua Teixeira

Soares. 26. 2.° andar. Praça da Bandeira. O Sr. Manuel

Leal rie Abreu, presidente da entidade e cabeça da elia-

pa única concorrente, lembra aos seus companheiros da

obrigatoridado ric voto. tio mesmo tempo rm que foz

uni apelo, no sentido de ser atinijido o 
"quorum' 

legal

dc 1.611 votos, para a validade du pleito.

• rom WM. Ti:i.i(iu.\ricos — Em mie»: l, mu-
cada p.ua as ln horas de lioie, serào empossados

os novos dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores em

Kmprésas Telegiálicas. Radiutelruráficas t Itadiotcle-

fónicas do Estado na Guanabara, na Rua dos Andra-

das 96, 15.° andar. O novo presidente o o Br. Manuel

Fonseca.

SOCIAIS NOS ARRl MADORKS — O t; ourciro do

Sindicato do.s Arrumadores do Estado da Guanaba-

ra. sr. Orendlno Barros dos Anjos, está convidando

seus companheiros a amigos, a participarem das festi-

vidades comemorativas ao seu primeiro aniversário dn

coaomento com a ara. Marli Felipe dos Anjos, bem

como do batizado de eua filhinha MOnloa cios Anjos, no

próximo dia 7 dc setembro, na Rua Amazonas. 01. 00)
Juiz de Foia.

desenhistas iiomenageam — Com o objetivo
dc homenageai' a tunta governativa que adminis-

trou a entidade, o Sindicato do.s Empregados Desenhis-

tu, por intermédio do seu presidente eleito, sr. Geral-

do Pereira dc Sousa, está convidando seus companhei-

¦ ros a participam do seguinte programa, hoje: às 8 ho-

ras, jogo de futebol, no Ginásio Independência. Rua

José do Patrocínio, 71. Grajau: as 19 horas, ato solene,

.seguindo-se coquetel c baile, na Praça 11, 438, sobrado.

IMOBM.IAKIO DE rrntoPOUS — Os trabalhado-

res na.s indústrias da construção civil e do imobi-

li.nio rie Petropoiis, no Estado do Rio, tem direito ao

aumento de 20 15% calculados sobre os salários resul-

tantes do ultimo dis.sidio acrescidos do abono de emer-

gincla nos termos dn Lei n° 5.451 68. A informação i

do Departamento Nacional de Salário. A vigência será

fixada pelo Tribunal Regional do Trabalho da Prime Ira

Regi.io

ItODOVIAKIOs Dl, ,111/. DB I ORA — Os motorista?

dc Juiz de Fora. em Minas Gerais, têm direito an

aumento de 15r., calculados aóbre os salários resulian-

tes da aplicação do abono criado pila Lel n.° 5 451 88

A informação é uo Departamento Nacional de Traba-

lho, que adianta ser a vigência do reajuste retioativa

ao dia 1 de julho deite ano.

SACA ANIVF.ltSARIA — Ao comi,; l't o t.reeiro

aniversário, no dia, 11 cie setembro, à frente do Ser-

viço de Atividades Ass-istcnclais e Culturais da Dfle-

gacia Regional do Estado da Guanabara, o Sr. José

Luis Ferreira Baliiana, será homenageado por servido-

res da repartição. Nr mesma oportunidade, serão en-

traguei Medalhas o Certificados de Colaboração a di-

versas entidades e dirigentes sindicais, citando-se cn-

tre a.s primeiras os sindicatos: dos Trabalhadores na In-

(MatrlO rio Trigo das Gráficos, dos Ferroviários da Zo-

na da Central do Brasil: dos Ferroviários da Leopol-

dina, dos Condutores Autônomos de Veículos Rodovia-

rios, dos Trabalhodoreo nas Indústrias de Calçados, do:;

Trabalhadores na.s Indústrias de Produtos Químico.,

para Fins Industriais, do.s Alfaiates e Costureiras, da?

Obstetrlzes e Federação oos Empregados no Comércio

dos Estados da Guanabara, Rio de Janeiro e Espirito

Santo. A SACA vem mantendo diversos cursos técnico-

profissionais alem de revisão do primário, admissão ao

ginásio e Artigo 99. A solenidade terá lugar, às 18 ho-

ras do dia 13 de setembro, no auditório Salgado Filho.

6." andar do Paücio do Trabalho.

• IMUSTRIADE JOAI.HtUIA — OS \ La dos ltt-

balhadorta nas Industria da Joallidia e Lapidação

di» Pedras Preciosas realizai a assembléia-geral, na Ru.i

Camerino n.° 128 — 6U andar, às 14 horas de hoje,

quando dará inicio à campanha salarial da categoria

A Junta Governativa da entidade encarece o compa-

reclmento de todos oa interessados, lembiando a nr-

cessiclade de cobcttuia do 
"quorum".

• ESTIVADORES — Continua, ainda, stni su.uu i cie-

finitiva. o problema dos estivadores da Guanabara,

implicando na paralisação dos trabalhos nn alguns na-

vlos atracados no porto do Rio de Janeiro. A.s empresas

não querem acatar dispositivos de recente decreto do

Prealdente da República, assegurando a todos os inte-

granles ria categoria o direito ao exercício eventual do
cargo de con tra-mestre. As entidades estivadoras (cm-

prèsasi querem reservar tal prerrogativa ^apenas para
600 trabalhadores entre os 20 mil existentes em todo o
Pais.
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ver se n rr m°s
alutuns conlí, '""^"to do

Ira diferente do ,.)IT\1°*
Co nas noturnas, iri .„, 

',

'">« desemoenhr,» -, 
,, T"

refletores. p„fl,n(l, 
'"

rem agora em bi
GíMtamos lijgeira
dn Diorling, I
rhoal, todavia
constituir «um
d.

cuid».
'M diurn»

'rente nnls'"' 
e Pu.

i dcvtri,
- a vitória

italouer rio» riemnis »,!
«rltee, principalmente a^
vlnlda que esta m„to
chlehsrin p, ra h,„,

vonâ X^iTtJflS*
me e mí ronf T, f^

sa sua pilotada. n q„e P(Vlt.
rá ocorrer nn n.mnrr™],,.
de hoje. quando ter* d, h*

ss de chance imi »m
Oussa Puno» rat. r*.

li todas mfrtf,n.
a no».»a escolha Rás Gu«.

aa. que de há multo vem per.•«•guindo a vitória c and,...
nincio. A dupla 24. narerr..
nos outra apos-a baj)||ntt

,, 
'''' ('r c^'lntiada.

3. Par»o _ Rr-aiar-T»
Expo «7. pronto nar» derro.
lar «seus sete irivcrsério» e-r,
disputa nos 1.40(1 metro» 0
pupilo de I.evi Ferrei™ cp,

>f a «eu favor
rli-

poi

MADURH1' - Vendo ten-. bc,.-
E i, .derico Lima. p'
a.000 » Tlt* Financla-W. Ve, e
ttatar enrn prop. n. Carv. Sou-
•Jk 247-Av 204. Inf. telafo.ie:
•«V. .1.

CABAS M

» 
pisai» »t.

passa ki
¦ valor .'o
treesn:
etãac** «inr
li».ooo m3
tat. <¦¦*, '

aajio.4-:?

Banco de Sangue
(Gratifica-se)

Rua do Chaco n.° 116

Das 14 cs 16 horas

Caxias — Cenlro

okamacho — Vendo granoei
lotai próximo Rlo-Patrâpoll»,
bem lOTllltmil—. p/ 2 mllh. M4I

de entrada. raM. comi). UU.

:,:!-:i457 l-RECI 824.

NILÓPOLIS — Vendn

íaatro numere. 4 109, '

BAnüKlRA LlO VAROO,

re/inho. r-ompro easa 2
t-oz. banh. dou como

. va/la» - Ro-na Mtl
la 1. 2 qts.. ilcK P

o Cntrad. 3J40.CJ. pi
VUtti R. OUfiv-niií.

R Maria Pral-aa, 13

ITRL '.0-240.'..

VENDE-SE

bartwt;
. Inbaa, um» H t

montarlo. boa ír»ri;i

do Ratada nua raoon.
KOrt soo. Rua tcaa***

B.oão «le Itapa^lp». Bl

PAHS-.-SE -olo para

MÓVEIS EM

30 MESES
Diretamente «le nossa (abi ica

OBdO. Temo» S0 modelo» dl-
fei entes a a-aM sem luros
•rm entrada Exp.wicão a ven-
«Ia Rua tiranos. 1 II l-A -

48-5744 - aaaM

C VWTNTEIROe PARA FoP-
vias - Tratar ns Ru,. Ro»

4ua B.uhosa. rm Buv.u. aM

lAPMAClA — Ve

BALCONISTAS
Admitimos homen»: com prática para trabalhar em

(IÇOUGUES de supermeicndus. Ti alar nn horário co-

mercial, na Rua Viaconde *\c Mraji, 532 — 2.' and

- IPANEMA.

ESTOFADOS
Precisa-se de oficiais e mcids-oliciai» dc

estofadorea.
ir i* Fábrica de Moveis Bonsucesso. Rua da Pm

Ctamaçâo, .«3. Junto a *Vv. Brasil

Dr. Gentil

de Castro
DOENÇAS DAS

CRIANÇAS
Av. Rio Branco. 135 —

Sala 806. As 2."s 4.\s e
e.»s-friras das 15 as IR
hora.s. Trls.: 22-3834 e
57-7271 — Hora Mar-

rada.

Dr. FÁBIO AMADEU

Doenças Glanduk.rr.s

Obesidade — Diabetes

N. S. Lourde.s. 70/402

Tel. 38-2.ÍÕ3.

