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GENEBRA: CUBA AGRIDE ESTADOS UNIDOS
GALVÃO CONTESTA
MONOPÓLIO DO PAPEL

O Gabinete do ministro, Nei Galvão, da Fazenda, distribuiu
onlein a seguinte nota oficial:

"«Com relação às noticias de que o governo brasileiro esta*
ria inclinado a assumir o monopólio da importação, da compra
t tia distribuição do papel dc imprensa, e bem assim a cnca.m*

par as fábricas produtoras dc papel, o ministro «la Fazenda escla-
rei-e que as mesmas não têm flindamente. Pelo contrário o go-
vêrno está interessado rm continuar assegurando à imprensa,
os direitos que a lei confere e o tratamento «pie lhe é devido no
regime democrático."

Genebra (Dc János Lcn-
•.vel, correspondente do COR*
REIO DA MANHA na Eu-
•opa, e AP-FP-UPI-CM) —
Ernesto "Che" Guevara, rc-
presentante de Cuba na
Conferência Mundial dc Co-
mérclo e Desenvolvimento,

. cm Genebra, agrediu, ontem,
os EUA, condenando o blo-
queio a seu pois, c acusou as
nações industrializadas dc
conseguirem seu desenvolvi-
mento às custas dn fome do
resto do mundo, c afirmou
que os Estados Unidos utili-
7..1111 os organismos interna-
clonais "para sua, penetra-
ção."

O embaixador Scttc Cama-
.ra, que vai incorporar-se,
hoje, cm Paris, à delegação
brasileira negociadora do

i-sculonamcnto de dividas,
disse, ontem, ao partli* dc
Berna, quo precisará de ai-
guns dias a fim de inteirar-
se de alguns detalhes daqui--
la missão, mas que tem es-
pcránças de levar as nego-
ciações a bom termo. O se-
«¦etário da delegação, Villnr
Queiroz passou, ontem, cm
Genebra, a fim dc encon-
trar-sc com o diretor do
Banco Internacional dc Rc-
construção, sr, Odds, ora
participando da Conferência
de Comércio c Desenvolvi-
mento.

Nova política
O secretário-geral da ONU

Th ant, que ontem deixou
Genebra com destino a No-
va York, declarou aos dele-
gados dos 122 paises que par-

tlclpam da Conferência sò-
bre comércio que "uma nova
Dolitlca econômica surgira
cm Genebra, no que diz res*
peito aos paises em vias ds
desenvolvimento".

Cuba protesta
A quinta sessfio plenária

da conferência c última dc
ontem terminou às 17 horas
GMT, depois da intervenção
do representante cuaano, Er*
nesto "Cho" Guevara, que,
durante hora e meia, atacou
os paises "impcrialistas".
"colonialistas", os grupos"monopolistas",' bem como
"o bloqueio dos ianques"
contra Cuba. Guevara, ml-
nlsjro dc Indústria, também
atacou a ONU e. afirmou
que "o mundo tem fome,
mas que carece de dinheiro

para comer". A certa altura
disse: "Não esqueçais, somos
aqui todos cúmplices do as-
sasslnio de Patrice Lumum-
ba". Logo depois acusou o
Fundo Monetário Interna-
cional, o GATT, Elscnhower,
Chiang-Kai-Chek, Konrad,
Adenauer e Salazar.

Posição dos EUA
O delegado dos Estados

Unidos, subsecretário dc Es-
tado George Bali, disse que
seu pais aceita com simpa-
tia o.acesso dos poises-sub-
desenvolvidos aos mercados
mundiais, assim como uma
ledução das tarifas aduanei-
ias, mas é contrário a favo-
recer os paises no que se rc-
fere aos produtos manufatu-
redos ou semimanufaturados,

Gromiko
expõe tese

de Paz
Helsinque (UPI-CM) — O

chanceler soviético Andrei
Gromiko, ora em visita a
Helsinque, declarou que a
fixação dc prazos para acõr-
dos gradativos sobre zonas
desnuclcarizadas faria sepul-
tir qualquer programa de de-
larmamento. Assinalou que
¦ó o desarmamento completo
e geral e um tratado de paz
entre as duas Alemanhas
contribuiriam para a paz
mundial.

GASTOS DA ONU

Gromiko reafirmou a po-
lição soviética de que pagar
os gastos das operações da
ONU é reconhecer os atos
dis potências coloniais. "É
Inútil esperar que tomemos
pirte no pagamento destes-
custos, que são contrários à
Carta da ONU e aos inte-
têsses da paz mundial". A
pergunta seguinte foi sobre
o voto soviético no caso de
Chipre. Respondeu que Mos-
cou era, a principio, contra-
lia a qualquer intervenção
aos assuntos internos daque-
le país. "Preferimos que não
te envie íòrça alguma da
ONU, mas, já que o governo
da China aceitou a proposta
do Conselho de Segurança,
também votamos por ela."

Brasil firma
contrato

de minérios
Durante a solenidade de

assinatura, ontem de manhã
no Palácio das Laranjeiras,
de dois importantes contra-
tos de exportação de mine-
rio de ferro, entre a Compa-
nhia Vale do Rio Doce e
as empresas Mineração do
Trindade-Belgo-Mineira e a
FERTECO — Companhia de
Mineração de Ferro e Cai-
vão e Companhia de Minera-
ção Serra da Moeda, o pre-
sidente João Goulart decla-
rou que "uma empresa esta-
tal bem dirigida pode per-
feitamente caminhar # ao la-
do de empresas particulares,
nesta luta altamente patrió-
tica, de exportar as rique-
zas nacionais com a finalida-
de de promover, através des-
sa exploração, o desenvolvi-
mento do Brasil."

Os contratos ontem assi-
nados prevêem a exportação
de 140 milhões de toneladas
de minério com receita cam-
Wal.de USS 1 bilhão.

Pelos contratos homologa-
dos as firmas que o subscre*
vem deverão reinverter no
Brasil, os resultados obtidos
"a exportação do minério
de ferro, de preferência em
empreendimentos siderúrgi-
COS,

Aíirmou ainda o presiden-to da República, durante a
cerimônia nas Laranjeiras,
Que o Brasil não tem qual-
Wer preconceito contra o
caPÍtal estrangeiro que vem
P»a cá se associar ao esíôr-
5° brasileiro e ;se integrar
"6 Processo de desenvolvi-
«ento do Pais. (Pág. 3)

DE GAULLE FALA DA
VIAGEM AO MÉXICO•

Paris e Addis Abtba (FP-AP-UPI-CM) — O pre*
sidente Charles De Gaulle, em reunião por éle presi-
dida, comunicou ontem ao Conselho de Ministros sua
profunda impressão pela calorosa recepção que lhe
toi tributada pelo governo e povo mexicanos, acres-
centando que a cooperação entre a França e o México
tem agora uma base firme.

que a única viagem em cujo
preparo realmente se traba-
lha é na que será realizada
à América Latina no próxi-
mo outono.

Circularam ontem versões
de que De Gaulle, animado
pelo êxito de sua visita ao
México, está planejando uma
série de viagens que o le-
varão à África, Ásia, Euro-
pa Oriental e provavelmente
aos Estados Unidos, onde
pretende conferenciar com o
presidente Lyndon Johnson.

Reeleição

O general De Gaulle ain*
da não manifestou sua in-
tenção de se apresentar can-
didato às próximas eleições,
mas funcionários franceses
estão convencidos dc que o
atual presidente da França
considera quase certa sua
reeleição para um segundo
periodo dc sete anos, após o
término de seu mandato em
fins de 1965.

América Latina

No momento não se teve
nenhuma confirmação ofi-
ciai sobre os novos planos
de viagem de De Gaulle. O
ministro de Informação,
Alain Peyrefitte, declarou,
após a reunião do Gabinete,

O jornal parisiense Le
Monde; em editorial dedica-
do ao exame da atual situa-
ção das relações entre Wa-
shington e os paises sul-
americanos, afirma que o
governo n o r t e-americano
aguarda inquieto a próxima
viagem de Dc Gaulle à Amé*
rica Latina, acrescentando
que Washington esteve mais
"irritado do que inquieto"
com a recente viagem do
presidente francês ao México.

Ajuda à Etiãpia

Uma mensagem do gene-
ral De Gaulle foi entregue,
na terça-feira, ao imperador
Hailé Selassié, da Etiópia,
pelo embaixador da França
em Adis Abeba. A mensa-
gem é resposta à recente vi-
sita a Paris, feita pelo mi*
nistro etiope Mamo Tedes-
sen, e afirma a vontade da
França de ajudar a Etiópia
em seu desenvolvimento eco-
nômico, social e cultural.

EUA QUEREM DOBRAR
CRÉDITO ÀO VIETNAM

Washington e Manilla (AP-FP-UPI-CM) — Ro*
bert Mcnamara, secretário norte-americano de Defesa,
advertiu ontem no Congresso que para manter a se*
gurança dos Estados Unidos é necessária a assistência
militar aos países amigos de todo o mundo no valor de
um bilhão de dólares este ano e em muitos anos vin-
douros, e que o governo norte-americano se propõe a
dobrar, no próximo ano, os créditos para o envio de
munições ao Vietnam do Sul.

Mcnamara observou que, sobre o bilhão de dóla-
res pedido pelo presidente Johnson para ajuda mi-
litar ao estrangeiro, 745 milhões destinam-se aos 11
países que constituem a "defesa avançada do mundo
livre": Grécia, Turquia, Irã, Paquistão, União índia-
na, Tailândia, Vietnam do Sul, Laos, Filipinas, China
Nacionalista e Coréia do Sul.

Contra comunismo

A título .militar, o plano
Aliança para o Progresso de-
ve receber 66 milhões e 200
mil dólares, "para garantir a
segurança no hemisfério oci-
dental contra a penetração
comunista".

Opondo-se a tôda redução
importante por parte do Con-
gresso, Mcnamara declarou
que tem "dúvidas sérias"
quanto à soma prevista pa-
ra que se prossiga a guerra
apoiada pelos Estados Unidos
no Vietnam do Sul.

Referindo-se à Grécia e à
Turquia, o secretário da De-
lesa apontou as deficiências
que se percebem nos equipa-
mentos militares destes dois
países, os quais, apesar das
atuais dificuldades a.respei-
to de Chipre", são dois mem-
bros leais da Organização do
Tratado do Atlântico Norte
(OTAN). Por último, Mona-
mara frisou que a ajuda mi-
litar à índia "não será con-
cedida em detrimento da se-
gurança do Paquistão".

Necessidade dos EUA

O presidente filipino Dios-
dado Macapagal declarou on-
tem que "a retirada das tro-

pas norte-americanas e a neu-
tralização do Vietnam afeta-
ram todos os países da Ásia".
Entretanto, Macapagal pre-
veniu os Estados Unidos con-
tra a intervenção nos assun-
tos asiáticos e acentuou que
a atual crise entre a Malásia
e a Indonésia pode ser resol-
vida "se as nações asiáticas
se reunirem para solucionar
seus problemas".

Manifesto
militar

dá prisão
Os militares signatários

do chamado "memorial

dos generais de pijama",
divulgado domingo último
na imprensa, deverão ser
presos por 10 dias. O I
Exército já tornou as
providências previstas no
RDE, inclusive determi-
nando os quartéis em que
serão recolhidos aqueles
que confirmarem ter as*
sinado o documento.

Chipre em festa
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O arcebispo Makarios,
presidente da República,
oficia nas cerimônias co-
memorativas da Indepen-
dência de Chipre, após
os últimos e graves acon-

tecimentos, causados pe-
Ias hostilidades entre ci-
priotas turcos e ciprio-
tas gregos com implica-
ções internacionais que
chegaram a ameaçar a

independência da Ilha,
agora praticamente ga-
rantida pelas Forças de
Paz das Nações Unidas
e pela receptividade ao
nome do mediador in-

dicado pela ONU, ex-
premier finlandês Saka-
ri Tuomioja, que terá o
encargo dos tarefas de
pacificação. (RadiofotO
UPI).

Argentina
denuncia
guerrilhas

Buenos Aires (AP-UPI*
CM) — O general JuIlo
Alsogaray, chefe da Poli*
cia de fronteiras da Ar*
gentina, revelou, ontem,
que os guerrilheiros da
região Norte do pais estlo
ligados a elementos do
Brasil, Bolivia, Cuba e das
chamadas Forças Arma»
das de Libertação Nacio*
nai da Venezuela.

Ao chegar da região,
Alsogaray declarou que
17 rebeldes, entre os quais
uma mulher, já foram
capturados, juntamente
com pistolas, fuzis, metra*
lhadoras de mão, mortel-
ros antitanques, granadas
de mão e munições, em
sua maioria procedentes
da União Soviética.

Material
de propaganda

Segundo Alsogaray, os
guerrilheiros estão fracio*
nados em "células hermé*
ticas" e os detidos "não
cão mais do que uma ira*
ção de uma vasta organi-
zação subversiva". O ge*
neral informou que entre
o material de propaganda
apreendido há livros sô*
bre a conquista da China,
de Mao Tse Tung, "A
Guerra Revolucionária
Comunista", "Reflexões
Sobre a Revolução Cuba*
na" e "Manipulação de
Fuzis de Calibre Leve"."Alguns dos instrutores
de guerrilhas receberam
aulas em Cuba e na Vene-
zuela — concluiu Alsoga*
ray — e todos procura*
vam imitar os dirigentes
cubanos em sua maneira
de vestir e em seus cos*
tumes."

•v. r

BLOQUEIO
O senador de-

mocra t a William
Fulbright pedi u,
ontem, em Wasb*
ington a suspensão
do bloqueio eco*
nômico a Cuba,
í'poís os Estados
Unidos devem re*
conhecer o regime
de Fidel Castro co-
mo uma realidade
desagradável". —

(Pág. 4)

NEGOCIATA
Moradores das

favelas da Praia
do Pinto, da Gávea
e do Morro do Bo-
rer queixam-se dc

que têm sofrido
violências por par-
te do governo da
Guanabara que es*
taria negociando as
terras de seus bar-
racos que são da
União. (Pág. 2)

INSALUBRIDADE
A Rede Ferrovia*

ria Federal deter-
minou à Estrada
de Ferro Central
do Brasil o paga*
mento de um abo*
no dc 20 por cen-
to aos seus servi-
dores, correspon*
dente à prestação
de serviços de na-
tureza insalubre.
(Pág* 5)

CORTES DE LUZ VOLTAM A
GUANABARA NA 2a. FEIRA

SERVIDOR DISCUTIRA
PARIDADE NO DIA 31

Os servidores civis federais e autárquicos esta-
rão reunidos, em assembléia-geral, no dia 31 do cor-
rente, para examinar a campanha que vem sendo em-
preendida para a manutenção da paridade de venci-
mentos entre civis e militares e analisar a mensagem
que o presidente João Goulart encaminhará ao Con-
gresso Nacional sobre o assunto.

Segundo dirigentes das
entidades de servidores civis
e autárquicos, a categoria
nesta assembléia deverá fi-
xar um prazo para que os
deputados votem a mensa-
gem presidencial, propondo a
paridade, pois, se isto não
acontecer, os servidores e os
membros do Pacto de Uni-
dade e Ação paralisarão suas
atividades.

Abono

O sr. Artur Cantalice, da
União dos Portuários do Bra-
sil e Confederação Nacional
dos Servidores Civis, decla-
rou à reportagem, ser pen-
samento das entidades de
cúpula dos servidores, na
assembléia do 'dia 31, arti-
cular uma mobilização geral,
a fim de pressionar o Con-
gresso a votar com a mâ-
xima urgência a mensagem,
sugerindo a manutenção da
paridade de vencimentos en-
tre civis e militares. Refe-
rtndo-se à concessão de um
abono* de 100% aos servido-
res; imediatamente, o diri-
gente sindical salientou que,
de modo algum, vai enfra-
quecer a luta que vem sendo
empreendida pelo Pacto de
Unidade e Ação, que con-
grega as categorias dos por-
tuários, marítimos, ferrovia-
rios, arrumadores e estiva-
dores, e pela Confederação
Nacional dos Servidores Ci-

vis e União dos Previdên-
clários do Brasil, para que
haja a paridade de venci-
mentos entre as duas classes
de servidores. Frisou que o
abono serviu de "mero pa-
liativo",. e não impedirá a
campanha pela paridade,
conquistada em 1960, após
uma greve que atingiu todos
os serviços portuários e fer-
roviários.

Universidade

Na noite de ontem, os ser-
vidores da Universidade do
Brasil estiveram reunidos, a
fim de estruturar a luta para
que seja conservada a pari-
dade de vencimentos. Na
assembléia, os servidores da
UB mostraram-se integrados
na palavra de ordem da Con-
federação Nacional dos Ser-
vidores. Por outro lado, os
líderes das entidades e as-
sociações de servidores pú-
blicos reuniram-se, com a
presença do sr. Carlos Tay-
lor, representante da classe
na Comissão Paritária, en-
carregada de estudar o pro-
blema da paridade, a fim de
tomar conhecimento dos en-
tendimentos que vêm sendo
mantidos com o governo para
p atendimento desta reivin-
dicação. No entanto,-ao que
apuramos, somente no dia 31,
é que será firmado defini-
tivamente o programa da luta
pela paridade.

Os cortes de circuito de energia elétrica deverão
voltar, segunda-feira próxima, no Rio, com desliga*
mentos de duas horas diárias — 60 minutos no pe*
ríodo de 8h às llh e 60m entre 17h40m às 22h40m —
segundo anunciou, ontem, o almirante Miguel Ma*
galdi, coordenador do racionamento. A volta dos des*
ligamentos é devida à total ausência de chuvas no
vale do Paraíba, o que redundou em brusca queda na
vasão do rio.

A medida poderá ser, entretanto, atenuada, fi*
cando restrita à proibição de luz nas vitrinas antes
das 17h30m, de luminosos antes das 21h e de apare*
lhos de ar refrigerado nos escritórios, durante o dia,
se o almirante Magaldi obtiver o fornecimento de 700
mil quilowatts diários à Guanabara da São Paulo
Light, em reunião que terá, também na segunda-feira,
com técnicos da concessionária.

Estiagem

Em declarações que pres-
tou à imprensa, o coordena-
dor do racionamento expli-
cou que a volta dos cortes
de circuito já estava pre-
vista, não somente devido à
estiagem na região das usi-
nas hidrelétricas da Light,
como, igualmente, por ser o
corrente ano o segundo de
um ciclo de três em que se
assinala um mínimo de man-

chás solares, fenômeno qut
provoca a ausência de chu*
vas.

Segundo o almirante Ma»
galdi, em decorrência dêss»
fenômeno, o ano de 196*
será um dos mais secos, na
região Centro-Sul, desde o
princípio do século. Adian*
tou, ainda, que os jornais dt
amanhã, sábado e domingo
publicarão a relação dos gru-
pos comerciais, residenciais e
industriais que serão atingi-
dos pelos cortes.

Precariedade
A Coordenação do Racio-

namento informou, também,
que, em virtude da ausên-
cia de chuvas, as usinas hi-
drelétricas já estão funcio-
nando cm regime precário.
A vazão em Barra Mansa,
por extffnplo, é, presente-
mente, de 186 metros cúbi-
cos por segundo, quando
são necessários, pelo menos,
200 m3 para que seja pos-
sivel a operação. O mesmo

ocorre na Ilha dos Pombos,
onde a vazão necessária i
de 300 m3 por segundo, en-
quanto a registrada, ontem,
era de 266 m3 por segundo.
Por seu turno, a represa dt
Lajes, não obstante a au-
sència de chuvas, teve o
seu, nível aumentado para
399,45m, índice considerado
ainda muito baixo para per-
mitir a plena carga do sis-
tema energético que abasta»
ce a cidade.
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CORREIO DA MANHA, QuinU-Feli», 26 do Março do 1064

MARINHEIROS E FUZILEIROS
REALIZAM REUNIÃO AGITADA
SUNAB propõe

lucro menor

Foi ngitadu u sessão comemorativa do segundo
aniversário da Associação dos Marinheiros o Fuzilei-
ros Nuvuis do Biwil, realizada ontem, » noite, na sedo
do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Es-

m tado da Guanabara. O marinheiro José Anselmo,
Sm CO-lStrUÇãO presidente da Associação, íé_ violento discurso de

critica às instituições c defesa das reformas dc ba-
sc. Durante éste discurso, o ministro da Marinha
íoi alvo dc violentas manifestações hostis pela maio-
ria dos presentes, enquanto uma pequena parte pedia
silêncio.

Técnicos da SUNAB con*
clulrfio, neste fim-de-semana,
os estudos para o controle
dos preços do material du
construção, determinado pelo
presidente da República com
a finalidade dc evitar ultu
especulativa no custo du
construção dc moradias. A
idéia do tabelamento rigida
para os artigos considerados
essenciais c da aplicação da
fórmula CLD simples paru

os demais, inicialmente aven-
tada, foi substituída pela da
decretação da fórmula CLD
aperfeiçoada, isto è, com
controle indireto das empre-
sas fabricantes. O sistema
ora em estudo prevé que
nesta primeira etapa as or*
ganizaçóes fabricantes pode-
rão estabelecer os preços que
bem entenderem, mas os tu-
turos aumentos terão de ser,
previamente, aprovados pela
autarquia. A comissão que
está estudando o assunto re-
cebeu sugestão das empresas
fabricantes e do comércio
especializado no sentido do
serem lixadas margens de
lucro variáveis para a co-
mercialização, conforme o
artigo, de 20, 30 e 40%, su-
periores às atribuídas ao co-
mércio dc gêneros alimenti*
cios, sujeito a avarias, de-
lerioração, quebra de peso,
etc, que atingem, no maxl*
mo a 30%.

Passagem de
elétrico

sobe em maio
Informa a Companhia de

Transportes Coletivos, que as
passagens dos Ônibus elétricos
tô serão aumentadas em maio,
estabelecendo-se preço ünico
para todas as linhas que ser-
vem - Zona Sul

Paralelamente, a CTC pre-
tende adotar novo sistema de
passes — bilhetes de transfe-
renda — a serem usados con-
comitantemente nos ônibus da
Zona Sul e nos bondes da Zo-
na Norte.

Designação
de Frazão

para a RAU
BRASÍLIA (Sucursal) — O

diplomata Sérgio Armando
Frazío loi removido da Secre-
taria de Estado para a Em-
baixada do Brasil no Cairo.
Decreto publicado ontem no"Diário Oficial" desipia-o paras função de embaixador ex-traordinário e plenlpotenciáriodo Brasil junto ao governo daEepüblica Árabe Unida (RAU).

Na ocasião, foi lida men-
Kogem atribuída aos marl-
imeiros presos na Ilha das
Flores por questões políti-
cas. Alguns marinheiros
expulsos loram apresenta-
dos aos presentes, c dc-
ciararam-se felizes por tc-
rem sido banidos da Mari-
nha "porque cumpriram com
seu dever". K o deputado
Pereira Nunes intormuu que
espera aprovação pelo Con-
gresso, na semana que vem,
Oa anistia para todos os un-
plicadus no levante de lira-
.Ula.

REIVINDICAÇÕES
Disse o marinheiro José

Anselmo, cm seu discurso: ¦
"Nós marinheiros c fuzilei-
ros navais reivindicamos:
luiormu uo ite.uiamcm.
Disciplinar aa lviaunnu, re-
gulamcniu anacrônico queimpcac alé o casamento; nau
intcricrencia ao Conselho ao
Almirantaao nos negócios in-
ternos da Associação dos iVia-
nnheiros e Fuzileiros Navais
ao Brasil; reconhecimento

pelas autoridades navais daA.viffi; anulação dus íaltasaisciplmurcs que visem ape-nas u iniimiaar os associa-
aos e dirigentes da AM.B:
cstabludaav para os cabos,marinheiros o fuzileiros; am-
pia e irrestrita anistia aosimplicados no movimento de
protesto ae Brasília."

PRESENTES
A mesa diretora da tcssâo

foi prcsiuiuu pelo ucpuiaou
Max aa Costa santos, quoucclarou representar o _r.
Leonel tínzuia. ua me»a, uu
ao aglomerado ao seu redor,
participaram, ...„„• __....>,us aeputaoos hércules Cur-reia, sargento Uarcia, Perci*
ra Nunes, Avelino Gomes, omarinheiro João Cândido,
comandante Mello Uastos,
presidente do Sindicato dosAero via nos, sra. Zilda Ma-ria, representante da Liga
Feminina, padre Alipio, «e*nerais Henrique Oest e LuizOliveira Leiie, sr. Jus. Car-los Brando, representante tío"Grupo aos Onze", sr. ivani
dc Souza, represemante da
Policia Militar, e dirigentes
do CGT, que hipotecaram"irrestrita solidariedade" aos
marinheiros c fuzileiros na-
vais.

FAVELADO ACUSA GB
i.i_ WUGOCÍAR TERRA

Durante a reunião de ontem da Liga Feminina
do Estado da Guanabara, o sr. Jansen Guedes, re-
presentando o ministro Abelardo Jurema, atendeu a
diversas comissões de moradores das favelas da Praia
do Pinto, da Gávea e do Morro do Borel, que rccla-
mavam contra violências que estariam sendo come-
tidas contra eles pela secretária dos Serviços Sociais
da Guanabara, srta. Sandra Cavalcanti. Os favela-
dos disseram que as terras onde estão os seus bar-
racos pertencem a União, e que o governo da Gua-
nabara quer despejá-los para negociar com essas
terras.

DR. GILVAN TORRES
Impotíncia. Doenças do sexo« Urinárlas. Prí-Nupcial. Av.

Fio Branco 156, *.|913. T. 42-1071.
9934

LABORATÓRIO
DR. VIANNA JÚNIOR
Todoi oi exames de rotina —

Exames eipeclalizados (Hema-tológtcos. Bioquímicos, Testes
Funcionais, etc.). Av. Graça
Aranha 208, Ed. Grata Aranha
-.', silas 201-2-3 Tels. 22-7268
• 42-6933. Res. 37-0991. 999

PROTEÇÃO
Disse o representante do

ministro que o sr. Abelardo
Jurema "havia determinado
a constituição de- um grupode trabalho e de um grupoexecutivo para proteger os
favelados da Guanabara, nem
que fosse necessária a utili-
zação de tropas íederais"

Acidente
mata piloto

e mecânico
Por volta das 10h30m de

ontem, na Base, Aérea Naval
de São Pedro d'Aldeia. o
avião de treinamento "Pila-
tos", prefixo N-504, vindo
de um treinamento, sofreu
uma pane, que arrastou suâ
asa na cabeceira da pista.Morreram no desastre o ca-
pitão-tenente Gunther Horst
Theinert e o mecânico, fu-
zileiro naval Sebastião Ja-
cinto, cujos corpos foram
removidos para o Instituto
Médico Legal e, depois,
transferidos para a capela
do Hospital Central dá Ma-
rinha. Os funerais serão
realizados, hoje, às 10h, no
cemitério de São João Ba-
lista. Foi aberto inquérito
policial-militar.

Acreditava, porém, "que ês-tes problemas seriam resol-vidos dentro dos dispositivos
legais, sem a necessidade dcforça'. Garantiu, porém, que,se ficar comprovado que osterrenos da tavela da Praia
do Pinto pertencem à União,
os favelados não serão despe-
jados, e que o Patrimônio daUnião já recebera ordens pa-ra efetuar o levantamento detodos os terrenos ocupados
por favelas, para que as me-dídas de proteção fossem es-tendidas a outros locais.

CONVIVÊNCIA
Sóbre o problema dos alu-

guéis, o sr. Mário de Brito,
presidente da Associação deProteção aos Inquilinos, aler-
tou os porteiros e síndicos
dos edifícios para que cum-
pram o artigo do tabelamen-
to dos aluguéis que os obri-
ga a fixarem nas portarias-C!i:;ç5es dos apartamentos va-
gos, valor do aluguel e ende-
réço do proprietário. Frisou
que os alertava "para que,involuntariamente, não se tor-
nassem coniventes com a bur-
la à lei e com os especula-
dores que exploram o povo",Salientou que, "se algum juizderrubar a lei que tabela os
aluguéis de imóveis, sob a
alegação de que é inconstitu-
cional, os inquilinos sairão às
ruas, com pedras c paus, pa-ra fazer com que seja cum-
prida".

Governo
dá energia
ao Ceará

Comtmormdo o primeiro ml.
vinárlo do stu governo o sr,
Virgílio Tivera, do Ceará, pri-

•litlu k cerlmõnli do triulmen.
to da primeira torre de luiltn-
l»C»o dos ciboi de energia elê.
Irica da Compinhli Hldroeletrl.
ra do Slu Francisco, nn suites-taçAo jn construldi em lubúr-blo ile Forlnlern, por aquela
empresa.

Em oficio dirigido ao gover-nador cearense, o ir. ApolônioSales, presidente dn CHCSF,comunicou haver assinado trêscontratos com firmas espoclall.rndas em linhas de alia tenslode energia - elétrica, para exe-cucím dos trabalhos rciitlvosco trecho final da ll*,a..Iio PauloAfonso-Fortaleia compreendi,do entre aquela capital e a cl-dade de Milagres,
A dkulgnçflo da assinatura

desses contratos foi recebidarom grande entusiasmo peloscírculos Industrias • adminis*tratlvos cearenses poli aqueleempreendimento Ir. permitirmande expnnslio do parque ln.-ustrlnl do Ceará e proporclo-nar maiores benefícios ao povodaquela regISo nordestina.

Conferência
no CNE sobre

refinarias
Com o auxilio de quadros

estatísticos e projeção de
slides ilustrativos das dife-
rentes fases dc refinação do
petróleo, o presidente do
Conselho Nacional do Pe-
tróleo, pronunciou, ontem,
uma conferência, das lShSOm
às 17hS0m, sóbre aspectos
sóclo-econômicos, jurídicos,
políticos e de segurança na-
cional da encampação das
refinarias particulares já de»
cretada pelo governo federal,
perante o plenário do Con-
selho Nacional de Economia.

Além dos conselheiros
Humberto Bastos (presiden*
te do CNE), José Jofili, Re.
nato Sampaio, José Garrido
Torres e António Horácio,
assistiram à conferência, com
assento no plenário do CNE,
o marechal Osvino Ferreira
Alves, presidente da Petro-
brás; o marechal Felicíssimo
Cardoso, do Centro de Pes-
quisas do Petróleo; os dire*
tores da Petrobrás Francisco
Gurgel do Amaral e general
Arnaldo Augusto da Mata; e
o dep. amazonense Abraão
Sabá, da familia proprietâ»
ria da Refinaria de Manaus.

Embaixadores
foram ao TRE
e viram museu

O TRE- da Guanabara recep-
cionou ontem, sucessivamente,
os chefes das representações
diplomáticas da Grã-Bretanha,
Alemanha, Canadá e EUA acre-
ditadas junto a nosso govêr-
no, respectivamente, embalxa-
dores Leslie Fry, Gebhard Se-
eles, Paul Beaulieu e Lincoln
Gordon.

Acompanhados do presiden-te Oscar Tenório, os visitan-
tes mostraram-se curiosos em
conhecer aspectos da nossa le-
gislação eleitoral, percorrendo,em seguida, as organizações
culturais que ali funcionam,
inclusive o Museu Eleitoral,
em organização.

Só para olhar
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Apesar das.previsões e da fartura, o peixe está a preços intocáveis

PREVISÕES FALHARAM E
PEIXE SOBE DE PRECO

Náo foram confirmadas, em sua to-
talidade, as previsões da SUDEPE e da
SUNAB dc que o abastecimento de
pescado fresco à população carioca, du-
rante a Semana Santa, seria abundante
e barato. Pesquisa realizada, ontem,
pela reportagem, no comércio varejista

do produto, revelou que o mercado está
razoavelmente abastecido, mas as es-
pécies de boa qualidade estão sendo
vendidas a preços extorsivos, alcançando
até CrS 1.600,00 por Kg. As de quali-
dade inferior, destinadas teoricamente
às camadas de menor poder aquisitivo,
chegaram a CrS 800,00.

COMÉRCIO
Nas peixarias e barracas

de feira_-Hv.es percorridas
pela reportagem, os tipos
considerados de primeira
(também chamados "pesca-
dos de linha"), como cherne
namorado e badejo, eram

SUDEPE
A SUDEPE estabeleceu

preços também elevados pa*ra a venda do produto dire*
tamente ao consumidor, con-
siderando-se o grande volu-
me. de recursos financeiros
conseguidos pela autarquia,
junto ao governo federal,
com a finalidade de promo-

^tâlÜF^^P&hi-'-- ver campanha para baixar1.100,00 e Cr$ 1.600,00 por 0 preço do pescado e aumen-kg. Pela anchova era pedi- tar. conseqüentemente, seu
S_AIJEporl?n_:ia entre Cr* •• consumo. O badejo, cherne750,00 e CrS 1.000,00; o ba- e namorado foram vendidos
i\n <fnra c^d°ndSnCr^ a razão de CrS 900,00 por550 .00 a CrS 700,00. Os tipos kg.; os tipos intermediários,de qualidade inferior (também chamados "peixes de
arrasto"), destinados ao
abastecimento da populaçãomenos favorecida, também
teve seus preços elevados. Acorvlna era oferecida atéCrS 450,00 e a pescadinha, aaté CrS 800,00. O camarão
verdadeiro, do tipo graúdo,variava entre CrS 1.800,00 e
CrÇ 2.500,00.

como sioba, garoupa e ver* _"t_i
melho à razão de CrS  quilo450,00 e os tipos interiores,
à razão de 300,00 para a"maria mole" e Cr$ 250,00
para a corvina. O camarão"sete barbas" era vendido aCrS 750,00,-e o graúdo náo
era encontrado. Os cami-nhões-frigorificos daSUDEPE comerciaram ape-nas com a corvlna, em ai-

guns pontos dc grande mo*vimento da cidade, como a
Central c a Leopoldina.

FRIGOMÓVEIS
As kombis-frigomôveis da

COCEA. também localizadas
em diversos pontos da cida*de, vendiam a pescadinha aCrS 350,00, a sardinha a CrS180,00 e o camarão graúdo,à razão de CrS 1.800,00 porkg. Èste, à vista do preçoelevado, era adquirido pelosconsumidores em pequenas
quantidades, de 250 ou 500
gramas, sendo raros os fre-
gueses que compravam um

ARMADORES

MAIS NEGOCIANTES
PRESOS PELO CODEP

Mais 23 comerciantes estrangeiros foram enca-
minhados para a Ilha das Flores, onde cumprirão
prisão administrativa de 90 dias, período em queserá efetuado o processamento para fins de expul-
são do País. Os detidos, num total, agora, de 29,
foram autuados pelos agentes do Comissariado deDefesa da Economia Popular, por majoração indevi-da de preços de produtos essenciais ao consumo da
população. Os processos respectivos, determinados
pelo ministro Abelardo Jurema, foram encaminha-
dos a Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras, paraabertura de inquérito policial.

NOMES

Os 23 comerciantes autua-
dos pelo CODEP, na Guana-
bara e em municípios do Eis-
tado do Rio, são os seguintes:
Manoel Rodrigues da Silva,
português (Duque dc Ca-
-xias); Antônio Robalinlio da
Silva, português (GB); João
Outcirinho Cardoso, portu-
gues (Duque de Caxias);
Ernesto Pires Boaventura,
português (GB); Manuel de
Oliveira Almeida, português
(Duque de Caxias); José Ro.
drigues do Outciro, português
(GB); Izaias Rodrigues Fa-
gundes, português (Barra
Mansa); Manuel Antunes
Corrêa, português (GB);
Joaquim Lopes Fernandes de
Oliveira, português (GB);
Manoel Augusto Batista, por.
tuguês (Barra Mansa); Wag*
ner de Jesus Sobral, portu*
gués (Volta Redonda); Fran-
cisco da Cruz Júnior, portu-
gués (Volta Redonda); Teo.
tônio Rodrigues Peixoto, por«
tuguês (GB)'; Adelino Car»

Só em abril
nova ponte
para lancha

A Superintendência de
Transportes da Baia da Gua-
nabara adiou para o inicio
de abril a inauguração da
nova ponte de atracação das
lanchas Rio — Niterói, na
Praça Quinze. A inaugura-
cão estava marcada - parahoje, mas os flutuantes não
ficaram prontos no estalei-
ro, em virtude da última
greve do pessoal da emprê-
sa. A nova ponte permitiráo embarque e desembarque
dos passageiros de lanchas
tipo Vital Brasil, de dois
mil passageiros, pela proa,diminuindo, o tempo de du-
ração de entrada e saida,
feitas até então pela lateral.

O serviço de relações pú-blicas da STBG anunciou
que, até o dia 30, o su-
perintendente Paulo Meira
marcará a data oficial da
inauguração da ponte.

neiro Barbosa, português
(GB); Antônio da Mota Ro.
drigues Couto, português
(Volta Redonda); Antônio
Dias da Silva, português.
(Nova Iguaçu); Abel Gon-
çalvés Ferreira, português
(GB); José Maria da Rocha,
português (Volta Redonda);
Amadeu Benassi, italiano
(Volla Redonda); Antônio
Pinho, português (Volta Re-
donda); João Abel Martins,
português (GB); Paúlino
Bottino, italiano (GB); e
Deolindo Pereira, português
(GB).

O coronel Joaquim Can*deias Jr., diretor da
SUDEPE, ouvido pela repor-tagem, disse que o íenslvel
aumento dos preços do peixeé devido ao fato dos arma*
dores, aproveitando a forte
elevação da demanda no pc-riodo santificado, exigirem
maior remuneração pelacarga trazida para a venda
aos retalhistas nos leilões do
Entreposto da Praça XV.
Esclareceu que os abusos
praticados pelas peixarias,feirantes e outros estabeleci-
mentos que comerciam com
a mercadoria, devem ser
coibidos pela SUNAB, poisa SUDEPE não tem compe-
tência legal para interferir.

INOPERANTE
A comercialização do pes-cado está regida legalmente— conforme portaria baixa-

da recentemente pelaSUNAB — pela fórmula
CLD, com uma margem de
lucro bruto para o varejista
da ordem de 30 por centosobre o preço de aquisição
no Entreposto. Tal fórmula
é, contudo, praticamenteinexeqülvel para aquele tipo
de comércio, de vez que os
armadores fornecem aos re*
talhlstas Notas Fiscais com a
mercadoria superfaturada, de
forma a que estes possamtrabalhar a vontade, Isto é,
com os preços que bem en-tenderem, tornando inope-rante a portaria. Em íace
disso, os agentes do CODEP,
encarregados do policiamen-to econômico do comércio,
não conseguiram efetuar
qualquer prisão ou impor
qualquer autuação aos reta-
lhistas exploradores.

VELHOS JORNALISTAS
ELEGEM DIRIGENTES

Sob a presidência de Frederico Trota, a Ordem
dos Velhos Jornalistas reuniu-se ontem para o ai-
moço mensal.

Completou ela os seus sela
anos de existência, fazendo-lhe
Trota uma saudação. Belfort
de Oliveira recordou os mor.
tos associados falecidos nessa
período. Leu os nomes de um
por um. E leu carta de Joracy
Camargo justificando a ausên-
cia. Reis Vidal saúda os novos
sócios Nelson Firmo e Armênio
Jouvin. Novamente com a pa-lavra, Belfort alude ao êxito do
Conselho Nacional da Ordem
do Mérito Jornalístico, cujo
júri distribuiu as medalhas pre-vistas em lei. Avisou que a 14
de abril próximo, "Manchete"
oferecerá um almoço aos con-
decorados. Mozart Lago alu-
diu ao merecimento reconheci-
do dos tcatrólogos Joracy Ca-
margo e Oduvaldo Viana Filho,
íelicitando-os pela distinção do
Conselho da Ordem do Mérito.
Floresta de Miranda fêz o elo-
glo do escritor Adour da Câ-
mara, recentemente falecido.
Reis Perdigão lembrou queOduvaldo Viana, pai, estava
orgulhoso dos sucessos do fi-
lho, lamentando não vir tes-
temunhar as homenagens ao
mesmo, por motivo forçado.
Artur Seixas, diretor do Ser-
viço de Imprensa do Minis-
tério do Trabalho, agradeceu
o convite para o almoço e ex-
plicou como o mesmo funcio-
nava. Augusto Pamplona lem-
brou, com aplausos gerais, as
suas campanhas em favor do
Sindicato dos Jornalistas Pro-
fisslonals, protestando contra o
fato da classe ter em seu seio
quem não era o verdadeiro pro-

fissional. Belfort agradeceu a"Klboh" o bolo da sobremesa
do almoço, que ela manda sem-
pre. Luiz Guimaries recordou
a amizade e a solidariedade deGetúlio Vargas com os jorna-listas, citando fatos. Dllerman-
do Cox lamentou o abandono
da estátua da cidade, seguindo-se Diniz Júnior, que fêz umhistórico dos fatos, e Amorim
Neto, que proclamou serem asocorrências fruto da falta de
policiamento.

Foi eleito Sylvio Terra parapresidir o próximo almoço deabril. Agradeceu e escolheu
para seus auxiliares Amorim
Neto e Pedro Lemos. Eduardo
Tourinho congratulou-se co'mBelfort pelos sete anos da Or-dem. Também Álvaro Pinto fêzo elogio de Getúlio. E PedroLemos leu um soneto de exal-tação à Ordem.

i
A NOVA DIRETORIA DA

ORDEM
_ a seguinte: Presidente, MlPaulo Filho; l.« vice, AlfredoNeves; 2.» vice, Luiz Ferreira

Guimarães; 3.° vice, Diniz Jú-nior; 1.» secretário, Belfort deOliveira; 2.° secretário, Diler-mando Cox; 1.° tesoureiro, Car.valho Guimarães; 2.°_tejour_ci-.
ror Fr^Guslbêrtõ "de Oliveira;1." procurador, Joaquim deMello; 2.° procurador, PauloHasslocher; Bibliotecário, Fio-resta de Miranda. Comissão deSindlelncii: Reis Perdigão, ReisVidal, Álvaro Pinto, André Ro-mero e Sylvio Terá.
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Apelo
atendido

A ordem do iirr.jri.,,1.
dn Repilbllca nn leiiitdo dt
quo iàm> eiliidiHlfi o rci0|.
tilda, como do direito, a ••(.
tiimUcflçflo /elio pelo <¦•_,Joti Ferrrira dc Carvalho
junto ao IPASE, pam Tn([
tilo dos provento- da »ujaposentadoria, potio agora
di:er que /oi cnmiirid-,

Tratei do caso num díi-
lei arlfou, dlrlo|iido.0 „Doiilor Coiilori, que, rf0(,
incuto, se aciiilbllfeóu,

B iiflo era para nienoi,
Joté Ferreira da Carvalho
com 24 anos. orrlino dr má.
paralítlca. cegou cm servi-
i.'0, na eMadc dc Santos, o-<
de rctUie, Sua apnirniodo.
ria era dc CrS 9.3ÓÚ,20, De
balde tentou o rca/uiiomíii«
to a que tiiiim dirriio. _(.
«esperado, passando fome,
com a mãe inutilizada ->cli
paralisia, Iciiibrun-íc dem*
contar a sua desdita, o /imde que eu /i:osso rlicflar •
jato ao conh-dniciiio da
c/ie/c tio Estado, a çuimolhos /azla dra »idlicoajiclo,

Pois não i que Deus ajv
deu o pobre ccowinlio:' ¦[(.
diante a ordem prcsldcnclol,
seu direito /oi reconhecido
pela repartição competente
e teve, desde logo. o pr|.
meiro reajustamento, paj.
sando a receber Cr$ 
19.900,00, islo {, o salário-
mínimo da região, A seguir,
outro reajustamento, it
acordo com a Lei 4.242/63,
(iiiincntairdo sua aposente
doria para CrS 30.800,00,
con/orme acaba dc me n-
miinicar a assistente socicl
Mary Pessoa, que acom-
panhou a questão por or>
dem do Doutor Goulart t io
a deixou quando /oi expe
dido memorando á Delegj.
cia do IPASE em São Pa»
to, mandando pagar ao ec
aninho, inclusive os atraso-
dos.

Verifica-se, disse modo,
rjue o presidente da Repú-
blica atende» plenamente g
súplica do jovem santista
cego, que assim teve o se»
iti/ortiínio e o dc sua pobre
wfic paralltica atenuados
com o pagamento da melho.
ria de seus prouentoj de
inativo, como de direito,
convém repetir.

NSo fiôsse, porém, a inter
Jeréncia benfazeja do nossa
presidente, e acredito que
o direito do ceguinho nun-
ca seria reconhecido. Como
êsse caso, creio que hi mi-
lhares por essa» repartições
cheias dc /uncionários, à es*
pera de soluçfio.

Tenho recebido muilo!
cartas versando o assunto,
mas evidentemente não dc-
vo amolar o Doutor Goulart
com a repetição dc apelos,
embora justíssimos. Contu*
do, qualquer destes dias, st
o luta política amainar, «o!«
tarei à matéria para dar —
quem sabe — oportunidade
ao presidente de ser bom,
com a ei-pedição de vmí
simples ordem de serviço.

Êsse negócio de ser pre-
sidente de uma República
tão vasta como a nossa de-
ve ter tentador, a julgo'
pelo número de pretenden-
tes, mas nâo há dúvidn de
que às vizes deve conrti-
tuir também uma grande
amolação.

AU RlgM

Correio
da Manhã

End. Telegr. "Correomanhã"

REDAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO,
OFICINAS B CIBCULAÇAO:
Av. Gomes Freire, 471 - Ti*

lefone: SJ.-J0"0 (rede Interna)

DEFT.o DE PUBLICIDADE!
(Baleio, Assinaturas, etc.)
Agência Central. Avenida RI»

Branco 185, esq. Av. Almirin-

te Barroso, tel. 52-8156 (rea*
Interna)...
Agínci» Copacabana 'Zona
Sul: Av. N. Sa. de Copacabi-
na, 8S0-A. Tel. 37-1832.
Agência Tijuca (Zona Nort«)l
Kua Conde de Bonfim, 406, ti-
lefone 34-8265.
Agência Méier: Kua Lucidlo
Lago, 271.

SUCURSAL SAO PAULO:
Rua dos GusmBes 856, esqui'
n» Av. Rio Branco, Tell.
33-5070 e 33-6931.

SUCURSAL B. HORIZONTE:
Rua Rio de Janeiro, 46Í ,(«"•
Praça Sete). Tel. 4-0470

SUCURSAL BRASÍLIA - DF:

Quadra 16, casa 22. Tel. 2-25!»

SUCURSAL RECIFE:
Ed. Joaquim. Nabuco, S." »"•
dar, sala 502.

SUCURSAL P. ALEGRE:
Av. Borges de Medeiros, JM
con], 183.

SUCURSAL NITERÓI:
Av. Amaral Peixoto, 370, 1J. I
e Cont. 42S - Ed. "Lider

Fones: Assinaturas e anúncios,
2-3431; Redação, 2-3432; Chella,
2-3433.

ASSINATURA DOMICILIAR:
Anual  CrS 5.500.»
Semestral  CrS 2.800.»
Trimestral  CrS 1.500.00

_ASSINA__ató -P-1SIA_:"Anual 
, Cr$ -1.000,»

Semestral ..... Cr? 2.100.»

EXTERIOR:
Anual  US*. »•»

NÚMERO AVULSO:
D. úteis  Cr| Mg
Dominga» ..—. Crt «'w
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HOJE HAVERÁ MISSA
DOS SANTOS ÓLEOS

Onlem. às 17 horas, nu Catcdrul Metropolitano,
monsenhor Leovogildo Franco, piorou o Canto de
Mntlnní, sendo ncQjnpánhadò por mais de 00 acóll-
lo»; tendo como celebrante D. Jaime de Barro* Cn-
mara. Assim se comemorou a Quarta-Feira Santa
ou dr Trovas',

O dia dc hoje, também »• conhecido como de
"Hiidoenças" e será celebrado na Catedral eom uma
Missa Pontlficlal dn SaRiação dos Santos óleos, ás
9 horas pelo cardeal do Rio de Janeiro. A.s 17 horas
haverá outra missa também celebrada por D. Jaime, a
Pontificai d» Ceia do Senhor, seguindo-se o Làvà-
pés. que ó uma cerimônia n parte da missa. Finnli-
xando o dia. haverá a Procissão do Santíssimo c a
Demidaçâo dos Altares, que consiste cm tirar as
toalhas que recobrem os mesmos.

ENDOENÇAS

Huje. varias Igrejas comemo-
morarão » Quinta-felri» Sanla,
lambem chamada de Endoen-
Vas. Igreja da Candelária: ás
18li mlssn cantada, proclssüo
c exposição do .Santíssimo Sn-
crámento, flnallwmdo com a
Desnudaçftu dos Allures. Ma-
tri* de Sin. Hlta: lis 18h, mis-
ss comemorando a uiilnm
Ceia, Lava-pés, Transladação e
Rcposiçn» ilo .Santíssimo Sa-
oromento e, por fim, a Desnu-
claçíio dus Altares. Matriz Si
Sebastião: 18h, missa «. comu-
nháo geral; iis 20h. missa. I.n-
va-pés, Trnnsladaçfto e Repu-
nição do Santíssimo Sacra-
mento. Desnudação dos Allnres
« Vigília Noturna, pelos Con-
gregados Marianos. Paróquia
Grego-Catdllca Melkita dc S.
Basílio: 10h, missa da Euca-
nstia e Ofício ás 19h.

SEXTA-FEIRA

Na Sexta-Feira Santa ou da
Paixão, a Catedral Metropoli-
tana celebrará, ás 9h, Canto dc
Matinas e Landes; as lõh, so-
Iene função littirgica comemo-
ratlva da Paixão e Morte do
Senhor, sendo pregador o car-
deal D. Jaime Câmara; ás 20
horas, Procissão do Senhor
Morto, nesle ato será prega-
dor o monsenhor Benedito Ma-
rinho.

Na Candelária, ás lõh, Mis-
sa dos Pré-Santificados, Can-
to dá Paixão, sermão e adora-
ção da Cruz. Na Igreja de Sta.
Rita, ás lõh, solene ação li-
türgica. Canto da Paixão, ado-
ração da Santa Cruz e comu-
nhão dos fieis.

Às !>, 10 e llh, na Matriz
de São Sebastião, haverá Ho-

ra Santa. As lSh, açáo lltúr-
gira pela Pat::fto e Morte do
Senhor. As 20h, proclssáo pe-Ias ruas Haddock Lobo, Bispo
e Barão ile Itapagipe e, final-
mente, sermão. Na Paróquia
Cireco-Católiea Melkita, ás 17h,
serf realizada a cerimônia do
Enterro de Cristo.

ALELUIA

Sábado de Aleluia haverá
Cantn de Matinas, ás 9h. As
Ü2h30m, Bênção do Fogo, Can-
to das Profecias, Bênção da
Pia Batismnl, Missa Pontificai
ria Vigília Pascal, que terá co-
mo celebrante o cardeal D,
Jaime de Barros Câmara. Es-
sas cerimônias religiosas terão
lugar na Catedral Metropoli-
tana.

Na Igreja da Candelária, aa
lfih, ofício solene, com as for-
malidades do ritual. Na Ma-
triz de Santa Rita, ãs 20h,

Bênção do Fogo Novo e ou-
trás cerimônias. Missa de Vi-
gílla da Páscoa.

Na Matriz dc S. Sebastião,
ás 23h, Bênção do Fogo e de-
mais cerimônias. Missa de
Aleluia.

PÁSCOA

No domingo de Páscoa ou
da Ressurreição, na Matriz dc
Santa Rita serão realizadas
missas matutinas a partir das
7h, terminando ãs llh. Have-
rá missa vespertina âs 18h. Na
matriz de São Sebastião tam-
bém serão realizadas missas
matutinas; ás 18h, Missa fes-
tiva, com sermão.

Na Paróquia Greco-Católica
Melkita será celebrada, ás 10
horas, missa de São Basílio,
e ás lTh, Missa de São Paulo
Apóstolo.

Política ile minérios

CONDENADOS PELA
SURSAN SE MUDAM

As casas comerciais condenadas pelos engenhei-
ros da SURSAN, na Av.'Presidente Vargas, proximi-
dades da Av. Passos, já estão desocupadas. Os 12
comerciantes que foram obrigados a deixar seus es-
tabeleeimentos (as casas vão ser demolidas) estão
agora estabelecidos no Município de Duque de Ca-
xias, Estado do Rio.

TERRENO

"Gostaria que o governa-
dor da Guanabara arranjas-
se pata mim um emprego
dc guardador de automóveis

comentou u sr. Tarcísio
porque sei que o local

onde eslá minha casa c as de
meus amigos será transfor-
mado em terreno baldio,
ocasião, em que os esperta-
Ihões ganharão dinheiro,
transformando o local em
estacionanento de automó-
veis". Explicou o comerei-
ante que cm frente a sua
casa, existe um terreno do
Estado, desapropriado, onde'-guardadorcs" ganham
grande quantia por dia lo-
mando conta de veículos.

MISÉRIA

Finalizando salientou o
proprietário da "Casa Ver-
meíha" que agora está na
Rua José de Alvarenga. 426,
cm Duque dc Caxias. Disse
(jue alguns cie seus colegas
ficavam na miséria por não
terem condições -de pagar lu-
vas exorbitantes para conti-
nuar na Guanabara. "Posso
garantir — concluiu — que
o governador com essa me-
dida perdeu grande maioria
de votos, caso êle pense que

irá eleger-se para a Presi-
dência da República".

LEMBRANÇA

O sr. Tarcísio Basílio da
Silya, proprietário da "Casa
"Vermelha", disse-nos que
deixa com saudades o Esta-
do da Guanabara. Comen-
tou que èle e seus colegas
foram obrigados a ir para o
Estado do Rio. porque na
Guanabara os donos de pré-
dios desocupados pediam, de
modo geral, CrS 35 milhões
de luvas c CrS 300 mil pelo
aluguel. "Não será fácil —
disse o sr. Tarcísio — esque-
cer os meus fregueses da
Guanabara, pois minha casa
tinha 59 anos".

"FORÇADOS"

Afirmando que o governa-
dor não teve pena dos co-
merciantes, salientou o pro-
prietário da "Casa Verme-
lha", que a SURSAN for-
çou os comerciantes a dei-
xar seus estabelecimentos,
alegando que os prédios po-

, deriam ruir a qualquer mo-
mento. "Em conseqüência da
insistência dos engenheiros

da SURSAN — comentou —,
dois comerciantes foram aco-
metidos de colapso, morren-
do, com a preocupação de
não encontrarem outro lo-
cal para se estabelecer".