FLORIANO LEMOS

ADVOGADO
i cíveis, IrabalhisUi

.ASA — 1 t|tOB., copa. e . b.
e.ompl. var. mala 1 qt.. -sepu. lu-

do laja. Terreno 10x30 imr . t-,,1-

çndo. conti. dir. para nidade. ..

mil. 4 entr. J00 men.. Tr. V u-

rla *-e.O'»lr..s. 65. S. J. - -''''-i

275. ^^

Tratar na Rua n.ique Rar-
PKDREIRO - PraelIBW SB.
á l-slna de Lix".

rte-triados — Bronquitc —

A fSf A
Dr. Arthur Henrique
TESTES _ VACINAS —

NEBULIZACOES
2."s, 4.-s e 6»s.leiras rins

13.30 á.« l8h
Ru» Carolina Machado, 484

Io and. — MADUREIRA

COSTUREIRAS
Prtclsa-se de costureiras para serviço em eslolados.

Tratar à Fábrica de Móvefa Bonsucesso. Run it Pio-

clamação, 33 .lunlo I Av. iraaH

CORTADORES
Prei isam-si

Tratai fi Fdbrtci
dama

de Mdvei
ão, 33, Ju

•stofamenio

esso. Rua da Pi»

B.asil

CONTA DE LUZ

COMPRAMOS
A VISTA

1064  M*

1965  42t«

1966  25' i

1067  IH'-

1968  IK

Av. 13 de Maio n.° 23,

7." and. — S/ 713 i.iun-

to à Caixa Econômica,)
 (Também compra-

mos contas rie força».
iA-112871

LEIA 
"A 

CkUZADA

BENDITA" -- .«Aensageno

do espírito M. Penalva,

através da mcdipi*. Euni*

ce Serou da M.ottu. Em

cada capitulo.há sempre

uma lir-ão edificonte e

benfazeja, que é o bál-

somo que ameniro ¦ vi-

gora os tr;:tes c injus-

licudos. Pedidos par

Hermano Seroa da , 
' 

>t»

to — Av. Rio Branco,

185 — sala 60/ —

52 5926 — Rio de Ja-

neiro — GB.

ta tarde:
Ttlna — 700 em 4.1
Llorllna* — 000 er
El Siroco — 3fil. ,

Irnrá — 800 em 5"
Hifivrá - «00 -rr

Cordlalista — 360
RA» Gussa — 600

Fudora — 600 em 3B"

Puaa-f Cat — AOO em 37"

Fxpo U7 — 700 em "5"

Camurr — «00 em 33

jn ri ;„«-,"_ 700 em 42"2 1

A(-,.lmo — 700 em 43"3 S

Al ron — 700 em 44"

Feiticeira — 700 em 44-
— 200 em 12". na

ta or»o»ta e 300

Hal Bático — 600 rm 38"

Hotin - 700 era 45"
Avi»n Prévio — 000 em 40"

Rcnotv — 600 em 30"

jmbldaío — 600 em .18"

Manlnl - 700 tm 44"1 .»

rahoclo —- onn em 38"

Bira - Roo em 88"
Jantral — OOO em 38"2'n

Outonal — 360 em TV

Iraéfl — 360 em 23"l 5
Bad.C.irl — l.onn em "6"

j,-;-,.„.,,,- _ Lor* em 65"
(-o, cel — K0n eni •»'-'"

índio —- Ptmierborl — l.OOil

em 03"3'5
Feudo — 1.000 em 6.V

Goorl Hound — 800 em 62"

Catatau — 1.000 em 6.)"
Bom De-iino — 800 nm 5S"

D Ernanl — 1.000 em OS"

Dom Chico — 600 em 39"

Oeeanique — 600 em SB"

Austln — 7110 em 4.V2 5

Urbaneja — 700 em 4.V2 5

Auattn — 700 em 44"

Iton — 700 em 48"
Haupy Autumo - 6io e-u 35"

Irtítto -- «nn em 37"'' :>

Mlfalah — 600 em 88"
Hali — koo em 81"
yai«ão — 360 em 22"

MBh Song — 800 em .»0"
Bandana — 000 em 3R"2 

'

Ob.»-e«»ion — 000 em 88"3 5

retorno
que. além de estar em

páreo bastante favorard
eom o número de adverti,
rios reriu/idr, prúticamente
aos nomes de índigo ç Ca-
murv. recebe peso de tndr.
as derrais inscritos. Ponta
nm na base rla quaje cert».
7a do triunfo, dunla rnm In-
diíin. bom tertiiii n Camurr

4." Páreo — Na grama a
Carreira promete rlccisáoen-
tro Mastro. Hal-Báltica .
Faulkner. indiscutivelmente
os melhores de rendimento
nesse terreno, vindo a ne.
fiitir Lord Bvron e Repotv,
euin chance aumenta para
ambos na mudança de raia

pnra a areia. K é bom ter
cuidado com o Aviso Prévia,
açora mais perto de e«toU»
rar cnm pule a'ta. Num re»

sumo rie possibilidade» •»•*,

em raia. vam*» com
a fórmula Faullmer-Maítrr»

Lord Byri.n.
5." Páreo — Vontando ã

preia n equilíbrio è flagran-

tr na carreira onde n fivori»

tismn estará dividido entre

Imbróglio. Cadican. Outo*

nal e Jangal. listes e ainda

Trado e Maninl.

meter um desf. risad
hiHic:»-

>:..

Outonal - Cadi

das multas poi
Mlnlnl, qui i

ainda umi s

6.° Páreo

PARA VOCÊ
Uma Ponta

EXPO-fi7

Duas Duplas

2.o  
-.'I

..."  . 13

Tres Piau'-»

Rás Gussa

Manir.i

Ocrjmlqtr

MARCENEIROS
Precisa-se de oficiais e meios-oíiciais de marceneiros.

tratar I Pébríca da Mó\ela ¦t*«nauceaaa Rn.» Sa Pro-

elamacío, 33, Junto a Ir. Iraa»!

ADVOCACIA ESPECIALIZADA

EM CAXIAS
FERNANDO MACHADO

leaUM trabalhista)

GILBERTO DE OLIVEIRA

AV ri.t.Mn CASADO, •"> í/113 — lei. ?4R0

MOBILIÁRIA PARA TODOS
SENSACIONAL VENDA

(.ríANDF.S V\,N'TAf.F.r;S AOS NO

A Lontjo Praro - Entrada Parcela

Como oferta especial e com estes p

FIM Df- ANO

Dormi to partir

parti i

NCr*.

 iso.oa
d,.  130.00Dormitórios de DU

Salas conjugar!;,.» É partir da  I»«

Ainda gmnda variedade de SOFAS-CAMA. POLTRONAS.

COLCHÕES DE MOLAS e CONJUNTOS DK KÓHMICA

Atenção: Traia éste anúncio e |anhe um eo "hão grátis

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS. <* — T."itone ITM

 DUAS CASAS PARA MF.l.llOr SEI!» IR

Orfeão Portugal

começa hoje a

sua Primavera
Iniciando hoje su-i pro-

gramação para a estação
das flõi-rs. o OrteãO Por-

tiifj.al do Rio do Janeiro

Ia rá realizar, a partir dns

22 horas. ¦ Granel»- N«it«

da Primavera, eom d-» -

file de modas o grande
baile* animado pelo 'ti-

ternaclonal conjunto Tive
Red Snakes, nos simpá»
ticos salões rie sua sede,

i Rua Aguiar, 60, na Ti*

jucá

.-,. avisando

bilidadc» rl«

i crmfirrrnit

ie ric buns

aiu intrw-

«ante a carreira inicial tk»

battlngn, formada ria »»*••

dc corrcrl,res úteii e pn*»

metendo desenrolar equili*"

br.-ido. Ven os com boas **""

alhltldade* de sucesan n firl

Mecano. Flãneur, Feudo.

Happv Jack e até memt* a

éania Bad-Girl nue "i1* "*

me o» Bdversárlo.» rte hco,

muito embora venha dc fl*»'

Cncco Sen, prande convl**

,-ão todavia no respeite a

fatores técnicos é que »••

mos indicar paia a Pol1!,

Mecano. situando rrai» «**

xlmos obstáculo» Feudo

Flâneiir. ao» arariatai a pon*

ta'de Bad-Girl.
¦,» p-r,0 _ Dom ovo

Mtl bc, na turma ena d»*

Unda oorém. esla cncabii»

lado e dando a*ar nns tn*-

mate*- daí a en.ejar n"»'*

billdades n nãn pniicn» 
«íl-

ver«érlos na turma. Htadçf

•r.rriiií~í

.lecionamos Orcan -

rr,,-man^
ifiitad""-

rceirti nn-^e •
.-•,bramoso

B Dom Chico,

dobrada

in é ,

ira bo. r lei

R
"¦" f-i,re0 

íí«.lrt» desta-
parece com ,l2"° "tá 

ra
„P em turma onrlc est.

^ana,b'tanía
1 pela P-irão .JJ*«

isn nue

ade a saída. *-»[*]oda
cuide dei

?rS-
estand'

i fa' rita «

melhorada Kv.;«,««• 
ulf{,

chae ninda Obsession.^

'''"•hanicntorta'

•- cota ° "
¦***

duros no le

KVongV
ca.áo.
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povo paga comida cada vez mais cara e
a cada dia come muito menos

¦ff^Subgmpodeln.

¦"J'uk;:,:!; Si faiwp»
'í&énda Sodai

» 
funcionamento .na

ft, Duouc de Caxias,

K cora a parii^P-'-

^iáslica 
dc clnqUen-

Bõeirlos, cujas amas

B-tiad» 
ilianamen-

.ru-niii) os diversos

\ irabalho da Pe-

tolda Anqélica vai

io de saúde

N0ííCIAS DA BAIXADA

do d» W°

Duouc de Caxias,
mtlei i

...l.irio dos mt

Tro di-triio cie Caxia

. muro lido, aaiantou
S.uide que,

SmCI.1'1*1
ona,

ioMr,dcimcdialo, 
Pos-

Saúde volantes, nao

indo Parada Angcli-

tomo iodos os lugares

tuanhos. A inaugui*

do serviço ocorrera

l-depouio*. 
dias.

ileitura esla ofertando
-udai de hortèncias
Secretaria de Expansáo

jômica da Prefeitura de
' 'ciou. 

nos úlu-
'dias, 

distribuição gra-

dl 150 mil mudas de

(ncias a lòdas as pes-

jut desejarem orna-
¦' seus jardins resi-

pi''
Btinoit. ninila, ao Servi-

K Parques a Jardins da

iripalidadc. d i v c rsas

jde hortèncias para as

luetas e iardins publi-
cidade setrana.