Doenças do coração
DIA E NOITE — SERVIÇO DE EMERGÊNCIA

CLINICA DR. EUGÊNIO SILVA CARMO
F.letrocardiografia — Fonocardloerafia — Baios X — Oxi-

Kênio — Laboratório — Prevençio (Chek-up) — niaunóstico
precoce — quartos de recuperação — Tratamento intensivo —
Rua Barão de Ipanema, 62 - 4.» and. — Fone; 37-331-1 —
Copacabana. MM7
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CEAP OUVIRA OUTRA
VEZ GENERAL ALBINO

O ffenornl Albino Silva, ox-prouldonto da Pélrò-
luas, neiii convocr/io novnmonto n depor nos primei»
ros dias (\c abril próximo, poronjo a Comissão Espe»
daí pura Assuntos do Petróleo, a íim de esclarecer
alguns pontos dn seu depoimento anterior, feito àquela
comissão de nllo nivel, presidida pelo engenheiro
Hélio de Almeida,

DÓLARES

A CEAP eslá dcicnvolven-
du atividade na romiiaincâo
e análise do* depoimentos
das empresai direta mi Indi-
relnmenlo ligadas d» com-
pias e vendas de petróleo
pela Petrobrás. liem como
em lelmãii á movimentação
das contas em dólares da
empresa estalai nu Bank of
America International de
Nova York, denunciadas pe-
ln general Albino Silva co-
mn Irregulares, Na próxima
segunda-feira a subcomissão"B", coordenada pelo sr.
reinando Gospnrian, recebe-
rá o relatório dn «udltagcni
realizada pelos perito., con-
tatlorcs c economistas da

CEAP nas escritas da Pe»
trobrás.

DEPOIMENTOS

O diretor dn SUMOC, ir.
Luiz Figueira: o diretor da
Carteira do Cambio do Ban-
co do Brasil, sr Euvaldo
Dantas; o presidente do Con»
scllui Nacluna! do Petróleo,
sr. Carlos Meireles; e o te»
«oiiiciro-Roral ria Pctrobrái,
sr. Euvaldo Garcia, vão de»
por, novamente, nu próximo
dia 31, ás ISh. sobre o cha»
mado supcr.ahiramento da
empresa estatal. A subco»
mlssSo "A" vai ouvir o ma»
rechal Osvino Alvos sobre
seu plano de reestruturação
da Petrobrás. em dia a »et
ainda marcado.

Presidente solidário com empresários do ferro

BRASIL VENDERÁ MAIS
MINÉRIO AO EXTERIOR
O sr. João Goulart presidiu ontem de manhã, no

Palácio da.s Laranjeiras, a assinatura de dois impor-
tantos contratos de exportação do minério de ferro,
entre a Companhia Vale do Rio Doce e as empresas
Mineração de Trindade — Belgo-Mineira e a FER-
TECO — Companhip, dc Mineração de Ferro c Carvão
e Companhia de Mineração Sena da Moeda, todas
com participação de capital estrangeiro. Os contratos
preveni a exportação de 140 milhões de toneladas de
minério com receita cambial dc USS 1 bilhão.

— "Os contratos iiojc assina»
dos — disse o presidente da lie-
pública — contribuirão vigoro*
samente para reforçar o nosso
balanço de pagamento." Consti-
luem ao mesmo tempo, prosse-
Ruiu, "a resposta clara que da-
mos aos que insistem em negar
— por engano ou por mi Ic —
a capacidade extraordinária do
nosso povo, ou ao? mt Sil ficado-
res de toda a espécie, que, sob
o pretexto hipócrita de defender
o Brasil e as liberdades, vivem
procurando denegrir, aqui dentro
e lá fora, o conceito c o pre.s-
tígio do nosso pais".

SOLENIDADE

Durante a solenidade de ,i^si-
natura dos contratos, o presiden-
te João Goulart afirmou que o
Brasil nAo tem qualquer precon-
ceito contra o capital estrangei-
ro, que vem para cá s? associai*
ao esforço brasileiro c sc inte-
grar no processo dc desenvolvi-
mento do país.

Participaram da cerimônia o
ministro Oliveira Brito, das Ml-
nas c Energia: o engenheiro Elic-
zer Batista, presidente da Com-
panhia Vale do Rio Doce; os em-
baixadores da Alemanha. liélgi-
ca e Luxemburgo, alem dc dirl-
Rentes das empresas parüclpan-
tes do contraio. O mini.tro. Oli-
veira Brito, em palavras breves,
explicou o significado dos con-
tratos, dizendo que èlcs c-onsa-
gravam a nova política de mi-
ncrio do Brasil, voltada para o
incremento tias exportações, Fa-
lou, também, o representante da
Belga-Mineira, destacando a sic-
nificação do ato e elogiando a
atuação do presidente da Repú-
blica no encaminhamento dos
problemas do minério.

OBRIGAÇÃO

Pelos contratos assinados, a
Companhia Vale do Rio Doce es-
lenderá as linhas clc sua estra-
ria de ferro até as minas das
empresas que subscreveram os
documentos, fazendo transportar,
c minério de ferro até as insta-
lações portuárias da Ponta rio
Tubarão, de onde o minério se-
rá exportado para os grandes
mercados consumidores num-
diais.

O contrato com o Grupo S.A.
Mineração da Trindade (SAMI-
TRI) — Companhia Siderúrgica
Belgo-Mineira prevê uma expor-
tação da ordem de 12(1 milhões
de toneladas, ao longo de .111
anos. Dêsse total, metade será
de minério da CVRD, cuja colo-
cação, sc de interesse dessa em-
presa governamental, será ele-
tuada pela SAMITRI em seus
próprios mercados, ou seja,
aqueles representados pelas suas
associadas estrangeiras.

O contrato com o Grupo FER-
TECO, Ferro c Carvão, Minera-
ção Serra da Moeda configura

Cheque causa
demissão na
CE de Minas

BELO HORIZONTE (Su-
cursai) — Há dois dias o go-
vernador do Estado assinou sto
concedendo exoneração ao cr.
Ciro Maciel, da viec-presidr-n-
cia da Caixn Econômica Esta-
dual, que pertence ao Partido
Republicano. O exonerado não
««tava satisfeito na Caixa Eco-
nômica, sob a alegação de que
o regime ali estabelecido es-
tatutftriamente é ^demasiado
presidencialista, cóm a con-
ceiitraçáo de poderes nas mãos
do presidente do órgão. On-
tem, por sua vez, Nylton Mo-
reira Velloso. presidente da
Caixa pediu demissão do car-
go, por ter discordado do pa-
gamento de um cheque de 50
milhões de cruzeiros, emitido
pela Secretaria das Finanças
contra a Caixa, alegando qtie
o Tesouro Estadual não tinha
cobertura suficiente, pois ;,x
fcavia um descoberto de côr-
ca de 300 milhões de cruzeiros,
proveniente d.e saques do Ts-
«ouro Estaduai.

uma exportação dc IB a 30 ml-
íhòcs dc toneladas, ao longo dc
13 anos, inteiramente colocada
no mercado alemão e garantida
pelo grande consórcio germânico
Roh5tofíhacndcl, Hoescli.

REINVERSAO

Além da Importância que apre-
sentam para a melhoria da po-
sição do minério dc ferro bra!l-
leiro no mercado mundial, 03
contratos possuem uma peculia-
ridade adicionai e de grande va-
lor paia o pais, configurada na
condição de obrigatoriedade de
reinvcrsSo no Brasil, dos resul-
tados obtidos por aquelas em-
pr£'3as na exportação do minério
de (erro, tie preferência em cm»
preendimentos siderúrgicos.

POLÍTICA
Afiimando que "os contratos

que acaba ni t'c ser assinados são
da mais alta importância paia o
nosso país e definem a poliüci
dc minério dc ferro cm boa hora
traçada por vossa excelência", o
ministro Oliveira Brito, das Mi-
nas e Energia, esclareceu que
aqueles contratos "consolidam
ainda mais o ampliam esta po-
lítica abrindo ao Brasil posslbi-
lidades para aumentar a exporta-
ç5o dc minério de ferro o re-
tirar desta exportação aqueles
resultados que de há muito ò
povo brasileiro esperava".

Informando, cm seguida, què
as companhias particulares con-
tratantes sc comprometem a in-
vestir no Brasil, cm indústrias,
op lucros' rjue obtiverem com a
exportação de minérios, o titu-
lar da pasta das Minas e Ener-
gia afirmou que ' esta c a poli-
tica que convém ao Brasil; esta
c a política que vossa excelín-
cia, o senhor presidente da Rc-
pública, vem recomendando que
se adote no nosso país c que sc-
rá, daqui por diante, estendida
a tôdas as empresas que extraem
minério de nosso subsolo",

O ministro Oliveira Brito can-
cluiu suas palavras congratulai!-
do-sc com o Brasil c com o go-
vérno do presidente Jc.o Cou-
lart, por ter implantado cm de-
finitivo a política dc minério dc
fçrro "que convém ã nossa Pá-
tria",

ATENDIMENTO

"Alcndendo 'ao chamado elo
governo dc Vossa Excelência,
senhor presidente, para colocar
a serviço do desenvolvimento
nacional riquezas até agora
inertes, representadas por mi-
Ihões dc toneladas clc minério
de ferro", o sr. Joseph Heins,
superintendente da Belgo-MInei-
ra dirigiu-se ao presidente da
República para dizei- que "a
reinvcr.So no País dos lucros
decorrentes do convênio consti-
luem sem dúvida nutro aspecto
altamente favorável á economia
nacional". Acrescentou, ainda,
que, "estimulados pela conlian-
ça de Vossa Excelência no êxi*
lo de tão importantes empre-
cndimenlos, o sr. Joseph Heins
finalizou desejando que "as nos-
sas últimas palavras sejam para
assegurar que as empresas que
temos a honra de representar
nAo faltarão As esperanças nelas
depositadas",

CONFIANÇA
Dizendo que o presidente João

Goulart "há Um ano e meio de-
senvolveu planos para a expan-
são da exportação de minérios
que se concretizaram agora nos
contratos assinados entre a
FERTEC e os nossos amigos da
Vale do Bio Doce", o sr. llans
Gunther Sohl, representante de
três empresas siderúrgicas ale-
mies. Hoesch, Rohstoffhaendel
e Tyssem — uni dos maiores—tonsórcioif siderúrgicos de -iodo
o mundo — afirmou que "éste
contrato, senhor presidente, foi
concluído na plena confiança do
desenvolvimento do Pats e na
orientação governamental dada
por Vossa Excelência, Felicita-
mos Vossa Excelência — finali-•/ou — pela conclusão dos con-
tratos c pelo maior desenvolvi-
mento das relações econômicas
entre o Brasil c a Alemanha e
temos a certeza de que estas
relações serão sempre fortaleci-
das e sempre mais estreitadas",

,íf"!~* GOULART
Encerrando • solenidade, n pre»

sidente da República, sr. João
Goultit pronunciou o seguinte
discurso;

t. eom satisfarão que partici-
po. nc-te instante, rio ato de ho-
molngação do contrato realiza*
do entre a Companhia Vale do
Rio Doce. empresa estalai bra-
sileira, com Importante, e po-
derosas empresas particulares,
paia exportação do minério de
feiro do nosso Pats.

Ouvi com especial atenção as
palavras proferidas nesta sole-
nidr.de simples, de assinatura ile
contrato*, proferidas pelo dou-
tor llans Gunther 7.ohl c as pa-
lavras do senhor .losepli llcme.
superintendente da Bei~o-Mi-
lieira, de confiança no Brasil e
palavras de estimulo à orienta-
ção do Governo brasileiro.
Agradeço, também, as palavras
proferidas pelo doutor Hcinc,
que atestam com eloqüência, a
precisão com que' sc vem cum-
prindo os compromissos assU-
mirios pela Vale do Rio Doce.

Quero deixar bem claro, es-
peclalmente dirigindo-me a
grandes capitães cia indústria
alemã - aos quais peço que
transmitam a minha palavra ao
bravo povo alemão e à sua im-
portanto Nação, que o Brasil,
que o povo brasileiro c o Go-
vôrno dêste País não tem qual-
quer esp-*cic de preconceito cm
ie!at;."o ao capita! que vêm In-
corporar-sc ao esforço do povo
brasileiro na caminharia pela
emancipação econômica na nos-
sa Pátria. Aqui. nesta solcnl-
dade, está a prova viva tlc que
uma empresa estatal bem diri*
sida pode perfeitamente canil-
nhar ao lado dc empresas par-
liculares, nesta luta altamente
patriótica, de explorar as rique-
zas nacionais com a finalidade
de promover, através dessa ex-
plorncão, o desenvolvimento do
Brasil.

Esta é, também, a maior res-
posta, meus amigos, que pode-
iramos dar àqueles que não
acreditam na capacidade ex-
traordinãria do Brasil, nas pos-
fibllicladcs imensas defsa gran-
de Nação. Aqui estão contratos
realizados que falam muilo
r.iais alio do que as palavras.

t mais unia prova de que
não tem razão alguns maus
brasileiros. aqueles que não
.-¦creditam na alia destinação
histórica do Brasil. Aqui est.1
mais uma prova viva de cola-
boração entre empresas parti-
culares, de colaboração dc Na-
ções amigas que, incorporadas
ao esforço rio povo brasileiro,
ajudam a promover o nosso dc-
.'-.envolvimento.

Quero congratular-me tam-
b.'m com o sr. ministro de Mi-
nas e Energia, com o sr. Dire-
tor ria Vale do Rio Doce. esta
empresa estatal que vem dando
demonstrações constantes da
rua capacidade e que tem aju-
ilado, indiscutivelmente, a pro-
mover o progresso do nosso
Pal.t. A Vale do Rio Doce, com
os seus contratos assinados, ao
lonfo de alguns anos atlnsirí,
exportações da ordem de mais
c'e 140 milhões dc tonelada?,
num valor, em dólares, supe-
rior a 1 bilhão e'duzentos ml-
IliOes. o' que prova a alta efi-
ciência dessa empresa e o que
prova, acima de tudo, que ela
vem cumprindo seus grandes
cbletivos nacionais.

Congratulo-me com as cm-
presas signatárias distes con-
tratos: congratulo-me com o.s
dignos representantes diploma-
llcos cia Holanda, da Bélgica e
tle Luxemburgo e com o em-
baixador da Alemanha, cujo
presidente, dentro em breve, o
presidente do Brasil e o povo
brasileiro terão oportunidade de
receber e prestar-lhes as calo-
rosas homenagens que êle me-
rece.

Cumprimento ê»ses diretores
Has empresas e saúde, finalmen-
!e. a Companhia Vale do Rio
Doce, nas pessoas ilustres 'do
senhor ministro de • Jl'nas c
Eneritia e na pessoa do eminen-
le diretor daquela empresa, cn-
genhelro Eliezer Batista da Si!-
va. A todos os srs. a certeza
rie que • povo brasileiro, o
Brasil t .seu flovêrno hão de
continuar nesta caminhada, na
luta permanente pela emanei-
psção do nosso País e que hão
ile (Isr sempre guarida, apoio e
estimulo a qualquer capital, ve-
nha cie onde vier, que deseje
lealmente se incorporar ao de-
senvolvimento econômico de
nosso País, que queira de íátO
lutar, ombro a ombro com o
povo brasileiro, cm nossa ca-
r.iinhada pela justiça social e
pe'a nossa emancipação econô-
mica.

DECLARAÇÕES
"Os contratos hoje assinados

contribuirão vigorosamente para
reforçar o nosso balanço de pa«
6amentos" — disse hoje o pie»

sidcnle João Goulart, lojtn rpós
a assinatura, no Palá.lo Laran-
jclrns, rios contratos que nos.«i-
bílitarfío ao lonpo de alguns
mios. a exportação de cêrcâ de
140 milhões de toneladas de mi-
ncrio de ferio, com um íesul-
tado previsto de mais de um
bilhão ric dólares.

"Ao mesmo tempo — prosse-
guiu o Chefe do Governo — es-
tamos cumprindo rigorosamente
ni< etapas previstas para a cons-
trução, a!.1 fins de ÍSG.í. do pôr-
to ric Tubarão, oue será o maior
porto dc minérios do mundo o
oue contrllnilnl decisivamente
para a ampliação de nossa ex-
portição para todos os países,"
K acrescentou: "Caminhamos,
»r.mb*m. c rapidamente, paia
;. exportação c:)i grande esca-
).-. rie minérios .iá industrial!-
7ado.a o qnc representara um
irrandc passo no caminho do
aproveitamento cada vez maior
das nossas grandes jazidas de
feiro, com o aumento da ca-
paeidade das nossas usinas, que
serão reforçadas em sim capaci-
dade técnica e de produção, pe*
lo afiuxo obrigatório dos recur-
.«os provenientes de nossas ex-
porlsçócs".

"Eis fl — afirmou, então, o
presidente Jo:".'"» Goulart — ¦¦¦»
resposta clara que damos hoje,
o que estamos dardo todos os
<iias, acs que Insistem em r.e-
gar — por engano ou pov mã
fé — % capacidade extraordlná-
ria do no=so povo. ou aos mis-
tificàdorcs de tüda a espécie,
que. sob o pretexto hipócrita de
defender o Brasil e as libcrda-
des vivem procurando denegrir,
aqui dentro e lá for?, o con-
ceilo c o prestigio do' nosso
Tais".

Continuando suas dcclai-ações.
o Chefe do Governo esclareceu,
então, "no momento em que os
piores golpistas de ontem e os
falsos democratas de boje via-

»,iam para o exterior para de lá
atacar o País ou chamam re-
núrtercs estrangeiros para, atra-
Vís .de entrevistas pomposas, en-
xovalhar a honra e a di^nida-
ric nacional, o Brasil, de cabe-
çá erguida, sem aceitar qualquer
tipo de impoíiçnõ, iniciava, pe-
Ia primeira vez em sua história,
negociações soberanas para o
reescalonamento dos dividas que
encontrei amontoadas em esca-
Ia Inadimissircl e condições im-
possivei.- de serem cumpridas
sem gravíssimos prejuízos para
o nosso desenvolvimento e até
para a nossa soberania".

Finalizando o presidente João
Goulart disse que "enquanto
outros falam em guerras fra-
trlcldas conclamam o povo às
armas, gritam histèrlcàmente
que tudo é caos, o que se ve-
rifica é que os outros países
acreditam no Brasil, no trabalho
do povo brasileiro, e aqui che-
gam para realizar contratos úa
significação dos que aqui hoje

. se liomolo. aram, e que atesta
a confiança que Mes depositam
no Brasil e no governo do nosso
País como afirmara em pronun-
ciamentos claros grandes capi-
táes da indústria alemã e belga,
signatários dos contratos".

DFSP apura
pedradas

no Núcleo
BRASÍLIA (Sucursal) —

A chefia do Departamento
Federal efe Segurança P0-
blica deverá abrir inquérito
paia apurar denúncia se-
gundo a qual a Polícia fora
avisada de que a Subpretei-
tura do Núcleo Bandeirante
seria apedrejada. A infor-
mação íoi do operário Jo£-á
Correia Aguirre, auxiliar do
trabalhador Raulino Ama-
ral. O chefe de Polícia,
ten.-cel. Lemos Avelar, es-
teve novamente com o ope-
rávtó, explicando-lhe quç as
"cartas brancas" do prof.
Darci Hibeiro se referiam
apenas á sua atuação para
conseguir colocação para os
desempregados e providen-
ciar seu íichamento na Pre-
feitura.

TREM CUSTARA MAIS
A PARTIR DO DIA 4

As ferrovias quo compõem a RFF aumentarão
suas tarifas a partir dc 4 dc abril. Os trens para oi
subúrbios cariocas. Central c Leopoldina, de CrS 10

passarão pura CrS 30, e os ''especiais'' para Madu-
reira e Santa Cruz, dc CrS 15 para CrS 50. O as»
sistente-geral da Superintendência Comercial da Rc-
de Ferroviária Federal, sr. Olavo Helene, que pres-
tou a infornir.-ão a êste jornal, disse que os aumen-
tos estão sendo feitos parcialmente. Nos ramais da
Sorocabana e da Santos-Jundiai, desde 1 do marro
está em vigor o aumento de CrS 40 por seção.

AÇO

Sobre os trens ihteresta-
duais, de aço, nas linhas Rio-
São Paulo e Rio-Belo Hori-
zonte, "haverá aparentemen-
te dois aumentos sucessivos:
o primeiro depois de ama-
nhá, no preço dos leitos, o
brevemente, no das passa-
!,cns quando forem majo: a-
das as tarifas gerais da RFF.

Diurno: apenas a passagem
(CrS 2.030,00).

BH

Para Belo Horizonte os pre*
ços do leito são os mesmos do
trem de São Paulo, vurian*
do apenas a diferença das
passagens, que custam, ago-
ra. CrS 2.280.

Segundo o sr. Helene, "as
passagens serão majoradas
em toda a RFF, quando en-
tão haverá o aparente stígun*
do aumento". Rio-São PaU"

Náo está estipulada a data lo custará CrS 2.600. c CrS
3.100, para Belo Horizonte
nos trens diurno e noturno,
mais o preço do leito, cen-

para esse aumento.

SP
No hem-de-aço (luxo) oa-

ra São Paulo, primeiro :ui-
mento (dia 23), nos leitos do
noturno: cabina individual,
com 1 leito: CrS 3.000; com
dois leitos: CrS 2.000, o su-
perior (cima) e CrS 2.300 o
inferior. Passagem atual:
CrS 2.030. totais: 5.030, ...
4.030 c 4.530 respectivamen-
te.

SP: Polícia
não sofrerá
intervenção

O ministro Abelardo Jure-
ma, da Justiça, desmentiu, on-
tem, a noticia divulgada por
elementos ligados ao Governo
federal, de que éste estaria co-
gitando de intervir na Força
Pública de São Paulo. Disse
"não haver razão para a me-
dida", não obstante salientasse
que "o Governo permanecia
vigilante contra a ação dos
conspiradores".

A mesma notícia foi consi-
derada "estapafúrdia" pelo ge-
neral Aldévio Barbosa Lemos,
secretário da Segurança Pü-
blica de São Paulo, que adi-
antou que 10 juristas, cônsul-
tados pelo governador, con-
cluíram pela impraticabflida-
de da medida. Por sua vez, o
gen. Amauri Kruel desmentiu
houvesse entregue ao senhor
João Goulart, em fita gravada,
o discurso do sr. Ademar de
Barros.

forme o cato.

CARGA

Sóbre os trens de carga,
não haverá aumento, e sim
alteração no sistema de co*
branca da tarifa, ainda em
estudo. Em alguns casos po*
c>rá ate reduzir o preço co*
brado atualmente.

"Pfcgador"

atrai em
N. York

Xova Tork, 25 (UPI-CM) —
O filme tnasiieiro de Anselmo
Duarte, "O Pagador de Pro*
messas", foi lançado nesta cl-
dade e recebido com atenção
pela crítica Tocai. O "New
York Times" e o "Herald Tri*
bune" dizem tratar-se de um"drama popular, baseado num
sentimento anticlerlcal, mas
de trama simples". O "NW
York Times" diz que "o fll-
me, por vezes, caminha mecâ-,
nicamente, com ritmo lento"
e' que "os diálogos são mui-
to longos". O "Herald Trlbu-
ne" acha que "o diretor usou
a câmara, por momentos, com
um sentido de poesia" e que"o elenco, em sua totalidade,
é excelente". Ambos os críti-
cos analisam o argumento,
julgando "interessantes as oe*
nas de rervor pagão nas esca-
darias da igreja". O critico
do "New York Times" salien-
ta que sua surpresa é a mes-
ma dos seus colegas presentes
ao Petivai de Cannes, quando
a fita de Anselmo Duarte su*
per ou produções como "O
Eclipse" e "Um Gosto de' Mel".

BOTAFOGO: EM ABRIL
SAIRÁ PLANO DO ST

Só no fim da prójdma semana a Administração

Regional de Botafogo concluirá e encaminhará. ao

governador Carlos Lacerda os estudos sóbre o plano

de segurança de pedestres e veículos nas piste,s da

Praia — declarou à reportagem o sr. Omir Leal,

administrador do bairro.

No início da semana será
realizado estudo da densida-

de e veiculos nas diversas ar-

térias; Já assegurada está a

modificação no transito da

pista interna da Praia, onde

passavam os bondes, e que
será a única no sentido Bo-

taíogo-Centro.

PL&NO

Não haverá atraso na en-

trega do plano dc segurança
ao governador — ao que in-
forma o sr. Omir Leal —
pois èle sofrerá alterações
mínimas após se conhecer o
resultado dos estudos da co-
missão encarregada de cal"
cular a densidade de tráfego.

Inversão na mão de deter-
minadas ruas, mão única em
alguns pontos, transferência
e colocação de sinais ern lo-
cais adequados são algumas
das modificações a serem
feitas pela Administração Re*
gional em colaboração com
o Serviço de Trânsito.

APRENDA INGLÊS

Curso Oxford
Copacabana — 374477

Ti i oca — 34-3331

ASSISTÊNCIA AOS LÁZAROS
Com a sua contribuição > «s-

ts Campanha que visa a salvar
centenas de crianças do conta»
lio da lepra, você estará prati-
cando um ato de alto sentido
cristão e patriótico. Etivi» lua
ajuda para a sede da Sociedad*
ds Distrito Federal de Aisistén-
cia aos Lázaros. Av. Almirant»
bihqm. m

í'

¦
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Súmula
NÂSSER REDUZ '
MILITARES
NO GABINETE
Cairo t Londres (F1--AP-

CM) ¦—• O presidenta Cio*
mtil Abdcl Nasscr nomeou
ontem três novos vlcc-pre-•Mentes para a República
Árabe Unida, Zakaiin Mo-
mlcddim, Musscln £1 Chu-
fel e Hassan Ibrahim, con*
sorvando cm suas funções

auatro 
do» sete vlcc-prosl-

entes anteriores. K..or_a*
nlzou também o gabinete,
confirmando Ali &abry co-
mo primeiro-ministro o rc-
duzindo a representação mi-
lltarnos seus 35 cargos.
Nnsser completou, também
ontem, a encampação das
empresas petrolífera».. Jiclt
Gil Company of Eoi.i*. c
_tn0to'£DV|ician OUficlai,
que foram nacionalizadas
i-m 19SG, após o ataque cia
ürâ-Bretonha. França c Is-
racl contra o cotial dc
Suez.

AMIGA DE WARD

Londres (rP-CM) — Uma
jovem modelo, de 24 anos,
ivonne Bross, amiga do fa-
lccldo médico Steven Ward.
foi encontrada morta, on-
tem, cm um dos aposentos
tle um grande hotel de Lon*
drei. Junto a uma garrafa
dc glm vazia e a um tubo
de aonlferos também va-
zlo,

. MINDSZENTY

Genebra (FP-CM) - O
cardeal Mindszenty sairá..
provavelmente da KmbaUa-
t'.a norte-americana dc Bu-
t.apeste, durante as festas de* .'áscoa deste ano, afirmou
¦ atem o Jornal La Gazette
co Lansanne.

POLÔNIA x EVA

Varaóviá (FF-CM) - As
restrições nas viagens dos
diplomatas norte-americanos
em território polonês se-
rio válidas, a partir de pri-
meiro de abril, segundo no-
ta do governo de Varsóvla,
dirigida ontem à Embalxa-
da dos Estados Unidos nes-
ta capital

PAULO VI

Vaticano (FP-CM) — O.,
Papa Paulo VI. lavará os
pés de treze seminaristas do
Colégio Pio Latino-America*
no, durante a cerimônia co-
memorattva da instituição
da Sacra Eucaristia.

GRÉCIA

Atenas (AP-CM) - o Jo-
vem lei Constantino, vesti-
do no aeu uniforme de ma*
rechal-de-campo, passou em
revista ontem, pela primei*
ra vas como comandante-
chefe, as Forças Armadas
no desfile em comemoração
à independência da Grécia,
que se desligou do Império
Turco cm 1821.

HABSBURGO

Viena (AP-CM) - Fran-
cisco José de Habstmrgo, do
59 anos de idade, ex-arqui*
duque austríaco, disse que o
legitimo rei de Espanha é
êle e não Hugo Carlos, de
Bourbon e Parma, que não
tem direito ao titulo de Du-
que de Madri.

LUXEMBURGO

Luxemburgo (FP-CM) —
Grande Duquesa de Luxem--burgo abdicará em novem*
bro dc 1964, anunciou-se on-
tem oficialmente.

Cioncbru (Dc Jínios Lonsyel, correspondenlo doCORREIO DA MANHA nu Europa) — Afirmando quo"devemos desconfiar dos plano» que niio refletemestreitamento as realidades políticas o econômicas",o secretário dc Estado adjunto norte-americano, Gcor-
fies Bali, declarou, cm Genebra, que os Estados Unidosvêem no incentivo íi inversão do capitais* particulareso nn ellmlnrv.ão das discriminações ao capital estran-

fioJro um dos pontos fundamentais para o desenvol-vimento dos paises não industrializado...
Bali declarou que "nao desenvolvido» como em viasexisto nenhum remédio má- de desenvolvimento;

gleo, nem «equer uma . olti-
ç/io fácil porá o problemario,-: interefimbios entre o»
paises industrializados o os
ente se encontram cm vlns dc
desenvolvimento", proclsan-do que "embora os EUA
fossem partidários dc umareduçfio dos tarifas aduanei-
ros e dc maior acesso dos
países pouco desenvolvidos
aos mercados mundiais, con-sideram, cm contrapartida,
que as exportações de pro-dutos manufaturados destes
paises devem sltunr-.o sobro
uma base competitiva".

PROGRAMA

Qualificantlo da "reallítí-
ea" sua posição, Bali sugeriuum programa dq seis ponto.,
prevendo as seguintes medi-dns:

— As nações industriais
devem estar preparadas pa-ra reduzir suas tarifas adua-
neiras o as outras barreiras
interpostas n importação das
matérias-primas:

— Os Estados Unidos
estão dispostos n baixar ain-
dn mais a taxa alfândega-
ria;

— Os países industriais
devem aperfeiçoar sempre
que possível os acordos para*diminuir a instabilidade dos
preços dos produtos de con-
sumo;

— Os acordos de taxas
aduaneiras devem fomentar
o caráter competitivo entre
mercadorias tanto dos paises

— Os Estados Unidos
sao partidários dc que te in-troduznm mudanças no acôr-do geral dc taxa» aduanei-
M3 c comércio, pura dar•ipoio aos paises subdesen-
volvidos c maior flexibllida-
do para promover entre í-lcs
unidades econômicas, comtarifas de nação mais favo-
rcclda;

— Devemos alentar a
inversão de capitais privadosnos paises subdesenvolvidos.

ARGUMENTO
Súbre êstc ponto, Bali in-flstlu em que "há nações quedecidem seguir umn politi-ca que tenda a eliminor osetor privado de capital, oude discriminação contra ainversão estrangeira, as quaisdeveriam lembrar-se que cs-tiio negando n si mesmas

uma fonte do capital que, dcoutra maneira, poderia ace-
lorar grandemente seu pró-prio desenvolvimento cconó-
mico".

REPERCUSSÃO
O ministro do Comercio

Exterior da Bélgica, Mauri-
ce Brasseur, manifestou sua"decepção ante'a falto de
proposições concretas no dis-
curso de Bali".

Em circulos franceses, aopinião é de quu "Bali re-
sumiu de mudo excelente o
tom inteligente da posiçãonorte-americana, que não
evoluiu sensivelmente, salvo
no ponto relativo ás organi*
zações econômicas regio-
nais".

.
Pela paz em Chipre

í®*^.

ONU PRONTA PARA
PACIFICAR CHIPRE

Nicósia, Genebra, Helsinque c Atenas (AP-FP-
UPI-CM) — O general Singh Gyani, comandante das
forças da ONU em Chipre, informou que suas tropas
entrarão em ação na ilha ainda esta semana, utilizando
soldados canadenses, ingleses, suecos e finlandeses.

Em Atenas, o chanceler grego Stavros Costo-
poulos admitiu que as forças internacionais de paz
levarão a Chipre "uma grande influência psicológica",
acrescentando:' "Quando surgir um conflito, sua pre-
sença provocará uma cessação de fogo automática".

MOVIMENTAÇÃO O mediador finlandês Saka-
ris Tuomioja chegará a Ni-
cosia possivelmente segunda-
feira.
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Genebra — Thant, secretário-geral da ONU, à esquerda, conversa com o ex-primeiro-ministro daFinlândia Saken S. Tuomioja, designado mediador no conflito de Chipre. Tuomioja iniciará sua missão
pacificadora na próxima semana (radiofoto AP).

SENADOR DOS EUA PEDE
REVISÃO PARA O CANAL

É intensa a movimentação
de forças internacionais em
Chipre. O general brasileiro
Paiva Chaves deixou Nico-
sia, ontem, após comandar,
durante 15 dias, as forças da
ONU, em substituição ao ge-
neral indiano Singh Gyani,
que já reassumiu. Os pri-
meiros contingentes da Sué-
cia e Finlândia deverãothc-
gar hoje e somarão mil e 400
homens, os quais se junta-
rão aos 3 mil e 500 ingleses
e mil canadenses. Os 600 ir-
landeses são esperados em
principio de abril.

O general William Henry
A.exander'íoi nomeado alto-
comissário da Inglaterra em
Chipre e o general Mike
Carver, que comanda as tro-
pas inglesas, foi designado
auxiliar-imediato de Gyani.

AUTODETERMINAÇÃO

O chanceler russo Andrel
Gromiko reiterou em Hei-
sinque que a União Sovié-
tica defende o princípio de
nfio-lntervençSo como condi-
ção básica para a solução da
crise cipriota. "Somos con-
tra qualquer tipo de inter-
venção cm assuntos internos
de Chipre" — declarou. "O
conflito é de caráter interno
c se deve permitir que os
clpriotas o resolvam entre si,"
sem intervenções do exte-
rior"., Acrescentou que só
aceita a intervenção de tro-
pas da ONU porque o Go-
vêrno de Chipre concordou
com a decisão do Conselho
de Segurança.

EMPREGUE 50% DO SEU IMPOSTO
DE RENDA NA INDUSTRIALIZAÇÃO

DA AMAZÔNIA
A Amazônia é região promissora para investimentos industriais.

Grandes e fabulosas são as suas possibilidades econômicas. Possui va-
riedade imensa de matérias-primas, para fabricação de:

laminados de madeira
óleos comestíveis
aniagem de juta, malva e algodãoaçúcar
artefatos de borracha
laticínios

—- carnes • peixesminérios
papel t celulose
motores diversos

e tantos outros produtos de real interesse econômico para o pais.
Para concretização de qualquer desses empreendimentos, os ho-

mens de negócio do pais podem aplicar até 50% do seu imposto de
ronda, como autoriza a Lei Federal 4.216, de 6-3-63.

Ainda há outro benefício: a Lei Federal 3.692-B, de 15*12*61.
conferiu total isenção do impôtto de renda às indústrias de borra-
cha, juta e sementes oleaginosas que se instalarem na Amazônia.

Melhores esclarecimentos e facilidades para a dedução do im-
posto de renda, os interessados en contrarão em qualquer agência do,

Banco de Crédito da Amazônia S.A.
especialmente nas seguintes filiais:

SAO PAULO —; Rui Jo-i Bonifácio, IM — Fones: 32-6332, 33-3Í1*
GUANABARA — Rui di Autmbléli, 42 — Fonii: 42-3971, 42-7910, 525195
PORTO ALEGRE — Av. Borgit d* Medeiros, 644 — Foni: 5415
BRASÍLIA — Av. W-3 — Quadra 13 — Fontt: 2*3510 2*3511, 2-0600
CUIABÁ — Praça di República, 32 — Pon*: 361.
BELtM — Av. Presidente Virgis

SO — BANCRtVEA-
Fone: 5065. Endereço ttlisriflco do Ban.

30793

URSS acusa
China

de racista
Argel. Colombo « Paris (UPI-

AP-FP-CM) — Delegados da
Unlfio Soviética acusaram on-
tem a China Comunista de "ra-
cismo", provocando tumulto
na Conferèn .ia de Solidariedade
Airo-Aslátlca, *m Argel, cuja
aessSo acabou sendo suspensa.

Os chineses chamaram os ao-
viéticos de "imperiallstas" e dia.
aeram que o tratado de Moscou
era uma fraude". Os soviéticos
afirmaram que isso era uma
"baixa calúnia*- e responderam.
que o "chauvinismo" e o "racis-
mo" 6 que prejudicavam o mo»
vimento aociallsta.

ROMPIMENTO

Ainda ontem, admltia-se em
Paris que era eminente o rom-
pimento total entre Moscou e
Pequim, sobretudo em face de
dois fatos novos: os chineses dis-
seram a uma delegação romena
que eram os dirigentes reais do
comunismo mundial, tachando os
russos de "dlvlsionistas": e .re.
.citaram a oferta soviética de
enviar peritos à China, para rei.
niclar a aluda téeniea retirada
quando le tornaram mali tensas
aa relaçdes entro ambos oi pai-
•es.

DESENTENDIMENTOS

Al agltacSes na Conferência
de Solidariedade Afro-Aslitlca
tiveram inicio quando a VnlSo
Soviética proclamou que conta-
va com. o apoio de multas dele-
gacEes ali presentes, contra a*
política seguida pela China de
Mao Tsé-Tung. Em lonjjo dis-
curso, o representante russo, Ga-
íorov, colocou seu pais como
campeSo do antlcolonlalismo, fa-
zendo apologia da coexistência
pacifica. Deixou de lado o texto
escrito, e passou a responder às
criticai formuladai na véspera
contra a UniSo Soviética, pela
delegada chinesa Kuo Tchlen.

TUMULTO

Madama Kuo qualificara de
"arrazoado reacionário" as re-
cantes propostas da UnlSo Sovié-
tica para resolver pacificamente
os conflitos fronteiriços. Disse-
ra que o tratado de Moscou pa-
ra proscriçüo das provas nuclea-
res era "uma fraude", e assim
por diante.

O delegado soviético proese-
lulu no Improviso, respondendo
que a China prejudicava o mo-
vimento comunista mundial e
que suas acusaçíes eram repeli-
das também por africanos e asiá-
ticos. A delegac-o de Tanganlca
protestou.. Os soviéticos n_o es-
tavam autorizados a falar em
seu nome. O tumulto generall-
zou-sc, sendo suspensa a sessão.

CUBA PRESENTE

O embaixador de Cuba na Ar-
gélia. Jorge Segura, pronunciou,
ontem um discurso ante a Con-
ferêncla, por privilégio especial,
para filiar simbolicamente a
América Latina ao conclave de
71 nações afro-asláticas. Atacou
o "Imperialismo norte-america-
no" • foi bastante aplaudido.

Washington e Cidade do Panamá (AP-FP-CM)—- O senador norte-americano J. W. Fulbright, pre-
sidente da Comissão de Relações Exteriores, pediu
ontem ao presidente Lyndon Johnson que tome a
iniciativa de renegociar o Tratado dc 1903 sóbre o
canal do Panamá e que acabe com o debate semân-
tico sobre se as cláusulas do Tratado podem ser"negociadas" ou "discutidas".

O senador norte-americano
disse que os Estadas Unidos
conseguiram um tratado do Ca-
nal do Panamá em 1903 me-
diante a violação de outro que
haviam estabelecido com a Co-
lòmbia.

SOBERANIA

Segundo William FulbrlglH.
um tratado norte-americano-
colombiano de 1804 garantia a»
soberania da Colômbia sóbre o
istmo do Panamá, porém o pac-
to nunca íoi ratiíicado pelo
Congresso daquele país. Acres-
centou que quando o Panamá
se separou da Colômbia me-
diante uma rebelião, os Esta-
dos Unidos enviaram ao istmo
navios de guerra como preven-
çio contra o desembarque de
tropas colombianas para sufo*
car a revolta. Referindo-se ao
tratado de 1864, Fulbright' dis-
se: "Os Estados Unidos não*
somente intervieram nos as*
suntos internos da Colômbia,
mas também violaram um tra-
tado." Acrescentou que depois'
do triunfo da rebelião, o pre-
sidente Roosevelt negociou o
tratado do canal "com um dó*
ell regime panamenho" e este
aceitou o tratado de 1003 como
preço da proteção norte-ame*
ricana contra os colombianos.

ATAQUE
Fulbright, senador democrata

por Arkansas, disse em dlscur-
to no Senado que já é tempo
de os norte-americanos aban*

donarem a "tola crença" de
que a questão do Panamá é
uma prova dc valor e rcsolu-
ção, c depois de atacar as "po-
líticas internas" dos Estados
Unidos, condenou como "orgti-
lho nacional" a manutenção da
disputa. Disse que Lyndon
Johnson deveria dizer clara-
mente que "estamos 

prontos
para negociar a revisão do tra-
tado do canal".

O governo de Johnson so
dispôs n discutir com o Pa-
namá todas as questões pen-
dentes entre os dois países,
mas não aceitou os reiterados
pedidos do Panamá no sentido
de que as conversações in-
cluam a renegociação daquele
tratado.

"UNITED FRUIT"*. GREVE
Tiveram inicio cm locais dis-

tintos do Panamá duas greves
que, segundo os observadores,
podem preocupar o governo.
Em Puerto Armuelles, Provín-
cia de Chiriqui, 1.000 cortado-
res dc bananas declararam-se
em greve, alegando que a "Uni-
ted Fruit Company" exige
maior rendimento. Essa greve
paralisou o trabalho dos empa-
cotadores e estivadores, deixan-
do aquela empresa de enviar
150 mil caixas de bananas.

A outra greve, em Santiago,
Província de Vcraguas, parali-
sou os trabalhadores da empre-
sa construtora norte-americana"Oman Farnsworth Rlght", que
exigem aumento salarial.

PREÇOS AMEAÇAM
GOVERNO DE HOME

Londres (AP-CM) — O primeiro-ministro Dou-
glas-Home ordenou ontem a seus ministros que con-
tinuem pressionando o Parlamento para conseguir
a aprovação de seu projeto de lei contra a fixação
de preços, deixando de lado o resultado, humilhante
de terça-feira, à noite, que quase representou uma
derrota quando conservadores rebeldes e trabalhis-
tas apoiaram uma emenda para excetuar drogas e
remédios, numa atitude que ameaça derrubar o go-
vêrno conservador.

Atualmente os fabricantes
fixam os preços que os co-
merciantes devem cobrar e
o governo considera que isto
impeds a livre competição
mas 31 deputados conserva-
dores votaram contra o go-¦yêrno no exame da emenda
sóbre os remédios, fazendo
com que o ponto de vista de
Douglas Home prevalecesse
Íior 

maioria de apenas um vo-
o, 204 contra 203. Interroga-

do sobre a votação, Douglas
epenas respondeu: "Não te-
nho nada a dizer, senão quetivemos maioria",

NOVAS EMENDAS

Os riscos para o governo
estão longe de haver teimi-
nado porque cerca de 170 no-
vas emendas deverão ainda
ser apreciadas çelo Parla-
mento. Se o governo perder
no exame de qualquer uma
das emendas não tem a obri-
gação legal de renunciar,
porque a questão não consti-
tui exatamente um voto de
confiança, mas, na opinião
de alguns observadores par-

poderá impedir a permanên-cia dos conservadores no po-der. O primeiro-ministro
Douglas Home enfrenta as-
sim seu maior obstáculo
desde que «subiu ao poderno outono passado.

INTERPELAÇÃO

Respondendo uma interpe-
lação da oposição trabalhis-
ta, o ministro da Aeronáuti-
ca, Julian Amery, disse, na
Câmara dos Comuns, que a
empresa Ferranti Limited,
uma das mais conhecidas fir-
mas eletrônicas da Inglater-
ra, conseguiu um lucro 10
vezes maior do que se pedeconsiderar justo no forneci-
mento de projéteis "Bloo-
dhoui-d" ao governo. Acres-
centou que uma Comissão in-
vestiga os preços que a Fer-
ranti cobrou pelos projéteis,
que entraram em serviço em
1961, adiantando que a in-
formação a respeito será pu-blicada como livro branco do
governo. A acalorada dis-
cussão travada nos Comuns
sugere que a questão doslamentares, a pressão moral projéteis pode tornar-se po-quo tal derrota provocará liticamente explosiva.

Ikeda lamenta
atentado ao
embaixador

Tóquio ¦ Stul (AP-FP-CM)
— Falando pela televisão ja*
ponêsa diretamente para os
Estados Unidos, através do ia-
télite Rtlay II, o primelro-ml-
nistro Uayato Ikeda _nanl.es-
tou seu pesar pelo atentado ao
embaixador norte-americano
Edwln Heiscliauer.

"Em nome do povo do Ja*
pão" — afirmou — expresso
meu mais profundo pesar por
haver sido o sr. Relschuer apu*
nhalado por um jovem japo*
nês". Informou que o diplo-
mata vem-se recuperando nor-
malmente da ferida provocada
oela punhalada na perna e es-
pera vê-la cicatrizada em duas
semanas.

MANIFESTAÇÃO

Eleva-se a mais dc 40 mil o
número de estudantes corea-
nos que protestam nas ruas de
Seul contra as negociações do
Japão com a Coréia do Sul,
promovidas pelos Estados Uni*
dos. A polícia procura em vão
dissolver as manifestações, en-
quanto o número de prisõesascende a quase 800. Nio biinformações sóbre -mortos ouferidos.

Professor
defende Ruby

de graça
Dallis, Texas, e Londrei (FP-

AP-CM) — O nftvo defensor de
Jade Ruby, professor Wlnston
Smlth, da Universidade do Te-
xas, assumiu ésse encargo on-
tem, afirmando que nada co-
braria da.iamflia do auawlno da
Lee Oiwald. Smlth é o terceiro
advogado a defender o conde-
nado i morte pelo tribunal de
Dallai. Melvirt Bclli atuou na
primeira íase, lncompatlbiliran-
do-se com todo mundo pelas
«uas violentas criticas. Foi dis-
pensado e substituído por Per-
cy Foreman, que deixou a defe-
sa por i\5o aceitar imposições da
família de Ruby,

O professor Smlth é natural
da Dallás. Suas primeiras decln-
raçSes ao aceitar a defesa do ho-
mem que liquidou o suposto ais-
cassino do presidente Kennedy
foram para manifestar sua con-
fiança no júri, juiz e tribunal de
Dallas. Considerou lamentável
que Dallas e a Justiça norte-"
americana tivessem sido levadas
«o tribunal • finalizou dizendo
que "atualmente teria difícil
julgar este caso cm qualquer
parte dos Estados Unidos."

MONUMENTO A KENNEDY

O governo dá Grã-Bretanha
ccdeij um terreno histórico pa-ra a construçSo de um monu-
mento a John Kenedy. A nrea,
com 4 mil meiros quadrados. Íoi
palco da assinatura da Declara-
çSo de Direitos de 1213. conside-
rada a Carta Magna dos brita-
nicos. O estilo e natureza do
monumento ficarão a carpo do
governo norte-americano. A de-
ctsSo foi anunciada pelo primei-ro-minlstro Douglas-Home, pe-rante a Câmara dos Comuns, o
qual acrescentou que será '.ria-
do um fundo para enviar bnlsis-
tas à Universidade de Har.-ard,
onda estudou Joha Kcnedy.

(AP-FP-UPI-CM) ~ Eme".
to "Che" (Inovam, represen*
tante de Cuba nn Confcr{n*
cia Mundial de C<*m<..clo iDesenvolvimento, om Gene*
bra, ntac-ou ontem o bloqueio
dos Estados Unidos n seu
pais e iicusou as nações in*dnstriallzncla. dc consegui*
rom seu desonvolvimento iscustas dn ionie do resto domundo. Em Washington osenador democrata William
FulbrluM pediu, também on*
tem, n suspensão daquele
boicote, declarando que oi
Estados Unidos devem roro*
nhecer o rcfilmc dc Fidel
Castro como uma "rc.ilidadi
desagradável",

Guevara, ministro da In*dústria de Cuba, disse quena conferindo nSo estavam
representados os povos dttodo o mundo pontue f.*ilt_*
vam n China Comunista, iCoréia do Norte, a Hepúbll*
ca Democrática dn Vietnam
t- a Alemanha Oriental, "En*
tretanto — acrescentou o re*
prosentante cubano — a He*
pública Federal Alemã aqui
está com uma vlce-presldên*
cin; e a União Sul-Africana,
Olie viola a Carta da ONlf
com sua politica desumana •fascista do apartheid, o.tcn*
ta uma cadeira nesta sala,"
POLÍTICA E AGRESSÃO

Guevara pronunciou seu
discurso contra a "política de
agressão dos Estados Uni*
dos", contra a "ditadura doi
monopólios imperiallstas" «
contra n "cumplicidade dí
alguns paises subdcsenvolvl*
dos, que aceitam o papel de
lacaios dc uns c outros". O
delegado cubano condenou
igualmente o Fundo Monetá*
rio Internacional, "anjo tu*
telar do dólar", o Banco In*
ternacional de Reconstrução
e Fomento, "instrumento de
penetração do imperialismo
norte-americano", o Banco
Interamerlcano de Desenvol*

I 

vimento, "que desempenha
um triste papel entre os pai*ses latino-americanos", _,
sobretudo, a Aliança Para o
Progresso, "gue .esvazia de
sua substância o continente
latino-americano em provei-to único dos Estados Uni*
dos".

Guevara, que falou cerca
de hora c meia, dedicou »
maior parte de seu discurso
aos pedidos das nações em
desenvolvimento cm favor
de maior comércio mundial e
descrevendo Cuba como vi*
tima da exploração das com*
panhias norte-americanas.

FULBRIGHT
O senador William Fui-

bright, que é presidente da
Comissão de Relações Exte*
riores do Senado norte-ame*
ricano, aconselhou o presi-
dente Lyndon Johnson d"manter as portas abertas ao
estabelecimento de relações
diplomáticas com Pequim",
acrescentando: "Devemos re*
conhecer apenas uma China,
a Continental, que é dirigi-
da pelos comunistas e que.
por certo, assim continuará
por tempo indeterminado".

DIANTE DA REALIDADE
"Chegou o momento rie -e

efetuar uma reformulação
da política norte-americana
em relação a Cuba, mesmo
oue isso leve a conclusões
desagradáveis" — declarou
o senador democrata, afir*
mando que seu pais tinha
três alternativas quanto à
sua _>osicão írente ao eov_r-
no de Havana: 1. Tnv.dlf
e ocupar a ilha; 21 Boicota-
ia econômica e pollticarren-te; ou 3) Aceitar o recime
de Cuba como uma "reali-
dade desagradável"-

Indicou que a invasão ha*
via sido tentada em P'*>va
Giron, mas fracassara. "Pa-
rece malograda — romen-
tou — a atual política de
boicote econômico e político
destinado a debilitar e even-
tualmcnte a derrubar o rc-
gime. E não sou levado a
crer que tenha êxito no fu-
turo. Estamos, pois, diante
da realidade de que não exis*
te, provàvlemente, forma it
derrubar o regime de Castro
mediante pressões econfiml*
cas, a menos que estejamoi
dispostos a estabelecer blo-
quelo contra os embarques
nSo militares da União So-
viética, o que criaria uma
situaçSo que poderá desen*
cadear uma guerra".

AMEAÇA, NAO
Fulbright insistiu erri au»"Cuba não é um perigo In*

tolerável". Pediu, também,
uma revisio da política do
Departamento de Estado ne-
rante possíveis revoluções
na América Latina, decla-
rando enfàticamentje: "Sô-
mente desejo sugerir que
violentas revoluções poderão
ter lugar «m paises onde as
oligarquias feudais resistem
a toda mudança por meiol
pacíficos"."É importante ter cm con*
ta aue, anesar dos seus me*
lhores esforços, os comunls*
tas não conseguiram subver*
ter o T-emlsfério" — adver-
tiu. Para fazer írente 8
Cuba, o senador proofis o
imaior dncentivo h Aliança
Para o Progresso e aos pia*
nos de ajuda aos paises Ia*

..tinp-americaaos. acentuando
que 7*íerhós condições Ae for-
nar menos perigosa a inflü-
ência castrista". Concluiu
afirmando que "devemos to*
mar posições particulares so*
bre cada movimento revolu*
cionário, de maneira a in-
fluirmos de tal forma a que
não siga rumos em delri-
mento de nossa segurança e
de nossos interesses".

CUBA-VENEZUELA

O novo ministro de Rela*
cões Exteriores da Veneziie*
Ia,- o ex-embaixador na In-
trlaterra Ignacio Irribaren
Borges, disse ontem que tem
a esperança de que o go*
vêrno britânico demonstre
mais compreensão sobre *
conflito entre seu pais •
Cuba.
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JIOL1VIA DESVIARIA
CRISE PARA VIZINHO

Nn ontrovlila concodlda onlom h lmptcnsn, o

fmbBixndor do Chile, ar. Mure-lo Rui/. Solur, afir»

muu «!>"•• «8 controvórslti- suicidas imlro o »ou pais

,. a Bolívia não paísam do campanha sistemática do

ódio o provocações desencadeada pelo governo boll-

vlano, a fim do desviar as atenções do seu povo dos

craves problemas internos cuja solução o governo

iciia sido incapaz de resolver
ESCLARECIMENTO

PROGRAMA FORMARÁ
50 MIL OPERÁRIOS

Tara a formação de 50 mil profU»
sionais especializados cm todo Pais, a
curto prazo, o Programa Intensivo dc
Preparação da Máo-de-Obra Industrial
iniciará suas atividades no próximo dia
31 do corrente, às JOh, no Auditório
do MEC.

A Diretoria do Ensino Industrial
informou quo o Programa tem por obje-
tivo, também, o aperfeiçoamento e a es-
pecializaçfio dos profissionais jà exis-
tentes e pretende preparar na Guana-
bara, em 20 meses, S.700 novos pro-
fissionais. '

¦ "Em vlsiii Uns íalsiis no-
ms distribuídos aos Jorniils
rela Embaixada da Bolívia —

ncrcsccntou o sr. Rulz Solur
_. vejo-mo nu obrigação do cs.

do trânsito comercial em to.
do território chileno e portos
do Pacifico.