Jeremias atende

«bras de Silvério
mantido

Jeremias
!atõ« Fonies na última
ta-feita. o deputado

F.spuilo Santo

ic o Chefe do

tr* Executivo determi-
Secretário dc

e, ir, Eduardo Cordel-
pronta execução de

is obras paia Duque de
is, prometidas pelo go-
ador quando da insta-

do governo estadual
' atéicipto. as qi

MnV mnmenti

iniciadas.
«re outras, foi ordena-
ipclo governador Jere-

Fontes pata serem
aladas nn menor espa-
k temno possivel, as sc-

Mudos e sonda-

,..'ns para construção da

ponte Imundo o bairro da
.rainha ao bairro Jardim
América; desapropriação da
arei e construção Imediato
do Centro Esportivo Cultu-
ral da Vila São Luís; reca-
peamento aafáltioo da Av.
Presidente Kennedv desde a
ponte «le Vigário Cetal ala;
,i ii.ilt.via Washington Luís
e 1 pavi men lação da Av.
Botafogo, em Sarapuí, li-

gando* à rodovia Washing-
ton Luis,

Iniciativa privada
salva Nova Iguaçu

Ao tomar posse no Sin-
dicato do Comercio Varcjis-
ta de Nova Iguaçu, o sr.
João Fernandes destacou a
Importância do município
no Pais tom os seus 700 mil
habitantes, seus 150 mil eiei-
torei e sua arrecadação lc-
deral e estadual, lamcnlan-
do que 

"lodo 
esse desenvol-

vimento se deva, só exclu-
sivamente à iniciativa, sem
amparo, sem orientação e
sem a necessária ajuda do

poder público".
Salientou o sr. José Fer-

n.indes que 
"felizmente 

as
lidei ancas empresariais, li-
betais e conservadoras iá
estão elaborando planos pa-
ra tornar possível a união
dc esforços de Iodas as
classes representativas, vi-

-.ando promover e incenti-
v.ir a melhoria dos quadros
políticos e administrativos
ilu município".

A solenidade de posse do
nt.vo presidente do Sindica-
to do Comércio Varejista
de Nova Iguaçu foi presi-
¦ lida pelo delegado regional
i'o Trabalho, sr. José Osmar
Leite Bastos, e contou com

grande afluência de pessoas
ligadas às classes empresa-
riais e econômicas do mu-
nicípio.

Ray-Tour inaugura
na base do coguelel

O escritor caxiense Rai-
mundo Soares, oferecerá na

próxima sexta-feira, ás l<)
lioras, no audiliJiio da As-
sociação Comei xial e ln-
diislrial dc Duque de Caxias,
coquetel para a imprensa e
autoridades do município,

por motivo da inauguração

de sua agencia de viagens,
Ray-Tour Viagens e Turis-
mo.

Falando á reportagem c\:
1 D, o sr. Raimundo Soares
declarou que, 

"sua 
primei-

ra mela como empresário
«le viagens será organizar
tuna grande caravana dc

i-axienses pata assistir os

iogos da Copa do Mundo
«io México, em 1970" salien-

tma prova inequívoca rie que
a chamada li-tiào dos menos
desprovidos rie recursos, ou se-

ja o povo humll-ie, está en-

Dentando tremendas diflnlda-

rirs t.ue vão alé o passar fome

e nara nâo morrer rie inani-

cão rerorrem aos restos de ro-
rnMa lo-e^os nns «errenns hal-

dios, foi documentada neln re-

porUtgem em nlenr centro da
.idade ou Nta, no- fundo» rio

Mercado rio Produtor, na ave-
nida Presidente V&r«,is. onde

mulh.

NCrS 0.45; açúcar refinado em

pacote dc quilo. NO$ 0,54:

arroz japonês ou 
"lilcu-ansr"

ou nrraroma bica corriris a

granel, NCrl o,c.r azeite f»
ollvalra argentino, rm lata de
7(10 ml no mínimo NCrS 3 00:

charque ponta rie agulha qm-
lo, NCrS 2 50: creme de arroz

pacote de 200 cramas

NCrS 0,32; doces em cortes

(buwnâdli nps-.ptí^d.i p laran-

ilo NCr« 0 Bl):

Brandes laboratórios aumenta-

r:im seus produtos sem prévia
comunicação. Entre os medi-

camei.tos que tiveram seus

preços ninjorados, estão os sc-

t.-1'intes: melhorai, de NCrS 0 1(1

para NCrS 0.12; grgornl .rela-

xanle muscular), rie NCrí 0 75

nara NCrS ()R2t tetras APC rie

1 1.75 para NCrS 18
"iriril •cto: da

lha lata de ?()()

«iden
vide: tu

MIGALHAS NO I.1XO

A cena, triste e fln'o>-n*a. f

exnii-aria nor Isabel Teixeii

Martins uma das muitas m

lheres. que, acompanhada <

Ires filhas menores.

ISÍtlC!

ecidas

I de ci

idos

nlas e

junta:

NCrl Oia: extrai'
l'.t-i do lün "rama* NCr* OM:
extrato de topvte lata ri» 4in

rram"s NOI. 0 78 farinha rie

tnanriloca fina a grane', ...
NCrS 02"; farlnn» rie trl«*0

em nacote de nuilo NCrl <>5°-

leilão nrètn rio «ul, a erarr'
quilo \'Cr* 0.41 ¦ frtsfo-o rir ns-

cote de 10 caixas. NCr» 0*11;

fubá a eranel. ouile NCrS n.22:

lã dr nen. e.n Mente rie 4 e«-

rama» NCrl 0.22 m.carrãn
(Ip farinha pto-a. não vitami

NCrS 1.50 pira NCrS 165-

lírio Moura Rrasll. rte NCrí (¦'V!

nara NCrl 1.32: "iofórmlo rio
NCrS 5.14 nara NCr» 5.74: lo-
eortrn rio NCr» 7 07 n-r.i ...
NCrS P .8; arielnhan. rie 

NCrS 1.84 nara NOS "OL rie-

noraaton rip NCrí 7 08 nara

NCr* 8.13: entoroiin'n,min
noeote dP 500 comnrltivdos rie

NCrS 32"9 nara NCrS 37,83;
«irns.ol rie NCr| í-33 par» ...
NCVS 10.18. ft hem verriarir

Isterr fun

ellií-

seguinte maneira:
'*- Moco. tenho sete filhlnhos.

Míu rompanheiro ganha sala-

rio mínimo e apesar dr morar-

mos em um barracão onde não

picamos aluguel, o dinheiro

nSo chega para comprar nos-
«a alimentação. Os preco» so-

hem Iodos ns dia." Para não

morrermos de fome. recorre-

mos as mi"alhas que os ricos

jogam fora".

M a dura realidade, que os

levantamentos d» Fundação
Ctó"-. V.ro-B enm^rovnm no

que diz respeito i elevação rio

¦ cote

NOI Ofl.3: mãos

pacole de 1 qui

800

nSrir
f»r|

NCr» 0 70-

de 200 ura-
mas NCrS 0 33; murex-lnn rm
n-arote de -UM) er* NCr.» 1.10;

óleo vegetal romestlvel (de »l*
^oriflo. ftmonrlnirn. *<^a 011 RÍ*

'stoqtte Wtlgp. manfendo

pieros antrriores.

Enquanto Isso em rolarão

ano oas«arin Informou a at

daraíaj Getúlio \'a-gas que
ru-to rie «iria sofreu e*»vnr

nroriiitos Indti.trlalbD''

tiv

mis) lata rie pnn | ta: hem

mte for-

netida pela CADRP,
baixou o custa ria banha, ele-

vou o nisto do rafe E, para
«oertar mais ns problemas, os

preço» dos medicamentos tam-

bém dispararam.

NOVOS PREÇOS CADEP

Nenhum alento ao eonsu.nl-

dor. chan

tnndo ainda que, 
"os

mens de imprensa letãc
sua agencia, abaliiuerit.
20 por cento do preço t
malmente cobrado".

ho-

CADEP halxadc

vigorar em setembro, dc vez

oue. na tabela aprovada pela
SUNAB. apenas dois árticos: a

banha rie porco e a cordura
de coco. sofreram baixa sem

grande significação, enquanto

o café moído teve seu custo ai-

teratlo. Assim é que. a porrin-

ra de coco, cuia 'ata rie 1 oui

lo custava NO. 2 10 baixou

nara NCr» 2 Ofl eroi.intn a de

2 oullns. baixou de NO« 3 "8

para NCr* 3.6. A ba«hn rte

porco, o nam.p Hp 1 nuilo nue

custava NCr* 1.65 baixou m>ra

NCr* 1«4. Fm eontranosie.o.

o café em pó. pacote dr 1 
'2

quilo nasson rie NCr* 0.53 na-

ra NCrS 0 55: a "ranel. o qui-
lo subiu rie NCrS 1.02 para ...

NCrS 1.06.

PREÇOS MANTIDOS

Ainda na lista CADEP ve-

rifica-se que foram mantidos,

nos gêneros alimentício., ns

seguintes preens. our. na vet-

dadr. muitos comrrciantrs não

abadaram, pouco 
ii-aurio as

anunciadas providências ria

BtlNAU: açúcar cristal a era-

nei. NCrS 0.41: acurar penei-

rado em pacote, quilo 

vOS 1.69:
Tim, nas embalagens de 500 e
300 tramas. NCr* 0.50 e *
NCr* 0 30. respectlv-mente- pa-
nei higiênlro. NCr* 0,1«): «a.

hão marmorl7ado. NCr* 0"4'

sabão pren.ido harr» rie 200

maWS. NCr* 0*>6 ¦ finalmen-

te o sol rprínado comum, qui-
lo NCrS 0.30.