CONTROVÉRSIAS
Quanto hs controvérsias sur-

clilfts entro o nosso Governo
u o da Bolívia, sobre o apro-
veltamento do uma parto do

JÍ a.Ku„s pontos a fim Z^of-tSZ^To.
ilii evitar mio a opinião pübll* va d0 desrespeito do governo
eu brasileira seju confundida
com Informações ínlsas o odl<
MUS, itistributdiis por um ro-
vériu) decadente. Não existo
n tão alardeada mcdltcrrancl*
dado tia Bolivla imposta polas
tirmos. As fronteiras entro
nossns nações foram dcfinltl-
vamento estabelecidas pelo tra-
tudo assinado cm 1901, pelos
nossos paises, tratado esto
([lio r.ti livremente negociado
o ratificado pela Bolivla, mio
füí uso pleno do sua sobern-
ntn, significando pesadas obrl-
fKÇÔcs pam o Chile. Foram
cumpridas nn .sua totalidade,
como o reconhecimento por-
pi-ttio rm favor tia Bolivla, nos
mais amplos o livres direitos

boliviano aos tratados Inter-
nacionas, pois é de conheci-
mento gerai que um rio In-
ternacional pode ser aprovei-
tado pelos patses que êle per-
corre. Como o rio Lauca nas-
co no Chile podemos aprovei-
tá-Io sem a autorização de ou-
tro pais. A Embaixada do
Chile reafirma quo esta cam-
punha dc ódio e falsidade, Ins-
pirada num propósito irres-
ponsilvcl do governo boliviano
do querer arrastar dois po-
vos Irmãos a um conflito cuja
conseqüência parece desconho-
cer, nfio conseguirá dobrnr a
férrea vontade do povo chlle-
no do defender a integridade
territorial de sua pátria".

PROGRAMA
Informou a Diretoria do

Ensino Industrial do Ministé*
rio da Educaçfio e Cultura
que o Programa da Mao-de-
Obra Industrial, vai selecio-
nnr prioritariamente os gru-
pos ligados á industria me*
cánica, elétrica, eletrônica e
química, os quais abrangem
rtOC- das necessidades de nos-
sa indústria.

Na Guanabara serio pre-
parados 5.700 prof sslonais
entre operários qualificados,
agentes de mestria, auxilia-
res técnicos, técnicos indus-
trlais e docentes. Os cursos
scráo objeto dc convênios com

Chile é quem pagaria

Embaixador chileno garante que ataques são paia
desviar atenção do povo boliviano

Sindicato de
Advogados
aciona juiz

O presidente do Slndicsto
dos Advogados da Guanaba-
ra, sr. Milton Menezes da
Costa, pediu, no Tribunal
Regional do Trabalho, ins-
tuuraçáo dc processo contra
o juiz Orlando Silva de 011*
veira, presidente da 17a.
Junta do Conciliação e Jul-
gamento, sob a alegação de
que o magistrado cometeu
violência e abuso de autori*
dado ao determinar a penho-
ra dos bens do advogado
Jefferson Lima dc Jorge,
cujo constituinte, Luiz Vitor
Rebelo Júnior, não pôde efe*
tuar as custas do processo
movido contra a Rede Fer-
roviária Federal c julgado
improcedente pelo TRT, em
_udicncia naquela Junta.

O Sindicato dos Advoga*
dos — que entende ser a de-
cisão do juiz "digna do ane-
dolário jurídico" — solicita,
no oficio encaminhado ao
presidente do TRT, a cassa*
ção do despacho de penhori
dos bens do advogado Jcf*
ferson Lima de Jorge e apu-
ração da "responsabilidade
do seu prolator".

as escolas industriais publl-cas e particulares( inclusive
as do SENAI). Com a flnall-
dade de uma maior utiliza-
çáo ds cspscidsde ociosa des*
ras «colas.

ENTIDADES

Apuramos que, por enquan-
to, teráo cursos cm funciona*
mento as seguintes entida*
des: Escola Técnica Nacional,
Escola Técnica de Quimica,
SENAI. Pontificis Unlversl*
dade Católica e Serviço de
Assistência a Menores (SAM).
Ao terminar éste curso, se-
ráo iniciados nas escolas In-
dustriais do SAM, cursos
de treinamento para prefis-sionais destinados aos jovens
abrigados naquela instituição.

Fomos informados que tó-
da indústria que tiver local

Relações Públicas na ZS

e equipamento poderá abri*
gar um curso dc treinamento
orientado pelo MEC. As des-
pesas com professores, mate*
rlal didático, material dc con.
sumo de administração ecqul-
pamento correrão por conta
do Programa.

CURSOS

Os cursos serão inteiramen*
te gratuitos quando minis-
traaos em Escolas Publicas
ou do SENAI. As escolas par-
ticuíares podem cobrar pe-
quena mensalidade. As men-
saudades poderão atingir no
máximo a CrS 1.500,00. O
Programa da Mão-dc-Obra In-
dustrlal foi idealizado pelo
professor Arm and Hilde-
brand, diretor do Ensino In-
dustrlal, sendo éle próprio
seu coordenador.
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KOMBIS: MOTORISTAS
VÃO AO GOVERNADOR

Motoristas das "Kombi" iráo ao governador cario-
ca para reclamar providências contra a perseguição
que dizem estar sofrendo por parte dos guardas de
Trânsito. Para combinar a visita ao Palácio Guana-
bara, os prejudicados reuniram-se ontem pela manhã
na Praça Barão de Drummond, Vila Isabel. Afirma-
ram que no Maracanã, onde estão sendo r.fcridos os
taximetros, os guardas do ST fazem exigências desne-
cessaria., "não dando muita importância aos defeitos
c irregularidades nos veículos".

A Associação Comercio e Indústria da Zona Sul diplomou a 7.» turma de seu
Curso de Relações Públicas, oferecido gratuitamente, como ns aulas dc ou-
trás matérias, a todos os interessados. A solenidade marcou a diplomação dos con-
cluintes do curso, na sede da ACIZS, Rua Siqueira Campos, 32, Copacabana,
ontem, às 20h. O presidente da entidade, sr. Jalro Cortcz Costa, saudou ca
novos RP e ressaltou a espontânea cooperarão dos professores Mário Ramos,
Rogério P.altzggraff, Atamin Quadro Mercês c Célio Fernandes, que sem qual-
quer ônus para a Associação ou para os alunos, também divulgam os propôs.-
tos altruisticos daquela organização dc classe. O orador (foto) explicou que
novas turmas serão' formadas não só cm Relações Públicas, mas nos cursos de
Contabilidade, Legislação Trabalhista, Matemática Comercial c Português qut

ali também estão franqueados ao público, mediante simples inscrições

MARCENEIROS AMEAÇAM GREVE
Também nas estradas

— disseram a este jornal —
a perseguição se faz sentir,
pois os guardas da Policia
Rodoviária náo permitem
que as "Kombis" trafeguem
com mais de quatro passa-
geiros, quando foram licen-
ciadas para transportar ate
OitO. ;

TÁXIS *
A maior e mais perigo*

s. campanha, no entanto, é
movida pelos motoristas de
táxis, que em qualquer lo-
cal da cidade dão "fechadas"
violentas nas "Kombis",
pondo em risco a vida da-
queles que nelas viajam.
Também dirigem insultos
aos motoristas das camione-

tas, não respeitando nem oi
passageiros.

PONTOS
— Em alguns pontos de

táxi (Álvaro Alvim, acro-
portos do Galeão e Santos
Dumont principalmente), a

Serseguiçao 
é ainda maior.

s "kombistas" não podem
abandonar seus veículos, pois
quando voltam o encontram
com pneus furados e arra-

• nhôes na pintura. Náo
adianta apresentar queixa
aos guardas que controlam o
embarque, pois estes sem-
pre alegam que nada viram.'Os motoristas das "Kom-
bis", que deram estas infor*
mações, atribuem a represa-
lia aos motoristas de praça.

Os marceneiros o carpin*
teiros do Estado da Guana*
bara poderão paralisar suas
atividades ao primeiro ml*
nuto do dia 31 do corrente,
caso os empregadores não
lhes concedam até esta data,
aumento de 120%, a partir
de 28 dc março, piso salarial
de 54 mil cruzeiros, férias de
30 dias, novo reajuste dc
60%, cm setembro e 6 dias
do aumento para o Sindica*
to.

Visando a- impedir a dc-
flagração do movimento gre-
vista, o Departamento Na-
cional do Trabalho convocou

para o dia 30 do corrente,
às 17 huras me.a-rcdonda
entre patrões c empregados,
para discussão do problema
salarial da categoria.

GREVE
O dirigente sindical de-

clarou que, caso os patrões
não compareçam à mesa-re-
donda do dia 30, no Departa-
mento Nacional do Trabalho,
a classe entrará em greve,
conformi! roliberação toma-
da no dia 20, no Sindicato
dos Têxteis. Salientou que
a diretoria tio Sindicato já
tem podêres para determi*
nar a paralisação, frisando

que á greve será conseqüên-
cia do não atendimento, dt

suas reivindicações, provo*
cada pela "i n j u s 11 ficávtt
emissão patronal".
CLINICA RIACHUELO. 3SS -
Impotência, doenças sexuais
crônicas, prc-nupcial: Diária*,
mente, 8 àt S0h, tel. 22-7411,
Kua Rlachuelo. 3SS. 1TM

TORNEIROS E
REGISTROS '

DEca

Artistas CENTRAL VAI PAGAR
dos EUA POR INSALUBRIDADE

í»m **J PíHlIn O sr' Rafacl Martinplí, presidente da Federação
Nacional dos Trabalhadores Ferroviários, .informou

s,\o paulo (sucursal) - -^ q 
idente da Récic Ferroviária Federal

Chegaram ontem a esta ,Capi-
tal os artistas cinematográficos determinou a extensão do pagamento da taxa de insa-
norte-americanos ciiris Jorge o lubridade, na base de 20 por cento, aos ferroviários
Linda Day c o diretor Burt Ba-

laban, que deverão filmar nes-

ta Capital "Suave c a Chuva".

O inicio da filmagem está pre-
viFto para abril, nos estúdios da

Vera Cruz, c o enredo narra
a história do uma jovem que
fege de Nova York para o Bra-

:il c aqui se enamora dc um

rapaz americano. Linda, que ó

írti£la de TV, fará seu primeiro
filme dc lonpa metragem.

da Estrada dc Ferro Central do Brasil, a exemplo do

que h?.via concedido ao pessoal da Leopoldina.

Adiante, observou que a
classe ferroviária está
aguardando impaciente a
publicação no Diário Oficial
do Grupo de Trabalho, cons-
tituído pelo presidente da
República, para estudar o
problema da federalização
das ferrovias e5taduajs,_y__L

ESTADO DA GUANABARA
Secretaria de Finanças — SURSAN

DEPARTAMENTO DA RENDA IMOBILIÁRIA
— DEPARTAMENTO FINANCEIRO

_DITAL
OS DIRETORES DO DEPARTAMENTO I)A RENDA IMO-

BlLUrtlA,11A SECRETARIA DE FINANÇAS E DO DEPAR-
TAMENTO FINANCEIRO, DA SURSAN, fazem sabei' •!"*. J*
esta, endo distribuídas as guias para pagamento _osJrmt5°s d'
predial, territorial, taxas de serviços municipais e tarifas «c
asila por pena c esgoto, relativas ao exercicio de 1964.

Também estão sendo distribuídas, com as guias acima
as guias de água por pena c esgotos, omitidas no cxcrcic o
dc 1063. com¦priwS especial de vencimento fixado parais
"C 

os'contribuintes nue. por qualquer motivo, não "Çcbemn
suas cuias deverão procurá-las, 5 dias antes dos vencimentos
«to? prazos respectivos, no Serviço • de;^rrcspondêncU d5°
1) It 1 , na Rua Santa Lu7ia n.o 14, sala p19;„,lcvanao!__sc
pnssivci, a guia do exercicio anterior, para facilitar o aten-
"Tr.Ua 

dc recebimento da guia a domicilio NAO DA
DIREITO A NOVO PRAZO, conforme determina o art. -1
do Decreto n.o 0. 11!), de 15 dc março dc •?«• ¦„.,-,

ik iirihittiis poderão ser recolhidos em quatro parecia»
(1 p ed as de prePdiaf óu territorial e 4 parcelas ,-£ 

água por
pena c esgoto), mas se o contribuinte pagar as quatro A* uma
só vez, dentro do prazo de vencimento da primeira cota,
terá o desconto de 10%. „,-a„i« i,«n

Os débitos das tarifas dc água. por pena e^de «8»°»^n™r
pagos nos prazos marcados, ficarão acrescidos da multa-te
10%, nos primeiros 30 dias, multa essa que se elevará^ a
3(IT„ por semestre ou fração, a partir do segundo mes c at*
* QQuaisq°ucr 

alterações sobre valores tributados poderio ser
obtidos, verbalmente, no Serviço de Vistoria Fiscal no D.B.J.,
à Rua Santa Luzia n.o 11, sala 217. das 8h30m as 18h30m,
ininterruptamente. , ...í.m.-ao. «S.

Também serão atendidas verbalmente as reebimaçoesso-
bre lançamentos prediais, desde que o ^ttri^úoj^tesenteunia planla do prédio, cm se tratando de reclamação sobre
área construída. ,,, . . .„„ j„ Í,'*«*i"i

No corrente exercicio foi modificado o sistema dc venci-
mento dos tributos mencionados: o lote dc emissão e repre
sentado pelo último algarismo do numero de inscrição do
imóv.l. Exemplos: o prédio Inscrito sob n n.o 231.K6-tem
o "prazo-de vencimento do lote 6; o terreno inscrito sob o
n.o 321.M5 tem o prazo dc vencimento do lotes.

Os prazos dc vencimentos das Primeiras cotas sio os
seguintes fixados pelo Decreto "E" n.o 259, de 30-12-63.
Predial ou territorial c T.S.M. .. Lote I — 27 de abril
Agua por pena e esgoto 
1'rediãl ou-tetrltorial c T.S.M. .
Agua por pena c esffírip-*^---^...
Predial ou territorial c T.S.M. .
Agua por pena e esgoto 
Predial ou territorial e T.S.M. .
Agua por pena e esgoto 
Predial ou lerritorial e T.S.M. .
Apua por pena e esgoto 
Agua por pena e esgoto 
Predial ou territorial e T.S.M. .
Água por pena o esgoto 
Predial ou lerritorial c T.S.M. ,
ÁRiia por pena e esgoto
Predial ou territorial e T.S.M. ,
Acua p»r pena e esgoto 
Predial ou territorial e T.S.M. .
Agua por pena c esgoto
Predial ou territorial c T.S.M

Lote 2 — 30 de abril
Lote 3 — 3 dc mato
Lote 4 — s de maio
iotc_.í — 9 dc maio
Lote 6 — 12 desmaio
Lote 7 — 15 de maio
Lote 8 — 18 de maio
Lote 9 — 21 de maio
Lote O — 24 de maio
Lote 1 — 27 de maio
Lote 2 — 30 de maio
Lote 3 — 3 de Junho
Lute 4 — 6 de junho
Lote 5 — 9 de Junho
Lote 6 — 12 dc Junho
Lote 7 — IS de Junho
Lote 8 — 18 dc Junho
Lote 9 — 21 de Junho
Lote 0 — 24 de Junho

Rio de Janeiro, 25 dc março de 1964. _„„„
ARY ROCHA MORETZ-SOHN
Diretor do D.R.I. (S.F.I.)
.IOSÉ RIBEIRO DA SILVA
Diretor do D.E.F. (SURSAN) 30914

o prazo dado pelos ferrovia-
rios para a concretização des*
ta medida expira no próxi-
mo dia 5 dc maio.

INSALUBRIDADE
Segundo dirigentes sindi-

cais, o presidente da Rede
Ferroviária Federal, depois
de uma reunião com os re-
presentantes da Federação
Nacional dos Ferroviários,
baixou ato mandando esten-
der aos ferroviários da E.F.
Central do Brasil o paga-
mento da taxa de 20%, rela-
tivo à insalubridade. A vi-
gència do pagamento da ta-
xa será a partir dc agosto
do ano passado para os que
já se encontravam ampara-
dos em lei, e a partir de ja-
neiro para os beneficiados
pelo acordo celebrpdo entre
as partes. Entre os funcio-
nários da Central do Bra-
sil que receberão os beneft-
cios, destacam-se: pessoal de
almoxariíado, engenheiros. e
auxiliares de engenharia,
motoristas de ambulâncias,
maquinistas e auxiliares,
agentes de estação, trabalha-
dores das vias permanentes,
eletricistas, cabineiros, car-
pinteiros que exercem atlvl-
dades perigosas e os que tra-
balham com inflamáveis.

O sr. Rafael MartinelH
declarou que agora cabe ao
superintendente da E.F.C.B.
cumprir as determinações do
presidente da RFFSA, pois,
em caso contrário, a classe
poderá determinar tira mo-
vimento grevista, se não hou*
ver o pagamento da insalu*
bridade junto com as folhas
de pagamento.

REGIMENTO

Os dirigentes ferroviários
dc todo o pais estarão reu-
nidos nos dias 15 á 30 de-
abril, na Federação Nacio-
nal dos Trabalhadores Fer-
roviários, nesta cidade, para
discutir, entre outros assun-
tos, o problema referente ao
Regimento Interno da Rede
Ferroviária Federal e o es-
calonamento das categorias
por hierarquia salarial. Com
a mesma finalidade, os.fer-
roviários do Rio Grande do
Sul vão se reunir na capital
do Estado (Porto Alegre),
nos dias 5 a 10 de abril, com
a presença de representantes
do órgão máximo dos fer*
roviários brasileiros.
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todos os sofás-camas tinham
mais ou menos éste aspecto...

. i ¦ ¦
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até que surgiu o Sofá-Cama Lafer-MP

Falando francamente: o Sofá-Cama
Lafer-MP é o único sofá-cama bonito.
Já viu o aspecto dos outros? É também
o único que V. enquadraria num ambiente
de bom gosto, pois-além de bonito.
Lafer-MP, quando fechado, nunca revela
sua condiçíò dé sofá-cama.

Também quando aberto não parece um
sofá-cama: parece, sim, uma cama. Não
possui aquela dobra central que torna tão
incômodos os demais sofás-camas, V.
nunca mai6 acordará no meio, na parte
dura dos sofás-camas comuns. Graças
i nova articulação patenteada, exclusiva
Lafer-MP» o assento • o encosto se en-

mmmt-S*

caixam, se justapõem perfeitamente, dei-
xando uma superfície plana, sem ondula-
ções, nem durezas, para lhe proporcionar
conforto total, centímetro por centímetro.

O Sofá-Cama Lafer-MP não tem mo-
Ias de aço. Preferimos fazer seu estofa-"TTTêTrcOTrmB-puTíia"- que recetoe õ seu corpo
como se V. flutuasse num colchão de ar.

E para abrir e fechar? Basta pisar
num pedal oculto e o Sofá-Cama Lafer-MP
abre-se e fecha-se sozinho.

Conheça-o nas melhores lojas de mó-
veis e decorações; V. constatará que o
Sofá-Cama Lafer-MP é melhor ainda do
que V. imaginava.

(B|m1
LAFER M.R

Móveis Patenteados .

"Visite nosso Stand na UQ"
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Emendas e responsabilidades
Emendas da Consti* •

tuiçío estSo sendo voe*
mentemente exigidas c
veementemente recusa*
das. Os elementos que
apoiam o presidente da
República querem im*
pô*las, a todo preço.
Elementos oposicionis*
tas querem impedi-las,
a todo preço. Ê mais
um sinal da radicaliza-
<;áo. que divide éste
pais.

O problema das
emendas constítu*
cionais, entretanto, de*
ve ser focalizado de ma*
neira firme e clara a
fim de evitar qualquer
equivoco. Quanto mais
explicado, melhor.

* * *

O presidente da Rc*
pública acaba de citar
frases de Ruy Barbosa
cm favor da revisão
constitucional, para for*
talecer a sua própria
posição revisionista.

Se o sr. João Goulart
citou Ruy com o propó*
sito de confundir os fc-
tichistas da letra escri*
ta, deve ter conseguido
seu fim. Mas não de-
monstrou nada, pois o
argumento da autorida-
de já perdeu o peso.
Ninguém aceita isto ou
rejeita aquilo só porque
éste ou aquele grande
homem falou assim. A
cultura jurídica do sr.
João Goulart, através
da leitura de escritos
de Ruy, parece ser re-
cente. No trecho cita*
do, Ruy Barbosa não
disse nada de original,,
sendo de sua lavra ape*
nas o estilo oratório,
hoje já .menos usado.
Apenas citou uma tese
constitucionalista geral-
mente aceita.

Conforme o conheci-
do truísmo, não são as
leis que fazem os cos-
tumes, mas os costumes
que fazem as leis. Uma
Constituição não é uma
imutável revelação di-
vina imposta ao gênero
humano. Não é uma im*

posição, mas uma ex*
pressão: é a expressão
da situação politica, so*
ciai, econômica e cul*
tural da sociedade no
momento em que ela,
pelos constituintes, te
dá essa Constituição.

Mas a sociedade nio
é estática. £ uma enti*
dade em movimento
permanente, em evolu*
ção. Muda a sociedade;
e também é necessário
modificar a Constitui-
ção que rege o com*
portamento dessa socic*
dade.

Não se admite, pois,
a intangibilidade da
Carta. Mas tampouco
se admitem modifica*
ções dela que não cor*
respondam ás necessi*
dades do momento his*
tórico.

* # *

Antes dc admitir, em
tese, emendas da Cons*
tituição, é preciso sa*
ber exatamente o que
se pretende emendar.
E limitar às suas di*
mensões necessárias o
movimento reformista.

As mudanças da so*
ciedade realizam-se no
terreno social e econó*
mico. Uma sociedade
industriai c burguesa
não pode continuar re*
gida por dispositivos
próprios de uma so*
ciedade unilateralmen*
te agrária e feudal ou
semifeudal. Um ou ou*
tro dispositivo da Cons*
tituição atual terá de
ser emendado para
possibilitar a reforma
agrária. £ possivel que
outras mudanças eco*
nômico-sociais exijam
mais outras modifica*
ções, mas o caráter in*
dustrial e burguês da
atual sociedade brasi*
leira exclui emen*
das revolucionárias que
possam assustar as cias*
ses conservadoras, em
cujo próprio interesse
se pretende ampliar o
número dos proprietá*
rios agrícolas.

Mas não há motivo
nenhum para introdu*
zir na Carta modifica*

Universidade
A aula inaugural na Faculdade Nacional de Filoso-

íia provocou novos incidentes barulhentos, exigindo os
estudantes uma radical reforma universitária: abolição
da cátedra vitalícia; abertura da Universidade aos estu-
dantes pobres, vindo do povo; e um ensino superior vol-
tado para os problemas da vida atual, sociais e técnicos.

Abstraindo da maneira às vezes pouco educada cm
que essas reivindicações são pronunciadas, não se pode
negar a necessidade dc reformar nosso ensino superior,
que nunca esteve à altura e que foi, por medidas infe*
lizes, ainda mais deteriorado.

A cátedra vitalícia é um assunto que deve ser deba-
tido. Sem generalizar, pode-se afirmar que certos ca-
tedráticos, seguros de sua posição, nem ensinam nem se
dedicam a pesquisas cientificas. Também é urgentemente
necessário abrir a Universidade a todos os que, indepen-
dente de sua situação econômica, revelam o necessário
talento e assiduidade. Enfim, o desenvolvimento do Bra-
sil exige imperiosamente a formação de técnicos e espe*
cialistas, em vez de um ensino pseudo-acadèmico e pseu-
do-literário que produz doutores e oradores.

Mas, há uns grandes'mas cm todas essas questões.
Poder-se-ia dizer que o catedrático contratado seria mais
eficiente do que o catedrático vitalício. No entanto, ao
contratado faltaria, fatalmente, aquela independência cuja
defesa é uma das grandes e necessárias tradições da Uni*
vèrsidade. A abertura do ensino superior ao povo deve
ser' defendida contra o afluxo daqueles qüe sentem mais
a vocação do diploma, como meio de ascensão individual,
do que a do trabalho útil. Enfim, a especialização, tão
necessária em nosso tempo, deve ser defendida contra a
falta bárbara de cultura geral, que já se percebeu, no
estrangeiro, em cientistas de renome universal e que tor*
naria os acadêmicos incapazes de desempenhar sua fun-
ção de liderar a nação. Todos esses problemas são difi-
ceis. Mas nenhum deles é insolúvol.

± preciso reestudar o problema dos concurros e dos
métodos mais modernos de seleção que vigoram nas gran-
des universidades européias e norte-americanas, t preciso
complementar a abertura das universidades ao povo por
métodos rigorosos de seleção de todos os candidatos, ex-
cluindo os medíocres, sejam ricos ou pobres, i preciso
complementar os estudos especializados por cursos ge-
rais ("studium generale") tratando dos problemas vitais
em todas as áreas do pensamento e da ação.

* * *
E é preciso discutir e realizar tudo isso sem barulho 

'

c sem reacionarismo.

Papel

O ministro da Fa/enda
contestou, ontem, oficial-
mente, a notícia de que o
governo pretendia estabe-
lecer o monopólio da im-
portação e distribuição do
papel de imprensa.

Mas é mister salientar
que a referida notícia fora
confirmada pelos elemen-
tos mais responsáveis da
casa civil da Presidência
í'a República.

A nota do Ministério é
íranqüilizadora já que par-'e de um órgão autorizado
iio governo. Todavia, ain-

da falta a palavra final do
presidente da República.

Regulamentação
Depois de um decreto

-ilegal e irreal sobre os alu-
guéis,~ outro -deereíoa re -
gulamentá-lo.: O quTlá—-^ia legislativa. Mas isso é
constitui uma estranha téc- um~takL_corriqueiro que

ções políticas, de re*
gime.

* *
Náo mudou nem mu*

dará tão cedo a forma
da sociedade brasilei*
ra, a forma que deter*
mina o regime repu*
blicano-íederativo. Esse
regime passou da Cons*
tituição de 1801 para a
de 1034, e da de 1034
para a de 1046. Com
exceção da repudiada
portaria golpista de 10
de novembro de 1037,
todas as nossas Consti*
tuições proibiram e
proibem a delegação de
podêres e a reelegibili*
dade do presidente da
República e dos gover*nadores de Estado. £
necessário assim, e o
exemplo contrário dos
Estados Unidos não
prova nada: vivemos
na América Latina.

O Brasil é visceral*
mente contrário à dita*
dura, sob qualquer for*
ma que seja, inclusive
a plebiscitaria. Preten*
de eleger um presiden*
te da República, mai
não quer eleger um di*
tador.

* *
Se o presidente João

Goulart visa a modifi*
car a Constituição no
capitulo das inelegibili*
dades, pode estar certo
de que terá contra éle
a maioria esmagadora
do Congresso e da opi*
nião pública.

Todavia, é necessá*
rio que o ir. João Gou-
lart ponha as cartas na
mesa para que não ha-
ja nenhuma confusão
em torno da revisão
constitucional.

Ao Congresso cabe
definir sua responsabi*
lidade, aprovando
emendas social e eco*
nômicamente ' necessá-
rias e rejeitando todas
as outras de natureza
política.

Também ao presiden-
te da República só po*
de ser útil o estabele*
cimento das suas res*
ponsabilidades políticas
perante a Nação e pe*
rante a História. »

reito de compra e venda.
Segundo o Governo, de
nada valera a alegação de
que o imóvel desocupado
se destina i venda: te den-
tro de 30 dias, a partir de
sua inclusão na lista do
Comissariado, continuar
vago, terá que ser posto
em locação. Trinta dias,
menos oito dias correspon-
pondentes aos sábados e
domingos, significam trás
semanas e pouco para a
transação. Ou seja, repre-
senta a necessidade de o
vendedor liquidar, imedia-
tamente, a sua propriedade,
se quiser ter tempo para
processar os papéis. Em
síntese, o sr. João Gou-
lart pretende obrigar a lo-
cação ou venda de todos
os imóveis vagos do País
no prazo de vinte e poucoi
dias, pelo máximo. Uma
espécie de "loucuras de
março".

Explicações
Da tribuna da Câmara

Federal, deputado gaúcho
acusou o ministro da Via-
ção de ter assumido com-
promissos, pressionado pe-
los ferroviários, que ele-
vam em. mais de CrS 300
bilhões as despesas da Rede
Ferroviária Federal.

O volume dêsse compro-
misso é cerca da metade do
déficit previsto da União
para este exercício finan-
ceiro. Que diz sobre isto
o ministro Expedito Ma-
chado?

Irresponsabilidade
O presidente da Repú-

blica anunciou decreto con-
cedendo um abono ao fun-
cionalismo, enquanto não
íôsse enviada a respectiva
mensagem ao Congresso.
Depois, na hora de assinar
o decreto, desistiu de fazê-
lo, explicando que o ato
seria ilegal, pois matéria
que envolve reajustamento
de vencimentos do íuncio-
nalismo era de competên-

Mundo Político
Aproximação LLMP causa perplexidade

A atlludt de governador Migalhlti Pinto recebendo.
em Belo Horlionte, o ir. Carloi Lacerda o com Ile almo*
cindo, depois de uma longa conferência, ciuiou perplexl*
dade noa circuloi político* Intimamente ligados ao cheia do
Executivo mineiro,

Oi governador»! udenlitu Petrònio Portela, do Piauí,
e lelxai Dória, de Sergipe, mandaram dlier ao ir. Maga*
Ihiei Pinte eue nio • acompanharão em aua aproximação
com o governador da Guanabara, de aorte que ae eonilde-
ram inteiramente livrei de qualquer compromliio.

O ar. Magalhlei Pinto reafirmou, ontem, que recebeu
• ir. Carloi Lacerda como um "anfitrião bem educado", mu
que na lua convém com o governador da Guanabara'repetiu
o quo tem reiterado em outras oportunldidei: nio compa*
recerà à convenção nacional dl UDN e considera a enteei-
piçâo do conclave. noa tlrmoi em que foi felte, contrária
eoi lnterifc.es udeniitas.

indicou, ademeli, o ir. Migalhiee Pinto, que a lua pre-
lenca no encontro de governadores, em Porto Alegre, ei
¦o Justificava dada a aua condiclo de preiidente do Conie*
lho de Governadora!.

¦' •

Esperam ser chamadas ao poder
Convencidas de que mala

cedo ou mais tarde o ar.
Joio Goulart acabará con*
vocando-ai para o Minis*
tério, ai esquerdai, atra*
ves de seus porta-vozes ha-
bituals. deram a conhe*
cer, ontem, em Brasília.
que a reforma ministerial
vai obedecer a mala de
uma etapa.

Doravante, os esquerdis*
tas nio maia pretendem
reivindicar o Miniitério da
Faienda para o ar. Leo*
nei Brizola, convencido!

de que o ar. Joio Gou*
lart. num futuro que nio
eitará muito longe, have*
ri de convocar o deputado
pela Guanabara.

O fato de as esquerdas
reconhecerem que a re*
forma ministerial "vai
obedecer a etapas", é ii*
nal de que pelo menos à
vista nio hi qualquer in*
dício de alterações funda*
mentais, noi altoi eicalões
da admlniitracio pública,
como foi amplamente no*
ticlado.

Abriu diálogo com o povo
Chegando ontem a Brasília, o presidente di Câmara doi

Deputados, ir. Ranieri Manilli, revelou que o presidente da
República tinha considerado que o aenador Juscelino Kubi-
Ischck, com o seu diicurso, havii "construído uma ponte"
para o diálogo com o povo e que le ile, JK, desejar utili*
zar essa via de comunicação, terá amplas possibilidades de
fortalecer tua candidatura na irea popular, que i a cama*
da da população mali identificada com oa anieloa de reforma.

O preiidente que mandou realitar, na Guanabara, um
Inquérito de opinião, recolheu a informação de que quarenta
nor cento da população carioca reclama um bom candidato
preiidenciil, mai que tenha igualmente um programa de go*
vlrno, que ie]a contra ou a favor de alguma coisa.

Comício de Brizola em Uruguaiana
O sr. Leonel Brizola cs*

tá articulando a realiza*
ção de um comício em
Uruguaiana, Rio Grande
do Sul, para continuar a
sua pregação pelas refor*
mas de base e modifica*
ção da orientação do go*
vêrno e a entrega dos
principais postos da admi-
nistração federal, a ho*
mens identificados com as
reivindicações populares.
O ex-governador do Rio
Grande do Sul pretende
alcançar grande reper*
cussão com isse comicio,
no qual acha que reuniri
muito mais gente do que
a concentração dos ude*
nistas em homenagem ao
governador da Guanabara,
realizada há algumas ae*
manas naquela cidade.

Depois do comido de
Uruguaiana, a comitiva do
sr. Leonel Brizola iri a
Porto Alegre e is regiões
onde foram inioiadas pelo
seu governo, algumas de*
sapropriações.

O sr. Leonel Brizola,
que regressa hoje a Porto
Alegre, manteve ontem vá*
rios encontros com lide*
res políticos —¦ inclusive
com o sr. João Manga*
beira — a quem falou do
comicio de Uruguaiana e
da reformulação da politi*
ca do governo.

Nos círculos petebistas
anunciava-se, ontem, a
possibilidade de um novo
encontro neste fim-de-se*
mana entre o deputado
Brizola e o presidente da
República.

Vai a Porto Alegre
O governador da Guanabara está de viagem marcada

para Porto Alegre, na próxima segunda-feira, onde vai
conferenciar com o governador lido Meneghetti sobre a
projetada reunião de governadores, que o viajante deseja
exigir em termos de defesa da legalidade.

Logo após a convenção udenista, se realmente sair
candidato do Partido à Presidência 'da República o sr.
Carlos Lacerda pretende viajar para o município baiano
de Porto Seguro, local que escolheu para anunciar a sua
plataforma de governo.

Acreditam na Frente Única
seusDizendo que os

companheiros dc grupo es*
tão confiantes ainda na
formação da Frente única,
o deputado Hélio Ramos,
do PSD da Bahia, declara
aos jornalista! que os
"agressivos" do PSD de*
íendem a Frente porque le
capacitaram de uma rea*
lidade: ai reformas só vi*
rio pela via da legalida*

nica jurídica e administra*
tiva. Se, no primeiro caso,
o sr. João Goulart, no aço-
damento de congregar alia-
dos e acompanhantes para
seus planos políticos, trans-
gredia as leis vigentes, no
segundo ultrapassa ainda
mais a barreira legal.

. Pois o ato regulamenta-
rio pretende revogar, com
uma simples penada, o di*

ninguém ignora-, *ão_era
preciso nem cabível pro-~
meter um abono impôs-
sivel.

Das duas uma: ou os as-
sessgres palacianos esta-
vam brincando com a boa-
fé do sr. João Goulart, oü
o sr. João Goulart estava
brincando com a boa-fé e
as justas reivindicações do

funcionalismo.

de mediante uma frente
como a que está sendo
articulada.

E porque os "agressi*
vos" querem as refor*
mas pacíficas, sem qual*
quer arranhão na ordem
institucional, é que ca-
da dia somam seus es*
íorços aos daqueles que
desejam realizar algo de
proveitoso em favor des*
ias conquistas sociais.

*.# *

Anunciando, ontem, em Curitiba, a disposição de
convocar, para os próximoi dias, uma reunião de diri-
gentei partidário!, para «tudo e esquematização de um
programa de reformas, sem agitaçio, o governador Nei
Braga indicou, igualmente, que'caberia a isses dirigentes
partidirioi iclecionar um elenco de reformas as mais ur*
gentei e a procura do reitabelecimento do clima de tran-
qüilidade dentro do qual as reformas poisam transitar li*
vremente, sem qualquer interferência no pleito sucessório.

* *
Também na capital paranaense está sendo proje-

tada uma passeata religiosa, para o dia 30 do corrente,
data de mais um aniversário da cidade, no estilo da que
está tendo projetada para o Rio e da que foi realizada em
São Paulo.

» »1« *
Em Florianópolis o senador Antônio Carlos Kon-

der Reis declara, à imprensa, que aceita a sua candidatu*
ra à sucessão do governador Celso Ramos, por seu Partido,
a UDN, mas que estaria disposto a abrir mão de sua pre*
tensão em "favor de qualquer solução alta".

sj, «
si: A bancada do PSD & Assembléia Cearense indicou

o deputado Mauro Benevides como candidato i Presiden*
cia da Assembléia Legislativa.

# *
O ministro Expedito Machado, da Viação, viajou,

ontem, para o Nordeste, em inspeção a obras de leu Mi-
niitério.

* * •
O governador Carlos Lacerda esteve, ontem à noite, em-~-AdsjJa_ao sr. Júlio de Mesquita, diretor de "O' Estado de

São Paulo" ,-^que está convalescendo de enfermidade re-
cente, em seu apartamento-na Copacabana Falace. Em
contato com a reportagem, o sr. Júlio de Mesquita disse
que a visita do governador não teve caráter oficial nem
fundamento político. Afirmou o diretor do matutino pau-
lista que o encontro com o sr. Carloa Lacerda "foi gesto
de cortesia pois são amigos pessoais desde há muito".
Durante o encontro — finalizou o sr. Júlio de Mesquita
— conversamos sobre a visita do governador carioca ao
sr. Magalhães Pinto, conforme a imprensa divulgou".

!¦* Caderno

O almirante Georpc An*
df no», embaixador do* J>
lodoi Unido* cm Lisboa,
li: «ma viiita o/lcial dc
dc dlai d Província de An*
gola. £itendeu*a a Moram*
bique, dando, aiiim, exe*'rucao ao acdrdo tntrt o
«eu governo e a de Portu*
oàl. Ouvido a respeito por
alguns jornalistas, o embai*
.vador acrescentou que pa*
ra tle "isso eoniilttiía um
doi momento* mali altoi dc
ma carrtlra diplomática. £
que tido /ária Ido longa
viagem, em tão curto tem-
po, ic ndo fosse a cxceleii*
te organizarão dos trans*
portei angolano*."

O almirante forneceu o
leu testemunho pesioal do
crescente desenvolvimento
de Angola: /dbricai, plan-
façdc* a outro» empreendi*
tn entoe econômico». Disse
aue ali i enorme o pote»-
ciai doi rectirioi naturais,
cujo aproveitamento já ei*
:ri plenamente «segurado;
Há certos produtot da opu-
Ir n (a regido que chegam
para abastecer a Europa e
a América, "t um registro
de conforto —¦ declarou —,
cm horai dramáticas, quan-

Depoimento
dn a carência dc alimentos
ameaça oi dias futuros,"

Militar e diplomata, o sr,
/Vitimou teve a lealdade
de aiilnalar as facilidades
para entrar em contato com
ai maii divenai camadas
étnicas e sociais da popu*
IccJo provincial, guiado ou
auxiliado, oprimi, peto*

/unclondrlo» consulares nor*
teamericano*. As autorida*¦de» lusa* fiztram questdo
do defxá*lo « vontade, na*
da lhe insinuando, nem
lhe sugerindo, ausentes, de
«lualqtier sorte, nas excur-
soes do visitante. Logo n
primeira colse que lhe cha*
mou a atençdo, disse o ir.
Andenon, nas jdbrlca», co*
mo no* campos, nas escolas
t noi hospitais, foi a per*
feita convivência fraternal
«a» camadas étnica* c to-
ciai*. A agitação existente
em determinada drea da
região norte de Angola pa*
iccei.-.hc um fenômeno lo-
cal, "tanto mais quanto em
todo o resto da Província
rema completa tranqüilida*
dt, entregando-se os liabl*
tante* ao trabalho afinca-
de, eom vistas ao progresso
geral do território."

JOÃO mnAGVAM

O embaixador ainda nl*
deu cuniprhjonitnle e iea
depoimento nobre Movam»
bique. Em regressaniio aLisboa, falará mais rfem»
radamcnic do qut viu e o»
viu entre gente iiiocumbt»
quciuc. Completara, entoe»
o *eit depoimento sobre A*.
gola. O que ile preparo*
foi um relatório para co»
nftecimento dos dois gover*nos: o seu e o dos poria*
gitésc». As ideologias n,;0 „
preocuparam, Muito inrnea
«« paixões —» ódio c amo.
rc» — que estão a jicriur*
bar a vida, o trabalho e •
produ;So dessas Província*,
/ticas como são, a cobiça e
a traição rondam-lhe* ei
fronteiras e os portos,

Nenhuma palavra mais
autoritária, pela isenção dt
dnimo, do que a disse, em*
baixador, represeníaiite dt
mais poderosa, culta t eive»
lizada democracia do muv
do. Certamente qne o ex*
capitão Galvão r os icut
companheiros dc Ir!, cm cflrt
com os lusófobos de ci,
afirmarão o contrário. Isst,
porém, não influi nos rfee»
tino» do ultramar porta*
gué*.

k>»«rHeraapaaaeaa.
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REALIZADA EM SANTOS"MARCHA DA FAMÍLIA''
SANTOS (Sucursal tle

SP) — Milhares de pes-soas participaram, na noi-
te de ontem, da "Marcha
da Família com Deus pc-Ia Liberdade", juntamen-
te com a senhora do go-vernador Ademar de Bar-
ros, os deputados Herbert
Levy, Cunha Bueno, An-
tônio Fcliciano e Athiê
Jorge Coury e o senador
Benedito Calazans, que, de
braços dados, formavam
uma corrente. A manifes-
taçáo durou das 17 às 21h,
em meio a vivas à Cons-
tituição, ao Congresso e aos
parlamentares que defen-
dem a intocabilidade da
Carta Magna.

Ao mesmo tempo, os di-
rigentes do Fórum Sindi-
cal de Debates informa-
vam que o presidente João
Goulart estará em Santos,
no próximo dia 3, para
participar de comícios
pelas reformas, "quando
reuniremos 100 mil tra-
balhadores de Santos, São
Paulo e das cidades do li-

toral para demonstrar que
o povo quer as reformas e
aue não usa o nome de
Deus para defender privl-
légios superados".

MARCHA
A "Marcha da Família

com Deus pela Liberdade"
foi iniciada na Praça dos
Andradas e encerrada na
Praça José Bonifácio, ten-
do à frente lanceiros da
Força Pública, fanfarras
colegiais e a banda da
Guarda Civil. Somavam-
se, entre os manifestantes,
numerosas delegações das
cidades do litoral sul, dos
combatentes de 32 e de
associações cívicas santis-
tas. Milhares de cartazes,
com os mais variados dis-
ticos, eram agitados pelo
povo. Tão logo o cortejo
atingiu a Praça José Bo-
nifácio, _ os organizadores
da manifestação passarama enumerar os nomes dos
oradores, sendo maiores osaplausos ao nome do se-
nador Calazans.

CONVITE
O senador Benedito Ca-

lazans, em discurso que
pronunciou, fêz violento!
ataques ao presidente da
República e a diversos mi-
nistros, dizendo, por fim,
que "o povo deve dizer a
Jango e Brizola que o
Brasil prefere uma Cons-
tituição sem presidente a
um presidente sem Cons*
tituição". Enquanto £e
realizava a manifestação
da Praça José Bonifácio,
os dirigentes do Fórum
Sindical de Debates, qnehaviam distribuído comu-
nicado contra a "Marcha",
informavam que o comi-
cio do próximo dia 3, em
Santos, com a presença do
presidente João Goulart,"será uma réplica ao de
hoje". O sr. Jonas Sobri-
nho, secretário da entida-
de, declarou que "nenhum
sindicato, sociedade de
bairro, cooperativa ou or*
ganização de trabalhado-
res deixará de participardo comício".

A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
DA GB EM DISCUSSÃO NA AL
O presidente da Assem-

bléia Legislativa da Gua-
nabara, deputado Vitorino
James (UDN) firmou pro-
tocolo com o deputado lb
Teixeira (PTB), no senti-
do dc colocar em discussão,
em primeiro lugar, logo
depois da Semana Santa,
o seu projeto n.° 147/63,
que cria, na Guanabara, a
Superintendência Farma-
cêutica.

O deputado lb Teixeira
disse que o presidente
da Assembléia lhe ga-
rantiu, ainda, o apoio- da bancada da UDN ao
seu projeto, pois segundo
aquele deputado "a mate-
ria é por demais impor-
tante para o equaciona-
mento do problema farma-
cêutico no Estado."

INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA

O projeto 147/63, que
cria a Superintendência
Farmacêutica no Estado da
Guanabara (SUFAR), diz
que aquele órgão recebe-
rá 30%, durante 10 anos,
de todas as verbas orça-
mentárias anuais destina-
das à aquisição de produ-
tos químicos e íarmacèu-
ticos; 107» do imposto de
vendas e consignações pago
aos cofres do Estado pela

BANCO BOAVISTA S. A.
Umi completa'bancaria. erfuuzaçlt

tou

Indústria Farmacêutica;
dotação orçamentária, ju-
ros e depósitos bancários
do Fundo Farmacêutico e
recursos provenientes de
contratos e empréstimos.

Os referidos recursos fi-
nanciarão o Plano de Ex-
pansão da Indústria Far-
cêutica, que terá os se-
guintes objetivos princi-
pais: a) — produção de
matérias-primas para a in-
dústria farmacêutica; b) —
criação de um Centro de
Pesquisas Cientificas e
Técnico - Químico - Farma-
cêuticas; c) — produção de
medicamentos para os hos-
pitais do Estado, seja atra-
vés de matéria-prima im-
portada ou naeional, deri-
vados e subprodutos da
Petrobrás, Cia. Nacional
de Alçalis, etc. Além disso
a SUFAR estará autoriza-
da a importar matérias-
primas, constituindo um
Centro de Formação Téc-
nico Profissional.

O PROJETO
O projeto do deputado lb

Teixeira (PTB) prevê em
seus 23 artigos todas as
medidas necessárias à im-
plantação de indústria far-
macéutica estatal.

— O embrião — disse o
deputado petebista — da
indústria farmacêutica já
existe na Guanabara, que é
o Laboratório dc Produ-
tos Terapêuticos, que ape-

sar de sabotado, é capaz
de façanhas admirável!
como a fabricação de soroí,
analgésicos, tranqüilizan-
tes, etc. a preços 10 vêzei
inferiores aos do mercado
particular.

O nosso projeto in-
corpora a experiência ci-
entífica do LPT e o amplia
para servir ao povo da
Guanabara e dar uma eco-
nomia anual de bilhões aos
cofres públicos.

AMARAL. CONTRA UDN
O deputado federal Ama-

ral Neto (UDN), candidato
do PL carioca ao governo
do Estado, disse, ontem, aos
jornalistas no Palácio Pe-
dro Ernesto que a UDN
carioca, especialmente o
seu atual diretório, não
possui competência nem
politica, nem moral para
expulsá-lo do Partido.

Não é verdade — íri-
sou o deputado Amaral
Neto (UDN) — quem está
apunhalando não sou eu.
O punhal está em outras
mãos que não são as mi-
nhas e sim nas dos que
seguem o governador da
Guanabara.

HOMOLOGAÇÃO
No próximo dia 11 de

abril o PL, no Palácio Ti-
radentes, homologará ¦ a
candidatura do deputado
Amaral Neto à sucessão da
Guanabara.

v'S
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Coluna dos Sindicatos
PESSOAL DO SENAI GANHA TRIÜNIO

Desembarque

O Tiihuiuil Itenloiuil do Tmlinlho, jiili;imito clluldlo «oll-ltride
nela Fiactirnilurln-acriil ila Trabalho, Iiiwmim-Io do \im Indo, o
Miullcnlo doa Kmiirritiido" tm Entldiidei Ciilttirala, Itcciciillni* ti
de Mililíncl", Hoclnl. c, de outro, o DliSl « o si.NAI miclont-l* a
Kiilonil', concedeu noi icrvldorra deitai lnMliwli;ôr, íelvlwllcuçiic»
qut •("* "iido iiriiadai pela maioria dos- ttnpresadoreil tlxacio
de um plio eitlnrlil, pagamento dt adicional por tempo do icrvleo
e uma quota do aumento cm favor do Sindicato. O Trluunat
itpudtou ai pnllmlnarci argUldai* pelas tnlidadei aulilenclali do
grupo d* Indúitrla, de que o Sindicato nio tinha competência par»
Kprtientar oi icua tervldorei, trliando que, por <Ar*a da portaria
miiiiiteiiil, oi lervldorei do SENAI titarlam vinculado* ao Slndl*
cito doi Auxiliarei tm Administração Kicolar. A luz deita por*
taria. entretanto, o TP.T reconheceu qualidade ao Sindicato doa
limpiegidoi tm Eitabtleclmentoa cultural» para, contlnunr repre*
triitindo ot iunclonarloi da liutitulçio em cama que nio preitnm
tervlcos cm "Urpiu-tamento de Ensino", bem como decidiu lho
i.iltir competência puni rrcuaur a rcpresenlntio do prealdente do
SlridlCAlO, riHiuanto nio iobrevler ato odmlulitratlvo (|iio anulo
tua Inveatldurn,

Nu mérito o Trlbunut re-ulveu aplicur, no ano das cntlündcã
tiutttcnclnl* do grupo dn Induatrln, ai nurmaa e condlçOcs <|iio u
Sindicato havia conciliado com ai InilltuIçOei do grupo do Co-
mm lo (SESC e SEN AC). Neua conformidade, Íoram niuegurndns
ni Hgulntei vantagem noi tervldorei do SES1 e SEN AI: 1 — au-
minto do *0'í libro oi anlailo* atual», t, partir de 1-3-04; 2 —
icnjuiiamentu iilnrlnl a partir de 1-8-84, na baio da eltvaçio do
tuito di vldn; 3 — plio inlirlnl dt SO mil cruzeiro»; 4 — conctulo
de idlclonnl de a por cento, por trltnlo; & — deiconto do 30%
a ínvor do Sindicato, correspondente ao primeiro m(i do aumento.

Cumpra aulnnlnr a respeito disto Julgamento que o Tribunal
concedeu aos servidores a* reivindicações que os empregadores ne
obstinaram em recusar, levando a categoria a paralisar suas ali-
vldsdes por oito dlns. Idênticas vantagens haviam sido outorga-
nas pelo grupo do Comércio, nnotnndo-se quo a Legião Brasileira,
de Assistência Já concedo blcnlo o que o SENAC Instituíra trio-
nio na base de 10'.;, o mesmo ocorrendo com a Assoclnçlo dos
Servidores Civis, Clube de Engenharia, Fundação dns Pioneira.*
sociais e Casa do Estudante do Brasil, que, tnmbcm, concorda-
rsm com o Sindicato sObre o problema referente no adicional por
tempo de serviço. Foi relatar da matéria o desembargador Oustavo
Câmara Slraocs Barbosa e revlsor o desembargador José Elias de
Csrrslbs.

i

Reunião da CPOS
Oi representante» da Comissão

Permanente das Organizações
Sindicais (CPOS), órgão máximo
dos trabalhadores cariocas, esta-
rio reunidos no próximo dia 31,
ás 19h30m, na Confederação Na-
cional dos Trabalhadores na In-
(iústri.1, para analisar a situação
política nacional c debater o
manifesto expedido pelo Coman-
do Geral dos Trabuli-adore*, que
lixou prazo ate o dia £0 üe abri),
para que o Congresso Nacional
aprove, dc in.couto, ns Refor*
nus dc base solicitadas pelo pre-
sldcnto João Goulart cm sua
mensagem. Na oportunidade, os
membros da CPOS vão iniciar
os preparativos para a comento-
raçáo do "Dia do Trabalho", quo
se lesteja no dia L* dt maio.
Como terceiro ponto da reunião,
os membros da CPOS vão dis-
culír o temário da "Segunda
Conlercncia Sindical Internado*
nal Sobre os Problemas dos Tra-
balhadores", a ser realizado bre-
vemente.

Informa-se, também, que nes-
ta reunião, a CPOS traçará o
programa para a "Marcha dos
Humildes c Necessitados", que
culminará com uma passeata pc-
Ias principais ruas da cidade, no
dia 2 de abril, para fazer fren-
le à ".Marcha da Família com
Deus pela Democracia", que se-
rá realizada no mesmo dia pc-
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Trinta toneladas no guindaste

SP ARRECADA 54,4% DO
IMPOSTO DE CONSUMO

dos diversos projetos que te tn-
contram na Câmara, relativos a*
reformas de base, principal-
mente a agrária, bancária « elei*
toral; cl problemas da Prevldén-
cia Social; d) reivindicações es*
pecificas da classe bancária, co*
mo salário profissional c recun-
qulsta da estabilidade aos dois
anos de serviço; cl elaboração
de um programa para maior bri-
Ihantismo das comemorações do
dia 1." dc inalo.
Coii8ti'ii'*ão Civil ...SAO PAULO (Sucursal) — Segundo dados di-

os trabalhadores na industria vulcados pela Diretoria dos Rendas Internas, a ar-da Construção Civil dc Goiânia ° , . ' , . . , ,„.„ ,.estão cm oissidio coletivo, rei- recadaçao do imposto dc consumo, cm 1963, atingiu
a casa dos CrS 403 bilhões. À semelhança do que
acontece com os demais tributos federais, São Paulo
participou com mais de 50*^0 desse total. A Rece-
bedoria Federal arrecadou no Estado perto de CrS
226 bilhões e 200 milhões, isto é, 54,4% do total
nacional.

CHEGAM PARA O DNOS
18 MÁQUINAS ALEMÃS

Do cargueiro noi-ucf*uè* "Ravunas", fretado pelo
Lóide Brasileiro, foram descarregada:* ontem, no
Armazém 7 do Cais do Porto, 18 "drag-lines", parlo
dc uma encomenda dc 130 máquinas feita pelo governo
brasileiro à República Democrática Alemã. As máqui*
nr.s se destinam ao Departamento Nacional dc Obras
dc Saneamento para serviços de dragagem dc rios
c de canaii nos Estados di Guanabara, Minas Gerais,
Rio ide Janeiro c São Paulo.

cionais que funcionam cm
Pernambuco e São Paulo. Os
respectivos contratos já fo*
ram firmados, devendo as
entregas se efetivarem no
prazo dc vintt meses.

NEGÓCIO
O engenheiro Geraldo Reis

informou, também, que as
maquinas alemãs foram com-
prados por existirem saldos
favoráveis ao Brasil nas
transações comerciais com a
RDA. Cada draa-llne custou' 
Cr$ 18,5 milhões, e pesa trln*
ta toneladas. Esta partida
veio aumentar a frota dc
máquinas da autarquia, que
cm 1060 era de 180 unida-
des, cm 1963, dc 237 c pas*
sara a 537 drag-linea, depois

. de efetuadas todas as en-
tregas.

Correio dos Municípios

RESTANTES

O engenheiro Geraldo Reis,
rliretor-geral do DNOS, In*
formou á reportagem que
das drag-llnri restantes, che-
garfio mais 72 cm março c
outras 60 em abril. Serão
desembarcadas, diretamente,'nos portos de Vitória, Sal*
vador, Recife, Natal, Forta*
lcza e outros, sendo entre*
gues imediatamente aos ser*
viços do DNOS.