CERVEJA T. FciSFORS

Outra alteração mie está sen-

do anunciaria, é no oreco ria

eervela retiraria ds tahein sob

alpfarÃo dp nôvn sii^pnfo vn

nrortuto nor oarte rios fabrl-

cantes, sendo mie - seu -eal.ts-

1 arnon to íI|f1l4flf»Hí tft*H "^t

maioraeão na Uatl C\T)™.

Tratanrio-«e rie artitro eor.side.

rario sunérfluo. enio preen -;„

rieveria ter oualoner nroteeSo.

nols se trat* rie hebirl- -'•"*.-

ótica, entendeu o sr Fn-trin

Cravo Pe'*oto ser mais lm-

nnrtanle eiímíná-lo rto contra".-

le rto órgão.

ais ele*
rlfle-aria, l

1967. Os prorinlos que tlv

seus nreen» alterenns em eran-

rtes nronorrõrs foram, entre

outros as farinhas as otiais.

ouanrin In natura, subiram rio

ano nassudn nara o corrente,

em 12 8r: . Os InrlnstrHizarins,

rrrsreram em j?1.9T . Pa mes-

ms i aneit . fresr

. 0.8"- e a Industrial,-
ls 5.9^ em relação a

VAREJO

faixa rios nroduto*

rte

no primeiro
-ôrnnutn dos

eríorio do

nassailo. desta.

„._!. 41 1", ; as farlei-is lndus

trializarias: mfls 21,9^- o

o..ei'os: mais 19.5". e os vege

tais fresros e mm ais 12,4"; .

ATACADO

tl 70 cruzeiros anticos.

MEDICAMENTOS AJUDAM ..

Colahorandn no asfixiamenfo

rio custo rie vida. os medica-

conformo tl tivomos oportimí-

ri^do rio divulçar A prnnósi-

to. o crneral Araken Roriri-

cues. da IUNAR, informou oue

a nova mai.aaeSo no "reco rios

meriieamrnlns iá estava em

nanla há muito temno. nois

existe nm reSUUmentn «i"e

nnssibilita ns nennenn. labora-

ran. ..

«ívels é«t« ano. recistranrio-se

a tnxn rl« MMM eontm 7.2r;

nn nrime.-o «emestre rio ano

«.-..ado. No l"tial neráorio rie

ÍOPR os nroriutos IndustriaM-

zarios subiram 21 8*1 ront-a

Ig.T<K rir 1907' As m*>lnr-r.-«es

mais fn.tes no atacado, atui-

eiram duramente a cebola:

10flr;. «e"uindo-*e mantri"n —-

40': : tricô nrcional — 30**. e

batata — 20".

TECIDOS F CALÇADOS

Outr

i*1o rir ...fr.

nta listo,

a oficial :

• nte;

iorações- teaurlos —

25" ; ealeados — 15": : m***r

riais de construção — IM !

a-i-arros  30"! • hrbirlTs —

27" e aluruéis — 17 8'1. mio

ínriiee rir ciev.-5o nn ano nas-

sado. foi de 18.7"í-.se"do oo.-l-

co o..e este ano - Ml a FGV

— não registrou alia.

Rehção geral ios contemplados na série C de 
"Seus 

Talões

¦.. cheque no valor de
Jlail I sa-nhora Asuinnldii

pdo 
Nasclmpnto. qup com-

m »P»nh»d» de «eu
¦f *nHor Adt-m.ir Mendes

-"-—to. 
à Serretarla de

udt» tto rertnmi
l.l-iti Mlllifaes.

¦ »:*i< Hn
- 20.00 00 —

H do Na^cl-

-I 117.174 — 10 000.00 _
•tal Clnla Vaaronceloi
-1.ni.lM - .,01)0 00-.

.-«mstí Pf-Plra
-1.321.297 - a ooo no -
luilir.m

Pl« - 2.000.00 —

-Hio :>b. J"_°noonn _
"Oldlt;. StlhSTKtflJQ 

'

-»IW)61S 
_. l 000.00 _' Cham. Btrbon

¦M» Mburlii d.í Sllv-
- I 000.00 —

I 000.00 —

. I» «II
-1171
***r

^Kdis no , i PRmi0

"""ri 900,00)

-*"r«.";nU r"—«'»'
üà a ,,, 

B - Orlsnür.

.'"i l__5 
M" "" A,""idlr""' 

j?SS —
2RB —

A-rPOXIMAÇÔES DO 4." PR(;MIO

(NCrS 300,00)

t_2 207 _ Turma do Anuiria
Bttatlitloo — ibgf:: 0.323.297 —
Benedito Alvt_s Fiaita; 0 324.297

JoSo Ferreira de Sousa; 
0 325 297 — Aníbal da Silvn Pin-
to: 0.326 297 — Sebastlío de
Paula Almeida: 0.3IT.WI — G16-
rla Rorirleutjs d. SUvh; 0.328.297

José Gonçalves de Oliveira:
329.297 — .lodo Cílndldo Ores-

aler; 0.330.297 - Cnrmlnda de
JalUI de Bouu; 03.31.297 — Mar-
li cie Alcântara.

APROXIMAÇÔÍS DO _,1 PRÍX*IO

(NCrS 200.00)

739.497 — Rute "erreira de
I.lma Ceiblno; 1.7«S 497 — Fran-
a-lseo Gomes da Silva: 1.741.497

imm de sí: 1 742 497 — Lídia
l.nte Tlchiner: t.743.497 — Cit-
mnen Benerrn Pe.aoa: 1.744 497

Ana Marln Aranha Slm«o:
74-1.497 — Cn.lns Alberto Ga-

mine Mai'Ins: 1.746 497 — He-
rondina vilalbn ria Silva: 
1,747.497 _ I>n!o Msretis Ott-
v-lra Paps Birreo- 1,748.497 ._
P'Ivlo Teixeira da SUva (Minas
Cleraial.

df Almeida Lopes
Ceinia Maria da Coneelçlo; ....
0 091.13.*) — Manoel T. de Car-
valho Brito Davls; 0 061.23.1 —

Olmar de Frelm, Uma: 0.061.3:1.1
— Consuelo Taroulnlo Duotte;
0.061.435 — José Henrique Go-

Port 0.0 Lri

1 .1

'•ía4 
V,m,.,dl

W ?BR - Anerl

mm, lln; 
' '™ 5"» -""'!"« ato, Santo».

towiiDoi.» ntma
'"ClI 500.00)

ÍStoJP*. *'»'"» de

„(**"M 0hl»„ dn.. aant0,.

lt.. , ,™Ann •'o,**-' Camilo
'71 - Lui. (Jar*

;' ir:
122 174 Im

M — Jareb

„^4'- »'-'o Fm.
«*£,.',. T, °lhilln Mnr-

*1J« 
.' 

' m ''1 -- Fer-

_j"»-,f,ja,1:,,27'74~

^»«noi..Fa»09

'^rt 
400001

lt, 
""\1n 

Bnehn; _

Mi, Jf, 
'M - Ismer.lda

* iSSí°d; yj^." 
-

"" A1«>* da Silva pi~

AFROXIMAÇÕIS DO 8." PRÊMIO

(NCr» 100.00)

0 040 3«B — Jofre Dlm»c»u JO*
Bler; 0.040 460 — Marlene Mar-
tea F. de Ailcncar Pinto 0.040 569
-¦ Francisco Destrl; 0.040.869 —
niovani Gravlnaé 0.040.769 —
aeglimunra Ratt.o; o.mo.iio —
Pesni Berechman; 0.041069 —
Mlrto P*«o de Amorim; 
0.041 169 — Dttse da Cunha Me-
MMI Ciai vlo; 0 1141.269 — Alui-
•/Io TeUelra Brandlo; 0.041 :!B0

Allrn Lisboa Antimea; 
041 46" - Ehana Pimentel Kl-

ttuet: 0.041 569 — Jo«* Francta-
eo dn Hllva; 0 041 669 —• Marln
Stelln Barreto: 0.041.769 — Ani-
bal Aiiitinto Monteiro; 0.041.8611

Stephen F. Wundheller; ...
n 041 mi.. — Noemi a Vieira da
Hllva: 0 042.069 — Paulo Marnn:
I) 042 1811 — D'lll__hee Dini. •

042 26U — Marli. Vauconnclna
¦aattscoj 0.042 neo — Ml rie
Vieira de Mutoa: 0.042.469 — Na-
dir Nolasco Bernard»»: 0.042.3611

Flrmtnn de Freitas; 0.042 669
Fdenlr dH Hocha; 0.042.769 —

Realna E. Mndaen e Iracema
Ferrrlrn; 0 042 R60 — Alda Snarie
Llrlo; 0.042.069 — Alda Vasron-
a-elos Alnieitlia; 0.04J 061 — Joa*
Mathlaa Coata Baptilta: 0.043. IS9

Ivon» Chagas da Coata; ....
0 043.200 — Snlanie Teixeira
PerdlRlo. 0.12J.1)07 — Diva de

de Oliveira Cardoso; 0,061 835 —

Reluailfto MllOB»; 0 061.735 _

Célia Freitas de M- lo Carvalho;
0.061.83.1 — Jnrue Ararílo; 
0.061.93.1 — Alice Gaiata Fste-
ve»; 0 062.03.1 — Anta Marinho-
0.062 lll — Helena Simfles Bnr-
bosa; 0 062 23.1 — Maria Sarll
Ataide: 0.082.335 — Alda da 811-
va Bllteneonrt: 0.062 415 -- Tre-

ne Kaaurlno nuos: 0 062.535 —

Ciemllriii de Sonsa Fiesjolentn:
0 062.635 — Silvia Biirlenitoul
R'ls; 0 062.735 — Olivia rte Ma-
tus; 0.082.835 — Zaldr Antunes

de Miranda Montene_ro: 

I.Mt.lSI — Zaide jhatltne» tle
Miiiilttti Mnn'ene<;io: 0 063.035
- Moaclr da Cevta Braei: 
0 063 135 — Tolaoda Pinheiro
Saldanha- 0.063.735 -- AntAntn
Arraes Sublinho: 0 063.355 — Ma-
ria Geia.dlna C. Ooulart da Sil-
vn: 0.063.435 - Teresa Creusa
de Góes Monl-lro Ne-rell'".; ...
0.063.515 — Teresa Creusa de
née. Monteiro Ne'trelros: 
0 063 «3.1 — Teresa Crema de
Góes Monteiro Negrelroa.

APROXIMAÇÔÍS DO 8" PRÊMIO

(NCrl 100,00)

Batista Fiaiiclra; 1.126.180

Fernando .losé Sanlos; 1.126 280

—. Davld Barbosa Mende*: 

1.1JI. 380 — Emanuel Fernandes

Dlaa: 1..28.480 - Joacmim Bar-

bow de Ollvalra; 1 126 580 — Calo

Tácito Si) Vlann Pereira de Vas-

confieis»; 1.126.680— Joaoulm
Martins; 1.126.780 — Oscar Dlna

Corrêa- 1.12IÍ.880 — A'lbevtina

Oonaaloi Chaves: 1.126.980 —

Samuel I.irlo: 1.127 08O — Guio-

mar dns Rei_- 1.127.180 — Ma-

rla José tle Jesus. Pereira: 

1 127 380 Saul Az-imbuta Ro-

la: 1.127.380 — Marln Júlia Rl-

vera Coll: 1.127 480 — Paulo Sér-

Fio Azevedo: 1.127 580 - Dat-

mar Pires de Holanda: t 177,«nn

Lúcio R. da Silva: l.m.780

Iimènla Fa-iind-s; l.m «"O

Maria Toaá Teixeira: 1 127 930

Jnree Gomes da Silva; 

1.128.080 — ...lis Otávio e Ftlear

Macia
ia Pin

1 272 1 Doi

T. La 1.1» .180
. Miranda:

Pe-

1 178 ^ao — Pau

Amorlnv 1 128.380 — Izlldn An-

drewi Ututr; 1 r?c.480 — »ev,ii.

les Alves da Cunha- 1.128.510 —

Carlos Feres: 1 128.610 — Nlval-

rin Oliva Santos: I 128.780 — Jo-

aé. Joaquim de Cela.

Cam 1 Han Mai

B»I vldti

AntoxiMAÇoes do t* rPtiMto

(NCrl 100.0O)

0 334 097 _ Moaclr Plnio ria 1*11-
va: 0,334.102 — celan de Ollvet-
ra Baptista; » 734 297 — Wnber-
tn de Sousa Mele: 0 334 392 —

Jael Franro: «334 49» — ,To«o
BA.eo Marros da Bllva: «334 .192
-- Maria da Jaan* l>n*iR.rdn: ...
9 334 «97 — Jurem» dos «antn»
Ferreira: 0 334.792 — Sandra
Be.BlBio t.r.Bie» Barrnsn- « 774 8"7

Marli da Oraea Ma'o» Fnr'a-
do; 0.334.90» — Tvenl.e B-inar-
do da Silva: 0 771 09" — I,aura
Cardoso Plnln; 9 375.192 _ Beve-
rlno Oomea da Silva: 0 335 203 —
Velvet» Coutinho Ruflnn; 
053,1 792 — Newton da Sllvn xtn-
ta: 0.335.402 — Cleonele Bonfrn
dns Santos: 0 33.1.192 _ Smlrtco
Onnealves: 0.33.1 692 - HellotrA-

pia Maunn; 0.33.1.782 — Pedro
Vaaronrfloa. Filho;. 0 33.1 992
Fosa Alvrs dp Aze vado; 0.1116 Qt3

Olalr Costa Gonçalves: ... .
0 136 192 — Ed.a.n Jnln n.ialll-i
Mendes: 0 336 202 Geraon Ja-
ne Jaqueltne: 0.336 3P2 — MUrto
Rocha: 0.338 492 — Adel/in Cuba
Farta; 0.338.592 — Onrilnn Madu-
reir» Mattos; 0.336.692 — Pnulo
Roberto Alvea dos Snntns: ...
0.338 792 — Carmela dl paimi
Medeiros; 0.336.892 _ Msrla rte
laourde» Pereira ria SUva: 
0 33« VI7 — MDreia Portela Tri-

ro: 1.007 878 — Álvaro Perllii-

retro do» Santos.

ENCARREGADOS

Procura-se para seções de MERCEARIA E

PERECÍVEIS do supermercados. Paga-se

bem.

Iniormtçõei c/ Sr. TIAROLDO, na Rua

Visconde do Pirajá, 532 — 2" andar. TPA-

NEMA.

M. A. SOUZA COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Rua M. Quadra CC — Coelho da Rocha — Est. rto Rio

Especialidade em emoalhamento de garrafõrs para
todo o Brasil.

APROXIMAÇÕES DO 9"
rntMio

« n«n 77.5 — Irene Bel S»m-

psin; n citn a3,s _ nmah Bandei- 1 123.MO - Hecel S*iare* Oi

ra Coelho- 0.080.OU. — J»rònlmo tlz; i.i.jh.i) — Antônlu de C»i

GINÁSIO PROFESSOR ANSELMO
SOB INSPICAO II lll lt VI

Conférte — Efir

RJ URGENTE

Duilio Grieco

Direiores do BNH vi sifam obra lo IPS

OiV.eriei diretores do

Banco Nacional do Habita-

ção. em companhia do cho-
fe do gabinete civil do m-
vernador. Humberto Soeiro
de Carvalho o do presiden-
te do Instituto de Previden-
cia, Carlos Werneck, visita-

ram, ontem, a.s obras tle
construção do conjunto re-
sidoncial que o !PS está
rriçinrlo na Vila Ipiranga,
om Niterói (foto). O con-

junto, construído em con-
vênio com o BNH, deverá
ter a sua primeira etapa,
de 252 apartamentos, con-
cluída no final do corren-
te ano, muito antes do pra-
zo inicialmente previsto. O.s
apartamentos se destinam a
servidores públicos flumi-
nenses.

Em discurso na Câmara
de Niterói, o vereador OI-
cino Gonçalves enalteceu o
trabalho do Centro Social
da Prefeitura em benefício
das esposas dos funciona-
rios e trabalhadores muni-
cipais. O edil também elo-

KOiu a Administração Emi-
lio Abunahman, di/cendo

que alem das obreis qu" vem
realizando cm toda a cidn-
de, acaba de adquirir cen-
tenas de caixas coletor t. rít.
lia», destinadas à limpeza

p.ífjíica. • A ID-l e guatni-
ção de Niterói e São Gon-

calo informou que já foi
realizada a primeira reu-
nião preparatória pau os
desfiles militares do oia 7

DE TUDO E DE TODOS

de setembro, na capital «io
Estado. Cerca de cinçj mil
homens, das três Forças Ar-
madas, PM c escoteiros des-
filarão em homenagem ao
Dia da Independência. O
Forte do Imbui se apresen-
tara êste ano, pela primeira
vez motorizado. • O prefei ¦

to Wagner Vieitas, de Cor-
derio, sancionou resolução
concedendo abono de NCrS
50 mensais aos funcionários
efetivos e mensalistas da
municipalidade, a partir de

julho a dezembro. Funcio-
nários em disponibilidade e
inativos, professores, men-
salista e diaristas também
foram beneficiados, com
melhorias variáveis. • O

município de Nstividsde
festejará nos próximos dias
6 e 7 de setembro a sua pa-
riroeira, Nossa Senhora de
Natividade.

TV//Í
tim/vO 8<mPimti

Nalr Blo!» COl_ClCO; 1.271.799 -

n«0 Ahrenda RodrUrtlea: 1.271 8(1»

-- Maria rios Santos Ribeiro; ..

! 27i.t)p9 — Mt-rla Antrellri Al-

nteidii Pantaledo: 1.272.099 -

Marli Vaz Lobo dai
Isabel Vieira

1 .272.299 — Marti

1.272.799 _ N.ur oe castro .-...-

tus- 1.272.499 — Zeferino Tava-

res Pimentel Filho: 1.272.509 —

Fidelis Vargas Srovlno: 1.272 699

Manuel A-lexandre

Os fiscais aduaneiros dir Ga-

leão fitaram de olho, ontem,
—- 

pacolc- q .e um passarei-

procedei . Itália. .

i bagagens

i o Brasil,

ia Basílica dl Calábria, seri
¦olocada na Igreja do Cristo

trabalhador, nn Engenho No*

muilo ben

dispensa

— Será?

Nào. Nào era con

em seguida ludo lt.
explicado, chesand'

pessoal da aduana

«. pagamento das .
cesso dc bagagem par
embrulho, que pesava nad
menos de 3(1 quilos.

O dono do embrulho d o si

Francisco Mandoano que, 
' 

ir
católico, fizera há anos um

promessa e » estava cumpriu
•onlcúdo do cmbiulli

l qu . rri CISCO

tal

estátua em ladein

.. Paula
ledindn um metro c 25 ccnli-

os, feila na Itália pelo cs-
ir Eduardo Constanss, an
O (le 50(1 cri./eir.,* aaaaa»

transporte

Correram Iodos no utro-
porto para Francisco, o
brasileiro, ca r r en gando

Francisco, o Santo.

pois
companhia artea que
lambem devoto rir I
cisco dr Paula, nada
biar.

A aslálua. que foi.

> direi da

trouxe,
a Fran-

Mandoano cumpre

feita há IBM au seu santo pre-
dileto.

N. S. DO .lONTSERRAT

A Comunidade da Igreja de
Mont.•¦errai esta comemnrando
a F»il» de N. S. do Montiernt

com umn programação ontem
imci.ida e que lera seu ponto
culminanlc nn pruy.mti dia 8.