NACIONAIS

No entanto, a frota de
draa-Ilnes do Departamento
Nacional dc Obras de Sa*
ncamento será aumentada cm
mais 150 máquinas, encomen-
dadas pelo presidente da Re-
pública a duas firmai na-

PASSEATA — O 'presidenta

da Câmara Municipal de Cam-
po* fará rcallüiir uma passe»-
ta na cidade, do tipo realltada
cm Sio Paulo, em defesa das
Instituições democráticas, do
Deus c da família.

IAPC - Em represália a
falta de providências do IAPC
para melhoria de sua asalitén-
ela médlcocirúrglca em Cam*
pos, o Sindicato dos Comercia-
rios do município, resolveram
efetuar o "bloqueio econôml-
co" da agencia da autarquia
no dia da hoje, No "bloqueio"
os comerciários contam com o
apoio dos radialisl-i.* e a so-
lldnrlcdadr das dentais cale-

gorias profissionais campUlas.

PETnOPOLIS

SUP11A - Ocupando a.Tri-
buna da Câmara Municipal, o
vereador Augusto Patuléla so-
licitou da SUPRA o aproveita-
mento de um terreno da Lco-
poldina, existente no bairro
Itamarati, para feitura dc um
loteamento para os trabalhado-
res residentes na localidade.

DESASTRE — O carro Vol-
kswasen cha*a 14-64-12 SP, di-
rígido por ítómulo Afonso c
lendo como passageiros Nel-
son Pereira c a menor G. It.,
quando transitava pela Avcni-
da Tircdcntcs. perdeu a dire-
ção indo chocar-se violentamen-
to contra outro carro que cs-
lava ali estacionado. Em con*

seqüência saíram feridos o ir,
Itômulo • a menor li. H.. com
ferimentos leves e Nelson Pe*
reira que ficou internado ent
estado grave. Todos foram su*
corridos no Pronto Socorro Io*
cal.

ARARUAMÁ

ÁGUA —«Está sendo espe-
rado no próximo dia S. nesta
cidade o governador Badger
Silveira, que irá inaugurar a
aubadulora da "Regiio dos La»
gos" e que custou 150 milhões
de cruielros. A rida que é
constituída de 23 quilftmitroí
(oi concluída em 80 dlaa.

VOLTA REDONDA

LIMITES - A questão dos
limites entre Volta Redonda a
Barra Mansa deverá ser ra*
sol vido ainda este mis. Uma
reunião entre os prefeitos doa
dois municípios, com o gover*nador Badger Silveira para ao*
luclonar definitivamente o pre»blema.

SUNAB — Os agentes da
SUNAB voltaram a agir do
surpresa e com o máximo ri*
gor, náo só -neste município
como também, o de Barra Man*
sa .lançou pânico no comer*
cio. Diversos comerciantes fo*
ram autuados por desrespeita*
rem a tabela ou venderem ge*ncros deteriorados, e outroí
presos por sonegarem a venda
dc certos artigos, como o açu*
car que falta nos dois munict*
pios há mais de um mes.

vindicando, entre outras vaut.i-
itens, aumento dc 100 por cento
sóbre os salários atuais c, a par-
tir dc setembro próximo, mais
60 por cento. No Sindicato pa-
tronai, constata-se haver certa
receptividade no tocante A pri-
meira reivindicação, mas recusa-
se pcrcmptórlamcntc a conceder
o aumento dc 60% a partir dc
setembro.

Enquanto Isso, o.s empregados
na Construção Civil dc Brasília
voltaram, no dln dc ontem, ao
trabalho, após oito dias dc cre-
ve. Os grevistas que reivindica-
vam salário do 72 mil cruzeiros,
concordaram na criação dc uma
Comissão Mista dc empregador, o
empregadores, para examinar,
dentro de 90 dias, a questão rei-
vindlcatória.

ia a-r.a-i-.uua -tu intuiu uia jj-.- 1 _-*1 ¦'-" •los que se colocam contra a po- Vllla CIOS l*ai*lllll)Cll'US
litica do governo pelas rclormas 
de base.

Reunião de Bancários
Sob o patrocínio da Confedera-

ção Nacional dos Trabalhadores
em Estabelecimentos de Crédito
(CONTEC), os dirigentes dos
Sindicatos dos Bancários estarão
reunidos nos dias 30 e 31 do cor-
rente, para debater diversas rei-
vindicações da classe e proble-
mas nacionais, principalmente no
que se refere A luta pela apro-
vação das reformas de base, En-
tre os assuntos a serem debati-
dos no encontro de lideres ban-
càrios, destacam-se: a) fixação
dos itens que serão defendidos
pelos bancários no "IV Congres-
so Sindical Nacional dos Traba-
lhadores", a ser realizado em ju-
lho do corrente ano; bj analiso.

Na próxima terça-feira, dia 31,
As 20h, no auditório do Sindica-
to dos Metalúrgicos, á Bua Ana
Nérl, 152, o ccl. Annibal Rey No-
gueira, administrador judicial da
Fundação de Assistência aos Ga-
rlmpclros, pronunciará confe-
renda, relatando o que vem rea-
llzando a entidade, sob a sua di-
reção no cumprimento de suas
finalidades estatutárias. Disser-
tara, também, sóbre as condições
de vida c trabalho dos garimpei-
ros e faiscadores que labutam no
sertão brasileiro, e indicará as
medidas a serem adotadas para o
combate eficiente ao contrnban-
do e A fraude fiscal no setor da
produção do ouro, diamante c
pedras preciosas, na defesa dos
interesses dos citados profissio-
nais, bem como dos lapldadorcs,
ourives s do próprio Patrimônio
Nacional.

NOTAS & FLAGRANTES
— Os servidores contratados do Estado da Guanabara vio

rcallíar, hoje, assembléla-geral para tomar posiçio em torno do >
aproveitamento dos contratados, Projeto n.° 311-B, do 1363, vetado
pelo governo estadual, e reivindicar aumento de 100% a partir dc
março de 1904,

— Os portuários, reunidos em asscmbléla-gcral, aprovaram
a prestação dc contas da diretoria da Unlâo dos Portuários do Bra-
sil, na gestão de 1963.

— Novo encontro do delegados regionais c agentes especiais
do Instituto dos Bancários será realizado no més dc abril, nesta
cidade, visando ao aprimoramento da máquina administrativa
da autarquia, no sentido da raclonallzaç&o dos serviços gerais, para
melhor atendimento nos segurados,

— Será realizada nos primeiros dias de abril a "II Conferên-
ela dos Servidores Públicos" para analisar, entre outros assuntos,
r. paridade do vencimentos entre civis c militares c direito dc cln-
dlcallzaçoo para o funcionalismo em geral.

— Na próxima semana, o deputado Benedito Cerqueira, que
te encontra em Brasília, virá à Guanabara assumir aeu posto dc
assessor sindical da Presidência da República, em substltuiç&o no
ir. Gilberto Crockat do Sá. wCHASSIS
LONGOS, CURTOS
e de ÔNIBUS

SCANIA-VABIS
(O Rei da estrado}

Cia. EXPRESSO FEDERAL
Vendas:
Av. Rio Branco, 87* Tel. 23*2000

Peca* • Oficinas:
Rua Idalina Senra, 35 (S. Cristóvão)
Tels. 28*4095 * 28-9764

PREVISÕES-

Por causa da Lei 4.153, de
novembro de 19C2, esperava-sc
um aumento do imposto de
cunsumo da ordem dc Ti'.l,
que, suniüdo ao produto indus-
trial du 1002 (llló), elevaria
a estimativa dc crescimento
tcal a 33%. Como a media dos
preços, cm 1963, superou a de
1962 em cerca de 74%, a re-
celta do imposto de consumo

Wander ,
preside

cronistas
BELO HORIZONTE (Su-

cursai) — O jornalista Wan-
der Moreira, da Sucursal do
CORREIO DA MANHA, foi
efeito, hoje em concorrido
pleito, presidente do Centro
de Cronistas Políticos de Mi-
nas Gerais, que reúne os pro-
íissionais especializados da
imprensa estadual. Os demais
cargos da Diretoria ficaram
com os jornalistas Dalai Ro-
cha, do "Diário de Minas",
Jadir Barroso, do "Correio
de Minas" e Enio Amaral da"última Hora". A chapa vi-
toriosa íoi empossada logo
após a eleição.

SUNAB foi
instalada
na Bahia

poderia alcançar no ano pas*
sado cerca de Cr$ 472 bilhões,
registrando incremento de ...
131ÇÓ.

FONTES

U setor do fumo é o que
mais recolhe, atingindo côrca

de Cr$ 100 bilhões. Em segui-
da, vem os ramos de tecidos
v bebidas, com Cr? 40 c Cr$ 20
bilhões, respectivamente.

Somente na Capital paulista
a arrecadação do imposto de
consumo somou Cr$ 136 bilhões

, e SOO mil cruzeiro*, perfaien*
do 33,4% do total nacional. No
montante arrecadado pelo nu*
niclpio de Sio Paulo encontra*
mos as seguintes parcelas: pro*
dutos nacionais — Cr$ 132 bi*
Ihões e 700 mil; produtos es-
trangeiros — Crf 3 bilhões e
7C0 mil.

No interior do Estado a ar-
recadação se elevou a Cr? 89
bilhões c 700 mil.

Correio dos Estados

m&ís

lltiilj 16.04"

SALVADOR (Do corres-
pondente) — Acaba dc ser
instalada nesta cidade uma
delegacia da SUNAB, sob a
direção do sr. Nodgy Andra-
de. Esta repartição iniciará
breve suas atividades de com-
bate à especulação, esperan-
do contar com cerca de 16
agentes que virão do Rio,
fornecidos pelo CODEP.

A Prefeitura de Salvador
vai realizar o censo imobüiá-
rio para aplicação do novo
Código Tributário na cobran-
ça dos impostos territorial o
predial.

O governo do Estado ins-
tala diversos postos de abas-
tecirnenlo. Neles vendem-se
peixe congelado a CrS 250,0U
o quilo e feijão a CrS 110,00.

Em reunião realizada rc-
centemente, a Federação das
Associações Rurais decidiu
que suas filiais iniciem o pro-
cesso de sindicalização dos
trabalhadores do campo para
evitar a deflagração de lutas
de classe e de agitações pie-
judiciais à lavoura.

MINAS GERAIS
Maçãs

ENTRE RIOS DE MINAS
(bucursal-Bti) — Com mu-
uus dc maça obtidas na fa-
mosa estação experimental
uc Bcltsvuie nos Jistauos•jnicios, o lazenuciro Joso
Rezenac, desta cidade, con-
seguiu obter ótimos írutos,
iguais ou melhores dos que
os importados, com vanta-
gem de ter- conseguido pro-
duçao com apenas 3 anos e
meio de plantio, quando o
normal, nos países europeus,
e de ti a 7 anos. A vitoriosa
experiência do sr. José Re-
zenue, que será aplicaua em
outros espécimes, está pio-
vocando interesse por pane
da Secretaria da Agticultu-
ra, que pretende incremen-
tar, nesta região, o íomen-
to da fruticultura.

Ginásio agrícola
PRUDENTE DE MORAIS

(Sucursal-BH) — Um giná-
sio agrícola que será o pn-
rnciro educanaario deste re-
cem-criado município, fun-
cionará ainda éslc ano. por
iniciativa e sob os auspícios
du campanha nacional de
educandários gratuitos. A
preyisào. é Bará iunciona-
inento da unidade ainda no
primeiro semestre deste ano.

Animais para o zoo
BELO HORIZONTE (Asp)— i O Zoológico da Pampu-

lha, com novos animais, de-
verão ser motivo de atra*
ção para a garotada belori-
zontina. Chegaram, trocados
por onças criadas na Pam-
pulha, um casal de cisne
branco, uma fêmea de ca-
melo, um leopardo, um ca-
brito da Argélia, um casal
do .carneiros africanos e ou-
tro dc guarás.

SÃO PAULO

SR. REVENDEDOR, HOJE E IMPOSSÍVEL IMPORTAR
CRISTAIS, PORCELANAS! PRATARIASI

E VOCÊ sabe porque, — Por êstes e outros motivos, a
indústria nacional também aumenta assustadoramente!

CÉSAR BERTAZZONI & CIA. LTDA.
tem AINDA por preços antigos,

e põe à disposição dos revendedores, toda uma linha de artigos importados:
CRISTAIS TCHECOS, POLONESES e ALEMÃES; PORCELANAS ITA-

LIANAS, FRANCESAS ETC.
TEMOS TAMBÉM ESTOQUE ANTIGO DE ARTIGOS NACIONAIS

tais como: PORCELANA REAL, SCHMIDT, STEATITA, RENNER, CRISTAIS PRADO,
REYNOSO, FAQUEIROS WOLFF, FRACALANZA, MARCOL, EBERLE ETC... por
preços menores que na fonte.
Jgs. p/ Jantar, 42 pçs., fina Porcelana, dlv. Padrões 
Jgs. Copos c/ 61 pçs. fino Cristal Tcheco 
Jgs. Copos c/ 61 pçs., fino Cristal Prado 
Paqueiros Prata-90,130 pçs., c/ fino 'est. Imbuia ....-
Faquciros Aco Inox. c/ 130 pçs., pesado, c/ f. est. imb
CONSULTE ANTES OS PREÇOS DA FONTE, E CERTIFIQUE-SE QUE NOSSOS PRE

ÇOS SAO MAIS VANTAJOSOS!

CÉSAR BERTAZZONI & CIA. ITDA. - IMPORTADORA
tua Amélia Noronha, 162 (Sumaré) — Tel.: «5-374?

SAO PAULO — Capital

19.800,00
44.900.00
29.900,00

129.000.00
45.000,00

30944

Faculdade de . .
Medicina

SANTOS (Sucursal-SP) —
O presidente do Conselho
Estadual de Educação, prof.
Zeferino Vaz, vai. manter
contatos com uma comissão
da Câmara Municipal. Nes-
ta data realizará uma reu-
nião com o prefeito José GO-'
mes, com o secretário da
Saúde e com o provedor da
Santa Casa de Misericórdia,
para estudar a possibilidade
de so construir em Santos
uma Faculdade do Medicina.

Polícia promove
desordens

PINHAL (Sucursal-SP) —
Trinta c oito soldados da
Força Pública da Capital,
promoveram nesta cidade,
enorme confusão quando
provocaram e agrediram vá- -\t . .
rios moradores do centro da nova prova

pai enviou telegrama ao se*
cretário da Segurança Pú*
blica, gen. AldeVio Barbosa
Lemos, solicitando sejam to-
madas medidas corretivas
contra esses elementos.

tilSTRITO FEDERAL
Automóveis

BRASÍLIA (Asp) — O-
Sindicato aos Jornalistas
Prolissionais do Distrito Fe-
deral. abriu inscrição para a
aquisição de veículos de fa-
bricaçao nacional, através de
financiamento a ser conce-
dido pela Caixa Econômica
Federal.

PARANÁ
Abastecimento
de água

PONTA GROSSA (Asp)— encontra-se na Capital uo
Estado o oreicito deste Mu-
nicipio, sr. José Hoffmann,
onde tol tratar com o gover-
nador Nei Braga de proble-
mas relacionados com o
abastecimento de água local,
bem como de teleioncs e de
energia elétrica.

PERNAMBUCO
Açudes destruídos

SAO JOÃO DO EGITO
(Asp) — Cerca de 5U aeu-
des de pequena capacidade,
íoram completamente oes-
truidos nesta região c na de
Itapetim, em conseqüência
do temporal que vem cain-
do nos dois municípios. Pro-
vidências já íoram tomadas
pelo Governo estadual, para
recuperá-los em curto prazo, j

Príncipe I
RECIFE (Asp) — O go-

vernador do Estado, rece-
beu em palácio, a visita do
príncipe Francisco,' da Bá-
viera, oportunidade' em que
mantiveram cordial palestra.

Gado
RECIFE (Asp) — A Se-

cretaria da Agricultura, do
Estado, acaba de iniciar a
distribuição de reprodutores

. da classe de gado Indu, a
criadores do alto sertão per-
nambucano.

SERGIPE

Protestos às críticas
ARACAJU (Asp) — O

presidente da Assembléia
Legislativa desta cidade, te*
legrafou ao senador Auro
Moura Andrade, protestando
contra as criticas formuladas
pelo Congresso Nacional pe-•la realização do comício das
reformai.

Aniversário
de fundação

da "Tribuna"
Transcorre hoje o 71.° ani-

v.ersário de fundação dc -A
Tribuna", matutino de San-
tos de grandes tradições na
imprensa paulista e que de-
ve seu progresso atual à ação ;
do diretor M. Nascimento Jú* i
nlor, falecido recentemente.
Dirigido pelos srs. Giusgredo
Santlni e Roberto Santinl
(neto do fundador), tendo
como redator-chefe o sr. Ge-
raldo Ferraz e secretariado '

pelo sr. Carlos Klein, conta
a "A Tribuna" com cxcelcn-
te corpo de colaboradores na-
cionais c estrangeiros. A su-
cursai da Guanabara é diri-
gida pelo sr. Ivo Arruda, di-
retor do "Bureau Intercsta-
dual dc Imprensa".

APLIQUE
SUPER-

SYNTEKO
No assoalho de sua (asa

Orçamento sem
compromisso

CONATI — Conservadora
Atlântica Ltda. Tel. 23-5630

EDIFÍCIO
SOLAR DA MONTANHA

Para você e mais 9 pessoas
de bom gosto.

Áparlameíilos -de alfo luxo» COrn
264 ,m2, um por andar, em clima,
de 'montanha. Edifício situado em
centro de terreno (com duas pis*
cinas). Quatro quartos, 3 banhei*

i' ros, salão com 64 m2. Rua 6enadof
Simonsen n.° 30, acesso pela rud'
Abade Rarrios, em frente à HípicaY
no Jardim Botânico. Preço a partir*
de Cr$ 21.800.000 00, Correto.fl
no local», I

• Incorporação! AÇO ENGENHAWA lYWL

WALDEMAB MESQUITA S.A.
. Av. 13 de Maio, 23 • conj. 341;',

Fone*: 52*3551 e' 42-6900'

r** •*?* 97
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ISTO É VERDADE...
O primeiro automóvel a vir para o Brasil foi trazido
por José do Patrocínio, o grande jornalista da Abo-
lição. Era um carro a vapor, complicado, com for-
nalha, caldeira e chaminé. A geringonça, que causou
sensação no Rio, teve vida efêmera, pois fez um único
passeio, atolando logo na Estrada Velha da Tijuca.-»

ISTO TAMBÉM É VERDADE
A cada dia que passa, pela compro*
vada qualidade de seus fumos, au-
menta em todo o pais o número de
apreciadores de CONTINENTAL -
uma preferência nacional!

cidade. Os milicianos, que
fazem, parte do Regimento
de Cavalaria Nove de Ju*
lho, vieram a esta cidade
participar dc uma partida
dc tuteboi e após: a mesma
dirigiram-se ao centro da
cidade para lesteja--, quan*
do promoveram desordens.

Em face da revolta da po*
pulação de Pinhal, ante és*
fcs fstos, o prefeito munici*

ARACAJU (Asp) — O
juiz de Direito da 4a. Vara
concedeu liminar ao man-
dado de segurança impetra-
do pelos prejudicados na
prova dc íísica, do exame
vestibular da ' Faculdade de
Medicina, determinando, em
conseqüência a realização de
nova prova para os reprova-
dos.

-re**-*r-*aT--r*-r*--nM ít*Di cummoíI ¦^^¦^¦^Z.Z^JlSs__ _ t |sou*-> cwu» | L_^^^^^^^
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Continental
uma preferência nacional • cia. oe cigarros souza cru?
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Indicador de hoje
O Serviço dc Meteorologia dn MlnlMvilii dn Agriculturanpresenin a/soguinto prevlsío do temp» para hoje*:Rio de «neiro • Niterói — Tempo nom, com iiclnilosiilinlao rorio ini.nbili.mua passageiro no porlodo, Ton.nora.ura olovs.dn, ontrnndo em llgolro declínio. Vontoi da Noroosto « Sit-opwtoi «o rraçps n modorados, A tomporatüro máxima, ontemregistrada nn Guanabara* foi do :i",n graus, na Penha, o n minima de 10.7, om llniimi.

, "í""1!1,* ~ Tcm|,(l l>nm' com nobulosldodo. Temperaturaelevado. Vonloi de Nordeste no Norlc, fracos. Visibilidade boa.nes Horlionle — Tempo bom, com nebulosidade. Tempera.
datíê V 

"-' ' 'Nnr*lcsl<) •"> Norto, fracos. Vlilblll*
Sío Paulo — Tempo bi-.ii, eom nebulosidade fnrlc. Inslnbl-'!i 
lil"*8"?1,1!",",110 •'""'.«"•o..Temperatura elevada, entrando

vTsIblHdlíío b 
Noroosto a Sudoeste, fracos.

CurlHb» - Tempo InsMvol, eom chuvas ocasionais no pctt/^BTbS: Mo- Von,M <lu "undrnmo s"'<
ANALISE S1N0PTICA DO MAPA 1)0 TEMPO

.•rente fria multo fraco enlre ParanA o São Paulo, moveu-do-so Icitamonto para o Norle eom chuvas fracai"o rovoadns

*»° Cndonio

Gei•ICO

Ônibus recolhem cedo
Lellorea rio "Qorlco" (|tio

;c utill/am dn Unha do
ônibus "Horlo-Copncíibníiíi",

quolxnnvso do que o numa-
ro do veículos è Insuflclon*
to e quo depois dns 21h30m
nno innls os tem, o f|tie lhe.,
eslá causando sérios trans-

tornos, Afirmaram-no* qtm
a llniin cíi/i sendo servida
apenas por fl veiculou* Indo
trda pcTn Lnson c liís pelo
Leblon, o que ó pouco- Mus
o pior 6 quo os ônibus ro*
Colhem Ai 21h30m, deixando-
os Intclrnmenlo som condu*
çâo, Reclamam dessa prtStl-
ca porque, ossovoraram, 03

lotoçõcí, sempre cm nulo*'
número, os sorviam »ié £.1
24 horas. "

Assim d que apelam no.iIntermédio do "aerlco'' L
ra que nSo sã (vorroguwi
o horário dc trabalho dotônibus, como também paraquo alimente u número doimesmos.

Final da Ferreira Leite

P •, V cen <;,do Pntila Gnllioz fo. empossado como presidente da Federação Na-
Âimlf^c"]15".6888 (lc,S(«l""s<li' Guanabara: O ex-presidente, st Cláudio deAlmeida Rossi, transmitiu o cargo o disse, cm síntese, que o presidente re-
rVoZrTf, ° " VT°!Í innis indlcada P*» èontinilnr a obra dc expan 5odo seguro d todos as nlividades neste Estado», o sr. Galliez ncrodecondi eò 

"
gralulou.se com „ administração dc sou anteces or .op Mi.S!ú'Í?S*SSS?" f,Ue en«/nnd<"™ ii entidade da qual é o novo BaivStes àcc. imonin compondo n mesa quo dirigiu os trabalhos, os srs. Jusá Maria Fer-nandes, Josc Cândido d,- Almeida, Mauro Salles e José Alberto BarbSa

Papil-imlos 110 Vendido cm S. Paulo
Tffsourn ftnrioiml o hillicic premiado

eom 40 milhocj nu
Loteria Federal

Governo do Estado
CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO E

AUXILIAR DE LABORATÓRIO
-,__£ Pjirtir do próximo dia 1.» estarão abertas, naESPEG, a Avenida Erasmo Braga, 118, térreo, loja A rias8 as fi horas, a:; inscrições para ns provas dc seleção des-tímidas a contratarão rie auxiliar de laboratório (9Q va-«as) c dc técnico oo laboratório dc onalomfn o patologia(13 vagas). O candidato deverá ter 30 anos incompletosestando isentos dwsc limito os servidores estadual...

Agrônomo
A prova escrita especializada,

do concurso para agrônomo, se-
rá realizada no próximo riia l
(sábado), às 8 horas, nn ESPEG,
à Avenida Graça Aranha, -11C,
4." andar.

Educação cm seus estabeleci-
mentos rlc ensino, o "D.iii io
Oficial" da próxima semana pu-bllcaríi a rclaçCo nominal cios
habilitados.

* ? *

* * *

Visita

.foi transferida a visita dc
Inspeção que o governador fa-
ria ontem ás obras dc mcllio-
ramentos na favelas de Barro
Preto. Barro Vermelho e Donn
Francisca. O chefe do Executi-
vo achou preferível reunir o se-
cretariado.

* * »

Flamengo

Começará tírça-íeira próxima
o as-altamcnto da Kua Estrela,
no Ulo Comprido. Deverá estar•concluída no dia 17, quando cn-
ISo aa turmas da Usina do As-
falto serão deslocadas para a
Praia do Flamengo. Será as.faltada a sua pista interna ain-
da calçada a parnlclcplpedos.

Escrevente*
datilografo

No próximo dia 2, ,. pari'-dns 8 horas, na Escola Ferreira
Viana, â nua General Canabar-
ro. ani. serão Identificadas as
provas rio português prestadas
pelos candidatos inscrito, no
concurso para eserevente-datilo-
grafo.

* * *

De.el vc

Está marcada para o próximo
dia 3. ás 10 horas, a identifica,
ção das provas rie português,
matemática, noçõe. de direito e
topografia, a que so submete,
ram os candidatos inscritos no
concurso para detetive. Será
também na escola Ferreira Via-
na.

* * *

Servente Aux iliar tio Fazenda
Também, no próximo din 3,

às fl limas, ainda na Escola i c ¦
reira Viana, serão Itíci.liric.-.ds..
as provas prestadas pelos can-
cllclnto- a auxiliar dc (azeda.

1.032 candidatos lograram
aprovação nn prova clc sclcç;"...
para contratação dc serventes,'que vão servir na Secretaria de

ASFALTAMENTO HE LÒÇRÀBOUROS
As Ruas Urüguaiana, Assembléia, Carioca, Sete dc Se-tembro, Primeiro do Março, Evarislo dn Veiga, Calclc Se-

nador Dantas o Laranjeiras \vo receber nova capa de ;><¦-falto, com vistas ann festejos do IV Centenário da CidadeAs obras -serão executadas ã noite, para não pre i uri iraro .trafego de veiculo;:. Também as Ruas Pedro Américo eBento Lisboa serão asfaltadas.

Inundação
mata 6 em
Salvador

SALVADOR (Asp.-CM)
— Continua chovendo In-
tcnsamcnlo ncsla Capital,
tendo as Inundações c dosa-
bamenlos causado a morte
dc (i pessoas. Grande parte
rio morro do São Caetano
desabou c a enxurrada ar-
raslou vários casebres do
sopé do mono c soterrou
tima dezena de barracas da
tradicional feira permanente
eli In talada. Turmas do
Corpo t,'e Bombeiros acorro-
ram ao local, tcnlando dc.es-
peradamente encontrar so-
brevivenles cm meio a to-
neladas de detritos. Esli.na-
se que dezenas de morado-
res e alguns feirantes foram
-.olerrados, sabendo-se que
as chuvas obrigaram a maio-
ria destes a abandonar suas
barracas c pernoitar noutros
locais.

ecreio cria
3EDÜG

A Pagadorla do Tesouro N.i.
cional efetuará segunda-feira,
30. o pagamento das seguintes
folhas do I.» din útil da Tabela
da Diretoria da Despesa Publicai

Apo.-ent.-irlns da Aeronautlon,
n."i -i.ini a 4.401; do Agricultu*
ra. n."3 4.691 a *.Wi; dn Tr.-ui.i-
lho, n.-.-i 1.CC1 a 4.003: do IPA-.E,•' n.*.* 4.ato a -i.r.ii; c da Superin*
tendência .!;>.< Empréías incur.
poradas ao Patrimônio Nacional,
n. 1.150.

PAGAMENTOS EXTERNOS

S.rão efetuados, segtmda-fet*
ra, 30, os seguintes do 4.» dia do
pessoal ativo:

Ministérios: Trabalho. IiidCt.*
tria c Comércio, Viação, Educa-
ção. Agricultura e Saúde,

APOSENTADOS DA V1AÇAO

Serão pagos, segunda-feira, ro,
na C:ii::a Econômica, os Inativos
do Ministério da Viação, fls.:
4543 a 41)111,.

COMPROVANTES DE
PAGAMENTOS

A Diretoria ria Despesa Públl*
ca avisa aos funcionários ap,.*
sentados que somente fornece*
ni comprovantes dc pagamentos*
efetuados cm 1053. para fins de
Imposto de Renda, ás pesíoa..
que os solicitarem ate o dia 15
rlc abril p| vindouro, sem c>:ce-
ção.

O primeiro pr.-n.lo da extra*
çáo ontem realizaria na sede da
Loteria Federal coube ao bilho*
te n.- 33.154, vendido cm São
Paulo,

Foi o «CRUinlo o resultado da
1I3a. extração ontem realizada;
lfi Pròmio — CrS 20.010.G0n.<ll)

nillictc n> 33.151 — São Pau.
Io; 2." Prêmio _ CrS .1.000.000 M

nilhrlc n." fi.flüO — M. Gerais;
3." Pròinlo — CrS 1.000.000,00 —
Bilhete n." 3.3SS — Guanabara!
4.» Pròmlo — Cr$ 500.000.00 —
nilhetc n.» 1.710 — São Paulo;
..." Prímlo — CrS 300.ooo.no —
Bilhete n." 30.437 — Sta. Cata*
rim.

As duas nproxlmaçfíca premiu»
das com Cr.; 2O0.C0OO0 cada um.i
couberam aos bllhclcs n.-s 33.153

o 33.155. tambóm vendidas cm
São Paulo.

Os chico prêmios dc CrS ••••
iro. noo.01. tiveram a scgulnto
distribuição:

30.007 (Rio G. Sul), 32.317 (S.
Paulo), 33.001 (Sáo Paulo)
35.021 (Minas Gerais) c 4.CB0
(Guanabara).

Todos os bilhetes terminados
com o número 4 c com as deze-
nas TO. 03. 10 e 87 tém direito a
um prêmio no valor tíc Cr$ ....
3.500,00.

FARMÁCIAS DE PLANTÃO HOJE

•>*.•_
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(FALECIMENTO)

Sua família cumpre o doloroso dever dc comu-
nicar o seu falecimento, ocorrido ontem c convida
os demais parentes e amigos para o sen scnultnmcn-
to que se realizará hoje, dia 2fi, às 15 horas, saindo
o féretro dn Canela da Abolição (Av. Suburbana,
7.258 para) o Cemitério do Pechincha cm Jacaré-
pagua. 7KI2)
unummaaamm -aasma m^-^^t mmuwmttmá i::._n

~~\JL \J\JW\r\WRLJCki
(FALECIMENTO)

Sua família cumpre o deioroso dever
de comunicar o seu falecimento ocorrido
na noite de ontem, quarta-feira, dia 25,
às 19,30 horas em Vitória (Espírito Santo).

4724

aldyr
íenenfe

Ferreifâ da Cosfa
A Família do Tenente WALDYR FERREIRA DA COS-

JA, comunica o seu falecimento ocorrido dia 21-3-1.4, érnBrasília, c convida os amiffos para a missa de sétimo dia,que maneiam celebrar segunda-feira, dia .".O, às nii30m, naBasílica. N. S. de Lnurdcs, à Av. 28 dc Setembro n.° 200Antecipadamente agradecem a todos que comparecerem aesse ato, oc fc cristã. 41)74

JUVENAL DA SILVA
l LIMA'

(MISSA DE 7." DIA)
Amélia de Carvalho- Lima. Oswaldo da Silva Lima, se-nliora e filha, Horaclo da Silva Lima, senhora e filho cr.çmais parentes, agradecem as manifestações dc pesar rece->u:!as por ocasião do falecimento do seu inrsritirc.vel cs-?-rjEO, pai, sogro c avô, JUVENAL, e convidam paia a missa•-me mandam celebrai- cm intenção dc sua alma* no aliar-:.7nr tia Igrc.ia de São Francisco dc Paula, segunda-feira,tua mO, as 8 Jioras. jn,j5

, Para elaborar programa dcdesenvolvimento urbano alongo prazo o organizar pia-no especial dc execução rio
projetos a curto prazo, o co-vernador carioca assinou cie-crcto_ ontem criando a Co-missão Executiva para o Lc-senvolvimento Urbano do Es-tado cia Guanabara (CE-

_ Outros objetivos do novoorgao, que so divido cm sub-comissões, serão: propor aestruturação, atribuições onormas dc funcionamento doentidade c;i:c se incumbir dasupervisão c coordenação dctodas as operações relaciona-
das cem o desenvolvimento
físico do Estado; formular
programa educacional espe-ciai, para que o pessoal r>n-
volvido nos programas .uija-nisliços da Guanabara adote
política racional sòbrc as ta-reías a longo prazo e dos ireIodos de alcancá-las.

FARMÁCIAS: Mauá, Rua Sío
Francisco dn Proinha. 21 — Mur-
gcl^í Cia., Rua Sunto Cristu, "Mí
-. Urann-i . i,ua i." d- Mm u,
14 — F."io Jorge, Av. Marechal
florisno. 83 — Potir.sio, Ar.

Mem dc Sá, 230-n — Estréia Ri-
beiro Lida., Hua Lavraciio. 50Normal, Rua Maia Lacerda,330 — Catumbi. Rua Catumbl.
n — Espirito Santo. Rua Hud-
clock Lúbo. 1 — Max. Praça
Condessa Paulo de Frontin, 48Oliveira. Rua Dona Cecília.
39-H — Triunfo. Kua Mauá. 143Sinto Amaro. J8 — Antônio
M. Lopes & Cia. Lida., Rua
Comandante Mauritl. ao 2a. lojaPaulista, Rua Estácio dc Sá.
71 — Carlos Silva. Rua João Ha-
tista, 14 — Franca. Rua da Pas-
sagem, lll — Fontana, Praia de
Bolafogo, 360 — Oswaldo. Rua
Voluntários da Pátria, 3ü-a —
S.',o Luiz dc Eotafogo, Rua Rc:il'Grandeza, 103-O — cruz. Rua
tl-s Laranjeiras. J4 — Fortnlo-
za, Rua Biuãn do Flamengo. ..3ã-r. — Pedro Américo. Rua
Pedro Am6rico, ;2,í-A — Emes-lo Braga, R. do Catete. 207 —
Farmácia do Largo, Rua São
Luiz Gonzaga, 2.314 — Farmáciaci. (:••:.]-,• __ Cs'npo dc s. Crs-túváo. 1C2 — Esperança. Rua
General Padilha, 3 — Farmáciades Aliados. Rua São Crislóvfio,(14 — Medeiros, Rua Conde deE-:iíim. f\--A __ ó:ii>:. RuaHaddock Lobo, 451 — Santa Lú-cia, Kua Dcicmbargador Isidro.7-A - Esmeralda, Rua Condode Bonlim, ain — Delta. RuaPereira de Siqueira. 69 — Has-timpliclo. Rua Haddock Lobo,4C1 — Moisés, Rua Barão doMesquita, 758 — Grajaú. RuaBarão dc Bom Retiro, 2.254 —
Iracema, Rua S. Francisco Xa-vic:-, 1-A — Uranos, Rua Car-valho Alvim. 33n-D — Nova Por-tticnse, Rua Maxwell, 388 —Panamá, nuo Itaú, i!3..-loja —
Carrera & Neves, Ltda. RuaMontevidéu, 1.33o — Ubirajara,
Rua Aimoré. 340-A — Hio Tupã,Av. N. s. da Penha. 355-A —
Circulai-, Rua Lobo Júnior, firo-A — Bom Jesus ria Penha, RuaAplal 0-E - Leal. Av. Brás dePina. 075 — Sociedade Farina-ceutlca Arapogi Ltda. Av. Ara-pogi .'i20-C - Padroeira da Pc-nha. Rua Aguapé. 187 Loia —Rllth, Rua Barão de Mcigaço,•.8Í-A — José Rocha, Rua Eu-Inocs Marcial, 405 — Magdalo-Rua Cacequi. 563-B — Ne-

ves ií Moi. LUa. Av. Stlburba-
na. 4.04Ú-C — Para Todos, ..v
Suburbrtno, c.raj — Abollçio,
Av. Suburbana, 7.."01 — Modo-
lar. Av. Suburbana. 8.25.Í —
Ana Quinlão. Rua Ana Qulntão,427-C — -N. S. da Conceição,
Hua José Bonifácio. «58 — Amá-
lia, Rua Alúcio Teixeira, 198-B

Assis Rocha & Cia. Ltda..
Rua Álvaro dc Miranda. 261-BCavalcante, Rua Maria Pas-
sos. 811 — Maria da Graça. Rua
Conde dc Azambuia, D21 — Ca-
-hambi. Rua Carhanibl, 254 —
Caslolanl, Rua Miguel Ccrvan-
tes 371-A — São Vcnâncio. Av.
João Ribeiro. fil-A — Sergipe,
Av. João Ribeiro, 38..-B — A.
C. Carvalho, Praça Alberto Mon-
teiro Filho, 41 — Thcbas. Rua
Lucidio Lago, 481- Ia, loja —
A. Pimcntel íc Irmãos Lida,
Rua Luiz Silvo. 257-A — Sam-
pain. Rua 24 rlc Maio. 6'liã —
Farmácia da Curva. H. Ciarj-
inundo rlc Melo, Siili — Divino
Salvador, Rua Assis Carneiro
20-A — Bicgaránida. Rua 24 rio
Maio. 1.373 — Brasil, Rua Dn-
na Romana. 661-A — Pcdcrncl-
rus, Rua Dias da Cruz. 2'6-B —
São José, Rua Adolfo Eerga-mini, -ii-A — Et-B-Uhe rlc Dr:i>
tro. Av. Amaro Cavalcanti. ..
2.103 — N. s. da Guia. Rua
Dias da Cruz. 802-B — F. Ju-
rema Lida., Est. Vicente de Car-
valho, 1.320-E — São Jurio dc
Cart. Av. Automóvel Clube. ..
3.356-B - Vila da Penha. Av.
Brás de Pina, 1.40,-c — Hclian,
Et. Coronel Vieira, 808. Santa
Mónica, Av. ¦ Monsenhor Fòlix,
02G-D — Lider das Drogas, Av.Suburbana, D.991-E — A. c.
Carvalho & Cia. Praça Quinli-no, 16 — Campinho, Av. Urna-
ni Cardoso. 450-A — Oueiroa
Correia & Cia. Ltda.. Est. do
Portela, 10S — chawa Barat Pit-
kowski, Av. Ministro Edgar Ro-
mero, 665-D — N. S. da Po-
nha, Av. Gercmário Dantas. 12Jairo ria Costa Pinto & Cia.Ltda. Est. do Jacarepaguá
7.65S-A.

na,

Roberto Guarita
¦ de. Castro

(FALECIMENTO)
esposa, fiíhos, genros, noras e netos,

cisníprem o doloroso dever de comunicar o
falecimento de seu querido ROBERTO e convi-
dam os demais parentes e amigos para o
sepulfsmenfo hoje, quinla-feira, dia 26, às
II horas, seindo o férefro da Canela Rea!
Grandeza, para o Cemlíério de São João

71022|Baf.sia

Governo da
GB estuda

policiamento
O policiamento da eid.-ulp

foi o principal problema rie-
batido, na manhã de ontem,
no Palácio Guanabara, clu-
rente a reunião do Secreta-
riado, presidida pelo gover-nador do Estado. Novo cn-
contro íoi marcado pelo po-vernador com os. secretários
de Segurança, Finanças oGoverno, para acerto de me-didas que venham a oõssi-
bililar a melhoria dn 

'atual
situação, hoje enormomente
deficiente em vista da opção
dc policiais para a esfera fe-
deral. Estuda-se a imediata
contratação do pessoal para1cobrir os claros cxislentes.

Na reunião de ontem, fo-
ram ainda tratados, entre
outros assuntos: o novo p!a-no de trânsito para a Praia
cie Eotafogo: a situação poli-tica nacional; e a visita do
governador a São Paulo c
Minas Gerais.

Capirao-Tenente — Aviador-Nava!

DÜ, DâVfO E
DR. ROBERTO

L1TSIO e familia agradecem
... -íoi.-j:i

So.dadQ-de-Primeira-C.asse (FN) Av
SEBASTIÃO JACINTHO SOB]

(FALECIMENTO)
O Ministro «Ia Marinha cumpre 0 doloroso dever dc participar os fr!--c.msiitos do CapilRO-Tcncntc Aviador-Naval GÜNTKER HORST THEÍNEET

vim 
SoI(1.a,tIo"dc-Primcil,n-Clnssc (FN) AV, SEBASTIÃO JACINTHO SOBE.-«HO, ocorrido ontem, quando cm serviço na Base Aérea Naval dc São Pedro

™ V- 
C°'r' 

1°S sc"s,PRlcntes ¦ amigos para os scpultamcntos n rea-toam- c hoje ,l.a 28, as U horas, respectivamente nos Cemitérios de São
Cenfm. ,. V ¦ , 

Ca?nP0 
f™"^ ^tti^° ™ ativos da Capela do HosnitalCentral da Marinha, Ilha das Cobras às 10 horas. 7Í024

*
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Moradores da Rua Ferreira T.citc, nn
Gerico. A Kua Ferreira Leite ó, sem
quelc subúrbio, mas nem por isso
Calçaram-na somente até o' seu cru
parte final foi o continua a ser intei
série de inconvenientes, tais como
conduzindo águas pútridas o mato po.não justifica o daí o justo apelo dos
para que as autoridades responsáveis
providências que se fazem necessárias
tificávcl anomalia, principalmente qutros que faltam para que a

Abolição, encaminharam justo apelo no
dúvida, uma das ruas importantes da*

tem recebido o cuidado a que tem dirci;o.
zamento; cem a Rua Francisca Zic^c. Aramenfe' ignorada, apresentando toda' a
falta dc esgoto, chão dcsnivelado, valas• todos o.s cantos. E' um tratamento que se
moradores da parle final daquela rua
pelos destinos do Estado determinem as
paia pôr fim a tão eslranhp. quão injus*

ando so sabe que são apenas poucos me*
rua fique inteiramente pavimentada

Velha ponte aguarda remoção

A velha ponte dc madeira existente sobre o Piabanha. na Praça Ruy Barbosa cmre.ropolis, ha ja muito tempo deixou dc bem preencher as 
'suas 

linalidades. O
l renhiu™* Smtir. lmPicdosamcntG «obre cia. A sua utilização passou
1 % tZ-T* ?Cnr\° ',ai'a aqUelGS Cll,e n&0 linham °"trá alternativa senão
Dolis d, Fitriò f-1° !'ISC°, ?''a ?rande' motivo PcI° ^,al ° P«íetto de Petró-
dmênt^nS«,^^,/Me^1'mm0'í a ^^ C0Í^™<:™ cie uma ponte de
bii se o d 1 / %l 

S"bSlTtUir a veha 130nlc dc madeh'a: Du tarefa incum-
cã nos írhrii^: Ài < ?W'°' .scoretário rio vi:>^'° e Obras de Petrópolis,
EU ad ai. ,S fevereiro 

cio ano em curso a nova ponte era nau'
veiha e eaicoZdTnonrl r 

te,.P°?m' 3té h°j° "ã° sc efetuou " Km»<*° cla
m*conem ToÍJZ ^¦ 

lrayeSa*,l?' intei™mente inconscientes do perigo
d ata ™17LT 

Cn. bnnCar son'c c'a- pFece-nos importante a ime-.emoção dt mesin , antes que acidente fatal venha a regist.rar-se ali. Êsseo apelo das famílias de Petrópolis através do Gerico

E o "Gerico"1 mais orna vez, agradece».
Passagem

direta é mais
i

cara
Situarão incomprecn-

sivel é a que se obser-
va com relação ao pre-
ço das passagens dos
ônibus da empresa"Paranapoan", 

que li-
gani a Ilha do Gover-
nador a "Copacabana,

passando pela Praça
Mauá. Do Zumbi, na
Ilha do Governador, à
Praça Mauá, o preço é
rie CrS 75.00; da Praça
Mauá à Praça Serie-
dolo Corrêa, o preço' é
de CrS 40,000, o que
eqüivale a dizer que o
total da passagem é
de CrS 115.0Q. Mas não
é esse o preçd da pas-
sagem direta. A pas-sagem direta, isto é, do
Zumbi à Praça Serze-
ciclo Corrêa custa CrS
120;00. Aí está uma coi-
sa difícil de entender,
motivo pelo qual cs lei-
toros do Gerico pedi-
ram-lhe que solicitasse
cias autoridades respon-
sávois uma revisão no
preço das passagens da
empresa "Paranâpoam",
na linha em apreço.

E com grande satisfação que apresentamos hoje
nosso muito obrigado ao eng.0 Seróa da Mota,

chefe do 9.0 D. O., e ao dr. Eithel de Oliveira,
com que atenderam ao apelo do "Gerico", construiu-
do três excelentes abrigos para passageiros dc
ônibus c lotações na Praça Barão de Drumond.

rala-se de abrigos muito bons mesmo, modernos
e dotados de._• ilumine.çãq, que evitará, durante a
"oito, a presença de meliantes c punguistas. Toda-
via, tornar-se necessário zelar por êsse magní-
f:co melhoramento, policiando convenientemente o
local, a fim de evitar qualquer dano aos abrigos.
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MOTORISTA LEVOU SETE
MILHÕES DO PASSAGEIRO

Imprudência, colisão e capotagem

Autoridr„los do 17.° Distrito Policial estão tontnn-

do cjcloreccr um estranho assalto ocorrido, ontem, à

tardo, na Quinta da Uoa Visin, oiwolvontlo dois fim-

clonnrlos da Cin. Corfimica Braullolra. Troto-so do

Marcos Mr.tlU80 (solteiro, 40 anos, Iluu Turfo Clube,

12, npt.° «IO;.) o Hildchranclo José da Silva (casado,

64 «nos, Rua Visconde do Niterói, 2, casa 3) que dei-

Miram o motorista do táxi clinpn ("fria") 4-97-98,

fugir com CrS 7.807.400, pertencentes à firma onde

t.fjbalham, que haviam retirado, pouco antes, tle um

estabelecimento bancário.

pclss circunsliiiclns cm <iue
ocorreu o insulto, a Policio está
admitindo quo Marcos o llililo-
brando sejam coniventes com
o motorista. As suspeitas tor-
naram-se mais fortes depois do
ler sido apurado pelas autori-

dades (|uo u chupa do túxi ano-
lada pelas vitimas, pertence a
outro veiculo que, li.i tempos,
encontra.o cm tinia oficina,
para reparos.

ASSALTO

Após terem ido a Rua Vis-

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A.
ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL

AVISO AO PÚBLICO
A EFCB comunica ao público que, a partir

do dia 4 dc abril p vindouro, .será adotado o preço
único do t'r$ 30,01) (trinta cruzeiros) para as pas-
sagens dos trens suburbanos.

Para os trens especiais, sela aplicado o preço
único dc CrS 50,00 (cinqüenta cruzeiros). 71020

<@)jcek:
INDUSTRIA DE FIOS E CADOS

ELÉTRICOS KHRD0SS.il.
S. PAULO - VIA ANCHIETA Km 21,5

(ESTRADA S. PAULO - SANTOS)

FABRICAMOS
todos os tipos e bitolas de

FIOS t CUBOS ELÉTRICOS
CABOS E TIOS DE COBRE NU

LINHA COMPLETA PARA TELEVISÃO E RÁDIO

VENDAS COM DESCONTO ESPECIAL
PARA REVENDEDORES, CONSTRUTORES.
INSTALADORES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS

MATRIZ
SÃO PAULO

R. Florencio de Abriu, 507
34-8648
34-5833Fones:

FILIAL
RIO DE JANEIRO

Rua Frei Caneca, 41
32-2860
42-7198
22-8920

Fones:

Distribuidores em:
SAO PAULO-WEST EUROPA

Av. da Luz, 460
Fones: 35-2387

PARANÁ - CURITIBA: POLITEC LTDA.
Rua Emiliano Perneta, 174
Fone: 4-2136

STA. CATARINA - BLUMENAU: CORESA S.A.
Rua 15 de Novembro. 1505
Fone:-1095-1243

R. 6. DO SUL - PORTO ALEGRE: H. THEO MÕLLER S.A.
Rua Voluntários da Pátria, 82,
Fones: 8291 -8292-8293-8294-8295

A Filial • o* Distribuidores oferecem es
metmai condições da Matriz.

ronde de Inhaúma, rinile Mar-
ros retirou a quantia rio C'r$
7.007,100,00 do Ilanco Kul-Amc-
rlcnnn rio l~ni.ll. destlnailii no
ri-ijtílilicnto dos lunclonarios dn
Cerâmica, Muitos o lllldelmui-
rio oinliarenram no táxi em <|tie
Ja tlnlinm Ido & Aií.ncla Sim
Cristóvão do Danço rio liras!!,
v no Itnnco Ultramarino lira-
xllolro (Av. Nilo Pretinha) onde
Marcos foi visar cheques. Na
(Jtilnla da non Vista, próximo
ii entrada pnra a lltlli Vincou.
dc dc Niterói, o motorista pa-
rou o carro dizendo ler o mes-
mo ciiRUIçario e pediu a Mar-
cos, que viajava nn seu lado.
it a llilriehrnndo. que in no
banco traseiro com umn pasta
ric couro contendo o dinheiro,
que saltassem para empurrar
o auto. Quando cies desceram,
o motorista' arrancou levando
n pastn com os milhões.

QUEIXA

Apresentada queixa no 17."
nP, o comissário dc dln comu-
nleou o fato no Centro dc Con-
tróle e Segurança, a fim dc
que fosse localizado o auto
4-97-98, tendo detetives daque-
Ia delegacia entrado cm dili-
génctas.

APURAÇÕES

Segundo apurou o detetive
Soares, o carro pertence a An-
túnio Pereira, que forneceu
no Serviço dc Transito o en-
dorí-co da Kua Calumbl, 22,
como sendo o dc sua resld.n-
cia. Dc posse dn informação o
detetive Arnaldo, Juntamente
com Marcos dirigiram-se para
li, constatando tratar-se da Ga-
ragem Catumbi. onde Antônio,
que reside realmente na Hua
dos Coqueiros, deixara o carro

que é dc marca diferente da
que Marcos diz ter-lhe servido

hi mais de um nno paro

consertos. O gerente dn giirn-
gem, Jcrónlmn Fernandes l'i
liuclredn, riurlnnm quo n pin-
••a dimiteirn dn cano foi rou-
liaria hi dois meses. Entre-
tanto, cm cnntnto telefônico
quo tivera com n detetive Soa-
res. JcrÒnlmo lho dissera quo
haviam sido roubadas ns duai
plnc.ii do rnrro.

SUSPEITAS

Segundo n Policia, ns razoes
quo fazem haver suspeita de
que Marcos tenha participação
no roubo rios 7 milhões — alem
das cirennslánclr.s cm que neor-
reu o nssnllo - ' n fato diste
ler pedido o tixl cm local dl-
ferente do dc costume c não
ter anotado a plncn do mesmo
como fii/in sempre. Túdns ns
vezes que hi retiradas dc dl-
nheiro para pagamento do pes-
soai, Mnreos serve-se rie táxis
que fazem ponto no Ma raça-
na, c anota-lhes n placa. On-
tem. entretanto, pediu-o na Hua
Ana Néri, nâo anotando n cha-
pa, Os detetives Leite, Sonres,
Soiiza »¦ Kdmar, encarregados
cio caso. acreditam que Mar-
cos lenha ngido dc comum
r-cnrriii com o motorista, que
seria pessoa com ligações na
Garagem Cntumbl, de onde a
placa foi furtada.

CCS

Comunicado o fato no Cen-
tro de Controle c Segurança
(CCS), êste entrou cm conta-
to com todos os seus postos,
Irnnsmltiiido-llies a mensagem
recebida do 17.° DP a cada dez
minutos. Além dos postos liou-
ve comunicação para as barrei-
ras rodoviárias, a tim de que
Interceptassem o (ili 4-07-.il.
Embora tenha sido Intenso o
trabalho ("os PVs, não surtiu
efeito, já que o nssallante deve
ter trocado a plncn logo após
o roubo, conforme disseram os
responsáveis por sua perse-
guiçáo.

H I1 l'fl
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j Dirigindo o "Volkswagen" placa •!.-:'1-OU, o motorista João Batista dc Jesus,
saindo, na manhã dc ontem, tio Av. Presidente Vargas tentou, 'imprudente-

I mente, entrar'na Rua Uruguaiana com o sinal fechado. Cruzando, no momento,
a Presidente Vargas pela Rua Uruguaiana, em direção ao Largo da Carioca,
a "Kombi" chapa 4-21-00, cm cuja direção iu o motorista Pietro Antônio Lo-

' duco, foi colhida pelo pequeno veículo e capotou (foto), enquanto o chofer

I causador do acidente em projetado de seu veiculo à distância, sofrendo, cm
] conseqüência, ferimentos de natureza grave, ficando internado no Hospital Sou-
I za Aguiar. Autoridades do 4.° D.P. estiveram no loc.-.l c.solicitaram coIabe*T.ão

do um perito do Instituto dc Criminalística

COLAVAM. CARTAZ DO Incêndio dá

Estranho assalto

I \.: 
' '¦{.:.¦•'¦ 

;:v3íi^iÍ3Í

PC E FORAM PRESOS
Francisco dc Assis Azevedo (contador. 55 anos,

Rua Visconde de Itamarati, 81) c Silvio José For-
nandes (comerciário, 40 anos, Rua Turfe Clube 12,
op. 701) foram presos, na madrugada de ontem,
quando a RP U-52 os surpreendeu, no Largo da Se-
gunda-Feira, colando cartazes alusivos ao 42.° ani-
versado do Partido Comunista do Brasil. Os dois

I utilizavam o carro SP 16-0971 e estavam em com-

] panhia de outros três elementos que fugiram. Um
deles foi identificado como José Maria Rocha Cordeiro.

PERSEGUIÇÃO

Assim que notaram a apro-
xiinação dos policiai-, os lio-

Reunião
acaba em

conflito

mens entraram no carro e fu-

giram ;i grande velocidade,

sempre perseguidos pela Ra-

didpatrullia que, afinal, os ai-
cançou na Avenida 2S de Sc-
lembro. Dentro do carro, os

policiais arrecadaram unia la-
ta de cola c vários cartazes
com us dizeres "Salve data de

hoje, -23-5, aniversário do
PCB". Com os dois homens

Ontem, à noite, na Praia Cticontravr.-se o menor IRC,
do Pinto, após terminar ' .

, . ... ,,. morador na luta Sao Francis-uma reunião do deputado
Saldanha Coelho, com repre- co Xavier, 201. ap. 301, que
sentantes da União dos Fa- foi entregue á família.

Esclarecido
furto contra
pe. Baleeiro

A Poliria recebeu dai mios
do Irmio IcIro Fernando Amtn-
elo dc Souia um punhal te
prata . 4 moedas míticas que
o mesmo havia furtado, lia tSr-
ea dc 10 dias, do cx-secretirio
da Kducacio, padre Januário
Baleeiro. Trabalhando nt Con-
Ijrcgaçio dos Padres Oblatoi
do Cristo Sacerdote, na RH
Burlrl. ande também reside •
padre Baleeiro, Fernando nio
encontrou dificuldades em en-
Irar no quarto do ex-secretirio
para praticar o furto. Fugindo
para o Ido dc Janeiro, foi pré-
sa por um tenente do Exército.

Por outro lado, nada foi daa-
coberto sóbre o roubo de wn
milhão dc cruzeiros, que tam-
bém se encontrava no quarto
do padre Baleeira e que, M-
gunilo este, desapareceu U
mesma ocasião. Fernando M-
liou ter roubado o dinheiro •
acusa o diretor da Divisão de
Transportes da Secretaria dt
Kducacio, sr. Herbert Sardi-
nha, que tinha livre acesso M
quarto do padre. Do acorde
eom suas declarações, Fernu**
rio ..maneio fuRiu para a Gua*
nabara com CrS 2 mil que lhe
Unham sido entregues por Her-
hert, que tinha conhecimento
do roubo e que está desape*
reeidu.

A Polícia ouviu com reservas a versão apresenta-
da por Marcos e Hildebrando para explicar o

desaparecimento dos 7 milhões

velados local, um choque da
Polícia dc Vigilância ali
chegou e lançou bombas dc
gás lacrimogêneo sòbrc o.s
favelados que já se desloca-

"vam para suas moradias.
Alem da agressão a bombas
dc gás, os policiais distri-
buírám bòrráchàdas sob a
alegação de' que cies esta-
riam fazendo .arruaças c
manifestações políticas. Em
conseqüência do fato, foram
socorridos no Hospital Mi-
guel Couto, com contusões e
escoriações diversas, Júlio
Marinho Gonçalves e Ari da
Fonseca Leonardo.

NAO ACEITOU

. Os patrulhciros levaram os
presos para o _0.° DP, onde
o comisfárib Mancini se rc-
cusou a autuá-los, entendendo

que o assunto era da alçada
exclusiva da Delegacia de Po-
licia Política. Os presos fo-
ram, então, levados para aque-
Ia delegacia, c o delegado Dc-
nizard Pinheiro decidiu au-
tuá-los.

prejuízo de
40 milhões

SAO PAULO iSucursal) —

Prejuízos avaliados cm 40 ml-
lhões dc cruzeiros foram o rc-
sultado do incêndio ocorrido
na madrugada dc ontem na fã-
brica dc móveis Jereissati Ltda.
na Rua Aluisio Alves, 279. fun-
dos, dc propriedade de Alfrc-
do Jereissati. Dc acordo com
informações obtidas no local,
o incêndio teve origem num
curto-circuito nas instalações
elétricas do escritório da fir-
ma. dai se alastrando ás de-
mais dependências. O prédio,
que estava segurado em CrS •">
milhões, foi totalmente destrui-
do, bem como artigos avalia-
dos em mais dc 15 milhões de
cruzeiros. *

Feridas 11
pessoas no

desastre
Onze pessoas ficaraní feri-

das no acidente ocorrido na
manhã dc ontem na Estrada
de. Itu. aluíra das vilas São
Francisco e Iara. Um ônibus
da Viação Barueri Ltda., de

prefixo 211. que se dirigia de
Qsasco para o Anliangabaú,
traicgiíndo cm velocidade c:<-
cessiva, teve sua barra dc di-
reção partida. Como conse-

qüéncia, o veículo dcrrapoii,
capotando a seguir. O moto-
rista do ônibus, Luis de tal,
fugiu e. entre os feridos, dois
foram internados cm estado
grave.

Loucas e_•
ahiniínios

Compre no

O Dragão
REI DOS BARA-

TE1ROS
RUA LARGA, 193
Em frente à Light

Entrega a- domicílio

f.VE
HOJE NA

TO
17:53 — A mulher e e

, Tempo
11:00 — Ciity Jentt
18:3$ — Pergunte ae

Joio
11:43 — Horário Nó-

brtgi
19:11 — Showilnho

Kello.g'»
19:20 — Novela "Um

Sonho de
Amor"

19:43 — Plantio Poli-
cl-l

19:49 — Bate Pronto
19:55 — Tele Jornal

Pirelll
20:15 — Chico Anísio
20:50 — Rebelde
.1:45 — Cidade Nua

FRANKFURT

MIL AO o grande centro industrial do Norte da
Itália, ponto de entroncamento para a Suíça, Áustria

e Sul da França — agora também Incluído entre as
escalas da Panalr, na Europa.

viagens ••manais partindo do Rio o
S&o Paulo com escalas am Lisboa,
Roma, MILÃO, sagulndo at* Frankfurt
na Alemanha.

fè\ MILÃO

LISBOA r*W0ÊÊÊÊmKj ROMA
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Vlaj* eom a tradicional hospltalldado braei»
tetra, a 12000m da altura, no OC-8 s Jato.

liderança no tempo e no espaço PANAIR
Oa DC-B da Ponalr foram adquiridos através do B. N. D. 6,
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MOEDA & SEGUROS PRODUTORES DO RJ
E IMPOSTO NA GB

NITERÓI (Sucursnl) — FruttcüÜoroí c jjprtU
Bronjoiroí fluminense-;, abnstocodoioa do Estado dn
Guanabara, roiinlnim-.se nn Fedorar-ão dns Assocln-
çfloa Rurais do Estndo do Rio de Jr-hclro parn estudni*
ri exigência que lhos esta sondo feita, relativa no paga-

aula como também os excelentes métodos emprega- mento do Imposto de Vendas c Consignações sóbre os

Caderno

O Centro do Treinamento Bancário da Associa*
_n dou Bancos do Estado dn Guanabara íèz realizar
ontem, às 10 horas, em sua sede n Rua do Ouvidur,
OOi— l'_° nndnr, a solenidade de entrega dos corll*-*
ficados aos bancários que com-luirom o Curso dc
Câmbio — 5.» turma.

Antes do uto, os convidados pei correram as de-
pendências do Centro, quando tiveram oportunidade
dc verificar não só ns boas instalações das salas dc

Economia e Finanças
ir

¦

FLASHES

dos no ensinamento das técnicas bancária produtos quo vendem nos mercados e feiras cariocas.
Fizeram uso da palavra,vários oradores, que foram

unânimes em acentuar n Im*
portância dos cursos do tipo
dos que vém sendo realiza-
dos pelo Centro, os minis pu-durão dar oil-icm a uma íti-
tura escola destinada A for-
inação dc técnicos cm assim-
tos bancários.

Além dc um curso básico
para ensinar funcionários
principiantes, o Centro (ic
Treinamento Bancário man-
tém outros cursos, tais como:
relações humanas, dc recep-
clonlstas, dc cadastro, dc
«rafoscopia, de redação ban-
caria, de inglês para banca-
rios, clc economia c finanças
para bancários, dc análise dc
balanços, de oratória, dc
correspondência bancária ale-
ma c de prática de legisla*,
can do trabalho.

"Çoopcrulivigmo"

Está novamente cm cir-
culaçào a revista "Coopera-
tívismo", reeditada pelo Ban-
co Nacional de Crédito Co-
operativo, depois de quase12 anos do inatividade. "Co-
operalivismo" íoi editada,
pela primeira vez, em 1945,
íicnndo em circulação até
1952, quando íoi suspensa a
.sua publicação. A iniciativa
é do presidente do BNCC, sr.
Remy Archer, que conside-
rou importante a divulgação
dos problemas relacionados
com o movimento cooper»ti-
vista nacional.

Duas novas
Carteiras

O sr. Manoel Ferreira
Guimarães, presidente do
Banco de Minas Gerais, fará,

na próxima quarla-fcira, ás
I7n, na Associação Comer-
ciai do Rio de Janeiro, uma
exposição relativa à criação
dc duas novas carteiras na-
quolc estabelecimento dc
crédito.

SEGUROS
Foi adotado cm automó*

veis — informa o "Boletim"
do IRB — o mesmo critério
dc outros ramos, para o tra*
tamento dos casos em que,sem prévia autorização do
Instituto de Resseguros do
Brasil, ns companhias de sc-
(juros assumiram responsa-
bilidades superiores ao llml-
te tio resseguro automático.
Ocorrendo sinistro tintes da
aceitação do resseguro avul-
so pelo IRB, as companhias
ficarão responsáveis pelas
quantias que excederem ao
referido limite dc cobertura
automática, ao invés dc ar-
carem com a rcsponsabllida-
de total das quantias segu*
radas, conforme o critério
que vinha prevalecendo.

Estranham os ruralistas que
o Fisco do Estado da Guana*
bara desconheça a disposição
expressa rio item 31,0, rio ar-
tico IA dn Lel n.° 4.299. de
_ dc dezembro dc 1963, es*
tiptilando que a incidência
desse Imposto é no Estado
cm que se verifica o produ-
cão agrícola, pecuária ou cx-
tralha para tributação da pri-

, meira operação dc venda.

DESESTIMULO

Segundo os íruticullores e
hoitigranjclros a má Inter-
pretaçáo da lei constitui de*
sestimulo á grande classe dos
produtores fluminenses, que
abastece uma elevada perecn-
tagem do povo carioca e d!-"
liiulta. cada vez mais, a aqui-
siçâo por parte do consumi-
dor, dos produtos básicos dn
alimentação.

Na reunião, decidiram so-
licitar do secretário das Fi-
nanças do Estado da Guana-
bara, uma audiência para de-
bater o problema, quando fi-
cou acertado que uma comis-

sáo de produtores íluminen*
ses se avistará com n secre*
tário das Finanças da Gua-
nabara, nos próximos dias.

Contrários
à fábrica

do Estado

FALÊNCIAS E
CONCORDATAS

CONCORDATA IMPETRADA
EMPER-EMPRÊSA RFPRESKN-

TAÇÒES COMERCIAIS LTDA.— Eita ftrmn c&tnbelcclila a _
EvmUto da Velfn, 35. s 70:i. Im-
petrou conconlitu' preventiva,nao estipulando a base do pu-
camente. Sio apresentou balan*
co e nâo sabendo o pasmo As-
slnou a Inicial o «ócio Álvaro d.i
Costa Rei». SSo seus malorcj
credores:

Um almoço para
. Cláudio Ramos

m-''»____________íh
\\r_W^_WÊm' iM\w____MM_r&_M_v_%W__m__m ¦¦¦ ¦ .

W____mWmMMm •*

_?¦%________? mm_Wêt™___w^_mT_maà"^¦¦____M+_M
Ko próximo dia 1.» dc abril,

por ocasião de seu aniversário
natalicio, amigou do Sr. Cláudio
Ramos vão oferecer-lhe um al-
moço de cento o vinte talheres
nos salões da ACADE — Asso-
ciaçâo dos Comerciantes dc
Aparelhos Domésticos e El«'tri-
cos. Ocupando os cargos de
Diretor Superintendente cia Ca-
sa Neno S.A. e Presidente da
ACADE. o Sr. Cláudio Ramos
receberá esta homenagem tam-
bém como agradecimento às
campanhas que vem desenvol-
vendo para dinamizar o seu se-
tor de atividade, estando pre-sentes comerciante., do ramo
de eletro-domcsticos. jornalis-ias, publicitários, gerentes tle
bancos, funcionários da Casa
Neno e representantes dc di-versas entidades das Classes
Conservadoras. 30563

Banco Mercantil
Desconto . ...

Cia. Indal. Papéis
Cartonag ....

Agro Industrial
Mohr

Arpei Art. p; Es-
crltórto 

Metalúrgica Salazar
Indústria Plastllar

S. A.
Tauros S. A. Com.

e Indústria . . .
Car Ind. Eletrónl-

ca S. 
Uaiui Material Piás-
tico

Paltota S. A. . .
fiernlnl S. A. Ind.
Com

Rlmaiand Barseado-
res Ltda
Uclel! Corrêa Cala-
. 7ans
Metaluig. Elxer
Com. Ind

Run Bacardl S. A.
Meira Mat. Em;.

Ind. Rep. S. A.
Hovasll Prod. Ele-

Irônicos ...
Hemlngton Rand

do Brasil ....
General Electric SA
Terroclma Com.

Ind. S.A. ....
Com. Ind. Invicta
S. 

Cia. Federal c Re-
frlgcracão ....

Formatei F or n.
Mat. Elct. Ltd. .

1.747.0O0.00

207.000.00

31.401.20

221.500,00
188.100.00

128.615.00

46.330.00'

215.600,00

185.000.011
134.712,00

543.:íO,00

399.840,00

1.110.000,00

16.740,00
422.000,00

.163.485,00

J07.645,00

274.400.00
919.227.00

313.000,00

134.712,00

o por esta avalizados, em nome
il.i sociedade requerida. Defen-
dendo-se «intenta a suplicada
iliie desconhece a existência dc
tais tltulns e por outro lado o
fôcio emitente nno podia obrl-
l,.\r a sociedade através de avais.
JÁ que a tanto se opõe o con-
trato. Oficiou o M. P. no sen-
lido da decretação da falência.
Isto Posto: A requerida é ao-
cledade comercial por quotas deresponsabilidade limitada. Diz a
lel que dela se ocupa que oseu titulo constitutivo «e regu*
Iara, pelas disposições dos trts.
300 a 302 e seus números de
Código Comercial. E da leitura
desses dispositivos ae verifica
não só que è válida a cláusula
que proíbe a doação de avais,fianças etc. senão ainda que,contra terceiros, válida 6 a cláu-
«ula desde que. oportunamente,
levada ao registro público pe-cullar. Ora. no caso o contrato
social «e achava registrado mui-
to antes da oposição dos avais.
Por conse.iulnte. desconheclmen-
to da cláusula proibitiva não po-de alegar a requerente, tendo emvista os óbvios efeitos do regls-
tro. Disso resulta que. contraa requerida não tem ação a re-
querente por cujo fundamento
indefiro o pedido de falência.

Entrada
da Espanha

no MCE

S. PAULO. (Sucursal) - Por
Intermédio do sr. Fernando
Cardoso, presidente do Sindi-
cato da Indústria de Adubos o
Colas de S. Paulo, os indus*
t riais de adubo aemonstram
ser contrários a Instalação pc*
lo Governo do Estado clc uma
fábrica dc adubos N*P*K.

O oficio contrário foi. dirigi*
do ao Secretário da Agrlculiu
ra c acentua que a concorreu*
cia estatal com a Iniciativa
privada "c, a nosso ver, contra*
producente, além de oposta u
organização econômica do pais,como fixada pela Constituição
Federal". Assinala ainda quesio atribuições do Poder Pü-
blico "apoiar, incentivar e au-
xiliar a iniciativa privada em
todos os campos, mas apenas
quando ela se revela incapaz,
insuficiente ou desinteressada,
o que nSo acontece em SãoPaulo".

2S0.800,00

INSTITUTO DO
AÇÚCAR E DO

ÁLCOOL
Exportação de

álcool
AVISO N.° 3/64

O I.A.A. comunica aos
interessados que colocará «
venda, no próximo dia 1."
de abril, is li horas, ....
24.000.000 (vinte e quatromilhões) de litros de álcool
hidratado, sendo 12000000
(dose milhões) a serem ex*
portados pelo porto de Re.
eife • 12.000.000 (doze ml-
lhões) pelo parto de San*
tos, nos termos do Aviso
n.» 1/64, de 21-2-64, obser*
vadat as seguintes condi*
Ções:
a) Não será aceita propôs*ta para quantidade me*

nor, ficando á opção
desta Autarquia aceitar
eu não oferta para o
álcool do Estado de São
Paulo.

b) prazo de embarque:
abril/maio do corrente
ano, podendo o carrega-
mento do álcool, atra-
vés do parto de Santos,
realizar-se de uma si
vez.

i não hi exigência de pre*
ço minimo.

Rio de Janeiro, 25 de
março de 1964

FRANCISCO WATSON
Diretor da D. Ex.
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FALÊNCIA REQUERIDA
A. UMA REPRESENTAÇÕES

— No Juízo da Quarta Vara Ci-
vel, Miranda Corrêa te Cia. Ltda.
dlzenlo-se credora, requereu a
decretação da falência de A.
Uma Representações, estabeleci-
da á Rua da Quitanda, 47, sa-
Ia 103.

FALÊNCIA DECRETADA

PAPELARIA HEITOR RIBEIRO
S. A. — O Jul?. tia I8a. Vara Ci-
vel decretou a falência da mar-
elnadn. estabelecida na R. Mon-
corvo Filho, 3, neste Estado, com"papelaria, material de escrito-
ilo, brinquedos, artigos para pre-sentes e domésticos", sob a dl-
reçSo de Warllndo Chagas de
Souza Rangel (presidente); Ma-
noel Roberto de Oliveira e Moa-
cir Gomes de Oliveira (respectl-
vãmente dlretores-gerentes e co-
merclal), Termo legal da falén-
cia fixou no dia 6 de janeiro
de 1961. Nomeou sindico o co-
ralssárlo. Marcou o prazo de vin-
te dias pnra que apresentem as
declarações c documentos justi-flcatlvos dos .seus créditos ante-
rlores ao pedido de concordata
nfio sujeitos aos seus efeitos c
os posteriores a èsse pedido.

FALÊNCIA NEGADA

CAFÉ E BAR FELIX LTDA.
— O Juiz da 18a. Vara Civel,
no pedido de falência requerida
pelo espólio de Antônio Rodrl-
sues de Farias fundando-se o
pedido nas notas promissórias de
uma das quais protestadas porfalta de pagamento títulos em!-
tidos Domingo- Alcazar Loreya

Bruxelas (FP-CM) — Ne-
nhuma decisão foi adotada
em Bruxelas na breve con-
íeréncia que acabam de rea-
lizaros ministros de rela-
ções exteriores dos "seis",
acerca da candidatura da Es-
panha como membro asso-
ciado ao Mercado Comum
Europeu.

A França e a Alemanha
se pronunciaram a favor de
negociações preliminares com
» Espanha, mas o grupo do
Benelux considerou que de
ir.odo alguni essas negocia-
ções deveriam culminar com
a associação do aludido país.
A CEE. Por sua parte, a
Itália preconizou que antes
de tudo se elabora uma "dou-
trina de associação".

Ao cabo de duas horas de
discussões em sessão secre-
ta, os ministros resolveram
tratar de novo dessa questãonuma próxima reunião e o
chanceler belga, sr. Paul
Henri Spaak, que presidiu a
este último conselho dos"seis", ficou encarregado de
preparar tim texto de res-
posta ao governo de Madri,
o qual será discutido depois
pelos seis ministros do cx-
terior.

Por outro lado, nào houve
acordo sobre o problema da
fusão dos vários organismos
europeus, nem sobre a am-
pliação dos podêres do par-
lamento europeu, assuntos
que voltarão a ser tratados
nos dias 8 e 9 de maio.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRO*
AMERICANA TEN NOVO

PRESIDENTE
NOVA YOUK, 26 - Na Con-vençâo Anual da AssociaçãoBrasileiro-Amerlcana, que acabade realizar-se nejta cidade foieleito Presidente o Sr. CharlesT. Mattmann. O Sr. Mattmanné Vice-Presidente Executivo daempresa de navegação MooreMcCormack Lines, e já vinhaexercendo o cargo dc Presiden*te da Comissüo Executiva dareferida Associação, durante osdois últimos anos. A Associação

Brasileiro-Amerlcana foi funda-da em 1927 — com o objetivode promover o comércio c asrelações culturais, assim comoo intercâmbio de viagens entreos dois grandes paises da Ame-«ca- 30362

Companhia Nacional
de Navegação Costeira

AUTARQUIA FEDERAL
AVISO

CONCORRÊNCIA PUBLICA
N.« 31/64

(Fornecimento dc Tintas
e Vernizes i

Chama-.ic a atenção dos inte-ressados para o edital da con*corrêncla acima, que se encon-
tra publicado no Diário Oficial
(Estado da Guanabara — Par-le II. ás folhas n.°s 4568/69, na
edição de 20 do corrente.

Quaisquer informações serão
prestadas na Divisão de Com-
pras, sita na Avenida Rodri-
gues Alves, 303/331.

RIO DE JANEIRO,
MOACYR BRANDO BARBOSA
Chefe da Divisão de Compras
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Depois d* ouvir oxpo-
Bicão feita pela sin, Lúcia
.Jobim, vice-presidente d»
Campanha da Mulher pela

. Democracia, que nào tem
finalidade politico-paiti-
daria, o Clube de Direto-
ros Lojistas do Rio de Ja-
neiro hipotecou todo o
apoio n esse movimento
2m defesa das instituições

c da liberdade. A refe-
rida entidade concordou
em solicitar ao comércio
lojista que encerre suas
portas às 15h do dia 2 de
abril, para prestigiar a"Marcha da Família com
Deus pela Liberdade", a
realizar-se às 17h do me.;-
mo dia, saindo da Cande-
lária para o Monumen-
to a Rio Branco, em fren-
te ao Palácio da Fazenda.

Vários integrantes do
Clube manifestaram-se a
respeito dessa solidaricda-
dc, quo significa um pro-
testo às tentativas de per-
turbacáo da ordem demo-
erótica. Ficou conbinado
que os lojistas ajudarão
também a mobilizar o po-
vo para a grande manifes-
tação democrática.

VÁRIOS ASSUNTOS KM
DEBATE — O Clube dos Di-
retorça Lojistas, em sua últi-
ma retmiáo, tratou de vários
assuntos. O sr. Mauro Mon-
tesuma focalizou as vantagens
tine traria a isenção de impôs-
to d» vendas e consignações
para o produto exportado peloRlc de Janeiro, medida essa
solicitada pelo governo dn
Guanabara à Assembléia Le-

Câmbio

i.i.vhiiwi nu uno passa dó.
Triiiiumi tiniou on problema
oo itiiismo, tendo mi vista as
ciimcmoiações do IV Centena*
no rm maiço oo p.oxuno nno,
sugerindo que tossem solicita-
ila- piovicenclus paia ewt.n
o veiuadelio assalto quo ele*
mentos lnencrupuloso.s piau-
rum contra os turistas, oferc-
iMido-liu". meicndonas da
pior qualidade e por preços
extorsivos. A direção do Cm-
be iiiioiina que ja estu con-
viciado paia pnrtl.-lpnt' de unm
d* sua.-, reuniões o Srcretnilo
i'e Turismo dn OO, quando
esses e outros assuntos podi-
i.io svr ubordados. Ser» eon-
viilndo também paia essa reu-
i.i.10 o admlnlstiador regional
d') Centro, paru debater o pio-
blema dos camelôs que lutes-
tam a cidade. Presentemente,
esses camelôs cstAo vendendo
ate ovos de Páscoa e se mio
loiem tomadas providências,
lodo o comercio marginal e.s-
tara em franco desenvolvi-
mento sem maiores beneficio.-,
paia a população e com pre-
jl.izos parn o erário publico.
A sra. Ana Alonso, membro
dn Conselho Consultivo do
COL, comunicou que o Servi-
ço de Proteção ao Crédito de
Madureira Ja está funcionai)-
do e que o intercâmbio du In-
Icimaçòes entre Rio e Niterói
lambem ae acha em pleno de-
(envolvimento. Logo depois da
Páscoa, o comércio lojista co-
meçará a tomar as provldén-
rias para a comemoração do"Dia das Mães", em mulo. O
sr. Silvio de Siqueira Cunha,
diretor de Relações Publicas,
manifestou solidariedade a
Sra Sandra Cavalcanti, se-
tieUirla dc Serviços Sociais <la
OB, agredida por elementos
subversivos, tendo destacado
Mia administração, de sentido
social, através da humaniza-
çàr oas favelas.

ALGODÃO K KKJIK/A
NACIONAL — Dentre os prin-

oliinls piuiliuin uu ugilcultuiit
Innsllelrn, o algodão mnntem
lugar de guinde significação.
IHi ponto de vista rconómicn,
e d quarto colorado, liguiundn
logo após o.arroz, o café e o
milho. Com uma área culti-
mkíii dc .t.4.r.7.H».' hectares, ou
seja, a terceira do quadro es-
talfítlco, «presentu tuna co-
IlieitA de 1.U02.XI6 toneladas,
representando o valor de Ki:i
bilhões e M8 milhões de cru-
üciro». Alem de sua partici-
pação em laiga escala na In*
duatiln de teelaos, o algodío
iii.oii/. vários subproduto.-,
niiitre os qums o uleo comes-
iivil 1133,603 toneladas t muls
da 10 bilhões de cruzeiros em
19621, Plantado em de-
zoito Estados, sun produção
de maior vulto assim se ca*
racterlza! São Huulo'¦i'u.321 toneladas, representai!*
do :iu bilhões e 1150 milhões,
nos centros de produção; Pa-
ínnii, 275.039 toneladas, com
o valor dc lll bilhões e 81 mi-
lliòrs; Ceai». 217.074 tonela-
das e 14 bilhões e 141 ml-
lhões; Purulon. 130.602 tone-
Lulas, valendo cerca de 11 bl-
ihoes; Rio Qiande do Norte.
104.96a toneladas e 7 bilhões
o 617 milhões; Pernambuco,
94.36Í) toneladas, acusando o
valor de 5 bilhões e 866 ml-
lhões, e Minas Gerais, com
81.633 toneladas, representai)-
do 3 bilhões e 861 milhões.
Outros Estados llguram com
Índices inferiores na safra dc.
1962, segundo Informa o Set-'
viço de Estatística da Produ-
çáo, do Departamento Econo-
mico do Ministério da Agrl-
cultura.

DISTINGLIOO O SR. JOÃO
ii.Uiit — Reuniu-se a dire-
teria da Confederação Narlo-
na! do Comércio. Tendo par-llcipacio da X Reunião Pie-
nária do Conselho Iniciante
ricano de Comércio e Produ-
çáo, realizada em Santiago do

Clillo, o sr. Charlei u«_expos ns rrsultadu. obtidadurante os três dias dc trttfelho daquele encontro muina.
cirnal. onde foram (trbaiidu
o desenvolvimento eoonimla
e social, a Aliança paia .
Progresso, o sistema a. nVll
comércio e problemas na .m.
luesa privada, e educação a
treinamento de mao*d».obra
Comunicou qur durante. ^dai sessões foi concedido h
ae, João Uaudt de Olivein
bem como n outias figura» £destaque da Iniciativa privadat-in toda a América, o diplo.
mn de "Homem de Nmiiou
nas Américas", Instituído wi»
s r ç a o norte-americana doC1CYP pura distinguir puto.nalldades que atiaves dns ano»
se desiacaiam não iippua» mcondução dos seus priipri»empreendimentos como tara*
bem nas atividades asvicit*
tuas r no CICYP.

I.XA.MK l*i: K8< RITA -.
O diretor das Rendas inter»
na.s, considerando que o pt*dido de reexome de escrii»
previsto no i i." do an. sj
¦lo R1C. vem aendo utilizadt
como mero recurso (liintoiw
da decisão do feiio fiscal, •
considerando o qur consu <j|
processo n." 274.171/63, resol*
ven recomendar aos __m
das repartições arrecadador»!
que os pedidos de núvo exa*
me de escrita só sejam defe*
ridos quando os interessado!,
em seus requerimentos, indi*
caiem de lorma objetiva oierros de "fato'' constantes do
exame inicial e apresentarem
ai provas que tiverem. O cri»
terlo rie apuração - do im*
posto devido, e os erros d*"direito" porventura comeu*
dos pelos autuante.s, não atuo*
tizam o pedido dc reexaiui,
pois na dclrsa o autuado tèra
oportunidade de criticá-lo» —
conclui o despacho.

Livre
O mercado de câmbio livre

abriu ontem, em condições cal-mas, com o Banco do Brasil
cotando n dólar para importa-
Ção a Ci! 1.200.00 c o tlólnr
para exportação a Cr$ 1.160,00.O dólar cale vigorou paia ven-
da a CrS 620,00 c para compra

a Cr| 600,00. O dólar convênio
regulou com vendedores a CrS
1.142,00 e compradores a Cis
1.102,00. Os bancos partícula-res declararam vender o dòla,
na abertura do mercado livre
a ClS 1.270.00 e a libra a ClS
;: 556,00 e comprar a CiS 
:.Z2C,00 e a CrS 3.140.00 respec-
tivãmente, Nessas uondições ít.-
cliaiam inalterado;.

Cooperativa Cultural
da Guanabara Ltda.

ASSEMBLÉIA GERAL.
EXTRAORDINÁRIA

EDITAL
De acordo com o Art. 30 do

Estatuto em vigor, convoco os
Senhores Associados para a
reunião da Assembléia Geral
Extraordinária a ser realizada
no prOximo dia 6 de abril, de-
liberando*se em primeira con-
vocação eom a preiença de 2/3
do número dc associados; em
«egunda, com a presença da
metade c mais um; e em ter-
ceira com qualquer número. A
primeira convocação será paraas 16 horas, e as subseqüentes
uma hora depois, reallzando-se
a reunião na Av. Franklin Uoo-
sevelt 39, Sala 1216. A Assem*
blíia é convocada para nutori-
zar a Diretoria a adquirir no-
vas salas para instalação dc dc-
pósito de material, bem como
para outros assuntos de inte-
résse que sejam eventualmente
tratados,

ltio de Janeiro, 26 de marco
de 1964.

VALDIKI MOURA
Presidente
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i ransportes
IMPORTANTE PESQUISA EM SAiSTOS

A Administração do Porto de Santos vem dc
contratar, com o Laboratório de Hidráulica da Es-
cola Politécnica da Universidade de São Paulo, toda
uma série de estudos para determinar as causas da
acumulação de matéria sólida, cm vários pontos da
bacia onde se localiza o ancoradouro, 0 que impõe a
dragagem periódica — extremamente custosa — ou
a redução da profundidade do cais acostável/o que
geram vários problemas na ancoragem dos navios.
Segundo estimativa daquela Administração, a manu-
tenção dos níveis dc profundidade, exigiria a dra-
gagem de cerca de um milhão de metros cúbicos porano. Como as disponibilidades financeiras nã0 têm
permitido a sua efetivação periódica e regular — ao
mesmo tempo em que a construção naval evoluiu no
sentido de lançar em. circulação navios com cápaci-
dade cada vez maior e que exigem por sua vez cais
acostavel acima dos níveis tradicionais de produtivi-dade — ocorre com fieqüência que tendo armazéns
desocupados, certas embarcações ficam ao largo por-
que so uma limitada faixa do cais comporta o rece-
bimento de barcos acima de determinda tonelagem

Os levantamentos deverão estender-se desde oarmazém 26 até o acostamento da COSIPA em Pia
jçaguera, que, segundo òs projetos, poderá permitir
_\_r™Z..t* SaSS*gem,àe 

navios com opacidade
paia 20 mil t. Af«ra a solução do problema que con-

ÍpSk 
Cm^ P3rte Para ° co"gestionamento

penodico de nosso mais importante ancoradouro apesquisa objetiva também a elaboração dos pianosde expansão do Porto de Santos.

Manual e Paralelo fflíS^-"^.!.?» «5»j^.iiio cump. e .-.3.11(3 vendiEstocolmo por 19.4325 comp. ¦19.442o vend. Aladii por f, a,ói. l.üüitu uniu*.,, k i.iíb.tíj vt;.u.Lisboa por Esc. 3.4B.5 ronip. t.'.4925 venda. Amsterdã Uvn27.742.1 comp. e 27.7473 vend.
Londres por £ 2.7KI2 vcud. •2.7983 comp. Paris livre pui it,
HU.-íIí-jU cüIí.ji. t- iU.niwj .^i.üd,
Bélgica por 2.0073 compia c „2.0085 vend. Alemanha

O dólar papei vigorou ontem,
na abertura do mercado manual
a CrS 1.680.00 para venda e a CiS
..i.To.ou para cumpra, o nu pa*iwlelo a Cr» 1.070.011 e a (JrS
l.GõO.OO respectivamente. Xo

(iocorrer do dia, o dólar acusou
alta e foi colado no manual i
CrS 1.720.00 para venda c n

CrS 1.70O.U0 paia compia '; nn
paralelo a CrS 1.710,00 c a CrS
i.C.V.oo respectivamente. :>o ic-
c ismento o dólar era vendido
no manual a CrS 1.7.S.U0 <

comprando a CrS 1.700.00 e no
paralelo a ClS 1.700,00 e a CrS
1.6H3.00 respectivamente.

Estrangeiro
NOVA VORK, 25.
FECHAA1KM li - Nov» Yorü

sóbre Montreal livre por 0.9231
comp. e 0.9234 vend. Rio dc Ja-
neiro livre por o.lo còlnp. c ti.17
venda. Buenos Aires*por 0.72
compra e 0.74 venda. Montcvt-

.deu livre por 5.10 compra c

MERCADO ACUCAREIRO
NO PLANO DO MÉXICO

PEIXE NÃO
FAZ REGIME...

FAZ?
CREME EMAGRECEDOR

DE

m M.1RIEI
LYS D'OR

Rua Xavier da Silveira, 40
Sobriloit 307 . M. 43.S73•—

Cidade do México (FP-CM) — O
MéSIico apresentou ao Conselho Inter-
nacional do Açúcar, em Londres, uma
série de propostas tendentes a evitar os
desequilíbrios que se apresentam no
mercado mundial do produto.

4 PONTOS

As medidas recomendadas seriam
vantajosas .para todos os países exporta-
dores e importadores e constituiriam
uma fórmula nova de coordenação de
esforços e de interesses de todas as na-
ções interessadas no comércio do
produto.

A par disto, os estudos do
Laboratório de Hidráulica da
Politécnica . paulista servirão
também para determinar a.scausas da destruição das praiasde São Vicente e da poluição
das águas no litoral santista.
Assim, possibilitará a conse-
cução de obras complexas e de
grande alcance, não só para o
porto como para o saneamento
de toda a faixa litorânea cir-'-•tinvizinha.

Paraná - San Ia
Catarina

A Rêde de Viação Paraná-
Sta. Catarina transportou, em
1963, um total de quase 3 mi-
lhões de t úteis de carga, su-
perando em 200 mil t o movi-
mento global de 1962. Nesse
transporte, predominaram as
madeiras, o milho e o café des-
tinados à exportação, pelo pór-
to de Paranaguá.

Capital mineira. Trata-se deassunto extremamente centro*vertido, posto que o trecho em
questão — a Linha do Centro,da Central do Brasil — ¦_ _1
gueles que apresentam maiordensidade de tráfego em lodoo Pais, tendo sido beneficiado
!>eIo programa de dieselizaçào
intensiva, aplicada pela RFFdesde sua organização.

GB: caminhões
•le carga

Eletrificação

O plano mexicano foi apre-
sentado pelo sr. Fedcrico
Patino, diretor-geral da União
Nacional clc Produtores c
atual presidente do Conselho
Internacional do Açúcar, ao
comite encarregado de pre-
parar novo acordo interna-
cional capaz de evitar os efei-
tos do desequilíbrio entre a
produção c o consumo mun-
diais. Referido plano consta,
essencialmente, de quatro
pontos: controle da produ-
ção, sistema de reservas, li-
mitação da produção c cotas.

CONTROLE DA
PRODUÇÃO

nos países produtores e nos
países importadores.

RESERVAS

O sistema dc reservas in-
cluiria três escalas para os
exportadores e uma só paraos importadores. Os países
exportadores contariam com:
a) uma reserva de base equi-
valente a 10% de seu consu-
mo interno anual mais-10%
de sua cota de exportação
em vigor; b) uma "reserva
de estabilização" de 5% de
suas cotas de exportação; c)"reserva em excedente", a
qual ficaria à disposição do
diretor-executivo do Conse-
lho Internacional para ser
vendida de acordo com um
sistema de controle dc pre-
cos preconizado pelo plano-
mexicano.

LIMITAÇÃO
Os paises membros do pac-

to internacional ajustariam.,
sua produção __?_-zq\xx_~_\

IJJBMH-áítfraHTiãl determinada Os paises exportadores te-oe acordo com um plano do riam que limitar sua produ-cinco anos e tendo-se cm con- cão ao nível da produção dota o aumento do consum» ano anterior, mais 50% das

estimativas do aumento do
consumo. Os outros 50% se-
riam comprados aos países
produtores cm vias de desen-
volvimento;

COTAS

Para o estabelecimento das
novas cotas de exportação, o
sistema de tonelagem de ex-
portações ficaria substituído
por uma "porcentagem de
base", atribuindo a cada paisexportador uma parte das ex-
portações totais líquidas.

Para os primeiros dois anos
de aplicação do novo pactointernacional se calculariam
essas porcentagens de .base
sobre a média das exporta-
çoes de cada pais durante os
três. .anos precedentes, ou,
eventualmente, durante qual*
quer período de três anos
consecutivos a partir de 1954.

O plano mexicano inclui
outras propostas em matéria
de avaliação das necessida-
des dc importação c de sis-
tema de controle de preços,clc.

Atendendo a solicitação do
governo fluminense, a RFF es-
tá estudando, em fase adian-
tr.da e prestes a ser concluída,
a eletrificação do trecho que
liga a cidade de Três Rios à

Segundo levantamento reali-zado pelo Sindicato das Em-
presas de Transporte de Cargada Guanabara, entra nessa
unidade da Federação, proce-«ente, de outros Estados, mé-nia diária equivalente a 12 milcaminhões, transportando nãoso alimentos como cargas di-versas.

Terminal marítimo

Deverá estar concluído den-tro de 14 meses, isto é, apro-vimadamcnte em meados dobo, o píer de atracação.do Ter*minai Mnritimn Almirante Bar-roso, em construção, pela Pe-robras, na cidade de São Sc-bastião no litoral paulista

Condomínio do Edifício
Comendador Lenzi

Os Condôminos do Edifi-
cio Comendador Lenzi, si-
tuado à Rua Bulhões de Car-
valho n.° 547, ficam pelo
presente Edital, convocados
para a Assembléia Geral Ex-
traordinária a realizar-se no
dia 10 de abril do corrente!
ano. às 20h, em primeira;
convocação e às 20h30m, em!
segunda convocação, no apar-!
tamento n.° 303 do citado;
Edifício, para debater as!
possibilidades de compra por!
parte dos co-proprictários do1
apartamento n.° 101, andar!
térreo, a fim de transforma-
lo em hall de entrada, bem
como estabelecer ~as 

provi-
dências a serem tomadas, no
caso de ser positivada essa
medida.

Rio, 25 de março de 1964.— Sindico.  25133

FERROVIAS EM 1963
Aumentou de 110.000 toneladas/km úteis o trans-

porte de carga e passageiros por rjuilômetro de li-
nha efetuado no ano passado pela RFF, em rela-
ção í. 1962. Nesse ano, a densidade média de -irá--
íego foi de 323.000 ton/km,. subindo para 433.000
em 1963. Influiu íiõ 

"acréscimo 
verificado a tonela-

gem-qüilômetro da Central do Brasil, que se elevou
de 1.201 em 1962 para 2.095 tori/km úteis em 1963.
A Santos a Jundiaí com 4.049.000 toneladas/km
úteis dc passageiros e mercadorias, situou-se em pri-meiro lugar no que se refere à densidade média de
trafego. A Estrada de Ferro Central do Piauí, com

apenas 5.000 toneladas/quilômetro transportadas cm
cada km de linha, é a ferrovia da RFF 

'que 
apresen-

ta o menor indice médio de tráfego de passageiros e
carga.

Automóvel Club do Brasil!
REUNIÃO OKD1NÁR1A DO

CONSELHO DELIBERATIVO |
SEGUNDA CONVOCAÇÃO

O Presidente tio Automóvel <
Club do Brasil, no uío das suas!
atribuições e tia acordo com o '
que estabelece o Art. 51, item I. !
letra li, do Esi.ituto da Enli- jdaclc. convida os senhores Mem- jbros do Conselho Deliberativo ,
para, em segunda e íntima
convocarão, reunirem-se na se-
r!e social, ,i Rua do Passeio. 90.;
no dia 31 rio corrente, terça-
leira, às Ifl horas, para;
\_ — Conhecerem e discutirem

o relatório da Presiden-
cia e as informações dos
Diretores;

2." — Apreciarem o parecer da
Comissão Fiscal; e

3.** — Apreciarem as contas re-
ferentes ao exercício de
1!)G3.

Rio de Janeiro, 2(1 de março
de 1801.

General Sylvia Américo Santa
Kosit — Presidente. 17S43Í

Oci*
dental por M. ,25.1550 compra <
23.1600 venda. Noruega por £
Kr. KI.9M10 comp. e 13,MI5u vend,Kr. Aluiria por Scli. 3.S5;i
oomp. e 3.8725 vend. Dlnamar-
ca por H.4950 compia e 14.500»
venoi. Itália por Lira «. icoo.uu

, comp. e 0.1601.00 venda. Pnr»
por S 3.7U comp. e 3.75 veria.

LONDRES, 25.
FüCtiAAlENUO — Lonarei i».

bre Nova York por £ _$
2.7A79 comp. e 2.7081 vend. C«>
nada pnr £ US? 3.0233 corapu
e. 3.0236B venda. "Cross" poi II
S Can 92.52 compra o ?2.õ»
vencia Hei na pnr Jt Ri12.1035 compra e 12.1035 vend*.
Bruxelas por JC K. 133.Jí»
comp. c 139.380 venda. Paris porJC F. 13.7115 comp. c 13.7131
vend, copcnii.iMic por £ ,..
19.29110 compra e 19.3000 venda
Viena scli. 72.28 comp. e 72.30
venti. "Swilçh" por £ Uas
2.7885 comp. e 2.79110 vend. AI«*
manha Ocidental por £ Uil
11.1215 comp. e 11.1233 vendi.Oslo por Kr. 211.080 compn
o 211.0100 venda. Estocolmo por
_ Kr. 14.3940 compra e 14.396»
venda. Iloma por £ L. 1.74311
compra e 1.74837 para venda,
Amsterdã por 10.0850 compra «10.0805 vsnd. Lisboa p' Esc. 80.21
comp. e 80.24 vend. Madri |»rf. D. 137.40 comp e 167.51 vend.
Buenos Aires por £ P. 382.51
compia e 385.00 para venda, nio
dc Janeiro por _\ L'r-5
1.075.00 valida. Montevidéu
por ,£ P. 54.00 compra e 55.00
venda. Plaga por £ K. 20.811
comp. e 20.25 venda.

USABRÕMÍmpõr-
facões) S. A.
ASSEMBLÉIA GERAL

ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO (PRIMEIRA)
São convidados os senhores

acionistas da iirma USABROL
(Importações) S/A, a se reuni*
rem em Assembléia Geral Ordi-
nária no dia _. de nbhl d«
3064, às 10 horas, em sua sede
social, à Rua Bispo dc Lacer*
da n." 67, a lim dc deliberarem
sôbrc;

l.-i Relatório da Diretoria,
Parecer do Conselho FU*
cal, Balanço Geral e. Con*
ta de Lucros e Perdal
referente ao exercício io-*
ciai encerrado em 31 de
dezembro de lírôíí.' 2.'.-) Eleição do Conselho Fil*
cal.

3,"1 Modificação na Dlrotor.il.
\._ Assuntos Gerais c Admi*

nistratlvos.

Acham-te à disposição dí1*
senhores acionistas os docnnien*
tos a que se refere o artigo ri.»
99 do Decreto-Lei 11.» 2.627 ét
26 de'setembro de 1940.

Rio de Janeiro, 21 de mar{»
de 1964. „ ....Maurício dos Santos Erlíi»
USABROL (Importações) S'A

17131

LLOYD BRASILEIRO - PATRIMÔNIO
NACIONAL

TABELA DE PAGAMENTO
Mês de Março de 1964

ABRIL
DIA 1 — TRAFEGO DO PORTO

OPERÁRIOS
MENSALISTAS ESTALEIRO

DIA 2 — ESCRITÓRIO
—LICENÇA ESPECIAL

DIA 3 — MARÍTIMOS
DIFERENÇA DE APOSENTADORIA

DIA 7 — INATIVOS (1.» c 2.» TURMA)
DIA 8 — INATIVOS (3,* c 4* TURMA)

NOTA — Os pagamentos não procurados nos
dias acima, só serão efetuados no dia 9 de abril
dc 1964.

Rio, 25 dc março dc 1964

A DIRETORIA
64837



1.* Caderno CORREIO DA MANHA, Qulnta-Felra, 20 do Março do 1064 IIi i

Economia e Finanças
CACAU

BOLSA DE VALORES
Funcionou ontem, n Uólua do garros Sou» Cru/. Cimento

Valores ainda animada, mm. os Araiu. Artex nrinnueito» i-ur*
nMòctol ronllrarioii loram me- ,'""'• Ar,cx' ««inqueno» ettr*-
in« deionvolvldes. An apólices ia preícrenclnls, Paulista do

Ai UiiiAii ficaram Inaltoradas, Roupa». SAo Pnuln Alpargatas
l„mi afim tomo iih estadual» <• Tevidos U, Icnhrl prcfcreii-
municipal». A» açfle» d» li.iniii dal» acusaram baixa o fecho-
d,i niii-.il rolaram-te em baixa, ram fraca». Os oulroí títulos
mantendo-se ai dn» riemnlii sem cm movimento permaneceram
nllcu.ão. Km alio fecharam ns Inalterado» e calmou, O total
jcfte» dai companhias Arno pre- de titulo, vendido» tomou ,,.,
(írcnclal», Ferro Rratllelrn, Kl- 179.243, rendendo CrS 
í,on iinlináriii», Llstnt Tclcfónl- ttl.002.(1911.00, At letra» de viu».
i.i. jiriif.il*'ir_i. Loja» Amerlcu- bio vendida» cm Ilólsn, rende-
,i.ii. Petrnhrãs preferencial» ,- rnm, CrS 03.992.1120,00. O Inril-
Wllly» ordinária». Al nçAci dns ce IIV dn Ilólsn, fnl lixiuln em
rmnsanhlas 'H'"'- Vlllare». lira- 21-1. acusando linixa de 0 pu»-
rllelf* dr hoiipo», Drahmn, Cl- tos.

mídia a/N nua TiTui.ua i-aiitk li.aiii» oa bolhano rio i>» jwkiro
Vi-i.l 24-3-04 lí-3-64 1703 1643 1730

11-3:64 Março de 100] 10.9 2440

lElitioradn pelo: Serviço Nacional de investimento» Ltda,)
«FUNDOS MCTUOS OR INVESTIMENTOS»

Data V aa Cota vi\. Ditt. V. oo * uno.
Cr» Crt

Fundo Creiclnco 24/3 2ta.ni to.oo Fev.
Condomínio Delico 21 207.00 11,00 Marca
Fundo Atlântico 20/3 241.24 40,00 Dez.
Fundo Orclca 23/3 109.91 0.90 Dc?..
Fundo Nortcc 13/3 414,11 4.00 Nov.
Fundo Brasil 16/3 200.40 1.90 Fev.
Fundo Haltcs 29/3 133,33 34,70 Dc/.

.fc.NUAS «BALIZADAS ONTEM
Aról.lCES E

niuiir.s.
20 noop. Econ, .->r> 8..0.0»

2 mo Rec Financeira f-io.nn
270 Idem  MIMO

NOVA VORK, 83.
Abert reeh.

82 33/33 S2.1l
22,50
23,36
23.01
21.35
2l,7í)
23.10

•...".COS

513 Brasil ..
709 Idem ..

30 Idem .,
100 Idem . •
100 Comércio

Cafó •
de

Port.

750 Foh. dc Tcc.
D. Izabcl •
Pref. . , .

50 Idem
7 Nova Ainer. •

Nom. . . .
«32 Aços Villarcs
.100 Idem 
133 Idem
100 Idem
40 Idem

Ofio Idem
50 Arno • Pref. .

150 Artes Gráficas
G. Souza •
Pref

1.000 Borghoff • P.
1.000 Brás. de Hou-

pas ....
924 Idem
100 C. Brahma •

Ord. ¦ . .
550 Idem
100 Idem

2 Idem
2.484 Idem

300 Idem
Pref.,

2.330.00
2.300.00
2.400.00
2.370.00

200.00

1.490.00
1.400,00

2.900.00
2.480.00
2.400,00
2.500.00
2.530.00
2,600,00
2.490.00
1.300.00

310,00
100,00

1.220,00
1.200,00

4.30O.OO
4.950,00
4.600.00
4.700.OO
4.550,00
4.360,00

400 idem .. ..
2.350 Idem .. ..

183 Idem .. .,
400 Idem .. ,,

1.390 Idem .. ..
20A,Idrm .. ..

3.103 Idem .. ..
319 Idem ....
ins Idem .. ..
77 Idem .. ..
62 Idem .. ..

3.002 C. S. Cruz
• Port. . .

3.540 Idem .. ..
1.350 Idem .. ..

242 Idem .. ..
01 Idem 
51 Idem .. ..

100 Idem .. ..
30 Idem .. ,.

5 Idem .. ..
176 Idem
120 Cimento

tu
1.078 D. Santos •

Port |
5.000 Idem

130 Fnb. de Art.
Têxteis Ar-
tex

2.400 F. Brasileiro .
200 Idem

10 Idem 
500 Kibon
900 Idem .

3.900 Idem .
200 Idem .
340 List.

nica Brás. .
6.399 L. America-

nas

Itec. . .
Ara-

CrS IKHI

18.520.823,
1.715.402,
1.117.488.

211'.'.004. '
30.150.
40.778.
31.139,

,. 4.580.00
,. 4.000.00
,. 4.620.011
,. 4.030.00
,. 4.650.00
,. 4.080.00
.. 4.700.00
,. 4.730.00
,. 4.800.00
.. 4.000,00
.. 3.000,00

4.400.00
,. 4.450.00
,. 4.500.00
.. 4.600.00
,. 4.700.00
.. 4.800.00
.. 4.-ino.no
.. 4.590.00
.. 4.890,00

4.300.00

Ord.

Telef*.

7.800.00

130.00
133,00

1.420.00
1.590.00
1.600,00
1.800.00
1.160,00
1.170,00
1.180.00
1.190.00.

270,00

2.600,00

MERCADORIAS
CAFÉ

MERCADO DO RIO
Esteve ainda ontem, o merca,

do de café disponível sustenta-

do e Inalterado. A comlssüo de
preço sorteada declarou manter
o tipo 7. safra 1963164, eontrl-
buiçSo dc 19 dólares a Crt ..
3.000,00 e o tipo 7, safra 1962 63,

BANCO
BOAVISTA S. I

Uma completa organlzasãe bancária

OperaçOai bancários em geral, hs
taxas legai?
'¦* 

.•

No desconto das duplicai
com dois vencimentos, só s<
cobrados, inicialmente, os ji
ros correspondentos ao prazi
do primeiro vencimento.

•

Consultem-nos.também, para
os negócios de câmbio.

BOAVISTA S. A.
Só opera no Rio de Janeiro

iAJTAAJfcriiruiJMaarifMrMiinrifíiV,"n,',*-**r****"******^^'***<>***títulos e ações
TITULO DE CLUBES — Ven-
de-se um do Brtaíogo F.H. e
compra-se um do Automóvel
Club. Tcl. 22-' /22. ¦'

ATLAS — Vendo 5 ações inte-
gralizadas em conjunto ou iso-
ladas. Cr? 80.000,00 cada. Res-
postas p| port. n,° 1B471.

^mmmJJmmm * C.I.E.B.A.
lia. Importadora & Exportadora

Brasil — América

2,640,00

Nova»

ex/dlr.

590 Idem
1.730 Mnniif. de B,

Estréia Pref
2.078 Mesbla • C

dlr
so Idem  2.«00.oo

600 Idem  3.700.00
100 Idem
nao Idem
100 Idem
200 Idem
«60 Idem
733 Idem
4.90 Idem 
830 Idem

1,200 Idem
Í0.000 Min. Caeté Ml-

rin 
600 Ml». Trind.v

d" '.
200 Idem

7.090 Iilem
100 Moinho Sn»-

tistn • ex/d
1,600 Idem .'. .. •• 1*400.00

AO Idem  1.450.00
1.700 Pn 11 lista de

Rnup. . . .
3.000 Idem

1.1.300 S. P. Alpar.
calas 

2.000 Idem
14.eon Mem

SSn Mem
in.7on Mím
3,Jfift làtfn ..

800 SM. B.
nelra

1.930,00

2.900.00

2.930,00
2.000,00
1.070,00
1,080.00
1,000,00
1,070,00
1,030 00
2.000.00
1.030 00

20.00

1.990 00
1.900.00
1.601,00

1.390 00

a.noo
300,00

2r.i 00
IW7 00
5"ron
n nn rir)
29110o
300,00

130 Mem
1.247 Mem
1,680 Mem

10 Mem
100 M»m

30 Mem
80 Idem

100 idem
19.'03 Mem

550 Mem
400 Mem
Jto Mem
2/0 Mpm

ro T(.«m
200 Mem
211 I*

M|.
Pt..

Novas

3,390,00
3. .<nn.no
.•..•wnn
3.«nn.no
3./<oon
n.^nnnn
s.snnnn
3.6no.no-
t.onn.no
JI.010.00
2.020.0*
?. 010.00
2.030 00
y.ino.on
üooo.ooex/d

ex'd •
ri/Pare. . 2.000.00

300 W*n\ • c/dlv.opre n.innno
in Mnm 3.350 00

112 SM. Mannes-
mBr» • Pref.
• c'dlr. . . 4.600.00

290 Vnl- do R. D.
. pt 7.nnnno

200 Mem 7.^00.00
100 Mem 7.30000
100 Mem 7.350.00
ínn Mem 7.500.00

20 Idem 8.000.00
1.130 Whlte Martin.

- Port. • c/d 1.400.00
800 Whllys • Ord. 167.00

R.OOO Idem 1*8.00
J.Í00 Idem 170,00

f.F.TRAS DR
CAMW»»>
Avmorí

400 210 dias 79,00

contribuição de 26 dólares a
CrS 2.400,00 por 10 quilos. Nau
houve vendas e o mercado fe-
chou inalterado. Entraram 2.00O
«acns peln MarjUma e 13.468
pela estrada de rodacem, no to.
tal de 17.468 ditas. Embarques,
Existência e café despachado
para embarques o IBC n.ío de-
clarou.
COTAÇÕES POR I* QUILOS

(Safra 1063/64, contribuição 19
dólares) Ort!