A referiria prncrama.âo está
dlvldldl em tres partes: 1) no-
vena. rir 30 rie ací.sto a 7 de
setembro, às 10 horns; 2) riin..
I. 8. 15, 22. 29 de setembro c 6
tlr outubro: barracas com an-
BU, doces e snlgadinhos: chope

e cerveja: boliche, roleta, bin-
co: música: 3) dia 3 rie actem-
Ivo: mivsa. às 9 horas, cnm o

Coral Montierrat, angu. às 12
hora», com bebidas no bar do
Pepe; 

procittio, 
às 17 horas e,

às- 17 horas, programa recrea-
tivo no parque e praça da
Igreja.

Teixeira;

. 272 399 — Cleusa Fi-tiel-

r-do Cabral: 1.272.999 — B-aul*

Maria Castilho de FUuelredo;

1 273.099 — Frlda Kruttnan: ...

1.273.199 — Edison Costa: 

1.273.299 — Aurenlta Pereira da

Fonseca; 1 Itl.SN — Aiída I".

Moreira: 1.273.499 — Maria l.ul-

RONDA POLICIAL

1 273 599 — Jose Osvaldo S Bue-

no (S&o Paulo»; 1 273 619 —

Vanderlel dos Sjintoa SUva: ...

1.273.799 — Sandra Realnn Ma-

(¦nlhles Pereira; 1.273.899 — Te-

resa Cerquliiho Ferreira de Car-

valho; 1.S73.999 — Ana Marta da

Paz Oliveira; 1.274.099 — Maria

Idelro do» Santos Amaral: 

1 274.199 — Ameila M. Coata «

Silva; 1.274.299 — Silvia Tava-

res cln Amaral.

"•"**V" 
^H Wr*7*m.

Messias Egidio. nm dos for.
tes da gane da cocaína.

Ganq da cocaína
PoilClall de Volla Retínn-

da continuam empenhados

no dpsmantelamentn rh • -

deroat quadrilha, que, do
lin multn vinha trafican-
do oom toda espécie de en-
torpecentes, nrincipalnirn-
le roeaínn. O primeiro trn-

fica nte a ser preso, foi Mes-
sias Egidio. qur enselou u
captura de vários outros
comparsas, dentre eles o
moi mista de r. a m 1 n h ã o
Teófilo Cítevo e sua espó-
sa Nirce Rodrisues. tidos
01'omo elementos de lio _-

çao rom os vicindos de São
Paulo Para o completo
desbaralamrnto do gang,
restam ser eaplurados: Jo-
sr Sn iode Ranimi Benitez,

MBrc.lto d" tal. Adilson,

quo é motoris* a rm Barra
Mansa e resido na Pavu-

np, Daniel dc tal, vulgo
"Pingüim", responsável oor

uma fortaleza de jogo no
st.oúrbio dc Osvaldo Cruz,
Mímica e Álvaro do Ba-
lança.

Conquista a tiros

Apesar de casado, Pau o
Cortes (51 anos), doaria a
todo custo conquistar o
amor da domestica Auu-
miar de Freitas .solteira,
24 anos, Rua Bel»_rd, 20,
Cabo Frio). Ante oeronip-
tória recusa, sacou do rc-
vóvel desfechando dois ti-
••os na indefesa mulher,
que. em estndn trave iui
internada no HAP.

Tentou suicídio

O turista nort.f.flinerirs-
nn Michael Huiíirre (casa-

de, 32 anos), nue sp encon-
tra hospedado no Hotel
Serrador. tentou contra n
existência ioeanrln-se às
águas na Ilhn dn Governa-
dor. drnois de ineerlr vá-
rios com "fi m idos de *E_n-

renea. Foi medicado no
hpw. Fato registrado na
37." DD.

Mais tiro por amor

Outro qur 11S0 se confor-
mou em ouvir n clássico
nfto, numa pronosta amo-
rosa. fol o Indivíduo Os-
valdo Bastos oue. sem oen-
sai- duss vezes, atirou ron-
tra . dOITiélHci Maria Ann-
íeclda dos Santos (soltei-
ra, 20 nnns. Rim 22. ../n.°,
Bnaeii) rum ferida t*o pel-
tn. foi Internada nn
HP8SG. Policiais do 1.°
procuram o criminoso.

Trem matou

Tentando stidvsssnr o
leito da via terna entre as
estações de Parada de La-
cas e Vigário Geral, foi co-
lhido e morto pela compo-

sicão de prefixo PP-05,

manobrada pelo maqulnis-
ta Paulo Viana, o motoris-
ta Luis Meneses solteiro,
21 anos. Rua Piranema,
s/n.°. Itaguaí), cujo cor-

po foi recolhido com gula
da 22.B DD, ao necrotério
do IML.

Ciúme e sopapos

Por causa do amor de um
hnmem enio nome prefe-
riram não revelar troca-
ram mmsoa na Favela rl..
Contorno, em Niterói, on»
dc residem. Ann Lúcia rta.s
Sanlos (solteira, 22 an.-j.si
r Lurdes dos .Santos (viu-
va. 40 aiinst. que, bastante
escoriadas e com ferimen-
tos na face. foram medira,
rias no HAP e em seguido
autuadas no 1,° DP.

Helena sumiu

Na e.staçào ferroviária
Baráo dl MauA, Uesapmu.-
ecu no dia 10 do corrente,
a doméstica Helena Rocha

1 casada, 44 anas), que ali
se encontrava em compa-
nhia dc sua anima Maria
Santos. Para quem souber
do paradeiro de Helena,

seu irmão Hlldebrando Ro-
cha. solicita que seja co*
municado pelo telefone ..
30-5245.
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São Francisco desembarcou no Galeão



PIORA O AMBIENTE PARA CÉSAR NO PALMEIRAS

VASCO E BANGU JOGAM HOJE 
"A 

BRINCA
Cnm o jogo Vasco di Ga-

ma e Bangu. inicia-se hoje à

tarde nn Maracanã, a penul-

tima rodada da Taça Guana-

bara deste ano e que foi a

mais fraca de todas já rea-

lizadas. Estes dois clubes

nada mais almejam neste tor-

neio e vèm de derrotas nas

últimas apresentações. Por

essa razão, vão dar tudn para

fugir da posição incômoda

de 
"lanterna".

O prélio era para ser

disputado na preliminar rie

Fluminense x Botafogo, mas

os dirigentes dos clubes ln-

teressados nào chegaram •

acordo quanto as cotas que

rada um receberia. Assim

sendo, o jogo foi mantido

para hoje. com início às 15.30

horas e ns torcedores paga-

rão a importância de NCrS

3,00 para assisti-lo.

0 VASCO

O Vasco da Gama, que tem

tido vários problemas para
e s c a 1 a r sua equipe nesta

Taça contará na peleja de

hoje com os retornos de Fer-

reira. Fontana e Moacir. Mas

em compensação nâo contará

com Brito, Buglê, Nei e Bi-

aichini, todos ainda entre-

gues aos cuidados do Depar-

tamento Módico. O Vasco não

vem fazendo uma boa cam-

panha • ie analisarmos a

sua presença na Taça Gua-

nabara chegaremos à conclu-

são de que foi desastrosa, se

levarmos em conta a potèn-
cia desportiva que é o clube

de São Januário. Mas com

oa insucessos seguidos, a Ta-

ça Guanabara passou a nãn

interessar aos dirigentes do

clube, que estào agora muito

mais preocupados com a

apresentação do time na pró-
xima Taça de Prata.

,M timl
1 «"fliBeçe 

I
,,ls com 

11

Evaristo só escala amanhã
O treinador Evaristo de

Macedo só escalará o time

do Flumiiiense para enfren-

HttH^aHWff»
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tar o Botafogo amanhã, de-

pois da revisão médica que

0 dr. José Riso fará, pois

dinda nào sabe se poderá
contar com Oliveira, Altair,

Osmar e Assis. O médico tri-

color, contudo, tranqüiliza

Fvaristo. afirmando que és-

tes jogadores eslarào rccupe-

rados até amanhã para joga/.

Os dirigentes do Fluminen-

se estipularam o prêmio, em

caso de vitória sóbre o Bo-

tafogo. em 700 cruzeiros no-

vos. Isso porque acreditam

que, se vencerem o clube da

"Estréia Solitária", ainda po-

dtrào conquistar o titulo de

campeào da Taça Guanabara.

CLAÍRTON VOLTA

O médio volante Clairton

e«téve ontem nas Laranjei-

ras por ocasião do treino cn-

letivo dos tricolores para fa-

ter -suas despedidas, pois iria

lltrailir a São Leopoldo, no

Rio Grande do Sul. porque

n Fluminense não se inte-

ressou pela sua contratação.

Os jogadores tricolores fi-

zeiam coletivo ontem à tar-

de e o técnico Evaristo rie-

pois informou que só tem

problemas para armar a li-

nha rie zagueiros, pois nos

demais postos jogarão os

mesmos elementos que ini-

ciaram o jogo contra o Amé-

nca.

Paulinho
escaiado a qut \
o jogo de losn i
geguinle formação

Pedro Paulo. Ferreir, 1
Moacir, Fontana » EatnSr
Alcir e Danilo M<nenr víl
do Paulo Mala, Adilson ¦¦
Silvinho. "B

0 BANGU

Jogadores do Fluminense em francos preparativos paia o jogo de amanhã,

Os proletários lninait k
uma nova atapi m-, ^
ram o treinador Antimiri»
pela dupla Orimar e p],c:'"
O Bangu. como o Va«co í,QaM.MtáfaundoimJ
panha decepcionante 

„
atual Taça Guanabara ( H
conseguiu vencer uma umtl
vez. quo foi COnttl o Bons-
cesso. Os bangüeoau «
ram resultado; ntpti*
hoje vào a campo dispi,'
a mostrar a uir, torcida...
as coisas agnia vau melhor»,

O time está escaladot\i,
Imprevisto ile úitla,

ira deverá começai o i0#
com a seguinte cnnstitmá,

Ihiraiara. ridélia, Luiiiu
horto. Pedrlnho * An o,
mente: Jairpp t .Hiarez. jj,
rio, De, Sabará e Aladiai'

Botafogo aprontou para

enfrentar o Flu a

- ESPORTE AMADOR.

luta Democrática sugere comism

vera

Leónidas e Valtencir en-

trando em campo.