Tipo  4-M0.0O
Tipo 3  3.800,00
Tipo 3.600,00
Tino  3.400.00
Tipo  3.200,00
Tipo -'. 3.000.00
Tipo  2.I100.0U
(Safra 19G2J63, contribuição 26

dúl-iresi:
CrS

Tipo  3.400,00
Tipo  3.200,00
Tipo  3.000.00
Tipo  2.600.00
Tipo  2.600,00
Tipo -• -• 2.400.00
TipoS  2.200,00

Pauta — Estado dc Minas Ge-
rais
Café comp. saf. 62/63 240.00
Idem fino  481.55
Idem 63/64  300,00

Estado cio Rio
Idem 63/64 , 300.00
Idem 62/(ill  240,00

Estado do Paraná
Café fino  451,58
Café pi dlsc  480.ÜÜ

MERCADO E91 SANTOS
TERMO

SANTOS, 25.
Abert. Fech

Março 1064
Maio 1964 .
Julho 1064
Set. 1964 .
Dez. 1964 .
Janeiro 1965

1,542,00 1.548,00
1.542,00 1.546,00
1.542,00 1.546,00
1.542,00 1.546,00
1.542,00 1.546,00

N/C N/C
Posição — Na abertura, firme

no fechamento, firme.
Contrato c

Abert. Fech.
Março 1964
Maio 1964 . .
Julho 19G1 .
Set. 1964 . .
Dez. 1964 . .
Janeiro 1965

^Lf/' ^H ^L\ ^M11W' M \ * ^^M-11-^AJ-U-J.^C^Bw M IWHÉIÉ MMw m gm jmmmjnli fl HHI fl Bb qq

\\ ^1 MW Mm\ ^mm^^^mm^^^m^^^M^^^^^^^^T^mm^^^l

M.1I.1 1001 ,
Julho 1004
Sil, IfMil . ,
Der, 1001 .
Março 1063
Mnlo 1003 ,

, Julho 1003' VENDAS
rnntrnto»,
dltoi.

23.7T
3.1,311
J3,8'."BI
84,30
S4,WI
29 0»

100 172 dl») .
400 298 dia» ,
000 260 dia» .

Ciifitirás
600 108 rila» .

3,700 368 dlai .
Invc»cn

30 jioo 170 dia» .
C. D. I.

10O 66 rim- .
100 67 rilii» ,
300 03 dia» .
100 193 «Una .
900 197 dia» .
900 180 dia» ."nn 104 dia» .
!>00 114 dia» .
100 219 rili)« .
100 "90 riln» .
200 "90 dia» .

D»ltcr
800 209 riiai .
900 320 riln .

Flde».
too 30 rilat .
300 ot rilas .
200 100 rila» .
ino 181 rila» .

.in 217 rila» .
ino i?n iila» .

l.nno 290 rila» .
800 ?7i lli»» .

9.000 175 Hln» .
3 eno «», ,11,1, ,

rna mo dim .
fn im cUn» .

1,000 3'n rila» .
10 nnn -fi .»„» .

."nn 199 ril«« ,
i.om nun dia» ,
3.."W 3"S rilnt ,

900 '•>* rila» . .
H»1|h.

3.000 160 dlai .
2.000 710 rilat .

Inv. Unido»
rin Brasil

l.snfl 19? rila» .
2.000 160 rilas .
1.900 210 dlai .

82.80
76,39
73,91

89.19
73.40

80,00

03,70
03.00
01.33
83.27
84 83
6'09
81.56
8101
77 76
77.78
77.43

73.41
77.83

97.U»
r.1.43
81.21
81 "I
SI 01
81.07
70 17
78 nn
18 90
7H"4•<"sn
79.'a
7'84
(17 10
T>nn
7nno
6" 17
«.71

86.60
78,10

84.00
82 00
79,00

No abertura, 7
nn feclinmenlo, 83

STOCK EXCHANGE
f)F LONDRES

LONDRES. 23.
TÍTULOS DIVERSOS
Consols. 2 1/2.. ..£ 43.6.3

S. Paulo Rnllway» Co. ,,„,,.
Lld £0 121/2

B-nk of Lon don
South America Ltd £ 2.1.3

L'-vd'i! Bank Ltd. 1 \
Shares) .. * 2.6.«

Royal Dutch Petro.
1cum  £ 18.16.3

Occan Wilson & Co.
(Holdlnpl Ordlnnry £ 0.64

Cahle k Wireles Ltd.
Ordinárias .. i. .. £ l-*-*

Rio Flour Mllli ft Gra-
naniesLtd £ 0.M.Í

Imoerlal Chemical In-
dustrles Ltd £ 2.5.0

Emp. de Guerra Brlt.V
nico 3 1/2% 1927/47 £ 59.2.0

5-1/2
6
6—1/2
7
7 — 1/2

I
9

Distribuidoras exclusivos dot Ralot X
da "General Electric Co. Ltd. Of En-
gland" e Inttrumental cirúrgico "Mil-

tex" da Alemanha.
Estamos capacitados a atender qualquer podido dc:
Equipamentos Médlcot-Cirúrgicos e Dentários — Mate-

rlal Hospitalar — Eletro Medicina e Laboratório.
Aynnlda Bio Branco, 247 — Teli.: 221727 • 52-7462
Rio di Janeiro — Brasil.
End. Tiligr. CIEBAL • RIO.

• 52-3887.

82829 80

2.332 00 2.336,00
2.337,00 2.341,00
2.337,00 2.341,00
2,337,00 2.341.00
2.337,00 2.341,00

N/C N/C
POSIÇÃO — Na abertura, Ilr-

me, no fechamento, firme,
CAFÉ DISPONÍVEL

Por 10 quilos
Hoje Ant.

Estilo santos
Tipo 4 . . . 4.833,90 4.800,00

Santos Riado
Tipo 4 . . . 4.483,30 4.915,90

Sem dcscrlcio
Tipo 4 . . . 4.150,00 4.216,50
Mercado — Estivei _ Estável,

MERCADO DE NOVA XOBK
NOVA YORK, 29.

Contrato "B"
Meset Abert fech.

Marco 1964 . 50,00 48,95
Maio 1964 . . . 49,75 49,9!)
Julho 1964 .. 50,90 51,04
Set. 1964 . . . 51,85/59,00 52,06
Dez. 1964 . .. 52,80 53,00
Março 1965 . 53,40 33,50/60

VENDAS — Na abertura,
3.500 sacos, no fechamento ..
22.000 ditas.

NA ABERTURA — Mercado
acessível, com baixa de 30 a 48
pontos.

NO FECHAMENTO — Mercado
apenas estável, com baixa de 10
a 25 ponto».

ALGODÃO
MERCADO DO RIO

Continuava ainda ontem, o
mercado de algodão em rama
firme e Inalterado. Entraram 58
fardos de S3o Paulo e saíram
200, ficando cm depósito nos ar-
mazéns 1.364 ditos.

COTAÇÕES POR 10 QUILOS
Em Cruieiros

(Entrego em 120 ditl)
Fibra lonja

Serldó tipo 3 8.400,00 8.500,00
Serldó tipo 4 8.300,00 8.400,00

Fibra Média
Sertões, tipo 3 7.000,00 8.O00.00
Sertões, tipo 4 7.800,00 7.900,00
Ceará, tipo 3 7.800,00 7.900,00
Ceará, tipo 4 7.700,00 7.800,00

Fibra curta
Matas tipo 3/4 6.800,00 
Paulista tipo 5 7.100,00 7.200,00
MERCADO DE S. PAULO

S. PAULO, 29.
(Cotações por 15 quilo»

Mese» Abert Fech.
Maio, 1964 . . N/C N/C
Julho 1964 ... N/C N/C
Out. 1064 ... N/C N/C
Maio 1965 . . N/C N/C

Posição — Ma abertura para.
Usado, no fechamento parall.
tado.

DISPONÍVEL
(Cotações por 15 qullot)

TIPOS HOJE ANTERIOB
CrS Nominal Nominal
" 8.230,00 8.330,00

l—n » 8.200,00 8.300,00
" 8.100,00 a. 200,00

8.000.00 8.100,00
7.900.00 8.000,00
7.800 00 7.-600.00
7.20O.OO 7.300.00
7.100.00 7.200,00
6.900.00 7.000,00
6.700.00 6.800,00

Mercado — Calmo — Calmo.
MERCADO DE PERNAMBUCO

RECIFE. 29.
MERCADO, cttâvel.

Cotações - Por ao quilos
Matas, tipo comprad. 6.900.00.
Sertões, tipo comprad. 7.900,00

Entrada: nada.
F.m 1." de setembro: 171.325.
Existência: 22.782.
Exportação não houve.
Consumo: 700.

MERCADO DE NOVA VOB«
NOVA YORK. 25.

Abert. Int. Fee.
Maio 196-1 . . , 33.60 N/C 33,85
Junho 1964 .. 35.89 N/C 31,94
Out. 1961 . . . 30,33 N/C 30,47
Der 1964 . . . 30,45 N/C 30,50
Março 1965 . 30,45 N/C 30,30
Maio 1065 . .. 30,48 N/C 30,83
Julho 1063 .. 30,10 N/C 30.01
Am. Ss. Milds. — — 35,48

NA ABERTURA — Mercado
calmo, com baixa parcial dc 25
pontos.'NTERMF.DIARIA — Mercado
colmo, com alto dc 14 pontos.

NO FECHAMENTO — Merca-
do estável, com alta de 5 e bal-
xa dc 3 a 12 pontos.

AÇÚCAR
MERCADO DO RIO

O mercado de açúcar regulou
ontem, firme e inalterado. En-
tradas nSo houve e lalram 8.000,
ficando em depósito 130.511 sa-
cos.

CotaçBet por. 60 qullot"Reslução n.» 1.822 de 27-2-84"
Crr

p. V.  4.400,00
MERCADO DE PERNAMBUCO

RECIFE, 25.
COTAÇÕES POR 60 QUILOS!
Cristais: 7.157.50.
Dcmeraras: 6.830.00.
Entrada -.10.800.
Em 1," de setembro: 5.418.998.
Exportação: não houve.
Existência: 2.898.170.
Consumo: 2.000.

TRIGO
CHICAGO, 25.

Fechamento
Hojt Ant.

Maio 1964 . . . 1.87.25 1.99.50
Julho 1964 . . . 1.56.75 1.57.25

NA ADKRTURA - Mercado
rslávrl cnm alio de 3 a 6 pon.
to» r bnixn rie I dito,

NO FECHAMENTO - Mercado
npciins riMvol, com alia de 5 d
0 ponto».

Transporte e Turismo
Cariou "Transcar S/A"

ASSKMIIl.KIA UKItAI.
OIIDINAII1A

CONVOCAÇÃO (PRIMEIRA)
São convidado» o» penhores

m-loiilhiii. dn firma Trantporte e
Turismo Carioca Transcar S/A.
a ie reunirem em A»teml>léia
Geral Ordinária no dia 29 de
xbrll de 1064, ia 10 horas, em
»un tede »oclal, 4 Avenida Bra-
sil n.» 6.090, neita Cidade, a
fim de deliberarem «obre:

1.*) Relatório da Diretoria,
Parecer do Comelho Fli-
ral, Balanço Geral •
Conta» de Lucro» i Per*
dn* referente ao exerci-
cio social encerrado em
31 de dezembro de 1063.

2.') Eleição da nova Direto-
rin,

3.") Eleição do Comelho Fls-
cal.

¦1.") AMunto» Geral» e Adml-
nlitrativo».

Achum-se à diipoiiçlo dot
senhores acionista» ot riorumen-
to» a que se refere o artigo n.*
90 do Decreto-Lei n." 2.627 de
26 de aetembro de 1940,

Rio de Janeiro, 24 de marco
da 1964.

Alberto Cardoso Alonso
TRANSPORTE E TURISMO

CARIOCA •"TRANSCAR" S/A
17831

Indústria de Artefatos
de Borracha Ribeiro

Sanches S/A.
ASSEMBLÉIA GERAL

ORDINÁRIA
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores

acionistas da firma Indústria
de Artefatos de Borracha Ribel-
ro Sanches S/A a te reunirem,
em Assembléia Geral Ordina-
ria, no dia 29 de abril de 1964,
em tua tede tocial, na Rua
Teixeira Ribeiro 590, neita Cl-
dade, a fim de deliberarem tft-
bre:

— Relatório da Diretoria,
Parecer do Conselho Fls-
cal, Balanço Geral e con-
ta de Lucros e Perdat
referente ao exercido jo-
ciai encerrado em 31 de
dezembro de 1963;

— Eleição da Diretoria e
membros do Conselho
Fiscal para o exercício
de 1964, assim como fixa*
ção dos respectivos ho-
norários;

— Atsuntot Gerais e Admi-
nistrativos.

Acham-se i disposição dos
senhores acionistas ot documen-
tos a que se refere o art. 99 do
Decreto-Lei n." 2.627, de 26 de
setembro de 1940.

Rio de Janeiro, 24 de marco
de 1964.

Geraldo Ribeiro Sanches
Dir. Superintendente

17827

VIAÇÃO ROCHA
MIRANDA S/A

ASSKMIll-riA OKI!Al.
ÜIIDINAIIIA

CONVOCAÇÃO (PMMEinA)
Silo convidado» u» «enliore»

.niiuiM.il> ria firma Viação Hu-
Cha Miranda S/A, a te reunirem
em Arstmliliu (.«ral Orilinárin
nn dia 29 rie nbrll da 1901, Ah
10 hora», tm tua lede tocial, i
mm Arltlldr» Caire n. 30, nettn
Cidade, a fim de deliberarem
¦obro:

1.") Relatório (ia Diretoria,
Pnrcecr do Con»elho FU-
cal, llnlanço Otral • Co».
Ia de Lucro» • Perdas
referente ao exercido »n-
mil encerrado rm 31 de
dezembro de 1063.

2.") Eleição da nova Diretoria,
3.») Eleição do Comelho FU-

cal,
4.") AMiinto» Ceralt e Adml-

nlitrnlivo».

Acham-se h diipoilção do» te-
nhore» aclonlttat ot documento»
a que »t refere o artigo n." 99
rin Decreto-Lei ».•• 2.627 de 26
(le setembro de 1910.

Rio dt Janeiro, 24 de mtrço
de 1964.

Arthur doi Santo»
VIAÇÃO ROCHA MIRANDA S;A

17829

Edital de Convocação
de Assembléia
Extraordinária

Firam «o Hrnlmre» ConriA-
minas do Mlffclu "AnlAnlo
Parreiras". convoeadiM a se
rrunlrem em Assembléia Cie-
ml Extraordinária no dia 30
de março do corrente ano, is
tOhüOm em primeira convo-
eacio, f trinta (30) minuto*
drpol» com qualquer nume-
ro, no próprio Edifício "An-
tânlo Parreiras", na Salio de
Festas, para deliberarem so-
bre os seguintes assunto*:

a) Tomar ciência de uma
rIUçin Judicial contra o Con-
domínio.

Álvaro Almeida de Ollvel-
ra — Sindico. 37167

HOTEL BRAGANÇA
S/A

ASSEMBLÉIA GERAI
ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO (PRIMEIRA)
São convidados os senhores

acionistas da firma HOTEL
BRAGANÇA S/A a se reunirem
em Assembléia Geral Ordinária
no dia 29 de abril de 1962, is
10 horas em sua sede tocial, i
Av. Mem de Sa n.' 117, a fim
de deliberarem tóbre:

1.°) Relatório da Diretoria,
Parecer do Comelho Flt-
cal, Balanço Geral e
Conta de Lucros e Per.
das referente ao «xercl-
cio iodai encerrado em
31 de dezembro de 1963.

2.°) Eleição do Conselho Fls-
cal.

3.°) Assuntos Gerais e Admi-
nistrativo.

Acham-se i disposição dos se-
nhores acionistas ot documentos
a que ie refere o artigo n.c 99
do Decreto-Let n.° 2.627 de 26
de setembro de 1940.

Rio de Janeiro, 24 de março
de 1964.

Alfredo dos Santos Pacheco
HOTEL BRAGANÇA S/A

17830

Companhia Amérka fabril
Sede — R. Candelária. 67
No escritório desta Compa-

nhla. i Rua Candelária n.°
67. acham-se à disposição doa
senhores acionistas oa do-
comentos a que se refere o
art. 99 do Decreto-lei n.°
2.627. de 26 de aetembro de
1940.

Mo de Janeiro, 26 de mar*
co de 1964.
COMP. AMERICA FABRIL
FERNANDO GASPARIAN

Dlretor-Superlntendente
65607

BANCO DO COMÉRCIO
S/A

Acham-te i ditpoiiçto dos
Sn. Aclonlttai, na Sede da So-
ciedade, à Rua Buenos Aires,
146, o» documentos a que ae re-
fere o art. 99. do Decreto-L*'
n.° 2.627, de 26 de setembro de
1940.

Rio de Janeiro, 23 de março
de 1964.
BANCO DO COMERCIO S.A.

Demosthenes Madureira de
Pinho Filho — Diretor

Antônio Halmalo da Silva —
Diretor 30730

Companhia de Habita-
ção Popular do Estado

da Guanabara
- COHAB -
AVISO

Acham-se i disposição dot te-
nhores acionista», na tede so-
ciai, na Avenida Marechal Ci.
mara, 350 — 10.» andar, nesta
cidade, os documentos de que
trata o art. 99 do Decreto-Let
n.« 2.627, de 26 de aetembro de
1940.

Rio de Janeiro. 24 dc março
dc 1961.

P/DIRETORIA
30970

EMPRESA DE TURISMO

TANAS.A.
Comunicação

Companhia de Habita-
ção Popular do Estado

da Guanabara
- COHAB -

Aumento de Capital
A Diretoria da COMPANHIA

DF. HABITAÇÃO POPULAR DO
ESTADO DA GUANABARA —
COHAB — tendo em vltta a
deliberação ria Assembléia Ge-
ral Extraordinária realizada cm
1 de fevereiro do corrente ano,
convida o» «enhores acionistas
a comparecerem A sede tocial,
na Avenida Marechal Câmara,
390 — 10." andar, diariamente,
exceto ao» sábados, no horário
daa 9 i» 18 hora», a fim - de
exercerem o direito de prefe-
r(ncia no aumento do capital
tocial de Cr* l.OOO.ooo.OOO.oo
(hum bilhão de cruzelrotl para
CrS 3.000.000.000,00 (três bi-
lhões de cruzeiros), .

O prazo para o exercido do
direito de prefcr/ncla terminará
em 26 de abril de 1964.

Rio de Janeiro, 24.de março
de 1964.

P/DIRETORIA
30969

Sindicato dos Empregados
no Comércio do Estado

da Guanabara
Sede Própria — Rua André Cavalcanti, 33

AOS SENHORES EMPREGADORES

EDITAL
A diretoria do Sindicato dos Empregados no Comércio

do Estado da Guanabara comunica aos senhores emprega-
dores da categoria representada por éste órgão de classe
(prepostos do comércio, em geral), que está procedendo à
distribuição de guias para recolhimento do desconto de
20% (vinte por cento) previsto na cláusula 12.» da sen-
tença normativa e homologatória, proferida pelo Egrégio
Tribunal do Trabalho, do teor seguinte:

"O* empregadores efetuarão o desconto de 20%
(vinte por cento) do valor correspondente ao au-
mento de um mês, por ocasião do pagamento doa
primeiros salários majorados, a favor do Sindicato
dos Empregados no Comércio do Estado da Guana-
bara, conforme decisão da Assembléia, de 17-1-1964,
ratificada èm 21-2-1964."

Comunica, outrossim, que o não cumprimento da sen-
tença, inclusive, da cláusula 12,a, acima transcrita, sujei-
tara os Senhores empregadores â EXECUÇÃO JUDICIAL,
que será promovida nos termos do art. 872, da Consoll-
dação das Leis do Trabalho, sendo conveniente que os
interessados em prevenir a cobrança judicial se dirijam ã
sede deste Sindicato ou telefonem para 52-8518, onde serão
prestadas outras informações.

JAYME DA SILVA CORRÊA
Presidente

30106

A Empresa de Turismo
TANA S. A., comunica aos
Senhores Acionistas que se
encontra à disposição dos
mesmos, na sede social à Rua
México, n.° 11-C os documen-
toa a que se refere o artigo
99, do Decreto-Lei n.° 2.627.
de 26 de setembro de 1940,
referente ao exercício de
1963.

Rio de Janeiro, 17 de mar-
ço de 1964 — EDMUNDO
CARLOS PINTO — Diretor-
Presidente. 77790

NORBRASA TRANS"
PORTES S. A.

ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

Anúncio de convocação
São convidados ot Senhores

Acionistas a te reunirem em
Assembléia Geral Extraordiná-
ria, a realizar-se no dia 8 de
abril próximo, it 16,00 hons, na
aede da Sociedade, na Rua SSo
José n.» 90, 17." andar, a íim
de tomarem conhecimento e de-
liberarem sobre:

a) Proposta da Diretoria para
aumento do capital social;

b) Parecer do Conselho Fis-
cal;

e) Outrot assuntos de inte-
rêsse geral.

Rio de Janeiro, 19 de março
de 1964.

PELA DIRETORIA,
JOSt DA SILVA OLIVEIRA

Diretor
30939

UNIÃO. DOS ESCOTEI-
ROS DO BRASIL

CONSELHO NACIONAL
EDITAL

De conformidade com o Arti-
go 17 dos Estatutos convoco
os Membros do Conselho Na-
cional para se reunirem, ordl-
nãrlamente, no dia 30 de abril
de 1964, quinta-feira, no Salão
de Festas do Clube de Enge-
nharia (24.» andar), na Aveni-
da Rio Branco n.° 124, na cida-
de do Rio de Janeiro — GB, àa
17,00 horas em primeira convo-

üaçSto-c-jasla hora apôs, em se-
gunda convõcBíãer-e°as. a se-
guinte. TL— — _

ORDEM DO DIA
— Relatório e Contas da Co-

missão Executiva Nacional;
— Orçamento Anual;
— Eleição de um terço dos

Membros eletivos do Con-
stlho Nacional;

— Eleição do Presidente do
Conselho Nacional;

— Condecorações;
B — Alterações do P.O.R.
7 — Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 25 de mar:0
de 1964.

Dr. Joio Kibeiro dos Santos
— Pretldente em exercício.

12637

COMPANHIA
PATRIMONIAL
DE SEGUROS

GERAIS
AUMENTO DE CAPITAI

SSo convidados os Senhores
Acionistas para, nos tirmos da
lei e de conformidade com n
resolução da Assembléia Ucral
Extraordinária de 20 dc março
de 1964, comparecerem à sede
social à Avenida Erasmo Brasa
n." 233, 2." andar, nesta cidade,
cm horas do expediente, dentro
do prazo dc 30 dias, a contar
da data ria primeira publicação
déíte aviso, para subscreverem,
em proporção de suas ações, o
aumento de capital de CrS....
23.000.000,00 (vinte e três mi-
IhSes de cruzeiros), com a
emissão rie 11.SOO (onze mil e
quinhentas) ações nominativas
do valor de CrS 2.000,00 (dois
mil cruzeiros) cada uma, ações
essa» que deverão ser integrali-
zadas em dinheiro, na seguinte
iorma: vinte por cento no ato
da subscrição c os restantes oi-
tenta por cento a critírio da
Diretoria c dc acordo com as.
disposições legais. Será consi-
rierado como Tenunclantc ao
direito de preferencia, quem.
no citado prazo, dele não fizer
uso.

Rio de Janeiro, 24 de março
de 1904.

CIA. PATRIMONIAL
DE SEGUROS GERAIS

FREDERICO BOKEL
Diretor Presidente

ANTÔNIO BARBOSA
Diretor Gerente

30763

COMPANHIA
HUMAITÁ

DE SEGUROS
GERAIS

AUMENTO DE ÜPITAl
SSo convidados os Senhores

Acionistas para, nos termos da
lei e de conformidade com a
resolução da Assembléia Geral
Extraordinária de 20 de março
de 1964, comparecerem à sede
social à Avenida Erasmo Braga
n.» 255, 2.» andar, nesta cidade,
em horas do expediente, dentro
do prazo de 39 dias, a contar
da data da primeira publicação
diste aviso, para subscreverem,
em proporção de suas ações, o
aumento de capital de Crf....
23.000.000,00 (vinte e três mi-
lhões de cruzeiros), com a
emissão de 11.500 (onze mil e
quinhentas) ações nominativas
do valor de Cr» 2.000,00 (dois
mil cruzeiros) cada uma, ações
essas que deverão ter integrali-
zadas em dinheiro, na seguinte
forma: vinte por cento no ato
da subscrição e os restantes oi-
tenta por cento a critério da
Diretoria e de acordo com as
disposições legais. Será consi-
derado como renunclante ao
direito de preferência, quem,
no citado prazo, dele não fizer
uso.

Rio de Janeiro, 21 de março
de 1964.

CIA. HUMAITÁ DE
SEGUROS GERAIS

FREDERICO BOKEL• Diretor Presidente
ANTÔNIO BARBOSA

Diretor Gerente
30764

CLUBE DE TIRO
GUANABARA

Assembléia Geral
Ordinária

SSo convidados os ••-
nhores sócios proprietá-
rios n so reunirem em
Assembléia Geral Ordl-
mirlii, no din 4 do abril»
às 12 horas, na sede ao»
ciai à Estrada de Jaca»
rcpiiKUÚ, n.° 3.735, para
proceder à eleição dos
membros do Conselho
Deliberativo com manda*
to de 2 anos e das va»
Kus dos dc 4 anos do
¦nnndnto.

Dc acordo com o pa-
rágrafo único do art. 24
dos Estntutoü, se após •
transcurso dc uma hora
não fôr conseguido quo»
rum, a Assembléia fun»
cionará com qualquer
número.
Rio dc Janeiro, 24 dt
março de 1964. — Os»
car G. SanfAnna. Pre»
sidente. 7871"BBünX

A Diretoria da BELTRA S.A.
Planejamentos e Dtstribuicle
rie Capitais comunica aos st*
nhoret Acionistas que te achaa
á sua disposição, nn sede M»
dal, os documentos de que tra»
Ia o Artigo 99 do Decreto-Let
n." 2.627, dc 26 dc setembro de
1940.

Rio dc Janeiro, 24 de marao
dc 1964.

FAUSTO MENEZES
Dlrctor-Presldente
777»

GRANEL-GAS S. A.
ASSEMBLÉIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA
Anúncio do convocação

São convidados os Senhores
Acionistas a se reunirem em
Assembléia Geral Extraordiná»
ria, a realizar-se no dia 31 do
corrente, is 10,00 horas, na seda
da Sociedade, na Rua São JotA
n.» 90, 18.° andar, a fim de to*
mar conhecimento c deliberar
sdbrc:

' 
a) Proposta da Diretoria para

aumento do capital social:
b) Parecer do Conselho Fls»

cal;
c) Outro." assuntos dc Inte*

risse geral.

Rio de Janeiro, 20 dé m»rç»
dc 1964.

PELA DIRETORIA,'
ERLING SVEN LORENT7.BJ

Diretor
-.-.'. 20910
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GRÜMEY GUARDATUDO
de 3 a 8 decimos°/o sobre o valor da mercadoria

Praia di- São Cfillovòo 24 o 34 - li?l 54-1601

INSTITUTO DOS INDUSTRIARIOS
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA MEDICA

AVISO
AchãiB^re-abertas as seguintes concorrências públicas:
DMAP — 4/64 — Relativa-s-iaulsição de Instrumental Téc»

nlco, publicada no "Diário OflciãF~ínr-S«as_)bara, Parte I,
Fls. 4.571, de 20 de março de 1964. -—~ ,

DMAP — 10/64 — Relativa h aquisição de Instrumental Téc-~
nlco, publicada nn "Diário Oficial" da Guanabara, Farte I,
Fls. 4.068, de 11 de março de 1964.

DSIAP — 14/64 — Relativa à aquisição de Instrumental
Técnico, publicada no "Diário Oficial" da Guanabara, Parte I,
Fls. 4.206, de 17 de março de 1964.

DMAP — 16/64 — RelaUva à aquisição dc Aparelhagem e
Instrumental Técnico, publicada no "Diário Oficial" da Gua-
nabara, Parte I, Fls. 4.2M, de 17 de março de 1964.

Estado da Guanabara, 23 de março de 1964. — DORA
EDNA NBLLI PINTO, Chefe da Seçto de Compras, — OI-
RALDO ANTUNES DE SOUZA, Chefe do DMAP. WX5
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MENSAGEM DO ABONO VAI AO CONGRESSO
Facultativo
o ponto em
todo o País

O presidente da Ropúbll-
ca assinou, ontem, ato que
considera facultativo o pon-
to nas repartições federais,
hoje c amanhã. O governa-
dor Carlos Lacerda também
decretou ponto facultativo,
liojc e amanhã, nas reparti-
ções estaduais, abrindo cx-
ccção para a Pagadorla da
Secretaria de Finanças, que
funcionará normalmente pa-
ra o pagamento dos funcio-
nárlos do lote 15, cujas re-
partições estão localizadas
em Santa Cruz c Campo
Grandes

Não haverá
reforma do
Ministério

O presidente da Re-
"iblica, 

segundo fontes
utorizadas, não cogita

de reformar ou modifi-
car o seu ministério. Tal
reforma ou modificação
não teriam, no momento,
nenhuma vantagem po-
litica ou administrativa

para o governo. Só po-
deria perturbar a obra

que vem realizando.

Êxodo nos dias santos
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Sáo inúmeras os pes*
soas çue vêem na Sema-
na Santa uma oportuni-
dade para lazer uma
pausa de Rio de Janeiro.
A maioria por saber que
o Rio, como todas as co/-
sas amadas em excesso,

precisa, de vez em quan-
a*o, estar longe — um
pouquinho que seja —
para que esse amor ga-
nhe novos e inexplicá-
veis alentos. Outros, tal-
vez, pensem em esquecer
a cidade em que sofrem

e vão buscar, dentro Je
si, atávicas vocações
campestres. Proclamam,
então, as vantagens da
vida calma e saudável
das cidadezinhas do in-
terior. A gravidade dis-
so, entretanto, está sò-

mente na intensificação
do tráfego nas rodovias
federais, porque o Rio
sabe que todos estarão,
inexoravelmente, de vol-
ta na segunda-feira, jun-
tamente com os desliga-
mentos de circuito de
energia.

DEPUTADO PREGA A Documento Marinha
DEFESA DO REGIME

BRASÍLIA (Sucursal) —* O depu-
tado Perachi Barcelos (PSD-RS), fa-
lando ontem na Câmara declarou, res-
pendendo a uma pergunta do sr. Fer-
nando Santana (PSD-BA), que não do--
fende, "mas não excluo a possibilidade
de, diante de um golpe, instalarmos o
Congresso em qualquer outro lugar em
defesa do regime. O Congresso acima
da fixação de Brasília, acima dos inte-
rêsses de Brasília, tem que ser colocado

por todos nós como a sobrevivência do
regime democrático".

Prosseguindo disse o sr. Perachi
Barcelos que não era contra a prega-
ção do sr. João Goulart em favor dc
várias reformas. Estranhava, sim, que
antes de coordená-las e enviá-las ao
Congresso e ali sentisse a reação de se-
nadores e deputados, fosse para a praça
pública anunciá-las e duvidar, implici-
tamente, que o Congresso as votasse.

— "O clima de ameaça, de
inquietação, de tentativa de
obstrução da marcha demo-
crática — declarou — im-
punha que os partidos viés-
sem, desde já, dizer aos que
pretendem trancar a marcha

Para os duvidosos da nos*
sa democracia disse que duas
convenções já lançaram seus
candidatos. Dois candidatos
foram oferecidos à escolha e
deliberação do eleitorado bra-
sileiro. Outras virão. Quan-

A esta altura o sr. Fer-
nando Santana interveio pa-
ra indagar em que circuns-
tânclas imaginava que o Con-
gresso não funcionaria mais
em Brasília, e o orador res-
pondeu que no Riò Grande
do Sul, há pouco, fora infor-
mado por elementos da Poli-

Dialogaram, então, o sr.
Peracchi Barcelos e o sr.
Fernando Santana. O ora-
dor disse que numerosos
deputados no caso da "bar-
ragem" não seriam retidos
aqui como ratos em ratoei-
ras,. "porque estamos prevê-
nidos. Muitos estariam em
condições de instalar imedia-
tamente o Congresso em
qualquer outra parte do
Pais.1'

Os srs. *óltimo de Carva-
lho, João Herculano, Valério
Magalhães e outros interfe-
riram nos debates em torno
das razões da propalada mu-
dança da Capital de novo
para o Rio ou da transfe-

Reportando-se ao eomiclo
do dia 13 último, o sr. Pe-
rachi Barcelos afirmou que
no comparecimento à con-
centração também erraram
os ministros, inclusive os do
PSD, que infringiram o pro-
grama e princípios do Far-•tido.

Lembrou que o presidente
da República já impediu duas
vezes a votação de projetos de
reforma agrária e até de re-

O sr. Fernando Santana re-
toalt-tt as acusações tio sr. Pe--
rachi Barcelos e acentuou que"estamos ralmente vivendo
uma época de grandes e ter-
riveis equívocos e que toda
essa onda de defesa das ins-
tituições ameaçadas não
t> nada mais nada menos

Inquietação

do regime que não aceitam,
de forma alguma, a conduta
do governo federal que, a
pretexto das reformas que
realmente se fazem necessá-
rias, pretende, dividindo a
opinião pública brasileira e

Candidatos

to aos inseguros do regime
contou que conversando com
um jornalista sóbre seu de*
sejo de apresentar alguns
projetos na Semana Santa, o
periodista para sua surpresa
lhe indagou se ainda pensa-

Barragem

cia Civil e do III Exército do
próximo isolamento de Bra-
silia que iria ao extremo de
barrar, se preciso, a saida
dos deputados —• "isolamen-
to, evidentemente, que já
estava quase caracterizado
pela ausência do Poder Exe-
cutivo na Capital Federal.

Golpe

rència do Congresso. O sr.
Perachi Barcelos prosseguiu
no seu debate dizendo que"tudo isso são conseqüências
do atual estado de coisas, da
própria conduta do presi-
dente da República, que
timbra em praticar atos quo
ferem as prerrogativas desta
Casa, timbra em querer des-
moralizar o Congresso pe-
rante a opinião pública. E
já que comete esse profundo
erro, a menos que esteja
seguro de que tem um dis-
positivo capaz de golpear o
regime, fechar esta Casa e
implantar a ditadura sob
seu tacão, é melhor que não
se descuide, porque o dispo-

Comício

forma da Constituição. E aln-
da recentemente mandou o sr.
Doutel de Andrade dizer ao
sr. Tancredo Neves que se o
PSD votasse o projeto Aniz
Badra, os ministros do parti-
do seriam corridos do govêr-
no. E' vexatória a informação
mas é verdade. Foi publicada
por todos os jornais e não foi
desmentida ainda, diz o depu-
tado. Afirma que é a favor do
projeto, votaria por éle e as-

EqUIVOCOS

do que o desvio_. d.elibe-
-rado do uma polemicai que
está em torno de se mudar ou
não, a estrutura do Pais, para
outro campo, outra área, pois
a verdade é que várias propo-
sições sobre o voto do analfa-
beto e de praças, reforma
agrária e outras ficaram vários
anos paradas nas comissões

estimulanlo a luta de cias*
ses, implantar em nosso Pais
um regime de exceção, não
se sabe se de esquerda ou de
direita, nem o presidente da
República nem os seus fiéis
seguidores."

va que houvesse tempo..."Retryquei que sim. Em Bra-
silia ou fora de Brasília, on-
de quer que o Congresso es-
tivesse funcionando como
coordenador da sobrevivên-
cia do regime democrático."

Sim. do presidente da Repú-
blica, dos ministros de Es*
tado, inclusive ministros do
meu partido, dois deles que
só vieram para influenciar
na escolha dos novos diri*
gentes da Mesa da Câmara,
depois de uma ausência de
cinco meses."

sitivo de S. Exa. pode ser
muito bom na cúpula, mas
não terá condições para con-
verter o Ex-ircito, a Marinha
e a Aeronáutica em guarda
pretoriana e nem em ele-
mentos capazes de manchar
as tradições das Forças Ar-
madas brasileiras."

O sr. Valério Magalhães
achou que, pelo vazio de
Brasília, até as empresas ci-
reas, além do presidente e
ministros sempre ausentes,
são culpadas, ppis oferecem
passagens de graça aos con-
gressistas, "impedindo-os as-
sim de cumprirem o seu de-
ver permanecendo na Capi-
tal Federal".

sim espera que seus correli-
gionários o façam e possam
aplaudir seus três ministros
quando em seguida à sua apro-
vação, forem enxotados pelo
sr. João Goulart. Houve no-
vas Intervenções, inclusive da
Mesa, tendo o orador informa-
do que pretendia falar sobre
a Petrobrás e a desapropria-
ção das refinarias partícula-
res, o que fará em outra opor-
tunidade.

que náo desejam a mudança
da politica do Pais. Mas, a
realidade nacional não podeser mais escondida, tal a mi-
séria crescente do povo. Re-
formas de base virão. Cumpro
ao Congresso estudar as su-
gestões do presidente da Re-
pública, para que aconteçam
da melhor maneira possível."

secreto
de Castelo

Empresta-se a maior impor-
tancia, nos meios políticos e
militares, ao documento reser-
vado que o general Humberto
de Alencar Castelo Branco,
chefe do Estado-Maior do
Rxército, enviou aos oficiais-
generais que lhe são subordi-
nados.

O teor do referido documen-
to, enviado àqueles chefes mi-
iitares na última sexta-feira,
é mantido sob o maior sigilo,
sabendo-se apenas que éle tece
considerações sóbre o momen-
to político nacional. Acredi-
ta-se. em diversos setores mi-
Iitares, que o pronunciamento
do chefe do Estado-Maior do
Exército terá nessas próximashoras profunda repercussão. E
mais: cópia do documento re-
servado do general Castelo
Branco já sa encontra em
mãos do presidente da Repú-
blica.

prende
mais três

Mais três praças da Marinha
de Guerra, ligados á Associa-
ção dos Marinheiros e Fuzilei-
ros Navais do Brasil, foram re-
colhidos, na tarde de ontem, ao
Presidio do Corpo de Fuzilei-
ros Navais: marinheiros Ronal*
do Gomes Araújo (2.° secreta*
rio) e Antcro Francisco da
Silva, c o cabo Raimundo da
Costa.

Esses militares, que integram
aquela diretoria, praticaram
atos de indisciplina, por oca*
sião de assembléia na sede do
Sindicato dos Bancários, Ain-
da esta semana, novos mari*
nheiros deverão ser recolhidos
para cumprimento da pena de
dez dias, imposta pelo coman*
dante do 1.° Distrito Naval,
por determinação do ministro
da Marinha.

GOVERNO ENCAMPARA
HIDRELÉTRICA NO ES

O presidente João Goulart vai determinar a en-
campação da Central .Brasileira de Energia Elétrica,
subsidiária da "Bond and Share", que atua em vasta
região do Estado do Espírito Santo. Essa declara-
ção foi feita à reportagem, ontem, pelo governador
Francisco Lacerda Aguiar, após ser recebido pelo
presidente da República em audiência especial no
Palácio Laranjeiras.

Salientou o governador ca-
pixaba haver solicitado ao sr.
João Goulart essa medida, que
vem sendo insistentemente re-
clamada pela população das ci-
dades servidas pela referida
empresa, inclusive a de Ca-
choeiro do Itapemirim, que é
o maior centro industrial do
Estado, depois da Capital.

URGÊNCIA

O gov. Lacerda Aguiar, dis-
se ainda, ter feito sentir ao

presidente da República a ur-
gência da encampação, visto
que já se esboça, na área ser-
vida pela referida empresa, um
movimento para a paralisação
total das atividades normais,
forçando aquela medida. O
presidente Goulart, que na oca*
sião do encontro se achava cm
companhia do ministro Olivei*
ra Brito, das Minas e Energia,
prometeu — segundo informa-
ções do governador capixaba— tomar as providências neces-
sárias com a urgência recla*
mada.

ALTERADO CRITÉRIO
PARA REDESCONTOS

A notícia de que a Carteira de Redescontos do
Banco do Brasil, por determinação do presidente dai
República, havia paralisado as suas operações de
redesconto e-financiamento à indústria nas praças de
São Pr.ulo, Guanabara e Minas Gerais, foi Ontem des-
mentida, com ênfase, por fonte do Gabinete da Dire-
toria da Carteira.

O que houve — e se pres*
tou à exploração alarmista
com fins políticos — foi me-
dida de rotina que avocou
à Diretoria o deferimento
final das operações propôs-tas nas praças de São Paulo
e Rio Grande do Sul, que
já na próxima segunda-fei*
ra-, segundo a mesma fonte,
terão tramitação normal
dentro desse critério centra*

lizador. Enquanto o porta*
voz da Carteira de Redes*
contos avançava essas decla*
rações, em São Paulo o sr.
José Felisati, subgerente,
ali, do Banco do Brasil, de-
clarava à imprensa que- até
o momento nao recebera ne-
nhuma comunicação da ma-
triz sóbre redescontos, nem.
mesmo a noticia da modifi*
cação do critério de deferi*
mènto.

A mensagem do presi*
dente da República sóbre
o abono de cem por cen*
to ao funcionalismo fe*
deral será encaminhada
ao Congresso Nacional na
próxima segunda-feira,
dia 30. A informação foi
prestada pelo chefe da Ca*
sa Civil da Presidência da
República, ontem, a este
jornal, no Palácio das La*
ranjeiras, depois de o sr.
Darci Ribeiro haver des*
pachado com o presidente
João Goulart. Explicou
que o aumento dos servi*
dores civis e militares não
pode ser feito por decre*
to, "porque é necessário
pedir recursos ao Legisla-
tivo".

PAGAMENTO

O chefe da Casa Civil disse
que manteve contato com o
consuitor-geral da República,
er. Valdir Pires, e, pela impôs*
Blbilidade de dar o abono por
decreto presidencial, o sr. João
Goulart determinou pagamen-
to imediato da diferença aos
servidores da União que ga*
nham menos de CrS 42 mil
(salário-minimo), Lembrou
que nove classes do funciona*
lismo serão fundidas num só
padrão, com o novo mínimo,
quebrando a hierarquia que
precisaria ser mantida.

. SOLUÇÃO

Com o encaminhamento da
mensagem do presidente, na
próxima semana, dependerá
do Congresso a solução do au*
mento de salários e o reenqua*
dramento dos servidores pú-
blicos federais.

O reenquadramento visa es-
peciaimente . atender às cate-
gorias de nível universitário e,
também, estimular o regime
de trabalho e tempo integral
para o aperfeiçoamento do
pessoal do Serviço Público Ci-
vil, a fim de possibilitar maior
eficiência na ação dos órgãos
federais.

Deputado critica

BRASÍLIA (Sucursal) —
Em continuação às críticas do
deputado Lourival Batista
(UDN-SE) sobre o modo de a
União conceder abono provisó*
rio de cento por cento aos ser*
vidores públicos, depois rere*
rindo-se ao aumento pleiteado
por civis e militares, na Cá-
mara Federai, ontem, o depu*
tado Laert Vieira (UDN-SC)
disse que o governo coloca o
Congresso em falsa posição
perante o povo. "A Presiden-
cia da República informa que
será baixado decreto concedeu-
do o abono até que o Congres-
so decida sobre o aumento a
ser concedido aos servidores.
Quem lê a noticia, julga logo
que o Congresso entrava o
trâmite da mensagem, que, no
entanto, até hoje não deu en-
trada na Casa.

POSIÇÃO

Adiante, o sr. Laert Vieira
lembrou que "anunciando abo-
no de cento por cento o go*vêrno limita o campo de ação
do Congresso, que não poderáconceder niveis inferiores àque-
Ia percentagem, com intuito
evidente de Incompatibilizá-lo
de todas as maneiras". Estra*
nhou que o governo não diga
de que modo obterá os recur-
sos para esses novos ânus de
trilhões, "que agravarão ain-
da mais a inclemôncia da in-
fiação".

— Ê preciso que todos saibam
que o governo não está bus-
cando solução para o probie-ma de toda esta gente; o queestá, fazendo é agravar ainda
mais as combalidas finanças
do País, disse o parlamentar.

CRÍTICAS

O deputado Lourival Batis-
ta criticou o governo por não
haver enviado ainda a mensa-
gem propondo o abono. Expii-
cou que a União remetera o
novo Código de Vencimentos e
Vantagens dos Militares, a 4
de dezembro-dtf-*na_findo. A
matéria foi distrlbuidaãire-te.
missões, imediatamente, e a 21
de fevereiro foi solicitada ur-
gência, mas não pôde ser vo-
tada por falta de quorum. "Os
líderes do governo decidiram
abandonar o Código, preferin-do a urgência para a anistia
dos sargentos de Brasília."

O deputado ultimo de Car-
valho (PSD-MG) congratulou*
se com o presidente da Repú-
blica, "pela intenção de con-
ceder o abono", lembrando queo beneficio deverá ser extensi*
vo aos funcionários do Legis*
lativo.

JG ASSINOU DECRETO
TARELANDO ALUGUÉIS

O presidente João Goulart assinou ato fixando
normas para a execução do decreto de tabel&mento
dos aluguéis de imóveis, que entrará cm vigor tio
logo seja publicado no Diário Oficial. Segundo o ato.
que dá ao Comissariado dc Defesa da Economia Popu.
lar o papel de fiscalizador da matéria, ficam exclui*
das do tabelamento as hp.bitaçôes de alto luxo, ai
residências em chácaras c sítios da zona urbana o
suburbana, as mansões e as residências de área supa.
rior ?. 120 metros quadrados.

Afirmando que o ato do presidente da Rcpti.
blica deu vida ao texto da Lei de Economia Popular,
e que a Lei beneficiou os afortunados construtorot t
proprietários de imóveis, a Comissão Especial, justi.
ficando o tabelamento dc aluguéis, apresentou m
ministro Abelardo Jurema um projeto de regulo»
mentaçáo.

Justificação
"Senhor ministro: A Comis-

são encarregada de elaborar o
piojeto de Tabelamento de
Aluguéis, Já convertido em
decreto pelo presidente João
Goulart, vem, por determina-
çáo de V. Ex.", apresentar o
pt ejeto de sua regulamenta-
çáo. 2.° — A repercussão, na
opinião pública, do decreto
que tabelou os aluguéis, foi
plenamente favorável, supe-
rondo, mesmo, a expectativa
mais otimista. 3." — Tam-
bém, nos meios jurídicos, vá-
rios são os pronunciamentos
de apoio à medida pelo seu
conteúdo social e humano, em
perfeita consonância com as
mais sentidas e Justas retvin-
dicações do povo. 4.° — O
Congresso Nacional declarou
livres os aluguéis pela Lei n.°
1.300, de 1950,' dispondo, poroutro lado, através da Lei n.°
1.521, que trata de assuntos
concernentes à economia po-
pular, que as disposições re-
íerentes à locação de imóveis
as tomariam inoperantes sem
a necessária regulamentação.
5.° — O ato do presidente da
República, ao tabelar os alu-
sueis, deu vida ao texto da
Lei de Economia Popular, por
que dela decorre. 6." — Mes-
mo que se admita, para argu-
mentar, que a liberdade de
alugar imóveis possa ter con-
corrido para incrementar a
construção de moradias, de
que serviu o aumento do nu-
mero de habitações, se os seus
preços se tornam inacessíveis
a maioria dos pretendentes?
7." — A verdade é que a lei
beneficiou os afortunados
construtores de imóveis, queos mantém fechados sem que
precisem de morar, em favor
da especulação. 8." — Esta-
mos, pois, diante de um fato
social — o preço da habitação
está divorciado da capacidade
econômica das populações ur-
banas, e gerou a crise que ai
está, gritando, de norte a sul
do Pafs. 9.° — O direito nada
mais é do que a expressão
positiva ou negativa da ativi-
Cadê ou do comportamento
tocial do homem. O tabela-
mento constitui-se, assim, nu-
ma viva expressão do Direito,
tanto mais legítimo quantomais necessária se faz sentir
uma norma de conduta que
permita uma decente coexis-
tencia social.

A Lei de Economia Popular
funda-se em texto expresso
da Constituição, como, tam-
bém, na Lei Magna se funda
o direito regulamentar que se
exerce por melo de decretos do
Executivo.

Assim, quer quanto to mu
(Ontcúdo, quer quanto á tut
forma e à sua origem, o do
cretc de tabelamento const!»
tul um diploma a que sòmeo*
te o Interesse ferido, o d*j-conhecimento da hermenêutt*
ca, o vaso da oposição, po*(icm negar validade. Aliás, oiepositores do decreto de tabe»
Jumento de aluguéis esquecem
o texto do art. 1.» da Lei Dele.
gada nò° 4, de 26 de setem*
bro de 1962. que dispôs: "A
União, na forma do art. 141Ca Constituição, "fica autori.
zada a Intervir no dominlo
econômico" para assegurar alivre distribuição de mercado-
rias e "serviços essenciais" soconsumo e "uso do povo", noi
limites fixados nesta lei"...

Na realidade, a locação dt
imóveis é um serviço, da mes.
ma categoria do serviço dt
pessoa. O Direito Romano,
fonte do nosso Direito, na lo*
cação, inclui três categorias:
a LOCATIO REI c a L0CATI0
OPERANDUM c a LOCATIO
OPERIS FAGIENDI - tudo é
serviço. A LOCATIO REI, a lo«
cação das coisas, é serviço ti»
sencial, o da habitação, pel»
qual o proprietário — LOCA*
TOR — cede o uso e gozo dt
uma coisa a outrem, mediantt
um certo aluguel. O fato de t
LOCATIO OPERANDUM ter
constituído um ramo distinta
do Direito não invalida a equi*
paração de todas as espécies
de locação como serviço, pario efeito de serem abrangida
pela FIXAÇÃO DE PREÇOS.

Evidentemente, um setor es*
sencial à economia humana,
um elemento imprescindível I
vida do homem, que é a habi*
tação, não pode permanecer
fora da tutela do Estado, foi*
ç.ido pelas circunstâncias a in*
tervir na esfera econômica, sob
pena de se criar o caos social,

A habitação ao alcance dl
povo, por meio do tabelamento
dos aluguéis, a ninguém escapa
que seja uma conseqüência ne*
cessaria da época do desajusta*
mento social em que vivemos. 0
afluxo das populações às cida*
des, provocando á carência an*
gustiosa de habitação, o espH
rito dc ganância a prevalecer*
se dos fatores sociais referi*
dos, obrigam o Estado no uso
de atribuições legais a intervir
a favor do povo. .Visando a ta1
cilitar a tarefa do tabelamento,
esta comissão tem a honra dl
oferecer as sugestões de sul
disciplina atendendo-se a ex*
pedir normas que atinjam oi
prédios que realmente sirvam
à habitação popular e faciii*
tando os trâmites de ação dol
inquilinos".

PSD AJUDA PTR NO
COMÍCIO DO DIA 19

BELO HORIZONTE (Sucursal) — O PSD dever*
colaborar com os organizadores do comício de 19 de
abril, nesta Capital, que terá a presença do presi*
dente João Goulart. A comissão manteve entendi-
mentos com a bancada do PTB, ontem, presentes o
presidente do diretório municipal do partido e mem*
bro do Executivo municipal, sr. José Raymundo, os
dirigentes do CGT e do Comando Estadual dos Tra*
balhadores, respectivamente srs. Clodsmith Riani e
Sinval Bambirra.

O sr. Tancredo Neves ficou incumbido de coorde-
nar o comício, na área pessedista, e o representantt
do PSD deverá discursar.

gas e Jânio Quadros. Mas ela
I grande demais e os organt
zadores temem que não coi*
sigam enchê-la. Depois pensou-
se na praça da Feira de
Amostras (Praça Barão do Rio
Branco), que é pequena, mas,
em caso de grande afluência,
permitirá que o-povo se es*

Sraie pelas avenmas Santos
lumont, Afonso Pena e Para-

ná, dando boa impressão dl
comparecimento.

FÓRUM

A Federação das Indústrias
de Minas também antecipou
para o dia 19 a abertura do
Fórum da Legalidade, para co*
incidir com a data do comi;
cio. O objetivo da entidade »
ouvir os pronunciamentos dos
candidatos à presidência da
República sóbre a situação
brasileira. . _

A diretoria da FIEMG tem
como certas as presenças dos
srs. Juscelino Kubitschelc,
Carlos Lacerda, Magalhães Pin*
to e Ademar de Barros, qu«
deverão expor suas idéias »
travar debates com as classes
produtoras.

Também foram convidado!
pela Federação os srs. Auro
Moura Andrade, presidente do
Senado e o mar. Eurico Gas*
par Dutra, que ainda não con-
firmaram suas presenças. Co*
missão de 5 industriais reu-
ne-se diariamente na sede da
entidade para cuidar dos pre-
parativos do Fórum, convite»
aos conferencistas, industrial!
de outros Estados, e assuntos
'•nrrelatos.

COMISSÃO

Foi criada comissão central
que se encarregará da organi-
zação do comício, formada pe-lo sr. Feliciano de Oliveira, li-
der da bancada do PTB, pre-feito Jorge Carone Filho, depu-
tado Silvai Bambirra, do CET,
vereador Geraldo Pereira So-
brinho, e o representante dos
estudantes universitários. Ha-
verá comissões de transporte
Interior, faixas, financeira e
de propaganda. Para trazer a
Belo Horizonte o maior nú-
mero de pessoas os interessa-
dos terão trens e ônibus gra-
tuitos.

Os organizadores do comi-
cio informam que os ministros
deverão acompanhar o presi-
dente João Goulart e que não
será tomada nenhuma medida
especial de segurança. Tam-
bém comparecerá o governa-dor Magalhães Pinto.

INAUGURAÇÃO

rttes de comparecer ao co-
micio, ó presidente da Repú-
blica deverá inaugurar nesta
capital obras municipais e as-
sinar atos, entre eles o queconcede recursos Iniciais às
obras da Siderúrgica do Vale
do Rio Paraopeba.

LOCAL

Desconhece-se ainda o local
do comício. A principio, pen-sou-se na Praça da Estação,
onde já falaram o brigadeiro
Eduardo Gor"?s Getiílio Var-



HtKMDl.N'1 K

HIOMAR MONII IODH* BITTENCOURT

DOUTOS
M. MULO RUM Correio da Manhã

¦OMMMI INIMMn
OSVALDO PIRALTft

anim
HtUO OAMUAO DE

ati*i<* o*»»** mtn, «ti 2.* Caderno — lio do Janeiro, Qulnti-Felra, 21 it Março dt 1M4 N.* Il.ltl - ano Lxm

Flagrantes
de J.* J. & J.

Receita
Será um diplomata

finlandês o mediador
encarregado de desças»
car o abacaxi de Chi»
pre. Possivelmente re»
ceitará uma sauna ge»
ral para gregos e tur»
cos, a fim dc eliminar
definitivamente ódios
e ressentimentos.

Landopê
0 país parece um

vasto campo de mano»
bras, tal o número de
marchas que todos os
dias se anunciam. Do
terreno das idéias pas»
samos para o sistema
do landopé cívico. O
negócio agora é na ba»
se da infantaria. De
preferencia, com jeitão
de procissão.

lumzum
última fofoca politi»

ca: o lá de cima anun»
ciará, no Sábado de
Aleluia, a encampação
do Sacha's e do Bife de
Ouro, que receberão
respectivamente o no»
me dc Cantina do Ju»
rema e Inferninho do
Dante. Esta última de»
nominação seria cari»
nhosa homenagem ao
cristão novo do Copa:
o marechal sindical
Dante Pelacani.

Valorização
Brigitte Bardot com»

prou apartamento no
Alto da Boa Vista. Se»
gundo um corretor, a

operaçSo imobiliâ-
ria valorizou em 30%,
pelo menos, os imóveis
localizados nas proxi»
midades do ninho ca»
rioca de BB.

VAnefofoca
Para um grupo que

discutia, ontem, na por»
ta do Clube Naval, a

. Marinha "já se acha
cm estado de potem»
kin". Falta só a rebe»
liâo levantar sua ân»
cora.

Infratora
Inconformado com a

cupidez de uma ma»
riposa copacabanense,
um cidadão plantou um
comicio nas vizinhanças
do Bolero, ameaçando
denunciá-la aos coman»
dos do Ministério da
Justiça. E ameaçava
em altos brados: —
"Ou você toma jeito ou
ainda vai parar na Ilha
das Flores."

Retorno
O general Bertoldo

Klinger saiu dos seus
cuidados para encabe-
çar um manifesto dos
generais da reserva sô»
bre a situação politica
nacional. O jornalista
Mazzei Guimarães, de
São Paulo, aposta como
o referido manifesto
foi redigido naquela
ortografia de que o"General Klinger" era
campeão: "De centine»
Ia, kontra o ko-
missio..."
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A mística Shulamith Yaari está afastada dos
palcos desde "Victor ou As Crianças no Poder"
e comenta assim: "No Brasil há falta de agen-
tes teatrais, as artistas têm que sorrir, conver-
sar, enfim temos que ser relações públicas de

nós ,mesmas"
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Quando os evangelistas fa-
Iam da última cela referem-se
ao primeiro dia dos Azlmos, de*
signando a quinta-feira à tarde.
Segundo os judeus o dia conta-
va-se de sol-pôr a sot-pôr. A
sexta-feira começava ao entar-
decer de quinta. Foi, pois, na
quinta-feira, que o Mestre man-
dou Pedro e João preparar no
andar superior duma casa, que
lhes designara, o lugar onde de-
viam comer a Páscoa. Ao cair
da noite, por toda a primeira
vigília que vai até as nove ho*
ras, velo o Senhor com os dis*
cípulos e deitaram-se, ao uso
oriental, em pequenos leitos dis-
postos em torno da mesa. Foi na
Páscoa, centro de toda vida re-
liglosa do povo judeu, que o Se*
nhor dos Apóstolos Instituiu a
Eucaristia, perpetuando-Se atra*

vês dos sacerdotes. Hoje i uma
ias festas magnas da Igreja.
Dentro da tristeza da Semana
Santa, a Igreja se alegra no dia
de hoje. "Este ê meu corpo. Tô*
das as vezes que fizeres Isto
Jaze-o em memória de mim".

E chegada a hora, pôs-se
(Jesus) à mesa, e com êle os
doze Apóstolos. E disse-lhes:
"Tenho desejado ardentemente
comer convosco esta Páscoa,
antes de sofrer; porque vos dl-
go que não mais a comerei, até
que ela se cumpra no reino de
Deus." E, depois de tomar o
cálice, deu graças e disse: "To*

mal e distribuí entre vós, por*

que vos declaro que não tor*
narei a beber o fruto da vida.
até que chegue ao reino de
Deus." E depois de tomar o pão,
deu graças, e partiu, e deu-lho
dizendo: "Isto é meu corpo, que
é dado por vós; fazei isto em
memória de mim." (Tomou) da
mesma sorte o cálice, depois de
cear, dizendo: "Este cálice é o
Novo Testamento em meu san*
gue, que será derramado por
vós. Entretanto, eis que a mão
que me há-de entregar está à
mesa comigo. E, na verdade, o
Filho do Homem vai, segundo o
que está decretado; mas, ai da-
quele homem por quem será en-
tregue!" E, eles começaram a
perguntar entre si qual deles se-
ria o que haveria de fazer talcoi-
sa. E, levantou-se também entre
eles uma contenda sobre qual dê*

tes se devia considerar o maior,
Jesus, porém, disse-lhes: "Os

reis das nações dominam sôbrt
elas. e os que têm autoridade
sobre eles chamam-se bsnfeito»
res. Não assim' entre vós; mas
o que entre vós é maior, faça-sê
como o menor, e o que go*
verna, seja como o que serve.
Porque, qual é o maior: o que
está sentado à mesa ou o que
serve? Não é maior o que está
sentado à mesa? Pois eu estou
no melo de vós eemo um que
serve; e vós sois o que tendes
permanecido comigo nas minhas
tributações. E por Isto eu pre*
paro o reino celestial para vós,
como o meu Pai o preparou pa»
ra mim, para que comais e be*
bals à minha mesa, no meu rei*
no, e vos senteis sóbre tronos a
julgar as doze tribos de Israel.''

Incidente musical

A Itália não recebeu muito
bem a representação do coro
do exército soviético, que atu»
almente excursiona por jêsta
pais. Durante a execução, da
parte artística do programa, os
soldados foram muito aplau»
didos, porém quando eles en»
toaram o- canto italiano "ban»

deira vermelha" além de vaia
receberam vários pães na ca»
beca. Os revoltados resolve»

Vitrina

DESCOBERTA CIENTÍFICA
CONTRA HEMORRÓIDAS!

NOVA SUBSTÂNCIA REDUZ HEMORRÓIDAS SEM OPERAÇÃO -
ELIMINA A IRRITAÇÃO - ALIVIA A DOR

Após 7 anos dc pesquis»,-cien-tostas de-um famoso laboratório
encontraram uma substância de.
sito poder cicatrizante e cura»
tivo; o FRP.

.•EjPtticncias constataram que o
fW exerce ação rápida e eficaz
J")j tratamento das hemorróidas,'«duzindo-as e aliviando a dor
Jogo após a primeira aplicação.
Graças à sua capacidade de dar

is células respiração total, o FRP
renova os tecidos, eliminando,
por êsse processo cicatrizante,
toda irritação, razão pela qual
recebeu o nome de Fator Res-
piratório da Pele (FRP).
Devido is suas qualidades, O
FRP foi adicionado ao Prepa-
rado It, medicamento contra
hemorróidas, como um elemento
a mais na sua fórmula, além da
Vitamina A, do Óleo de Fígado

de Cação e do Nitrato Fenil?
Mercúrico, que. já proporcionam
melhoras acentuadas.
O Prtparado H tem se maa-
tido eficiente até nos casos crô»
nicos de pacientes que sofriam
hi mais de 10 ou 20 anos. O
Preparado H i encontrado nas
farmácias, em tubos com aplica-
dor especial ou em supositórios
(caixas com 10 unidades embi-
ladas individualmente).
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ram lembrar-lhes a atual falia
de trigo na Rússia. A policia
interveio e prendeu umas vin»
te pessoas que íoram logo em
seguida postas em liberdade.

Fogo no manicômio

Um violento incêndio des»
truiu o hospital neuropsiquiá»
tricô 'de Bordéus, França, cau»
sando pânico entre os 4.000
loucos internos. A evecuação
do local causou cenas drama»
ticas. Entretanto, não houve
vitimas.

Homenagem
a Beham

Uma multidão concen-
trou-se na Igreja do Sagra»
do Coração, em Dublin, para
assistir os funerais do dra-
maturgo Brendan Beham.
Estavam também presentes,
o chefe da Casa Militar co-
mo outras autoridades civis
e militares. A Irlanda pres-
tou enorme homenagem a
um dos maiores representan-
tes de sua cultura e parti»
cularmente de seu teatro.

Luta contra jaguar Fúria de tigres

Encontra-se hospitalizado
com ferimentos no rosto, pes-
coco e braços um caçador
que teve que enfrentar um
JAGUAR a punhal. O ani-
mal, perseguido pelos ca-
chorros, escondeu-se sóbre a
folhagem de um galho numa
floresta da Argentina, e sal-
tou sobre o cavalo do caça»
cor, derrubando-o no chão.
Dai em diante, a luta foi
corpo a corpo, sendo a vitó»
ria do caçador na nona fa-
cada, depois de uma série
ds dentadas e arranhões.

O tempo esquentou em Pa-
ris num espetáculo de circo,
quando três tigres, irritados
com as chicotadas, investi»
ram contra seus dois doma-
dores em plena arena. Am*:
bos, gravemente feridos, fo-
ram conduzidos ao hospital
mais próximo.

Monstro do lago

Deverá ser finalmente es-
elarecido o mistério do
monstro do lago Lochness,

caso não fracassem as expe-
riências de oito estudantes
de Essex que decidiram se
dirigir ao local munidos de
excelente material eletrôni»
co, aparelhos especiais para
perceber animais anfíbios e
projeto res subaquáticos.
Eles pretendem verificar de
uma vez por todas, se o
monstro sai mesmo para se
esquentar ao sol, como afir-
maram alguns jornalistas ir-
landeses em agosto passado.

Sapato e chuveiro
Tem feito sucesso em Lon-

dres, na exposição Lar Ideal,
o stand brasileiro.. Os arti»
gos que mais têm atraide a
atenção são os sapatos de
senhoras, um chuveiro elé»
tricô (é bom lembrar que
inglês só toma banho de ba-
nheira) e uma torneira que
fornece água quente instan-
lânea. O balcão de café tem
servido entre 8.500 a 10.000
xicaras por dia.

Distração perigosa

Bandidos em Londres per»
deram 2.500 libras que ha-
viam roubado, porque se es*

queceram onde haviam es-
tacionado o carro em que de-
veriam fugir. 

'Depois 
de gol-

pear e derrubar os homens
no caminho e ainda embol*
sar o dinheiro do pagamento
dc uma firma inglesa, os
bandidos fugiram em direção
errada, e quando se deram
conta não mais puderam vol»
tar, por causa da plebe igna-
ra qüe já os perseguia aos
berros e de pau em punho.

Incêndio na TV

Embora isto pudesse acon»
tecer aqui, certos programas
bem mereciam ir para o ar
"em chamas", o fato ocorreu
em Caracas. Um incêndio de
quatro horas destruiu três
estúdios principais de uma
estação de rádio e televisão.
Os prejuízos elevam-se a ..
£30.000 dólares, e tudo indi-
ca que o incêndio tenha sido
causado por um curto-circui»
to.

Família grande
Um criador de gado d.e As*

túrias e um inspetor de po*
licia de Madri e suas respec»
tivas esposas, receberam um

prêmio eípecial por terem
criado as maiores familiu
da Espanha. A senhora Fer*
nandez Garcia teve 20 filhoi,
dos quais 18 vivos, e a se»
nhora Merino Garcia, tem 18.
Ambas as familias recebe*
ram 50.000 pesetas de re*
compensa.

Último dos
Charruas

O último dos Índios Char*
ruas, ao que parece com 150
anos, vive na província Ar*
gentina de Entre Rios. Don
Floro, como o chamam, qua-
se não fala castelhano e mo*
ia só num rancho humilde
no mesmo local onde resi*
diram seus antepassados.
Dois professores de linguis*
tica preparam-se para fazer '
um detido estudo com o velho
que continua a contar histó-
rias em seu dialeto para a
pequena população do local,
ç.ue ouve 'sem nada enten-
der.

Cabo submarino
Houve uma reunião em Tó-

quio de entendidos em comu»
nicações submarinas para ei»
tudar a instalação de um ca
bo que unirá o Japão & Indo»
nésia. O cabo deverá medir
10.000 quilômetros e unirá o
Japão a Formosa, Hong-Kong,
Filipinas, Vietnam do Sul, Tal»
lándia, Malásia e Indonésia. O
custo da obra é de 84 mil dó»
lares e será dividido entre ai
nações interessada.



CORREIO DA MANHA, Quintu-Feiro, 26 do Março do 1004 2.° Caderno

WMV i tá ¦> A ..:'<( "''" -*.*.'-.',• 
'' '¦ "*"•'.¦ ' ¦' ''¦' ''•- 

-' '".' 
?."•

n-iri—rirBTTfM_Mf_Hl7_BH -
Bfci_niifV_É^-J-?Hl lll H ¦^¦'¦^¦Tl

¦ wWmWÍWm™* ,«~?l-'YTVàmmmmmmmW:-'''\ \i

LUm m* mm\ ^^^^H_H

Hifn! I.'v mm\ < - < h3_£_JS_U_1_H_^* I
¦M m ¦¦¦ -A-mm '.-..¦ B^ I'¦ I ' _¦_¦'' P'_flH ' ' _i _¦ i . _¦ "V

P^^__P_i> ^1 __^ glb * ''^V
^*-H,'^_»s mnmm Mm\ Wtí ^mw

%-K i ml^^m 4m\ _-Ká_'<>>'¦<í_í_íi" 
''-P •

V* ^^__K t__^E__l "* '. JI mi ;<&iíi0í.'P :' V_k* _^B_I Í/W
HVT _HHp__^_^_B r J-i _^fc_'l^Br ^_B_j__i_Kt.«_i w9 V_B _tf ... ¦¦ í•'»' .-">-'¦*<!-',".^"- ,:_H ,_i »_^___«_j_a_jw _w ,_sl y

'¦ - __l _B' ' ¦

Greve
Guilherme Hupsel de Oliveira

Dc uns anos para cá, a
palavra Breve tem assumido
no mundo inteiro, notada-
mente no Brasil, quase queo significado de um estado
latente, tão freqüentes se
tornaram os movimentos que-clodcm sob as mais varia-
das formas, visando, geral-mente, a obtenção de direi-
tos negados. Sem a preo-

. cupação de dar ao assunto
t-m foco qualquer caráter¦ doutrinário ou filosófico, o

• que deixamos para os traia-
distas dos direitos humanos,

. valemo-nos da oportunidade
para recordar que as grevesnão constituem invenção de
nossos dias, como, talvez,
muitos pensem. Com efeito,
elas existem desde tempos
remotos, pois, mesmo nas
épocas cm que se exerceu
maior repressão, restava
: empre aos trabalhadores o
recurso de cruzar os braços,
abandonando o serviço, Con-
c!ui-se, assim, que as grevessão muito anteriores à orga-
nização de sindicatos, que,no mundo moderno, passa-ram a cuidar dos interesses
dos operários, defendendo-os
quando as relações com os
patrões se mostram confu-

..sas ou tensas. A História re-
. gistra que foi de movimen-
tos grevistas que surgiram' sindicatos, visto que a união' dos trabalhadores para a
luta de suas reivindicações
possibilitou o aparecimento
de um tipo do organização
mais duradoura.

NO MUNDO

A cessação de trabalho,

intelectual ou físico, me-
diante combinação préviaentre os operários, ia em
1842 surpreendia os dirigen-
tes da velha Inglaterra, com
o grande movimento grevis-ta ali iniciado como um pro-testo contra a redução de
salários. Movimento que. a
principio limitado, ganhou,depois, a adesão das massas-
Tempos mais tarde, em
1U05, era a Rússia que se
via sacudida por uma onda
dc greves, com os operários
exigindo melhores salários e
protestando contra suas con-
dições de vida. Na França,
por influencia da Frente
Popular, em 1936-37, desen-
cadearam-se greves cconó-
micas e políticas, através de
movimentos operários. Em
1A20, uma greve geral para-lisou completamente a vida
da Alemanha, determinando
o fracasso de um golpe de
Estado que parecia inevitá-
vel. Ainda, cm 1920, uma
grande greve foi deflagrada
pelos operários ingleses, con-
tra o apoio armado inglês
aos poloneses, então em
guerra com a Rússia. De
fundo econômico, a grevedos operários poloneses em
Poznan, em 1956, acarretou
graves repercussões politi-cas, chegando mesmo, como
se recorda, a se transformar
em levante armado, de trá-
gicas conseqüências.

NO BRASIL

Antes, sem muita reper-
cissão, foi no alvorecer do
século vinte que o.; movi-
rnentos grevistas adquiriram
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no Brasil maior amplitude,
tornando-se famosas as erc-
ves irrompidas em São Pau-
!o, nos idos de 1917. Nos úl-
timos anos, o balanço de
greves desencadeadas no
Pais tem registrado Índices
alarmantes, bastando lem-
brar que só em São Paulo,
o ano passado, ocorreram
mais de quatrocentas gre-ves. As estatísticas revelam
que nos últimos decênios
houve no Pais movimentos
de grande envergadura, in-
clusive diversas greves ga-rais, cm diferentes cidades,
chegando, mesmo, a abran-
ger Estados inteiros. Reco-
nhecido pela Constituição de
1946. com determinadas li-
mit ações impostas pela le-
gislação posterior, o direito
d'.- greve, ontem, como hoje,
anda na boca de muitos, co-
mo recurso extremo para o
entendimento do que lhes _
negado. Como se fora um
sinal dos tempos, as grevesso atrelam no calendário na-
cional e mundial, mobilizan-
do determinadas parcelas da
população, insatisfeitas, co-
mo publicamente demons-
tram, por sentirem no corpo
e na alma que nem tudo
anda certo neste mundo de
Deus, que o criou harmõ-
nico, com o Sol feito paratodos.

Vida
Cultural

CURSOS

CURSOS DE RELAÇÕES
HUMANAS — Estão abertas
as inscrições para o curso de
Relações Humanas e Públi-
cas, na Organização Univcr-
sal de Ensino, sob a direção
do professor Jorge de Frei-
tas. As aulas serão às segun-
das c quartas-feiras, às 19h.
Informações pelos telefones:
43-0209 e 23-6289 

VÁRIAS

| NOVO MEMBRO DA ATL— Foi eleito para a Acade-
mia Tcrcsopolitana de Le-
trás, onde ocupará a cadeira
n.° 22, dc que é patrono o
Barão do Rio Branco, o jor-
nalista Eurico de Oliveira,
diretor de "A Noite". -

ASSOCIAÇÕES
SINDICATO DOS .TORNA-

LISTAS PROFISSIONAIS —
Por ser sanlificado o dia de
hoje, quinta-feira, o expe-
cliente no Sindicato dos Jor-
nalistas Profissionais do Es-
tado da Guanabara obedece-
rá ao habitual horário de sá-
bado, isto é, das 9 às 21h.

| Bom dia,
RIO

SIROIO IITTINCOURT
I

O Máximo cm
Mediocridade (II)

(Oulrai "leias" da medltcrl-
dada nacional, manlnaal Cha*
véaa milenares, ditos • repeti.
daa por Iodai, daida o ano om
quo aa Inventou cuspir. Luga-
rti-tomunt qua ia perpetua*
ram na boca Ingênua do meu
povo a, nela, atravessaram ot
tampei, aportando, deflnltlvoi,
no cala da falta de Imagine-.o.

' Há, ho|e, multa colaa onvlada
por leltoree. Saibam, porém,
quo • tanto é Inesgotável o,
por conieqüêncle, voltaremoa
com nava o cuidada aelecio.)

Quem havia de dizer!...
Com efeito... /
Minha sina é sofrer.
Dá-mc tuas niãns.

VI com estes olhos, que a
terra há dc comer!...
Ninguém é de ninguém.
Meu amor! (auiplro)
Voei vai me desculpar, mas
o meu grande defeito é a
sinceridade...
Palavra de honra!...
Ninguém entende minha
arte.
o povo está nas ruas.
Coitado...
Imagine que os dois agora
vivem amigados!...
Náo me diga!...
Minha vontade c morrer.
Calma, calma, náo adianta
nada você ficar nervoso...
Que uva, rapai!...
Homem que é homem náo
chora.
Essa fotografia só falta fa*
lar!...
Folgo em sabé-lo...

O que os olhos não vêem o
coração não sente.
Queira me desculpar.
Eu não sei guardar ódio dc
ninguém...
Olhe, eu sou muito boa,
muito amiga, mas não me-
xam comigo que eu...
Quem mandou?!...
Quando meu filho crescer
há de ser tudo aquilo queeu não pude ser.
Meu mundo é você.
É Céu, c Sal, c Sul...
Trago o coração dorido...
Quem com o ferro fere, com
o ferro será ferido.
Nunca mais vou q u e r cr
amar ninguém...
Olhem, eu só vou accüá-la
de novo por causa dos nos-
sos filhos, senão...
Dabliú-dabliú... ú... ú...
Nesta vida tudo é efêmero.
Senhoras c senhores ouvin-
tes, boa noite!
... E acabamos dc apresen-
tar...
Ésse lídimo representante
do povo...
Vossa Excelência, c um

mentiroso!...
Eu se fósse você...
Pronto, não está mais aqui
quem falou!
Coração despedaçado.
Porque, de acordo com a
conjuntura sócio-econôn*'"a
atual...
Povo da minha terra, quan-
do eu fór eleito...
Olhou de soslaio.
Vou indo, carregando a mi-
nha cruz.
Em absoluto...
Adivinha quem está aqui?!...
Sai, se você é homem!
Sinal dos tempos.
Eu enxergo longe, meu
caro!
Os olhos, espelhos da alma.
Quem vê cara não vê co-
ração.
Luz dos meus olhos.
Fique de olho no 9.
Fique no 13.
Não saia dai!!!
Quando eu fechar rs olhos.
Abra bem os olhos.
Quanto o senhor ganha?!

—• O pior cego é aquele que
não quer ver.
olho por olho, dente por
dente.
Bem que eu avisei.
Vou-me suicidar!!!

Palavras Cruzadas
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PROBLEMA N.° 267
DE BADINO, NITERÓI, GB

CHAVES HORIZONTAIS:
1 — Ama-sêca. 3 — Ser
atirado ou jogado. 4 —
Não se decidir. 6 — Bando
de borboletas. 10 — Dia de
tempo firme (pi.). 11 —
Esconderijo de coelhos e de
outros animais. 12 — Me-
dida itinerária chinesa, equi-
valente a cerca de 576 me-

tros'. 13 — Pessoa exímia
em qualquer atividade, es-
pecialmente em aviação.

CHAVES VERTICAIS: 1
Nariz. 2 — Árvore da

fam. das leguminosas, divi-
são casalpináceas (pi.). 4

Cerimônia religiosa quese celebra todos os dias,
durante um ano. 5 — Mu-
lher muito fecunda. 6 —
Parte mais larga e carnuda
da perna das reses. 7 —
Fisionomia. 8 — A nudez
(na pintura). 9 — Art. def.
fem. pi.

Solução do Problema n.°
266 — Boate. Ossos. La,
AC, O, A, O, Tocar, Alara.

Dic.onririos — Adotam-se
os seguintes: Pequeno Bra-
sileiro Monossilábico de Ca-
sanovas e Antroponímico de
Lidaci.

Correspondência — De-
verá ser enviada a JJ. Dias
de Azevedo — Rua Jussiapé
n.° 141 — Ilha do Gover-
nador (ZC-32) — Rio, GB.

J. J. DIAS DE AZEVEDO (PY)

Movimento no Museu dc Belo Horizonte

O Museu dc Arte Iniciou suas atividades do corrente
«no apresentando a "1* Exposição do Jovem Desenho
Nacional" organizada pelo Museu de Arte Contempora-
ne» da Universidade dc Suo Paulo, A coleçfto exposta,
reunindo U desenhos de 33 artistas nacionais, foi sele-
ctonadtt por um júri de críticos de arte composto por
Sanchez Flores (México), Ryszard Btanislawslcl «Polo-
nia), Júlio Limas (Argentina), Aracy Amaral e Walter
Zaninl (Brasil).

Em 28 do fevereiro o Museu Inaugurou outra expo-
sição reunindo obras dc arte do Canada, da Áustria o
da Holanda, As coleçies do Canadá (pintura e eseul-
tura) e da Áustria (gravura c desenho) estiveram pre-
sentes a VII Bienal dc SAo Paulo. A coleção holandês»,'
organizada pela Embaixada deste país, é composta porreproduções do desenhos e gravuras de artistas holande-
ses do chamado "Século de Ouro" da arte flamenga,'
entre os quais Rembrandt.

A próxima exposição do Museu de Arte será Inau-
curada dia 31 de março, ás 17h30m, e reunirá os tra*
balhos dos artistas modernos da Índia que também estl-
veiam expostos na última Bienal paulista. Serio mostra-
cas ao puonco, pinturas e esculturas de dez artistas hin-
dus: Bienal das Gupta, Sattsn CJuvral, Kanwal Krlshm»;
Caxman Dal, Vcram Patel, Baburao Sadwelkar, Guiam
Santosh, samnath Hore, Ardeshir Davlerwalla e Chln-
tamonl Kar.

Esta exposição, que foi organizada pela Lallt Kala
Akademi de Nova Deli, estará aberta em Belo Hori-
zonte por apenas uma semana, em virtude de estar com
data marcada para ser Inaugurada em Brasília.

O Museu pretende realizar em abril do corrente ano
uma exposição do pintor mineiro Aníbal Mattos, home-
nageando assim sua vida Inteiramente dedicada às ati-
vidades culturais em nosso Estado. O Museu pede ás
pessoas que possuam trabalhos de Anibal Mattos, quo
entrem em contato com a Secretaria da entidade (tcl.:.
2-0177) no horário de 12 às 18 horas.

Arte e arquitetura americana
No período de 1 a 14 de abril reallzar-se-á no Museu

Nacional de Belas-Artes um curso de extensão unlversi-
tárla, sob os auspícios da Fullbrlght Comisslon, do Mu»
seu Nacional de Belas-Artes, da Escala Nacional do.
Belas-Artes e da embaixada norte-americana.

O curso compreenderá seis aulas, a serem prolert-
cias em português e ilustradas com projeções de slides.;

Dará o curso o prof. Anson Conant Pipcr, do Wil-
liams College, da Universidade de Wisconsin.

As aulas versarão:
1.* — Arquitetura — Símbolo do staftis social
2." — As igrejas das Missões do Sudoeste
3." — Planejamento das cidades dos tempos colo-,

nlais ao presente
4.1 — Figuras importantes da pintura americana
5." — Contribuição americana na arquitetura

Itinerário
das Artes
Plásticas

JAYMI MAURÍCIO

6.* — Pintura e Escultura da América Contcmpo.
rança
O curso é gratuito e aos que assistirem, pelo mc-noi

quatro aulas, será conferido um certificado de ire*
queneta.

As aulas serio ministrados no período'dc 17 às II
horas.
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"Amazonas" escultura dc Irene

realizada em fios de cobre
Hamar,

O Brasil na Trifcnal de Milão
O embaixador Boulitreau Fragoso, chancelei

Interino, recebeu, na semana passada, o arquiteto
Lúcio Costa e lua filha, Helena Costa, a fim de
tratar ila realização do pavilhão do Brasil na pró-xima XIII Trienal dc Milão. Compareceram tam-
bem o secretário Fernando Rodolfo de Souza,
chefe interino rio DIPROC, o arquiteto Flávio Léo
da Silveira c o redator desta coluna. Lúcio Costa
explicou ao embaixador Fragoso ai modificações
que realizou no projeto original cm virtude dt
redução tia área reservada para o Brasil. As rides
serão reduzidas de 14 para 9 mas possivelmenteserá apresentada uma jangada original.

O atual chanceler, que é pernambucano, vi-
brou com o projeto dc Lúcio Costa, assegurando-
lhe total apoio. Devido à falta de tempo (o pro*cesso está no Itamarati desde dezembro de 63-
foi resolvida a sua realização em Milão, com fls-
calizaçâo do arquiteto Homero Leite, indicado porLúcio Costa.

Escultora brasileira nos Estados Unidos
Recebemos da sra. Carmen Tristão Corrêa, radicada

nos Estados Unidos, uma comunicação sóbre a escal-
tora brasileira Irene Hamar, também lá radicada há
longos anos, dando couta de seus trabalhos e sucessos,

Nascida em Sâo Paulo, cedo começou a trabalhar a
sua vocação, Indo, aos 18 anos, a Paris, para estudar
escultura. Obtendo uma Medalha de Ouro aqui no Rio
de Janeiro, Irene Hamar foi enviada aos Estados Unidos
em 1941 pelo então ministro da Educação, sr. Gustavo
Capanema. Desde então vem a artista se dedicando ao
seu trabalho com perseverança, tendo recebido o prêmio"Guild", há poucos meses, e obtendo da critica especla-
llzada referências bastante elogiosas. Casada com ura
advogado americano, Irene Hamar atualmente prepara-
se para uma possível exposição de sua obra aqui no Rio,
cm junho próximo.

Exclusividade de Heitor dos Prazeres
Informa-se que Jorge Beltrão, alem da imensa

expansão da sua indústria de móveis, galeria em Copa-
cabana e Botafogo, acaba de firmar contrato de exclu-
sividade com o pintor Heitor dos Prazeres.
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As diferentes estéticas e outras deixam de existir quando se encontram dois velhos batalhadores
do figurativismo regionalista c do não-figurativi smo universal, sob a hospitalidade do editor Abra-
hão Koogan (ao centro). O primeiro, Di Cavalcanti, patriarca da pintura brasileira, pintor, escri-
tor c conferencista, empenhado na destruição do abstracionismo e seus adeptos c o segundo, Má-
rio Pedrosa, presidente da ABCA, cuja obra é toda uma afirmação do vocabulário plástico inter-
nacional da arte abstrata. O secular antagonismo do pintor e critico está neles muito bem
exemplificados. Já disseram horrores um do outro mas pessoalmente se adoram c sabem con vi-
ver. A idade apara as arestas c ameniza antagonismos. Sobretudo quando se tem muita saú-
dc. O flagrante aconteceu na festa que Koogan ofereceu a Di Cavalcanti por motivo da sua desig-
nação para adido cultural cm Paris, na qual, infelizmente, por razões terceiras, não pudemos

comparecer. Di lançou ontem um livro: Memórias líricas de um carioca perfeito
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íúsica
rarMfal. denominado pelo

próprio Wagner um Bühncn*
urihfenUpIrl, um drama sa*
no, onde se encontra o od*
miriivcl trecho conhecido cm
concertos como "Encanta*
mento da Scxtn-Feira San-
ta", faz parte do repertório
(vj pruxlmo Festival de Bay*
rcutli. dc 18 de julho a 21 dc
nüüsto. O Festival se intui*
aura com Trlstao, regido por
Knrl BÓnn. Sejiuem-se Tan*
nhaiiM r. Os Me»tre» Cantora*
1-aml'al c a Telralogla. Sao ao
todo, portanto, oito obras de
Wagner, dns quais as quatro
primeiras tim, na parte cà-
nica. u assinatura dc Wie*
land Wagner c as quatro úl*
timiif, ou seja. a letralocia,
a do outro neto de Wugncr
— Wolfgang. Foi o mesmo
Wolfgang que fez a monta*
ycm cênica admirável iln
TMralogia dc 1903. Alas seu
irmão Wieland c artista de
mais força criadora c audá*
cia revolucionária. Na pró*
pria Alemanha, essas monta*
con*, especialmente as dc
Wieland, são muito discuti*
(iaf — embora nào me pare-
ça discutível a ampliiu.ie dn
contribuição que trazem, jánão digo só ao teatro dc
Wagner, mas ao teatro mo-
demo. Os Mestres Cantores
dc Wiclond, no último ano.
mereceu o consagração da
vaia, no templo sagrado de

ESTE ANO EM BAYREUTH

Dayrcuth. Pois este ano o
grande público Internacional
que lá acorre vai vt-lo do
novo.

llofornias houve, como a de
Cluck, que subordinam a In*
venção musical ao significa*
do poéiico-dramátlco do tex*
to. Para Wagner, também,
assume o drnmn 'absoluta
primazia, A sua visAo ricclsi*
vãmente genial do problemaresulta, porém — na senda
oo Becthovcn, cuja música
exprime oposições ou coníli*
tos dramáticos — de que o
drama deve gerar-sc das
entranhas da própria músl*
ca, descnvolvendo-sc segun-
do processos que são mini-
calmcnte específicos; c assim
o drama visual nos surge co*
mo fatos da música qUc se
tor purificam no palco.t. uma solução absorven*
temente individualista, por-
que pressupõe um pocia-mú*
sico, que componha, como no
seu caso, os poemas drama-
ticos cm função da música,
Da música que vai ser escri-
ta, como Wagner portentosa-mente a escreveu, para con-
ferir a esses poemas tis di-
mensões teatrais, ou seja, o
sopro vital do movimento
cênico. Alcança Wagner ai
a imanente unidade da obra,
buscando a ilusão cênica de
um drama real. escondendo
a própria orquestra aos olhos

A Orquestra Sinfônica Na-
aional apresentou-sc nos dias
tt e 21 próximos passados cm
Curitiba, sob t regência do
maestro Alceu Bocchino como
parte do prosrama de Cultura
Popular da Secretaria do Es-
tado do Paraná.

Constou do programa, além
da Abertura Romeu e Julicta
de Tchalkowski, o Concerto n.
2 para piano e orquestra de
Rachmaninoff que teve como
solista a pianista íris Bianchl.

A segunda parte constou de
peças variadas entre cias Ga-
ratuja de Nepomuceno e o
Samba de Levy.

— A Rádio Ministério da
Educação e Cultura transmiti-
rá no próximo domingo de
Páscoa, as 14h25m, o concerto
inaugural do grande auditório
da Radiodifusão e Televisão
Francesa, realizado no dia 20
de dezembro de 1963.

Procedida por duas obras de
Becthoven, a Abertura "Consa-

do público, assim como pro*
cedendo a uma renovação de
processos ccnográflcos, quo
«gora culminam em Bayre*
uth pelas mfios de seua netos
que, depois da orquestra in*
visível, sugerem-nos o teatro
Invisível, atenuando ao má*
xlmo a linha limítrofe entro
o espectador e o espaço cê*
nlco.

Reconhecer a grande» do
Wagner no teatro lirico não
significa necessariamente quo
o prefiramos como fonte do
prazer operlstico. A revolu*
ção wagnerlana náo nos tem
Impedido dc continuar arei-
tando as convenções da ópe*
ra por números: aquela, por
exemplo, onde avança o te*
nor, alude ás desditas da"madre Infellce" e declara
que corre' a salvá-la, mal
permanece firme no local ate
a tenuta conclusiva: — on-
dc, cm surpa. tudo i pretex-to para o bel canto. Nfto há
como comparar o gênio de
Wagner ao dc Verdi, nem
ao de Bizet, na Carmen, poli
ttp qualidades criadoras èt*
nicamente diferenciadas.

Nutrido dc Shakespeare,
na adolescência, autodidata
musical que liberalmente se
Inflamava ao contacto de
Weber c Becthoven, nbebe*
ra-se Wagner nos mitos nor-
dicos. Nao apenas na lenla.
como no caso do Navio Fan*

NOTICIÁRIO

graçio da Casa" e a Sinfonia
n. 7, será ouvida nessa opor-
tunidade a estréia da Sinfonia
Coral Picam In Ttrrii, escri-
ta por Darlus Milhaud, por en-
comenda da RTF.— A Orquestra Sinfônica
Brasileira em colaboração eom
o Ministério da Educação e
Cultura comunica aos Jovens
solistas que estio abertas na
sede á Avenida Rio Branco,
135, nono andar, sala 918, das
13 ás 18h as inscrições para

taama. na história, como em
Menil. nai tradições nisto-
ricas dos torneioi poétir.oi
alemíes de onde ae origina o
Tannhiuser. ou dai corpora*
ções medievais de múslcoi
de que deriva a sua única o
contrastante comédia lírica,
Oi Meitm Cantores, mai
nas sanai alemãs, escandlna*
vas, islandeias, que assumem
grandeza mitológica. l<er o
entrecho de Der King dei NI*
beluncen, eom aua "Ante*
Noite'7 ("Vorabend"), O Ou*
ro do Reno, e ai três outrat
obras que ie encadeiam —
Valquíriai, Hlegfrled o Ci«-
potculo doa Deuses, eqüivale
a mergulhar em plena idade
heróica, onde o mito, na sua
transubstnnclaçáo humana,
adquire quase tanto poder
quanto em Homero. Sabe-se
aliás do profundo Interesse
de Wagner adolescente pe*los textos gregos. E é nai
quatro obras de O Anel que
mais ie sistematiza, em com*
plexidade crescente e admi*
rável, o emprego doi motivos
condutores, que Identificam,
musicalmente, oi variado»
aspectos dos fenômenos cé*
nlcos — caracterizaçSo dra*
mática de uma orquestra
conduzida segundo princípiosorgânicos do sinfonismo, en-
quanto plana no palco o can*
to Infinito, qu« faz'a o pró-
prio Wagner dizer que —

o Concurso para jovem solls-
tas que deverio atuar nos con-
certos destinados i juventude
no corrente ano.

As inscrições estio abertas
até o dia 30 do corrente mês,
as provas slo para plano, vio-
lino, viola, violoncelo, contra-
baixo, canto, harpa, flauta,
oboé, clarineta, fagote, trom-
pa, trompete, trombone, tuba
e percussão.

Os candidatos classificados
em duas ou mais oportunida-

"minha declimaçfio é canto,
o meu canto é declamaçftc".
Dentro de um vasto sistema
Integralmente concebido, en*
tretanto, oi golpes de gênio
ie diversificam. Ao exacer*
bado cromatlimo do TrUtáo,
a mala veemente passional do
todas as obras Já escritas pa*
ra o teatro lírico, ie opõe o
plácido dlatonlsmo do Par*
•Ifal. pai mítico de Lohen*
¦rin. que o antecede de mui*
to na cronologia wagneria*
na. Parilfal, obra derradel-
ra, é sem dúvida a criação
luprema de Wagner.

Aquela caracterização p*l*
eológica por meio de "moti-
vos" ie une, na orquestra, a
caracterização por meio de
Srupos 

de cores determina-
as. Para traduzir o que

Imagina. Wagner alarga cx*
traordlnárlamcnte a orques*
tra. Seu tenso de cór e so*
berano, o mesmo ainda den*
tro da orquestra nto de Io*
do ampliada — contenha em*
bora ja um quarteto de tu*
bas — de Oi MHtres Canto*
rei. alcança efeitos de pro*digiosa riqueza. Crescem és*
ses efeitos, pelo ineditlsmo o
a intensidade, na Tetrahgla.
onde a constituição da or*
questra supera tudo o que
já havia imaginado antes.

IURICO NOOUIIRA FRANÇA

des anteriores nio poderio se
inscrever no presente concur-
so para a Juventude. CANTO:
a) Obra de autor clássico, ori-
glnal para canto e orquestra— b) Peça de autor romântico
ou moderno e c) Peça de au-
tor brasileiro, em português.

Nas outras categorias de ins-
trumentos: Execuçio de um
concerto ou obras de duração
equivalente, para o instrumen-
to e orquestra, de livre eacô-
lha do candidato.

Ti ¦ ' '¦* 'j—M^—mí^.. J

Deus e o Diabo na Terra do Sol: um filme surpreendente. Antes dc tudo por
ser um momento real de cinema no panorama deserto do cinema brasileiro —
c. mais estranho ainda, porque ligado a isso que chamam dc "cinema novo".
Seu realizador, Glauber Rocha, misturava-se, enquanto inédito, com a turma da
aventura cinemanovista, essa aventura sem rumo, sem talento e sem decência,
ou com "Ganga Zumba" (Caca Diegues) e "Zé da Cachorra" (Miguel Borges)
documentando uma estarrecedora incompetência. A companhia, porém, não con*>
tagbu Glauber Rocha: Deus e o Diabo na Terra do Sol ergue-se naquele deser-
to, cm absoluta exceção, como um ponto luminoso ou uma torro — e já não é
"cinema novo", antes retoma a linha histórica iniciada por O Cr.nsncciro na
curva em que se amplia o gênero Nordeste — onde o cangaço não c o único
tema, cemo o próprio Lima Barreto teria feito com um exemplar cenário,
O Sertanejo, que nunca conseguiu realizar e no qual examinava, inspirado na
figura dc Antônio Conselheiro, os aspectos capitais da história religiosa no
sertão. O filme de Glauber Rocha, n.tivo ante as influências que recebeu e
filtrou, constitui obra pessoal e de Uma força por vezes extraordinária «¦*>'•
escapa por inteiro a um "circuito fechado" para exprimir, em toda a violência,
o ponto ótimo em que a tradição respeitada se transfigura ou so eterniza no
cinema de hoje. São muitas as virtudes do filme, a partir do impacto instan-
tâneo à primeira visão, que garante a ascensão imediata de Deus e o Diabo na
Terra do Sol ao nivel mais alto já alcançado pelo cinema brasileiro, vanta-
gem menor do que outra: a de poder competir no mesmo plano com os bons
filmes realizados nos mais importantes centros. Essa a mais inesperada qua-
lidade de uma obra anárquica na expressão, mas que atinge entre um paroxis»

mo e outro, ou ai mesmo, o ponto mágico do cinema

Teatro NA META DO IV centenário de shakespeare
mem a

Filmes, festivais

Embora as celebrações do
400° aniversário do nasclmcn-
io de Shakespeare estejam
«ondo organizados em muitas
cidades da Grã-Bretanha, os
principais centros destes fes-
lejos são, muito naturalmente.
Londres e Stratford-upnn-Avon
t. de tôdas as companhias tea-
trab; participantes, a principal
é a "Royal Shakespeare Com-
pany" que deu a partida às
festividades, ao levar, a pri-
meiro de janeiro do corrente
ano, uma apresentação pela
televisão de "A Comédia dos
Erros"..

"A Comédia dos Erros"', es-
trondoao êxito em Stratford
nos dois últimos anos, tem si-
do encenada na sede londrina
da companhia, o • "Aldwych
Theatre", desde meados de dê-
zembro último.

A peca.juntou-se rccertte-
mente a famosa trilogia de
peças históricas "A Guerra das
Rosas", formada por "Henrl-

que VI" c "Eduardo IV" (adap-
tada das três partes de "Ilen-
rique VI") e "Ricardo III", a
última levada pela primeira
vez em Stratford, cm 1936, Es-
tas três peças serão encena-
das cm julho, em Stratford,

onde serio reunidas a outras
obras famosas como "Ricardo
II", as duas partes de "Henrl-
que IV", e "Henrique V".

Esta será provavelmente a
primeira vez em que todas es-
tas peças serão levadas em
ordem cronológica.

Enquanto a companhia lon-
drina estiver no exterior, ha-
verá uma temporada de três
meses do "World Theatre". em
Alwych, já iniciada e na qual
famosas companhias, da Fran-
ça, Alemanha Federal, Itália,
Polônia, Irlanda, Grécia e
União Soviética renderão ho-
menagem a Shakespeare, apre-

Televisão
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sentando os trabalhos mais ca*
racterísticos de teus respecti-
vos repertórios..

Desta forma, os espectadores
poderão ver a "Comédlc Fran-
çaise" em "Tartuffe" (Molle.
re) • "La Filie á Ia Patte" (Fey-
deau); o Teatro Schlller, da
Alemanha federal, em "Andor
ra" (Max Frisch) e "Glavigo"
(Goethe); "As Metamorfoses de
um Trovador Errante" com
Pepplno de Fellipo, pela "Co-
medie delPArts"; o "Abbey
Theatre", de Dublin, com "Ju-
no and the Paycock" e "The
Plough and the Stars" de Sean
0'Casey; Teatro Polonês Con*

temporlneo", de Varsfivla, com"Arturo VI" de Brecht; o "Tea-
tro Grego de Arte" com "Os
Pássaros" de Aristófanes; e o"Teatro de Arte", de Moscou,
com peças de Tchekov e Goro).

O "National Theatre" da Grã-
Bretanha, celebrará o anlver-
sárlo do poeta com uma pro-
dução de "Othello", com Lau-
rence Olivicr pela primeira
vez no papel do atormentado
mouro, e Frank Finlay como
o maquiavélico lago. A peça
será levada no Old Vic e nas
provincial.

VAN JAFA

0 pedestal de zilca

"WEEK END" MILIONÁRIO NO DVLCINA

A comédia de Noel Coward "Week End" (Hay
Fevre) que conta com direção e produção de Fábio
Sabag, está fazendo carreira no Teatro Dulcina.
A cena da comédia milionária mostra sob a surprê-
sa de Cláudia Martins, um encontro malicioso entre
Rosita Thomas Lopes (elegantíssima) e Souza Lima
(uma das atrações do espetáculo).,

Oportunidades de hoje
Quinta-feira, 26 de março de 1964

As pessoas nascidas neste dia são prestimosas.
Tem um grande sentido dc vida comunitária, crian-
do ambiente de coleguismo e compreensão coleti-
va. Tem planos amplos e sabem incorporar aos seus
projetos as idéias alheias, sem vaidade estéril. Dão-
se bem com pessoas empreendedoras como elas.
Gostam de harmonia no lar e se perturbam se não
conseguem encontrá-la.

Sábado, à noite. O teles-
pectador, sentado na sua pol-
trona, tem os olhos presos ao
que se desenrola no video.
Toda a vida de fora, o am-
biente, as outras pessoas, o
telefone, o futebol e a poli-
tica, tudo cedeit-lugar à ma-
gia de um espetáculo que es-
tá acontscendo na TV-Rio.
O Grande Teatro leva ao ar"Anantônia", de Daniel Más
Gonzalez, autor.novo que, se
continuar a produzir nesse
tom, vai ser um dos maiores.
Zilca Salaberry é a intér-
prete do curioso e impressio-
nante tipo da dona da pen-
são e ex-atriz. Um dos me-
lhores desempenhos de sua
carreira: È uma alegria vê-
Ia no seu elemento próprio,
em notável atuação, tanto

Piedade
permanece
na Itália

A famosa escultura "A
piedade" de Miguel Ângelo
possivelmente deverá ficar
na Itália em vez de ser
enviada i Feira Mundial de
Nova York. Os encaregados
do transporte americanos e
italianos náo chegaram a
uma conclusão a respeito da
embalagem que deve servir
a estátua- A obra em már-
more de Miguel Ângelo pe*
sa mais de três toneladas, e
as divergências para maior
segurança da estátua duran-
te sua viagem marítima tem
sido tão fortes, que tudo in-
dica ela permanecerá real-
mente na Basílica de São
Pedro.

quanto c tristeza assisti-la
cm programas cômicos, des-
cendo dc sua situação de ar-
tista consumada para tomar
parte em chanchadinhas
inexpressivas. Queremos Zil-
ca sempre no seu pedestal,
por ela conquistado em tan-
tos anos de dedicação á cau- '
sa do teatro.

Outra valiosa interpreta-
ção em "Anantônia" é a de
Ulauce Rocha, esplêndida no
tipo da doméstica meio ama-
lucada, sem educação e prin-
cipios. Excelente, tamüém,
Aldo de Maio no recém-che-
gado da província à procura
de alguém que o ajude em
sua carreira teatral e que,
já predestinado a uma psi-
cose (isto se vislumbrou, na
noite da sua chegada, por
um rápido rictus facial),
contagiado pelo ambiente e
pela loucura mansa da pro-
prietária da casa, acaba por
se deixar invadir, também,
pela insanidade, herdando e
assimilando a mesma obses-
são daquela que acabava de
morrer. Paulo Padilha em-
prestou, igualmente, a segu-
rança de sua capacidade
ao personagem interpretado,
bem como Germano Filho,
numa "ponta" sombria e con-
tundente. A peça é da me-
lhor qualidade, bem moder-
na e adequada à televisão.
Em certas cenas o acompa-
nhamento musical sublinha-
va com propriedade o texto,
mas em outras demasiou-se
no volume dos sons, preju-
dlcando até mesmo o final
das frases pronunciadas. Con-
Vém evitar isso. O fundo
musical, que tanto pode aju-
dar no efeito do conjunto,
também muito pode atrapa-
lhar, se não dosado com ab-
soluta habilidade.

A direção, sempre firme e
equilibrada, de Sérgio Britto
deu-nos em "Anantônia" um
espetáculo dos melhores, tal
como desejaríamos fossem
todos. Mas dizem que o me-
lhor é inimigo do bom. É

, mesmo. Pois o bom fica até
quase ruim quando compa-
rado com certos melhorei,..

Ainda no assunto teletea-
tro; quase ninguém sabia que

O CARNEIRO — Se 21 de
março a 20 de abril. Não se
deixe induzir a nada que lhe
pareça impróprio ou inadequa-
do. Saiba, porém, ouvir a to-
dos que apresentem argumen-
tos racionais. Dia bom para
fazer acordos e planos de lon-
go alcance. 9 TOURO — Da
•11 de abril a 21 de maio — A
posição de Vênus indica, ago-
ra, progresso e avanço a pas-
sos largos. Dê oportunidade
para que sua capacidade se
demonstre, mas não se deixe
levar por um exibicionismo ba*

rato. « GIMEOS — De 22 de
maio a 21 de junho — Pro-
cure entrar em entendimentos
com os associados, superiores
e subordinados, a fim de con-

¦tornar dificuldades. Deste mo-
do ganhará tempo valioso.
Apresente suas idéias de modo
claro e conciso. # CÂNCER
- De 22 de junho a 23 de ju-
lho — Influxos benéficos. Mas
haverá também alguns proble-
mas. Mas que lhe sirvam de
estimulo para a luta. Evite pa-
lavras e atos que possam ori»
ginar desacordos e dissabores.

Nelson Rodrigues era Vcrô-
nica Blake, a autora da no-
vela "Pouco amor não é
amor", que foi ao ar durante
tanto tempo no Canal 13 e
agora terminou. Para apro-
veitar a onda do sucesso ai-
cançado, a Companhia de
Sérgio Britto lança, agora,
outra novela, no horário de
19h20m, de segunda a sába-
do, "Sonho de Amor", que
consiste numa adaptação de
"O tronco do ipê", de José de
Alencar, por Nelson Rodri-
gues. Ésse romance íêz as
delícias da juventude de
muita gente e aparece ago-
ra, na TV-Rio, transfigura-
do, em cenários, roupagens e
giria atuais, em revolucio-
nária adaptação do mesmo
autor de "Pouco amor não
é amor".

. E passando ao terreno dos
ihows, falemos de "A gran-
de revista", da Excelsior,
que vai ao ar às têrças-fei-
ras. Max Nunes e Maurício
Sherman são dois bons ele-
mentos bem explorados pela
televisão e que ela acabará
por triturar. Estão agora
juntos fazendo ésse espeta-
culo no Canal 2, Puseram
ali luxo, coisas vistosas e bo-
nitas, agradáveis para os
olhos, e também para íazer
rir. Intercalaram música me-
lhor, com cantores de cate-
goria. Há sempre um bom
número musical. Mas há,
também, uma espécie de có-
pia daquele famigerado "Tea-
tro psicotécnico", felizmente
já extinto. Nádia Maria, es-
plêndida figura de cômica da
nossa TV, entra naquela bal-
búrdia toda com aquela sua
atitude característica de
quem se está divertindo lou-
camente e topa qualquer pa-
rada.

Aliás, a Excelsior, desde
que começou, veio com von-
tade de botar banca díferen-
te. Agora, ali, tudo fala. É
mão ("Jornal Excelsior"), é
sombra na parede ("Cidade
ameaçada"), qualquer hora
também ali o silêncio fa-
lará...

LASINHA LUÍS CARLOS

«LEÃO — De 24 de julho a
23 de agosto — Procure viver
de modo agradável este dia.
Mas em alguns setores será
necessário ter firmeza. Mas
procure sempre saber, ao cer-
to, onde os problemas são mais
prementes. Esforços passados
trazem compensações agora.
• VIRGEM — De 24 de agôs-
to a 23 de setembro — Fortes
« favoráveis influxos de Mer-
cúrlo. Seu raciocínio rápido e
habilidade em tirar conclusões
imediatas podem fazer dtate ura
grande dia. Reserve energias.

m Vittorlo De Sica vai começar, a 1 dc
abril, a versão nova da comédia napoli-

tana de Eduardo De Filippo, Filomeni Martu-
rano, produção de Cario Ponti, com Sophia
Loren no papel principal.
m) Foi enviado a Alan Resnais o troféu "Su-

thcrland", distinguindo Murlel, considera-
da a melhor fita exibida no Festival anual de
Londres, cm 1963. O prêmio 

"Suthcrland" c
atribuído todos os anos pelo British Film Ins-
titute ao diretor do filme mais original na
forma e no espirito.
0 A Itália será representada em Cannes

por três filmes, um dos quais já escolhi-
do: Seddota ed Abbandonata, dc Pietro Ger-
mi, cujos direitos já foram adquiridos pela
Art-Films, para próxima exibição no Brasil do
novo filme do realizador de Divórcio * Ita-
liana.
• La Bellt Vie, de Robert Enrico, ganhou

o Prêmio "Jean Vigo", e também repre-
sentará a França no Festival de Veneza, na
categoria de "primeira obra de um realiza-
dor" — sendo a estréia na longa-metragem
de Robert Enrico.
0 No Festival de Buenos Aires, a pedido da

direção da mostra, a Itália — que Insere-
vera oficialmente I Compagnl, dc Monicelli
— também apresentará I Mostri (Os Monstros),
de Dino Risi, com Vittorio Gassinan.
0 Entre os sérios candidatos aos prêmios de

Cannes, surgem à primeira vista lngniar
Bergman c Luis Bunuel. O sueco com o mais
discutido filme de sua carreira, O Silêncio,
cuja versão integral (incluindo as seqüências
de relações sexuais) dificilmente será apre-
sentada ao público na maioria dos países. Bu-
nuel, o laureado cineasta de Vlrldlana, volta

à llça com sua versão (a outra era dc Renotr)
de La Journal d'unt Femmt dt Chambre, o
romance dc Octave Mirbeau.
0 Hcnri Vcrncuil, animado com o êxito

de bilheteria de Melodia cn sous Sol, já
está preparando, para filmagem em junho,
Weck-end a Zuydcoot, adaptação de livro de
Robert Merlc (Goncourt 19491 sobre as aventu*
ras dc um grupo dc soldados franceses duran-
te a retirada dc Dunquerquc. Espera o dire*
tor contar com a participação no elenco di
Jcan-Paul Bclmondo.
Q Jcan-Paul Bclmondo, Jcan-Claudc Brialy O

Claudc Rích, o segundo com três mulhe*
res (duas delas: Catherinc Spaak e Françoisa
Dorléac), estão convocados por Édouard Mo*
linaro para o próximo filme, La Chitst a 1'Hom*
mt, do excelente diretor de Ariènt Lupin cen-
tre Arsène Lupin.