O vice-presidente Riva-

davla Correia Méier deu

orden.s para que não se

procure mais o extrema

Paulo César para tratar

ria renovação do seu con-

trato, pois é de opinião

que o jogador é que deve

procurar o clube. Se, en-

tretanto. isso não aconte-

cer, Paulo César vai ficar

na 
"gela-deira" 

porque o

faça de Prata tem

três jogos amanhã
' 

Três jogos serão dispu-

tados amanha, pela 
"Taça

de Prata", ex-"Robertào",

colocando frente a frente

em Sào Paulo as equipes do

Palmeiras e Grêmio Porto-

aleciense, jogo programado

para o Morumbi.

Enquanto isso, outro clu-

be de Sào Paulo estará atu-

ando nesta rodada do tor-

neio interestadual, o São

Paulo, que Irá a Curitiba

para enfrentar o Clube

Atlético Paranaense, clube

que dificilmente poderá

contar com Belini, Zé Ro-

berto e Dorval.

Finalmente, o Corintians.

que viajou ontem para Re-

cife, enfrentará na capilal

pernambucana o Náutico,

que perdeu na estréia para

o Palmeiras, mas com um

tento marcado irregular-

mente pelo argentino Arti-

me.

DIRCEU ALVES

ESTREARA

As noticias da delegação

conntiana dão conta de

que o jogador Dirceu Al-

ves, emprestado pelo Amé-

nca Mineiro ao clube do

Parque Sào Jorge, fará sua

estreia neste encontro com

o Náutico, aguardando Ai-

more Moreira uma boa

atuação daquele elemento

que já comprovou suas

qualidades formando ao la-

do de Rivelino, no meio-

campo.
O compromisso dos co-

nntianos em Recife, toda-

via, é bastante difícil, on-

rie o clube local cresce bas-

tante de produção.

ilws. Os
nstruindo Silva. Marco Aurélio e Carln,

rubronegros retornarão segunda-feira.

Palmeiras

ganhou menos
SAO PAOLO, 30 — (SPOF.T

PRESS) — As despesas do .in-

ío entre Palmeiras x Náutico,

nn Parque Antártica. 23% das

deapeeai garala e mais io'r de

( CBD e FPF. num to-

Fia joga hoje e amanhã

no Marrocos e volta 2-
tal rle 33 pn ITlltll

a NCrt 10..(24.05
dividido entre 1
Náutico, cabendo
NCrS 1(1.480.48

.... subir.
O saldo fo

Ma
cota de
o Náuti-

dou cm jogar nn Parque An-

tártica. tendo o Palmeiras lhe

pagn mais NCr$ 2 252,65.

O Flamengo dará prosse-

guimento hoje à sua excur-

sfto no exterior, estreando

no torneio quadrangulai

Mnhamed V, enfrentando o

time do FAR. campeão mar-

roquino. Êstc jogo será hon-

rado com a presença do rei

Hassan. O time rubro-negro

fará a preliminar, pois a

partida de fundo será reali-

aada entre as equipes rio

Saint Etienne e o Racing, de

Buenos Aires.

Os rubroos-negros não

contarão hoje mais uma vez

com Manicera e Fio que ain-

da continuam contundidos.

O time provável para ini-

ciar o jogo de logo mais cir.

Casablanca será Marco Au-

rélin, Murilo, Guilherme,

Onça e Paulo Henrique: Li-

minha e Carlinhos; Zélio

Reyes, Silva e Rodrigues Ne-

to.

REGRESSA

SEGUNDA-FEIRA

Preto no Branco Joel Lopoc

Ve7 por outra ocor-

re ao cronista assunto

jocoso, como o que va-

mos hoje abordar, embo-

ra o sentido sério do ti-

tulo desta coluna. Mas

para o leitor, sabemos

agradar, o que prova ter

éste, dc hoje, não ter si-

do 
"bolado" 

por nós, mas

por um leitor que teve a

amabilidade de escrevei,

sugerindo-o.
Trata-se da relação

animal no meio do fute-

boi, onde pululam os

apelidos rit: jogadora
lembrando bichos, não so

no presente, mas tam-

bem nas escftlaçOea dos

quadio.s do passado, co-

mo o caso rio goleiro
Ralo, do Corintians, ape-

lido que lhe loi dado por

lembrar a sua fisionomia

um rato.
Mas o Rato, do passa-

rin, nn Corintians, tem

hoje um substituto na

equipe do Náutico. Fa-

lando em tulebol do pas-
sado, vamos relembrar

também o Galo. do Fia-

meneo, o Camelo, do

Bonsucesso, o Pavão,

também ex-rubronegro

e Quatis, do Vasco da

Gama, boje jogando na

Venezuela

Também podemos ci-

tar Cabrita, do Bangu,

que o emprestou do lute-

boi mineiro, mas man-

lendo o 
"Touro 

Sentado",

apelido dado a Fidélis

Onça, no Flamengo e I

Pantera (Ademar), no

Flu; temos Félix, tam-

bem no tricolor, que não

é gato, mas que taz lem-

biar um bicliano, não só

pela ligação do seu no-

me com o famoso per-
sonagem de Walt Dis-

nev, o Gato Félix, mas

pelos saltos felinos quan-
do empenhado nas sua;

magistrais defesas. Há,

presentemente nn Co-

ríntians, vindo do fute-

boi pernambucano, o go-

leiro Lula. que lembra o

peixe, embora se saiba

que o seu apelido veio d?

Luís.

• * *

Mas esta última, ago-

ra, fol-nos lembrada pe-
Ia Agé n c i a Noticiosa

Sport Press, do Zé Dias.

A notícia veio com o sc-

guinte título: 
"O 

Piolho

e nosso". Dito pelos di-

rigentes do Vitoria, da

cidade de Conquista, na

Bahia. Ê que os que di-

ripem o clube baiano,

discutem sóbre a cessão

OU não do vice-artilhciro

rio certame da 
"Boa 

Tc-i-

ta" ao Ciu/ciro OU ao

Atlético Mineiro,

E a torcida do Vitória,

para impedir a cessão do

seu famoso joaador, saiu

as ruas com cartazes que

diziam: 
"O 

Piolho é nos-

Muitos bichos, efetha-

mente, no nosso fute-

boi.

A delegação do Flamengo

está hospedada no Hotel

Monsour, em Casablanca. O

time rubro-negro ainda tem

um jogo amanhã, pelo tor-

neio quadrangutar Maho-

med V e iniciará viagem de

retomo ao Rio de Janeiro

na segunda-feira, devendo

checar ao Galeão na terça-

feira.

César diz que
não é jogador
de 5 minutos

S. PAULO. 30 — (EPORT

PRPSS) — O avante César,

vendido ao Palmeiras peln

Flamengo, não se conforma

em ficar no banen de rosei-

901 e saiu antes dc terminar

o jogo com o Náutico. Ex-

plicando o seu procedimen-
to, disse que 

"saí antes por*

que náo sou jogador rie. \'i

minutos apenas". O jogador

está inconformado e ont

Botafogo o considera ine-

goclável Rivinha afirmou

que Lula abafou na ex-

cursáo e o Botafogo ain-

da poíisui Humberto para

togar naquela posição.
Outro problema que os

dirigentes do Botafogo vl-

verão a partir de amanhã

é o da renovação do con-

trato de Carlos Roberto.

l.sto porque o pai do jo-

gador já declarou que. por

srr logador de seleção bra-

sileira, Carlos Roberto me-

rece muito mais do que

n Botafogo está oferecen-

do. O jogador é menor e,

a.ssim sendo, só poderá re-

novar com sua autoriza-

cão e assim vai exigir 70

mil cruzeiros novos de lu-

vas e salários mensais de

1.200 cruzeiros novos.

Alguns jogadores do Bo-

tafogo voltaram 
"estoura-

dos" da excursão e ontem

houve revisão médica e

treino recreativo O trei-

nador Zagalo Informou

que ainda não tem condi-

eórs para e.scalar o time

que enfrentará o Fluml-

nense, pois somente de-

pois de ouvir a última pa-
lavra, do médico, é que

poderá definir o time que
colocará cm campo ama-

nhã. Cao. Zé Carlos. Leô-

nidas e Carlos Roberto fo-

ram os jogadores que vol-

taram 
"chumbados" da

excursão. De todos, o que

inspira maiores preocupa-

ções é o zagueiro central

Zé Carlos. Contudo, o téc-

nico Zagalo já colocou os

jogadores Vendei. Pau-

listinha, Dimas e Afonsi-

nho rie .sobreaviso.

PARADA VOLTOU

O atacante Parada re-

tornou ao Rio de Janeiro

depois de ter acertado o

seu ingresso no Corintians.

Parada esperava que Bené

decidisse a sua transferèn-

cia para o Botafogo para

realizar o seu maior so-

nho. que é voltar a jogar

no futebol paulista. Toda-

via, Bené, construindo

uma ca.sa em São Paulo.

não concorda em se trans-

ferir para o Rio

fc) presidente Varil He-

IU, todavia, teletrrafou on-

tem ao presidente Alte-

mar Dutra rie Castilho,

comunicando que no prin-
rídio da semana virá ao

Rio. quando tratará dire-

tamente do assunto da

contratação de Parada,

naturalmente propondo a

compra pura e simples OU

indicando outros elemen-

to.s 
• 
disponíveis rio elenco

alvinegro paulista para
Zagalo encolher.

"Rivelino

bom mesmo','i

BKT.O HORIZONTE. 3(1

mport Pressi — Dlrcau Alv
n miMio volante nue'n .Mnr
rn rni|irppton ao Corinti;
es1i".vp 24 horas nesta

-ompa tr

...pnto no Parque Antártii

(anda a direção dr futehol

aplicado multa, conform-'

comunicado distribuído à

imprensa. Di/.em que Filpo

Nunes náo gosta de César.

. falando
di.isp que "| mu
ar, lado rip Rn

i Mc

i gen

ialisti

* bola e i

«av".
Dissp Dhcpu Alves que esta

aatiaíatto em Jogar no Corln-
tians r que seu crnn.I» sonho •

chegar a seleçSo brasileira.

Depois que a Confederação Brasileira

de Desportos distribuiu a circular número

.S fia. que manda ser jngada intcgialmen-

tp tódn peleja que não teve a sua comple-

mentação infelizmente nos jogos do cam-

peonato amador vaiios têm sido. os caso'.

Em que pese não poder-se penetrar no

pensamento rie ninguém os próprios tor-

redores do ciube que estiver em desvan-

tagem no marcadov. poderão tumultuar

a partida p o juiz sem garantias 
— como

OCOm sempre — suspende o peleja paia

sei togada novamente e em campo neu-

trn A sugestão da coluna amadorista da

LUTA DEMOCRÁTICA, aeria a compor-

ção de uma comissão que se estude algo

rin beneficio da sua própria regulamenta.

ção. que viria entrar no esnirito real da-

quèles que a legislaram. Sóbre o assunto

LD ouviu uma das maiores autoridade?

que é o dr. Herman Scixal Borges, presi.
dente da JDD que r.os declarou: — É uma

matéria que têm que ser regulamentaria

pelos próprias federações, ftstc é. o espiri-

lo. A própria CBD deixa a crileiio rio Sn-

pi emo Tribunal as decisões nesse caso. E

ao finalizar:
— Devido a esses casos qur Um ocorri-

rio no campeonato amador, vou apresentai-

uma regulamentação a caso Mja aprova-

ria. passaria a srr aplicada já na fase do

lupercampoonato".
TENHO ESPERANÇA HA CI.ASSIH-

CAÇ\0 — a lula pela cla.^sificacao na se-

rie A. Gaspar Afonso é das mais árduas

rnm Pavunense Manufatura ¦ Walmíp.

Como o clube dós Pilares

lugar, proruramoí f"ber dn praaMl
Valdemar Carneiro como encara pjís •*%,

f/t" e o mandatário do ManufaNra iSfir.
se expressou:

— Reconheço que a pesiçãn r\n mea

clube é difícil, pois são três clubes do cra-

riições técnicas idênticas, mas nnj= estam*
esperançosos r n mais o reguUmrnto llt

que ser cumprido, classificando-se ipeni!

dois.
WALMAP JA ESCALADO - r, ,-

Agostinho Santos, dirigente do Waitr.ap,

disse a LD que o seu clube não toam

qualquer iniciativa oficial quando -o po-
liciamento. pois entende que n Pavunn

«e atingiu a um grau rie expansão ni? ie

rá o próprio interessado em que não hw

nada de anormal. Parn a 2'finde Ml

mhS i Pav > Wa

,-eaíario: Martinez — Ronaldo — Zé L
— Almir r Edson — Oadir e Arlei -C

mo _ Ausustinho — Tvo e Paulinhn.

DIAMANTINO ASSISTIU O TREt

DO WALMAP — Dwmantinn eltêve In

Pilares assistindo an treinamento do Wé

man o qual preferiu não farer qualqw

daelaraçlo, mas quanto ao seu clu-v. «i«.

«e que Eduardo fica dr fora porque »1M»

está suspenso pela JDD

PARABÉNS PAVUNENSE - o 4-!

aniversário, do Pavunense aatart W

atingindo ao ponto culminante dç W

fpstiviriadrs. quando vai realizar n irar-

mental baile de aniversário. anlrrmdojW

Tabajara de Severino Araújo. LD e.-.JH

presente.

n clube aos ruares vem em ihhw

Pelos veteranos N" 
inde',enden,e5

—. **m ^1L. Ti r*m\ nr*.--.! Af* ¥ \\'<~ ~' '' '

E-tamns cheeando an final rio V Cam.

pponato rip Veteranos Carioca, tm sua l««e

rir classificação. pnrquan,o faltam duas rn.

dadas ap?nas para sabermo.-, .i.irm firara

para a Oc Super.
A colocação com ns resultados apresen-

tados no domingo, sào as seguinte..

SÉRIE DINARTE NASCIMENTO:

1." — Sampaio cnm 3 ponlo- prrdidns,

2." — Sàn Ci-istóvàn e Mavilis com li I.* -

Galitoa com 7; 4." — Confiança ron 10: l.'
— Cidade Universitária cnm 20: Nc

inho represe
Guanaba]taçfteá do C-cneral Elelri

de Cachamhi.

SÉRIE FERNANDO BARRETO:

1» _ Brasil Novo com 1 p--ntos per-

didos: 2.' - Ideal com 6, 3." - Miltonirioa

rie Anchieta eom 8. 4." — Montepio com !).

B, — Maravilha com 12; %f M.idureira

rom 13; 7. - Carioca com 14j I* — La-

ran.ieiras cnm 19.

SÉRIE DR. BICHARA JACOB

l.o _ Washington Vila e Pinunen-e

cnm 6; 2" — Fazenda com 7; 3. - Vila Nn-

va com 8; 4.' — Nacional com 12; S. - An.

chieta com 1.1; 6." — São Pedro com 18.

ARTILHEIROS:

Joel do Mavilis vem comaniliinrlo o pe-

lotâo dos artilheiros no certame, lendo as-

sinalado 14 lentos; vindo em 
'-'" - Wilson

ildeali com «; 3" - Abel (Braall Nóvoi *

Valdir (Moiitppioi com 8; 4" Analdir

(Sampaio), Pedro (Carioca». Dirnam (Vila

Novai Divaldo iWashíncton Vilai, Jarbas

(Fazenda e Fernando iPavunemr' com 7.

O Conselho Regional de Fu'

dor de Realenco. que tem na Prt!''

n desportista Valmir rie Oliveira Lm" •-

ri hoie a partir rie 20 horas r Jl nm

grande deatividade de «n"^™"1".^

temporada futebolística de 1968. ea .- -

social doE.r. Mo Luls na Rüi Mg

ra número 809 Jardim Novn cin í

"°A 
oro-n-amação elaborada é a «gui*

PecepçSn'»Ot convidados, c a crônica»

enta e falaria as 20 horas e 3-1 minuM

tntrtga de troféus e medalhas aos clu*

S^VnSo^ínt-Ro^
va dc 22 as 3 horas.

XXX xxx

NOVA MOEDA X DOIS DE DB»

BRO - a representação do .Vnv, M

F C estará domineo enfrentando t

rirn do Dois de Dezembro F.C . err. .

(iria amisiosa preparando-se para o iv.

nronalo Inter-ClubM Independente!

t.UTA DEMOCRÁTICA, aue .'

do dia 8 próximo.

,r%

CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO:

Estão ronvorarins para a «rir, ao rie ve-

leranos que enfrentará o selecionado Petro-

polilann dia 7 de setembro no gramado dn

Anchieta os seguintes atletas: Arqueiros -

Paulo (Galitoa), LuRano (VVashiiuíton Vila'

¦ Tanaa rttlllonáriosi; zagueiro- direitos;

Jurandir (Conltangali Baltazar (Maravilha);

Francisco iCidade Universitáriai; zagueiros

centrais Biliun iMadureira). Olivie iCnnfian-

ea), Osmário iMilionários': quai lo.zaguei-

rns: _ Brandãozinho iSáo Crlatóvio), Clau-

dioimr (Anrhietai; i a g uoiroa-eaqitordoa:

EtniRio (Nacional), Moacir iMarlureirai a

Bimha iBra-il Nnvni; apoiariorc-: - Valdir

iSáo Crislóvàm: Vicente iMilionários) e Ma.

rio iSanipaio": alacaiiles: Abel 'Brasil Nu-

vm; Biraiarino iBrasil Nóvoe Jordan (Con-

fiança); Joel (Mavilla); Dirnem iVila Nova';

Jarbas (Fazenda; Humberto iFazenda; Ahi

gail iSampaioi; Wihon (Ideali; Ademir

I Montepio); Alcides iMilionários', Wilson

Rodriguea iLaranjeiras'; Raimundo (Cario-

ca); Ari iSao Pedro'; Jorge iBrasll Nnvm a

Nana 'Milionários'.
•REINO — Pia 3 de setemhrn iterç»

i terá

.PpeU

feire 1 apr<

„- 20.3U horas, nn eainpn do Bi;

aos técnicos Geraldo Teixeira (Mllionár

p Floriano Oliveinra Araui (Brasil Nó'

para um treino de seleção.

BASQUETEBOL EM FOCO

Nóli Coutinh"

número iT,T - flamengo 
- 

^"J;;,
go ser» o ]6go ífflncipal 

6> M*fc,

rodada final rin tumn rir,-. 
J jy

infanto-iiu-enil e Juvenil "* "^.-j, 
,i<

-o^iriVvid^nte.^

horas e 30 minutos.

COMPLEMENTOS 
- d; *^mSLw

radeira etapa do turno fl°»<*' 
0larü

tanto.;juvenil c juvtnll: 
vaaco -^

no Ginásio do Cluhe Municipal 
c 

u.
acordo) Fluminense x MuniC'P*l. 

»

ranjolrai, Vila laobel x Ame

ná=.o do Orajiú fcomtim acòn

x Grajaii, no clube cajtitl

MackciTie s Riachuelo nn m

lejos têm seu início previsto
horas e 30 minutos.

INFANTO - as colocaçõe»_n°^JJ

onato infanto-juvenil »*o [''. R*
invicto, Botofogo, eom M*.?!?/**

churlo -duas). Flamengo 
't -.,,, 

w

ca (quatro). Ti.iucu <cin(" ' 
MM;„r,rJ.

cn e Vila (seis». Olaria (oiJ • 
dPrJ-<itas

,„ovP. e Mackenzie, com^»^,,.

JUVENIL — a sil

BbJ^dVSSIwVe
ea iquatro
América (!
Municipal

i V'-'

. Ti!"-

Rjachiielo e¦ Olar» ( ,,

isi Mackenzie e »_,_,.,„„(

Grajaú, com nim

\