Sete Vítimas

0 O produtor Cario Ponti, em Paris, para
o lançamento de leri, Oggi a Domanl, de-

clarou estar próximo o inicio de sua produ-- ção La Settima Vittima, com Marcello Mas*
troianni. Disse ainda pretender rodar o fil*
me cm Paris c, possivelmente, em Brasília,
por causa da arquitetura da nova (e já fra-
cassada) Capital brasileira. Não sabemos, en-
tre as sete, o número da vítima que Ponti
designou para Brasília — mas as seto, se La
Settima Vittima fosse uma fita politica, ie-
riam provavelmente o Senado, a- Câmara, o
Supremo. Tribunal, a Constituição, o. regime,
o povo e até a arquitetura marciana que tan-
ta atenção desperta no estrangeiro.

Rádio
TRANSMISSORES ENFRENTAM REFORMAS

Pelo menos duas emissoras
cariocas estão empenhadas na
reforma dos seus transmissô-
res procurando uma qualidade
melhor de som. A emissora
oficial do Estado, Radio Ro-
quctte Pinto, e a Rádio May-
rink Veiga anunciam traba-
lhas de recuperação com ob-
jetivos paralelos: a Roquette
Pinto quer chegar ao ano do
IV Centenário com som per-
feito e a Mayrlnk vai inter-
rompei- por um breve período,
as irradiações de vinte e qua-
tro horas por dia para voltar
logo depois com o transmissor
devidamente recuperado.

Murilo Miranda está pre-
ocupado em recuperar as es-
tacões que compõem o parque
transmissor da Rádio Roquct-
te Pinto, duas de ondas mé-
dias, uma de ondas curtas e a
de freqüência modulada, com
o objetivo de assegurar melho-
res condições de recepção do
sinal da emissora. Os enge-
nheiros João Labre Júnior e
César Cabo de Abreu, que têm
a responsabilidade técnica da
operação e manutenção desses
transmissores Ja, apresenta-
ram um relatório onde apon-
tam todas as medidas neces-
sárias & uma perfeita recupe-
ração. íste relatório estava
ontem espiando paclentemen-

« BALANÇA — De 24 de se-
tembro a 23 de outubro — Há
modos numerosos de progredir
em seus interesses. Mas nem
tudo correrá como você quer.
Cuidado, principalmente, com
os atrasos. # ESCORPIÃO —
De 24 de outubro a 22 de no-
vembro — Talvez não se sinta
multo à vontade para íazer o
esforço suplementar que será
necessário fazer nas questões
rotineiras. Mas o resultado se-
rá surpreendente. Evite a an-
aiedade. • SAGITÁRIO — De
23 de novembro a 21 de de-

te por cima da mesa do dire-
tor da emissora. A carência
maior está, justamente no sis-
tema-terra que terá de ser to-
talmente refeito para assegu-
rar uma cobertura primaria
em toda a área do Estado.
Uma nova linha- de transmls-
são será Imediatamente ata-
cada, substitulndo-se o cobra
(material que roubado fre-
qüentemente atinge alto preio
entre os receptadores) por in-
duminio, a exemplo do que vém
fazendo as grandes empresas
de telecomunicações em todo
o mundo. O induminio não
tem aceitação comercial e as-
segura tão boa condutlbllida-
de como o cobre. Cerca de se-
te mil e duzentos metros de
íio de induminio vão assegu*
rar esta reforma do sistema-
terra, reforma que vai ser so*
mada a outras medidas de lar-
go alcance técnico, á total re-
visão do transmissor de ondas
curtas além da aquisição de
uma nova antena de dois ele-
mentos para o de freqüência
modulada. A nova linha de
transmissão vai garantir a
transferência para a antena
de toda a energia Irradiada (o
que hoje não acontece) tor-
nando o rendimento dos dois
transmissores bastante mais
rico. Desta maneira poderá a
Radio Roquette Pinto estar
em condições de no próximo
ano (ano do IV Centenário da

lembro — Júpiter, em posição
favorável, promete sucesso.
Euas melhores aspirações serão
correspondidas. Empregue toda
cautela na formação de opi-
niões, gostos, na discussão de
problemas de outros. % CA-
PRIC6RNIO — De 22 de de-
zembro a 20 de janeiro — Vo-

~xi pode prejudicar sua própria
causa, sendo apressado em
aceitar uma opinião formada
com dados insuficientes. Expio-
ro antes o terreno para poder
avançar com segurança, m
AQUÁRIO — De 21 de janeiro

Cidade) realizar o extenso pro*
grama previsto, assegurada a
perfeita recepção e boa quall*
dade do seu som. Para con*
cretizar este objetivo, informa
a emissora que outras medi*
das também estão sendo estu-
dadas, Incluindo-se algumas da
alçada das Secretarias de Se*
gurança e Serviços ÍJorials,
cujos titulares bem compreen*
dendo a importância dos ser*
viços prestados pela PRD-5
se prontificaram a colaborar.

A Rádio Mayrlnk Veiga, por
seu turno, quer melhorar a
qualidade de som dos seus
programas da madrugada. A
Radio Mayrink Veiga é uma

. das poucas emissoras cariocas
que viram atualmente as vln«
te e quatro horas do dia no
ar. Informa a emissura que
vai suspender por um breve
período as suas irradiações na-
quêle horário para poder re*
cuperar o transmissor de dez
kw. Vai fechar neste período
à uma hora da manhã. Vol-
ta depois com o transmissor
recuperado às vinte e quatro
horas diárias.

As respostas de cinema do
João renderam muitas Unhai
nesta coluna. Ontem Célio Al-
zer encontrava um erro nas
críticas de Sérgio Augusto.
Sérgio Augusto afirma que vai
responder.

JÚLIO HUNGRIA

a 19 de fevereiro — Talvez en*
contre um pouco de hostilida*
de. Não se deixe enredar. Com
boa vontade e senso de coope-
ração, você poderá conseguir
uma transformação completa
dc ambiente. # PEIXES —
De 20 de fevereiro a 20 de
março — Se tiver que enfren-•tar oposição inesperada, pro-
cure não acirrar os ânimos com
atittudes intempestivas. Assim
conseguirá um acordo dura-
douro. Nisto seu talento e ati*
tudes dignas podem ajudar
multo.
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YLCLÉA

CUIDANDO
DA

SILHUETA
Quaie tddat noi panhamoi alount quilo* de peio du»

rante ai féria». _, ao voltar para caia, começamos topo
• peruar em regime. O que i ótima idéia, contanto qut
te etteja com boa latidc.

Não há dúvida dc que você ic lentird melhor, e pare*
ctrá inoi* jovem se conservar teu piso ideal. E i muito
mais /deli perder agora fu» poucos quitai a mafi, antet
que élei se instalem con/ort-velmente no seu oroanimo.

Alai, não ciqucca: consulte antei o teu médico.

CALORIA! NAO INOORDAM

Com a dieta que damos a i*>
guir, a miioria du peuoai per*
de cerca de leii quilos num
mêi. Dizemos a maioria, e nio
todas, porque hi quem tenha
grande dificuldade cm perder
peso, por mal* que fica dieta.

O regime lhe dari cerca de
1.000 calorias por dia. Se voei
quiser modificar um dot itens
do cardipio, escolha outro ali-
mento que tenha o mesmo
número de calorias. Caso voei
leve uma vida muito ativa e
st lentlr abatida com o regi*
me, aumente para 1.500 as ca*
lorlai diária». Além diiso, tomo
todoi oi dias, tabletes dc vlta*
minu.

HOUNDAMMA

Café dt manhi
calerln

S fatias de pio integral 105
1 pouquinho de mantei-

ga SC
1 óvo cozido 83
1 xícara dc chá com lei-

te, sem açúcar 12
AlmSço

1 fatia de presunto sem
gordura  124

1 colher de sopa de ba-
tetas colidas  44

1 tomate médio  8
1 banana e uma laran-

Ia em fatias  110
1 xícara de café lem

açúcar  47

Jantar
1 xícara de topa tina .. 30

bife de carne magra 230
colheres de sopa de

repolho cozido 6
colheres rasas de

maçã ralada  80
1 xícara de café sem

açúcar  47
T-RÇA-KIRA

Cifé da manhi
1 grapefr.lt aem açúcar 20

fatiai de torrada de
pio integral  105

um pouquinho de man-
teiga  96

1 colher de chi de ge-
léla  37

1 xícara de chi com
leite v- 12

ii$7-9797
lnsélisan

Almoce
X fatias de torrada de

Íiio 
integral 70

atia de queijo branco 120
1 ivo pocht 83
1 tomate 8
um pouquinho de man*

teiga 86
1 xícara de café tem

açúcar 47

Jantar
1 bife de figado 171
1 batata cozida ....... 44
3 colheres dc sopa de

legumes cozidos .... 9
1 ivo cozido 83
1 xícara de café tem

açúcar 47

QUARTA-MIRA

Café dt manhi
1 fatia de presunto ... 124
3 fatias de pio torrado

integral  105
1 xícara de chi com lei-

te, sem açúcar  12
Almoço
Omelete eom 2 ovos 233
1 banana 70
1 xícara de café sem

açúcar 47
Jantar

bife de carne magra 172
cenouras cozidas .... 10
fatiai de pio torrado
Integral  70

1 fatia de queijo branco 120
1 tangerina 23
1 xícara de café sem

açúcar 12

QUINTA-FEIRA

Café da manhã
fatias dc pio integral
torrado  105

um pouquinho dc man-
teiga ....,  86

1 colher de chi de ge-
leia  37

1 xícara de chi com lei-
te, sem açúcar ;.,.. 12

Almoço

1 lasca de bacalhau co-
zido  «2

1 colher de batatas co-
zidas em um pouco
de manteiga  100

1 maçã cozida  56
1 xícara de café sem

açúcar  47

Jantar

bife d* carne magra 249
colheres de sopa de
legumes cozidos .... 20

1 colher de sopa de
abacaxi picado  54

1 xícara de café sem
açúcar  47
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Modelo ideal que não exige muito para fazer notar
o seu chr.rme. Apenas pede uma silhueta... cui-
dada. Para ejestacar a simplicidade da linha reta

c do tecido — íustão branco

SEXTA-FEIRA
Café da manhã
Filé de arenque grelha-

do  114
2 fatias de pão integral

torrado  70
um pouquinho de man-

teiga  56
1 xicara de chi com lei-

te sem açúcar  12

Almoço

Ovo pocht  83
fatias dc pão integral
torrado  70

um pouquinho dc man-
teiga  56

1 pêra cozida, sem açú-
car  16

1 xicara dc café sem
açúcar  47

Jantar

Peixe grelhado  234
colheres de sopa dc

couve-flor  9
um pouco de ervilha 48
batatas fritas 136
ameixas frescas 34
1 xicara dc chá com lei-

te sem açúcar 12

SÁBADO

Café d* manhi
falia de presunto ma-

gro  124
fatias de pão integral
torrado  70

um pouquinho de man-
teiga  56

1 colher de chá de ge-
leia  37

1 xicara de chá com lei-
te sem açúcar  12

Almoço
1 salsicha  186
1 colher dc sopa de ba-

tata cozida, amassada 44
1 colher dc sopa de fei-

jão  52
salada de frutas  60
1 xicara dc café sem

açúcar  47
Jantar

bife de figado grelha-
do  182
colheres de sopa de

chuchu cozido  20
1 barra de chocolate .. 70
1 laranja picada 20
1 xícara de chá com

leite 12
DOMINGO

Café da manhã
1 fatia de presunto gre-

lhado  124
fatias dc pão integral

torrado  105
um pouquinho de man-

teiga  56
1 xicara de chá com

leite  12
Almoço

rosbife  192
colheres de sopa de

feijão  4
2 colheres dc sopa de

nabos amassados  12
colheres (le chuchu

cozido  20
pudim dc leite  63
Jantar

fatias de pão integral
torrado  105

1 ôvo mexido  200
1 xícara de chá com lei-

te sem açúcar  12

AGENDA
Washington Machido

prometendo: o Baile dt
Aleluia do Botafogo será
mesmo na baie di força*
totall Duas orquestras esta*
lão a postos cuidando da
parte musicnl. No talão
principal, a ordem é Curnn-
vai depois da meia-noite.
Música de El Cubanito.
Nas mesas muito confete c
serpentinas. Já o itliio de
baixo será transformado em
boate. Ritmo melodioso a
cargo do conjunto de Vai*
ter Amaral — Scarambone.
Traje: esporte ou fantasia.
Inicio ai 23h.

Oswaldo José Fernan*
des, presidente do Minerva,
esta convidando o colunista
para participar do coquetel
comemorativo do lfl." ani-
versário de fundação do
clube. A data è l.o de abril
e o horário 21h.

O setor infnnto-Juvenll
da AABB, sempre ativo,
programou para domingo
próximo, o "Baile do Bigor-
rilho", abrilhantado pelo
conjunto de Don Nilton e
eeui ritmistas. Inicio is
I8h. Humberto Clanl capl-
taneando.

Captei: o movimenta-
do "Grupo dos 15", vence-
dor do concurso carnnvalcs-
co do Centro Cívico Leopol-
dinense, assentou para o
próximo dia 28, seu "Baile
da Vitória", com a presençadas fantasias dc luxo pre-miadas nos bailes oficiais da
cidade.

A diretoria do Monta-
nha Clube distingue o colu-
nista com o permanente pa-ra suas atividades sociais e
esportivas do corrente ano.
Agradecimentos ao presi*

Rússia
rejeita
acusações

A agência soviética Tass
acusou o jornal católico
francês La Croix de falsifi*
car a realidade em um ar*
tigo sóbre a vida na União
Soviética. Segundo o jornal
socialista os seguintes itens
são sem fundamento: 1) O
governo soviético proibiria
aos jovens dc 6 a 18 anos de
irem a Igreja. 2) O governo
da URSS tornaria prática-
mente impossível o batismo
das crianças. Na Rússia, se-
gundo este órgão de impren-
sa, centenas de milhares dc
crianças são batizadas, ca-
da ano, sendo somente proi-
bidos os ritos de seitas me-
dievais violentas. 3) As au-
toridades soviéticas fecha-
riam as igrejas durante a
noite, inesperadamente. A
Agência Tass responde em
seu artigo que so são fe*
chada.s as Igrejas que não
podem ser restauradas por
so encontrarem cm estado
de grande precariedade. O
exemplo citado pelo órgão
católico da igreja de uma
aldeia da Ucrânia, realmen-
te é verídico, mas quem de-
cidiu fechar o templo foi o
próprio padre, pois tinha sò-
mente dez fiéis, e a igreja"já não produzia mais."
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Sônia Maria .i_-ut é ito Monte l.ihnuo c uinn dns
candidatas ao titulo "Rainha dn PUC"

dente Milton Bacon Ita-
jahy.

— O departamento social
do CR Vasco da Gama vol-
ta a se movimentar. Está
programada para a noite
de sábado de Aleluia uma
grande festa, com a parti-cipação do conjunto de Rus-
so do Pandeiro e sua batu-
cada. Dá-lhe!

Sei que o Renascença
Clube tem nova "rainha".
Estamos nos referindo h mo-
rena-jambo Geisa Coimbra,
cuja festa de coroação esta
marcada, para a noite dc 30
dc abril.

Domingo de Páscoa, o
setor social do Clube Muni-
clpal promoverá sua tradi*
cional vesperal infanto-ju-

òociais
ANIVERSÁRIOS

Faiem anos hoje: Paulo Joffro
Se Lima, W. A. Zonner, Carlos
Antônio Walter, Luiz Severiano
Ribeiro Jr., Mauro Henrique de
Magalhães, Bernardlno C. Mal-
tos Netto, Jean Carllcr, Custa-
vo Borghoff, Antônio Trindade
Moreira, Américo Scabra Moura
Pinto, .baldo Freitas Cunha, An-
tônio José de Sá, Adolfo Ferreira
dc Oliveira, Nilson de Oliveira
liamos, Emitia Longo, Joaquim
Inojosa, Manoel Tedim Sobrinho,
Álvaro Frôes da Fonseca, Será-
fim Braga, Antônio de Souza
Mello Júnior, Wellngton Ferreira,
Orchldea Alvc» Abrunhosa.

Faz anos hoje a sra. I.ydla
de Vasconcelos, esposa do sr.
Lauro Liodorlo de Vasconcelos,
oficial da Marinha Mercante,
cuja data será festejada com re-
ccpçio intima aos amigos c pa-
rentes.

DATAS INTIMAS

Está comemorando hoje, em
Goiânia, o seu 889 aniversário
natalicl), a sra. Joaquina Mace-
do de Carvalho, com a presença
de seus 12 filhos, netos o blsne-
tos.

Comemoraram o 10° aniver-
sarlo de teu casamento, o ar.
Altamiro Brltto e sra. Beatriz da
Silva Brltto, que, por este motl-

vo, reuniram os familiares e ami*
Cos íntimos, em sua residência.

HOMENAGENS

Os jornalistas credenciados jun-
to ao gabinete do ministro da
Aeronáutica homenagearam o seu
colega Edmar Morei, cheio de
Kelaçócs Públicas do .Sindicato
Nacional das Empresas Aerovlá-
rias. comparecendo incorporados
ao seu gabinete de trabalho para
lhe oferecer uma lembrança.

vend, dm 10 Its Mh, 4*41.
radn aos filhos o p.iiantt>menores dns n&ioclndns, Ea
pauta várias ¦urprosiit,

—• Morclllo Neves nl»
descansa c envia noticia deSirlo o Llbiine*: DcrcyGnn*
calvcs iic-ibu do ser contra*
tatlii para «o aprccntnr nt«liom do <lln 20 de nhril,
Kundo -musica! n rnr^n dt
moderno conjunto dc OaCv»cho,
-.V O Kosmos Couiitr»
Clube está dc roupa nova tsua diretoria marcou o rcl.
nlclo dos atividades sncinla
para a noite dc 4 dc abril,
Conjunto Titan animando etrodoplos.

NAS TELAS
. rirnquê — As _lh —"A Caldeira do Diabo" (L-.na Tumor).
. Clube I-eblon — n? 21h"Viva o Palhaço" (D.in*ny Ka.ve).
. Sírio p Libanês — aiaih — "Europa dc Noite'»

(Domenlco Moduno).
. Botafogo — As 21h —"Matar para Viver" (JohnVlvian).
, Tlluen Tônls — A- 21h
"O Milagre" (Carrol Ba*

i:cr).
. Minerva — às lOh —"O Grande Impostor" (To*r.y Curtis).
. Casa dns Beiras — Al

_0h30m — 'O Incrivcl Ho*
mem que Encolheu" (Grant
Williams).

. Mackrnzie — às 21h —"Suplício de uma Saudade"
(William Holden).

. Jacarepaguá TC — Al
20h!?0m — "Domeiíiuí. o
Gladiador" (Victor Mature)

LUIZ CARLOS

El Greco
na Feira

A direção geral de Bola:
Aries de Madri recusou ofi*
cialmente o pedido de trans*
ferência temporária pari
Nova York do quadro "O
sepultamento do Conde de
Orgaz", obra prima de El
Greco. Entretanto, segundo
a Imnrcnsa espanhola, outro
trabalho do mesmo pintor
representará a Espanha na
Feira Internacional de No*
va York, "O cavaleiro dl
mão no peito".

"SUL AMÉRICA"
Companhia Nacional dc Seguros dc Vida

Realizar-se-á no dia 2-4-64, com início âs 14 horas, nl
Sede da "SUL AM_RICA" Companhia Nacional de Segurei
de Vida, Rua da Quitanda, 86 • 2." pavimento, a 161' sessão
de sorteio das quotas dc lucros referentes às Apólices:
S.G. n.° NU — CIA. INDUSTRIAL DE ROUPAS PA»
TRIARCA: S.G. n." 478 — MODAS "A EXPOSIÇÃO
CLIPPER" S/A; S.G. n.° 748 — BANCO ANDRADE AR*
NAUD S/A; S.G. n." 786 — RCA ELETRÔNICA BRASI*
LEIRA S/A: S.G. n.° 841 — COMPANHIA FIAÇÃO _
TECELAGEM SAO VICENTE; S.G. n.° 947 — PREFEI*
TURA MUNICIPAL DE CURITIBA; S.G. n." 1.047 —
COMPANHIA NACIONAL DE ESTAMPARIA; S.G. rui*
mero 1.153 — PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIMi
S.G. n." 1.332 — COMPANHIA UNIÃO DOS REFINA*
DORES — ACÍICAR E CAFÉ; S.G. n.° 1.613 — FABRICA
DE RENDAS ARP S. A. e S.G. n.° 1.683 — DEPARTA*
MENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO
PARANÁ, pelo que ficam convidados a assistir a esse ato,
ns representantes das aludidas Empresas e os segurados
das respectivas Apólices.

Rio de Janeiro, 25 de marco de 1964. — DR. ÁLVARO
S. L. PEREIRA, Diretor. —• DR. JOAQUIM DE MELLO
MAGALHÃES Jr., Diretor. 7779.
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Pedrosa confia na vitória de Egon no Grande Prêmio
O liciniiiliir Jnsé Luis Pcdrnsii catai aginirilundo

limn liiamlc «liimiio do potro K«on nn fiP "Rc.vwrt-

In do Excrcllo" e ndmile a vitória como muito pro-
Vlívcl.

—* Depois da performance do domingo passado
—. explica o treinador — qualquer um pode ver que
não estou sendo otimista quando julgo que o potro
tem amplos possibilidades do ganhar novamente.
Kg»» deixou a perder de vista os adversários, no
outro di». marcou tempo raioável, uma vez que não
foi exigido, c revelou extraordinária mobilidade na
grnmn. Ncstos condições, porque nao ficar con-
finntc?

CAMPO NAO TEM CRACKS

Observa José Luis que no
campo do "Kcmonla do Exér*
ciio" não há nenhum crack,
havendo equilíbrio dc forças,

Nestas condições, a vi-
tória pode perfeitamente
pertencer a Egon, cuie con-
liiiua em ótimos condições de
treino. E JoSo do Souza, que
o vai montar, também tem
mulUis esperanças. Disse-me
elo que, no domingo passado,
não exigiu o potro cm ne-
nhiiimi parte do percurso.
Assim que foram levantadas
as cintas, o Egon tomou a
dianteira c dai em diante foi
só galopar, arrematando "in-
leiro'. Mesmo assim, cravou
liii" para a distância. No
Grande Prcmio, deve bai-
xar bastante a marca, se a
pista continuar leve.

DEUCALIÃO E D1AL0N

Além dc Egon, o treinador
vai apresentar mais seis pn-
relheiros nas próximas rc-
uniões; a parclha Deucalião-
Dialon, Cianéia, Dorcy. Za-
mete e Cortes. Sóbre os dois
primeiros, informou-nos Pe»
drosa:

Deucalião vai estrear
(ora vários exercícios bons e
numa turma que agrada. Es-
Ia irmana, passou 1.300 me-
Iros em 85", ao lado dc Byng.
Gostei dc sua desenvoltura,
pois checou correndo firme,
mostrando estar firme para
uma boa estréia. Vai ser

uma ajuda preciosa para Dia*
lon, que me parece a força
dn parco, depois da corrida
do outro dia, quando rcapa-
receii. Creio que se pode
pensar numa dobradinha.

ÓTIMO TRABALHO DE
XAMETE

Disse-nos Pedrosa que a
tordilho Xainctc trabalhou
pura uma grande atuação,
passando l.SOO metros cm
98" 3/5, montado por J.
Silva.

O tordilho vem evolu-
Indo dc maneira excepcional.
Cada dia corro mais, tanto
que vem dc duas vitórias
consecutivas, na areia, onde
sempre correu menos. No
domingo, o páreo será na
grama e portanto sua chan-
ce é maior, ainda que vá
enfrentar adversários de me-
lhor categoria. £ uma boa
inscrição.

A ESTREANTE CIANÉIA

A respeito da estreante
Cianéia, que correrá entre as
perdedoras, disse-nos o trei-
nador:

Cianéia está em minhas
cocheirns há quase um mès
e lem alguns trabalhos c vá-
rias partidas. Sua mão di-
leila está muito grossa, de
modo que sou obrigado a
exercitá-la com liga e pro-
teção dc couro. Esta sema-
na. passou 1.300 metros cm
87" 2/5, pelo meio da raia,
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INFORMES SOBRE ESTREANTES

Ccró estréia em condições

Xamctc trabalhou para uma grande atuação

chegando cm condições rc-
gulares. Sendo uma égua
baleada da mão, náo a posso
apurar muito. Minhas espe-
ranças na vitória estão nn
fraqueza da turma, ainda
mais que Cianéia ganhou 2
vezes em São Vicente. Por-
tanto, se não sentir a raia
dura. pode vencer perfeita-
mente.

DERCY E CORTÊS

Quanto a Dercy c Cortes,
observou Pedrosa:

— Dercy já é por domai.;
conhecida, pois corre quan-
do bem cisma. Agora o pá-
rco é na areia e na pista
grande, onde terá tempo pa-
ra atropelar. E Cortês anda
muito bem, tendo trabalha-
do 1.200 metros cm 78" 3/5.
Sc ficar calma na partida,
sua chance é grande. Como
se sabe, é uma égua brava e
que costuma esgotar-se mui-
to na partida. Sua chance
dependerá, portanto, dc co-
mo se comportar diante das
cintas.

ANIMAIS QUE REAPARECEM

DRAGUEUR VOLTA COMO FORCA
Eis a relação dos animais

que reaparecem esta semana:
NEGRAMINA — Não cor-

re desde dezembro do ano
passado, quando fechou raia
num páreo vencido por Are-
te c Monjopina. É uma égua
baleada que não inspira con-
fiança, mas, como baixou dc
turma, não deve ser despre-
rada. Todavia, tem de ser
observada no canter.

HARMÔNICA — Outra
que ainda nâo correu na
atual temporada e suas atu-
ações em fins do ano passa-
do, nesta mesma turma, fo-
ram satisfatórias. Está. por-
tanto, entre as primeiras da
fila c acreditamos que possa
levar a melhor, uma vez que
a companhia enfraqueceu c
a alazã volta em condições
satisfatórias, com 68" no
quilômetro, sem fazer força.

BONGARINA — Correu
várias vezes na temporada
passada, sem conguir coloca-
çáo, demonstrando ser uma
égua fraca. Descansou c vol-
ta com trabalhos suaves, ten-
do 90" nos 1.300, dc carreirão.
A turma agora está mais ira-
ca c, assim, pode ser que me-
lliore o padrão de carreira.

DRAGUEUR — Após a
vitória no "Estado da Gua-
nabara", no ano passado, frn-
cassou no "Grande Critcri-
um", sendo então afastado do
entrainemenl. Levou muito
tempo descansando e, agora,
volta disputando uma eíimi-
natória comum. Está bem.
possuindo alguns exercícios
fortes, muito embora, esta

SÁBADO

1." Páreo — às 14h — 1.200
metros — Cr? 260.000,00 — Va-
riante.

Kg-
— 1 Pinkic, A. Ricardo . 53

2 Engenhoca, I. Olivci. 54
— 3 Bljuja, E. Furquim . 58

4 Babucha, J. Graça . 56
— 5 Quclúcia, F. Pereira 55

6 Ncgramina, J. M. S. !6•1 — 7 Espanhola. D. Netto 56
8 Nagmar, s. M. Cruz 58
!) Juvita, J. Portilho 58

2.' Páreo — às 14h30m — 1.300
metros — CrS 3B0.000,00.

Kg
i — 1 Cianéia. A. Ramos .. 57

2 Moularde, B. Alves . 57
2 — 3 Harmônica, .1. Porti. 57

Ivonila. .1. Ramos .. 57
il — S Bongarina, A. Rinar. 57

6 Mazná, N. Correrá 57
1 — 7 Marlshalah. J. Santos 57

Meta. J. Graça 57
0 Camclia, J. Pedro .. 57
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DRAGUEUR

semana, tenha sido poupado
nos 1.400 cm 96". Mesmo
sem estar no último furo, tem
de ser encarado como uma
das forças da carreira, não
só por ser um animal de me-
lhor classe, como também
por ter sido o preferido do
jóquei oficial do stud.

DANDELION — Correu
uma vez apenas, em marco
do ano passado, fechando
raia- numa carreira vencida
por Charm Girl. Depois,
sumiu de circulação c agora
aparece inscrito em compa-
nhia bem mais fraca. Não
vimos seus exercícios, mas
vai enfrentar adversários
que não correm nada.

\VHITE SPOT — Outro
que não corre há muito tem-
po, desde a temporada de 62,
quando andou conseguindo
boas colocações. Esteve em
cura c agora volla em turma
muito fraca, devendo ser en-
carado com algum otimismo.

TULCHAN — Também
não corre há muito tempo c,
no ano passado, conseguiu
uma colocação cm várias
apresentações. Foi terceiro
de Quinaú e Debo, na pista
dc grama. Volta em condi-
ções rcgularcs c pode ser que
consiga outra colocação.

EL ASTEROIDE — Correu
bem na estréia, quando foi
terceiro colocado de Across

Programas de sábado
e domingo

Montaria» oficiais c forfaits

•1.° Páreo — às l.ih —
metros — CrS 450.000.00.

1.500

KR.
— 1 Citizen. J. Portilho 56
— 2 Aimberé, D. Moreira 56

3 Le Galion, P. Alves 56
— 4 Querlon, A. Portilho 56" Delator, ,T. Corrêa 56
— 5 Domino, ,1. Silva .. 5S" Draguei-, M. Silva .. 60
4." Páreo — às 15h30m -

metros — CrS 380.000,00.
1.300

Kg.
— 1 Convalr, C. A. Souza 57

2 niack-Frx, A. Reis .. 57
— 3 Dandclion. D. P. Silva 57

4 Tébano, S. M. Cruz. 57•1 — S Coyote, A. Portilho 57
B Whllc Spol, A. Mac. 574 — 7 Carclor. A. Ramos .. 57
8 Crai, F. Esteves .... 57

0 LÁZIO
JOGARIA

NO BRASIL
ROMA (AP) — Nos cir-

culos desportivos desta Ca-
Pitai se disse ontem que o
Lazio, cie Roma, decidiu rea-
azar um giro pela América
«o Sul em junho próximo.Adiantaram que o Lázio jo-
sara sua primeira partida
!'m Montevidéu, n0 dia 5 ds
Junho, contra o Penarol, Aslonles disseram também queo clube italiano jogará na
Argentina, no Brasil, no Pe-rui no Chila s na Colômbia.

5." Páreo — às 16h — 1.300
metros — CrS 450.0M),00.

Kr.
— 1 Nevaly. A. Barroso 50
— 2 Dala. M. Süva  56

Damicc, J. Corria .. 56
— 4 .Toellc. A. Ricardo . 56

5 Beriozka, D. P. Silva. 56
— 6 Soror. A. R?mos  52

7 Tacema. N. Correrá. 52

6." Páreo — às l<ih35m — 1.300
metros — CrS 450 0011,00.

KS
— I Truly. A. Ricardo .. 56

2 FJoraninha, .1. Tinoco 56
— 3 Quebrada, A. Ar.cvc. íití

Ventimlgiia, D. Netto. 56
— 5 Dicaba, J. Silva .... 56

fl Trevizaiií., .1. Corroa. 5G
7 Tinklc, A. Machado . 56

— 8 .Dercy. .1. Souza  56
9 Desforra, F. Pereira 56

10 Hand, A. M. Cami.. 58

7." Páreo — às 17hl0m — 1.500
metros — CrS 280.000,00 — Bet-
ting.

Kg.
60
52
52
54
54
56
56
r,n
32
,10
50
52
54

— 3 Redoxan. A. Ricardo. 56
4 Debo. ' ,1. 'Corrêa .. 56

— 5 Lord Paris. F. Maia .. 56
6 Torpedito, S. Silva .. 56

4-7 Pivol, -.-¦Portilho .. 56
8 Lord Rico, O. Moura. 56
0 Flamantc. D. Netto 56

DOMINGO

l.o Páreo — às llh — 1.500
metros — CrS 330.000.00.

c El Piconcro. sondo, cm se-
latida, afastado do entrainc-
ment. Agora, retorna cm boas
condições de treino, tendo,
uulrp dia, 76' 3/5 nos 1.200,
correndo bem. Mesmo for-
çando turma, são muitas suas
possibilidades de vitória.

DOMINGO

BANZA — Ainda não cor-
reu na presente temporada,
pois ficou a espera da gra-
ma. Volta em boas condi-
còcs de treino, com 92" nos
1.400, agradando. Corre
muito sempre que vem dc
parada e a turma está aces-
sivcl. É uma das forças do
páreo.

PINHEIRAL — Também
ainda não foi apresentado
éste ano e andou correndo
bem no final da última tem-
porada, embora tenha fra-
cassado cm sua última exi-
bicão. Volta em companhia
fraca e bem trabalhado, mas
foi poupado esta semana, nos
1.300 em 87". É ligeiro e
corre muito na grama. Des-
ta forma, pode largar na
frente c acabar com as pre-
tensões dos adversários.

SUCRE D'ORGE — Fe-
cliou raia em sua última exi-
bicão, verificada cm novem-
bro do ano passado, quando
ficou alijado da competição
logo na partida. Foi vendi-
do e volta cm novas cochei-
ras, com 86" nos 1.300, em
boas condições.- Todavia, é
um animal doente que não
inspira confiança.

— 5 El Tanso, J. Silva .. 37
S Slam. .1. Portilho .... 57

— 7 Pinheira], L. Carva. 57
S Relance. L. Santos 53
0 Sucre d'Orge, D. N. 57

6." Páreo — às 16h35m — 1.000
metros — CrS 1.300.000,00 —
Grande Prêmio "Remonta do
Exercito".

Kg.

Kr.

— I Acaso, L. Santos ..
2 Bellamour, ¦ A. Macha.
.1 Montecntini, ,1. Porti.

— 4 Complot, A. Santos .
Mei.ü. F. Esteves ..
Challenge, A. M. C.

— 7 Apito. R. Penkln " Arguapo, I. Oliveira
B Ruango, P. Lima 

l-)N. Dourado, .T. Baf.
10 Marco Tti/io. S. M. C
11 Lord Whisky. C. A. S." Negrucho, C. Souza .

8.» Páreo — às 17h45m — 1.300
metros — CrS 430.000,00 — Bet-
ting.

Kg.
1 — 1 Dialon. .T. Corrêa 56" Deucalião. ,T. Souza 36

2 P. Charmant, J. 'G. S. 56
5 — 3 D. BIcu. J. Portilho. 56

Tulcan. P. Lima .... 56
Portofino. A Ramos. 56
Jorro; A. Azevedo 5fi

— 7~Coocincllc, F~ Esteves 5(5
8 .Tadc. M. Andrade. 56" Fnntastic. D. Netto 56
!í Hino. O. Moura .ífi

—in Ourofan, J. Baítlca 56
11 Monteflori, .1. F.igun. 56
12 Rei rio Samba. N. C. 56
13 C. Escuro. A. M. C. 56

9.° Páreo — às !Mi2n — 1.200
metros — CrS 450.000,00 — Va-
riante — Betting.

Kg.
1 — 1 El Astercide. A. Bar. 52

2 Pelichek, J. Fagundes W

— M.v Reine, F. Pereira 54
Abridcira. L. Carlos 50

— Banza, A. Santos 51
Oléia, :i. Machado 46

— Gala. J. Baffica .... 53
Brasa, ,T. Portilho .. 54

— Kilpar. S. Silva 54
Nanltiha, A. Ricardo. 54

2." Páreo — às )4n,Í0m — 1.200
metros — CrS 300.000,00.

Kg.
— 1 Luena. J. Silva .... 53

Ardcnza, A. Barros . 55
— 3 Kilroy. A. Reis .... 35

4 Eslovênia, A. Santos. 55
— 5 H. Prlncess, D. Netto 55" Opindn. F. Pereira 55
— 6 Rr.isileir.-i, M, Silva 55

Stinlt. A. Machado 55" Chancela. I. Souza .. 55

3." Páreo — .i« l.ih — 2.400
metros — Cri 500.000.00 — Pio-
va Especial.

Kg
— 1 El Gustavo, F. Perci. 54
— 2 Palmsn. J. Baffica 60

Lord Sabiá. A. Mac. 54
J — 4 Bilbao. J. Portilho .. 50

Torneio. N. Correrá 62
4 — 6 B. Orion, ,1. Souza 36

7 Intocável. L. Santos. 54

4." Páreo — às 13h30m — 1.500
metros — CrS 330.000.00.

Kg.
— 1 Xam-le. .7. Silva .... 54

2 D. Branco, .1. Julião 38
_ :i Rplniar. A. Santos—r-4KI-J Aléxnnricr. L. S-ntos 54
— .5 Pr-cetigc, A. Machado* 51

6 Hudu, NT. L<ma  50
— 7 Guranco, D. P. Silva 34

P Caiman; A. Rei?:  M" Mar Verde. J. Corroa 53

S." Páreo — às I6h — 1.300
metros — CrS 380.000,00.

Kg'.
— 1 Praça Velha. s. M. C. 57

2 Squill, A. Ramos .... 57
— 3 ISippy. ,T. Corrêa .... 57

.Doutorando. J. Juliâo 57

— 1 Quennl, M. Silva .... 55" Corsican, A. Ricardo. 33
2 Ebro, A. Santos .... 55

— 3 Egon, J. Souza 55
Until, I. Souza 55
Lunaison. J. Silva 55

— 6 Al-Jabbar. A. Mac. 55
Lancier. D. Netto .. 55
Claricato. .1. G. Silva 55

0 Estádio. J. Baffica 55¦I —10 Rnngpur, A. Reis .. 55
11 Oeró, D. Moreira .. 55
12 Etmcr. D. P. Silva 55" Sapoti. J. Machado 55

O Páreo da Estatística
JOQUIIS

Sfio os .M>Biilntc!> os í,nim.il.>
quo estréiam esta semana na
Gávea;

CIANÉIA — Uma reserva*
da do stud Peixoto dc Cns-
lio, (ilha dc Prosper cm Ne-
erusa. que vinha atuando em
São Vicente, onde venceu
duas carreiras, Está na Cn-
ven há algum tempo c aqui
produziu exercido*, suaves,
tendo, esta scmnna, 87"2/5
nos 1.300, sem fazei força.
Aparece cm turma muito fra-
ca, tanto que mereceu o nú-
mero um do programa, mas <•
uma égua baleada, que pode
fracassar sem causar suiprè-
"*TREVIZANA 

— Filha dc
Dernah em Tela, estréia um
tanto atrasada. Náo vimos
seus exercícios, mas, segun-
do soubemos, é portadora dc
muitas esperanças, principal-
mente se conseguir correr na
vanguarda, pois é umn égua
veloz. Como a turma que vai
enfrentar não está grande col-
r.a. é possível que consiga
uma boa colocação.

TINKLE — Descende dc
Egcu cm Ruanda e estréia
em condições jatisfatóri.v
Estn semana, foi poupada nn
quilômetro em 6fl*'2/5. Na
turma, não deve ficar fora
de cogitações, mesmo porque
seu treinador costuma apre-
sentar estreantes no último
íuro.

DEUCALIÃO — Outro rc-
servado do stud Peixoto dc
Castro que só agora está em
condições de aparecer em pú-
blico c o faz com mais dc
um ano dc atraso, t um filho
de Swallow Tail que produ-
ziu bom exercício, pois foi
visto nos 1.300 cm 85. agai"
rado com Byng. que já pos-
sui algumas vitórias. Fortn-
lecc n número dc Dialon.
.PRINCE CHARMANT — Fi-
lho dc Homero em Puritana,
pouco sabemos a seu respei-
to. Não vimos os exercícios'deste alazão, mas, pelo visto,
vai aguardar sua vez na fila.

CASCO ESCURO — Um íi-
lho de Sanan em Haconga,
que aparece em condições re-
gulares, com 80" nos 1.200.
Ainda é cedo para ser temido.

DOMINGO

ESLOVENIA - Filha dc
Blnckiimnor em Piraermn.
surge em bons condições, Pos-
sui vários trabalhos, tendo,
esta scmnna, 80" nos 1,200,
sem fazer multn fòrcn. A com-
imnhin não está forte c acre-,
ditemos que consiga uma boa
loiocncão,

OP1NDA — Descende de
Verbo e estréia em condições
regularei, com 07" no quilo-
metro, agarrada com ii cnm-
pnnholra Happy Prlncess, Vai
nsunrdnr melhor oportunida-
tlc.

BRASILEIRA — Umn ain-
zá de. bon pinta, filha de
Johnny Rccd que estréia em
bons condições dc treino. Ou-
tro dia, nn nrein, pnssou os
1.200 em 80"2'5, com sobras.
e agora, nn gramn, registrou
63" no quilômetro, com bon
.-icão final. Vai correr bem e
ríeve ser encarada como um
do», nomes da carreira.

EBRO — Filho de Blacka-
moor, estréia cm condições
rcgularcs, com fiB" no quilo-•iictro. firme. Está em turma
forte c vai aguardar melho-
res dias.

ESTÁDIO — Corredor ca-
te filhn de Fanatlque. que
moduziu bom exercício, Pas-
«ou o quilômetro cm 65. cor-
rendo bem no final c dislan-
ciando Cobre. Todavia, vai
enfrentar os melhores do mo-
mento, estando, assim, numa
carreira dura.

CERó — Filho dc Cadi c
um polro de futuro, pois seus
trabalhos sempre agradam.
Estn semana, cassou o quilo-
metro cm 64",1 5. finalizand"
com boa ação. Tem contra
o falo dc ser estreante, apa-
recendo numa carreira ingra-
Ia, dc vez que terá rie cn-
frontal' animais já corridos e
o% melhores do momento.

SAPOTI — Um filho de
Marvetl que estréia em con-
dições regularei, com 66" no
quilômetro, com algumas so-
bras. É ligeiro e regula com
o companheiro Elmei. Está.
no entanto, num páreo duro
e vai ficar para outra opor-
Umidade.

a. lilmtlo 
,M. Sllv» 
A. Santo-
.1 Correi .,
A. Machado 
J Portilho 
A. Harroio 
A. Itimot 
I. Souta 
.1. Faiiinde» 

27,13 21 li! 7,
21 1113121 l!
17 14 13 «, 2
1.111II
14 1911
lt, » 4
II 10 18
ii io s
íi: t! b J!0|
10 10 1, 7, 3

I3.0SJ.W0,
II.SM.100,
8.3M.00O,
i. i7i.no,
7.111.000,
8.188.000.
7.S1I.70Q,
8.057.800,
4.188.100,
4.789.100,

TMINADOMI

tt, FROTAS .
.i. I„ Pfdroí,.
II. Carrapllo .
r. Morgado . .
\V. Ailann . ..
.1 Morgado . .,
,V Corria . ..
M. Mendc» . ..
\ Araújo . ..
(i. 1-, Ferreira

10.11' 71
14 18 9,
13 10 0'
12 15 1"
12 1)12
10 0 6

0 12 7'
0 9 8
8 8 9

* l|« «.
4 4

7. 8 8 8) 5

AMINDIZI8
M, ANDRADE ,
V. F.tleve*.
.1. M, Santo» . ..
S. M. Cru* 
I". Meneio

8 8. 4 12 4!
4 11 13 2| 3
3 3 0 0' 3:
3; 5 7 8'
31 1 1: 41 0'

CRIADOMt
\.J. PF.IXOTO DE CASTRO Jn.
Iara* S. José e Kxpedktii.s ....'!ara< Santa Annita 

liara* Ipiranga 
Mreno Calda» 
üoberto e Ncluon Seabra
I.11I1 fi. A. Valente 
tlermlnlo Brunatto 
Scrallm D. Vargas 
1'azcnda Sanla Angela 

MOPRIITARIOS

ZÉL1A G. PEIXOTO DK CASTRO
llarai S. Jo«é e Expedlctua . ..
Haras Santa Annita 
stud 20 de Janeiro 
Stud Monte Alegre 
Stud Vale da Boa Esperança ..
Stud Tlc-Sangue 
Stud Alpina 
Siud Sldl -•'.ud Vlolon 

ANIMAI!
ABINE 
illcao 

1'harmante "oy»l Prince 
•íc-iiill 
Mullabaloo '•rgot
Montemusa 
Delator 
l.ord Pingüim 
Lady Brasília 
r.etilfneo 
Pollyway ,
Hudson . 

31 26 16 13 18'
19 24 27 17 10;
19 12 16 8! 2
II 7 8 7 2
II 10 8 II 3!

8 12 12111 3
4 17 14' 3 3
7 4 8 3 4'

6' 8! s: I
4 12 10, 8

1311! 5 S! 2
16111 71 81 I
IO: 9 8! II 0

6! i] .l! 0 3
I 1! 2 13! 8

i: 2; 0! 0
X 31 4
.V 2 2!
2! 4' I
3; 1 1

1 o n r o
21000

10 0! 0!
o 2; n: o

2, I! 3! 2 0
li i; 2! Oi 0
4 O1 Oi 11 0
2 2
2i 1
2! 2

01 fl! 0
0| 01 0
11 o! o

21 0 1| fl o
2<2I 0 1
21 fll 01 fl| 0
ü 1! oj 0; 0

8.488.0011.
9.808.800,
6.844.800,
7.881.900,
6.421.400,
4.149.000,
9.091,800,
4.992.500,
4.986.000,
4 789.000.

2.881.100,
3.911.300,
1.109.000,
1.839.000.
í.on.No,

19.707.109,
16.878.500,
8.450.500,
6.675.800,
8.889.400,
5.174.900,
4.968.800,.
3.869.900,
3.805.010,
3.711.000,

10.181.000,
8.488.000,
4.148.000,
3.192.800,
3.000.100,
2.883.000,
2.842.800,-
2.248.800,
2.071.000,
1.860.500,'

2.180.000,
2.062.500,
1.882.800,
1.137.300,
1.137.000,
1.072.500,
1.069.000,
li009.000,

990.000,
986.540,
990.000,
939.000,
930.000,
930.000,

MATINAIS

DALA PRODUZ ÓTIMO EXERCÍCIO

7." Páreo — ás 17h10m — 1.200
metros — CrS 380.000,00 — Bet-
ting.

Kg.
— 1 Vocábulo, A. Barroso 57

Poelrim. I. Souza .. 57
Palms, N. Correrá .. 57
Good Prince, A. Mac. 37

— 5 D. C. 8. J. Baffica 57
Miquelino, J. Porti... 37
Cowboy. A. Andrade. 57
Insolenté, L. Carvalho 57

— II Sanio, .1. Fagundes 57
10 Purus. P. Lima 57
11 Conihuc, A, Olivares 57
12 Helancc, N. Correrá. 57

4—13 El Bincón. S.'Silva 57
14 Balmain, A, fiamos . 57
15 Imbros. A. Santo* .. 57" Physalis. L. Carlos . 57

8." Páreo — ás 17lvl5m — 1.200
metros — CrS 380.000.00 — Bet-ting.

Kg.
— 1 Conta, .1. Souza .... 57

Sky. A. Ricardo .. 57
Arabatashc, A. Mac. 57

— 4 Culpa, A. Santos .. 57" Cortes, F. Pereira 57
5-ScGa>ne,. .1.. Fagundes 57

3—"6 Montelè, W. AmJra,,. 57
Zimnso, J. Graça .. -57
Ira-Ira, I. Souza 57
Datclio, J. Machado 57

— 10, Grcy-All. N. Correrá 57
11 Varinia. A. Azevedo . 57

12-Ana-_Eaula.-S._M. C. 57
13 Vip's. M. Silva .... 57

ü." Páreo — à^ lBMOm — 1..100
metros — CrS 200.000.CO — Va-
riante — Areia — Amadores.

Kg
— 1 X. Mayaka, E. Meno. (53

2 C. Park. E. P. Ferrei. 64
— 3 Macknever. H. C. N. 67

Cipó, A. Barroso .. €3
— 5 Saltador. L. M. P.. 63

tpico, N. Correrá .. 67
— 7 Platin. J. M. Aragão . «2

8 Kosmos, K. Viana .. 64

As raias ainda não estãoboas
mas já permitem marcas satis-
tórias nos relógios. O ritmo das
atividades prossegue normal-
mente, com trabalhos na pista
de areia e na dc grama, esta
em boas condições e Iranquea-
da aos potros da nova gera-
ção.' O desfile começa com
Citzen (J. Portilho) passando
os 1.40 em 92"2;ã, terminando
bem, agarrado com a compa-
nhsira Madame Buterfluy e
continua com Aimbcré (Dario)
registrando 93" nos 1.500, com
ação satisfatória, junto de My
Reine (J, Lopes) esta também
deixando impressão favorável.
Le Gallion (M. Silva) c visto
nos 1.200 em 79", finalizando
com boa desenvoltura pelo cen-
tro da pista, e Querlon (A.
Portilho), vindo de mais lon-
ge, registra 80" nos 1.200, ar-
rematando com boa ação, pois
só faz correr nos duzentos me-
tros finais. Draguer CM. Sil-
va) é poupado nos 1.400 em
96", fazendo todo o percurso
contido por seu piloto, pràti-
eamente num carreirão.

Coyote CA. Portilho! não
corre para tempo, registrando
91"2|õ nos 1.300, pois vem so-
frendo ataques de hemorragia,
c Dala (M. Silva) produz o
melhor trabalho da semana —
90" nos 1.400, saindo e chegan-
do na mesma toada, com óti-
ma ação final pelo centro da
pista. Dicaba (Ricardo) apare-
ce nos 1.300 em 87", sem fa-
zer força, e Bellamour (A. Ma-
chado) continua produzindo
bons exercícios, agora regis-
trando 101 "215 nos 1.500, des-
cendo a reta completamente
contido para cruzar o espelho
com sobras visíveis. Deucalião
(J. Souza), estréia em condi-
ções satisfatórias, com 85" nos
1.300, ao lado de Byng c Dra-
gon Bleu CJ. Portilho) apre-
senta alguns progressos, com
seus 86" na mesma distância,
terminando firme. Coccinelle
(A. G. Silva) chega em mais
um quinto, com algumas re-

SUSPENSO POR UM ANO

Foi de um ano a suspensão
imposta ao sr. Roberto Sá
Freire pela diretoria do Jockey
Club Brasileiro, cm conseqüèn-
cia de sua atitude no recinto
da repesagem do hipódromo,
domingo último, quando decla-
rou que o Jockey Club não
passava de uma casa de bato-
tetros.

O sr. Sá Freire teve suspen-
sos os seus direitos de sócio,
permanecendo porém, até ulte-
rior deliberação, as suas rega-
lias de proprietário.

Essa informação nos foi da-
ria pelo sr. Nelson Monte, que
tomou parte na reunião que
puniu o sócio. Aliás, segundo
nos informaram, o sr. Nelson
Monte estaria sendo cogitado
para um posto de maiores
atribuições turfísticas, na cha-
Pa a ser apresentada pelo sr.
Francisco Eduardo.

FRATUROU O SESAMOIDEO
Ofuscada fraturou o sesa-

moideo. O fato foi notado após
a corrida da potranca no G. P."Ministério da Agricultura".
Levada ao Hospital Octávio Du-
pont, para exame radiográfico,
ficou constatada a fratura, e a
filha de Ere~Büs foi medicada
Imediatamente. Ficará meses
alasíada das pistas.

TEM JEITO PARA O OFICIO
O aprendiz Paulo Alves, que

estréia esta semana na Gávea,
montando Le Galión, tem mos-
Irado jeito para o oficio, nos
trabalhos matinais.

Paulo Alves começou suas
atividades no-Cristal, cm 1963,
r no fim desse ano já era o li-
der dos aprendizes, com 43 vi-
tórias. Segundo os comentaris-
(as de turfe de Porto Alegre o

servas, enquanto Fantastíc (M
Andrade) melhora para 85".T.l.
mas chega um pouco solicita
do. Debo fJ. Corrêa) através
sa boa fase, agora cravando
79" nos 1.200, com reservas
Lord Paris (F. Maia) também
registra 79", terminando firme.
c Lord Rico tMoura) ainda
chega em 79", com algumas so-
bras. Flamante (D. Netto) au-
menta para 79"3|5, arrematar,-
do um pouco tocado.

Eslovénia (Adalton) registra
80" nos 1.200, sem fazer tõrçc
e, na grama. Brasileira <M
Silvai crava 63" no quilôme
tro, correndo bem nos metros
finais. El Gustavo CF. Perei
ra) faz a volta em 141", com
109" na derradeira milha, ter-
minando c«m sobras, ao lado
de El Emir, e Palman CA.
Ramos), vindo de mais longe,
crava 109" na milha, chegando
ao- espelho com boa desenvol-
tura. Lord Sabiá (A. Macha-
do) nâo se emprega na volta
em 141", saindo apressado,
mas amansando a partir da mi-
lha final, que é percorrida em
111". Babáo (J. Portilho), vin-
do da volta, crava 106" na mi-
lha, terminando firme, e Into-
cável (L. Santos) aparece num
carreirão na milha em 113".
Balmaz (Ricardo) aparece nos
1.400 em 94", sem apurar, c
Mar Verde (J. Corrêa) agra-
da com seus 99"25 nos 1.500
com boa ação, dominando um'
companheiro, enquanto Slam
(J. Portilho) não se emprega
nos 1.300 em 90".

A grama volta a ser fran-
queada, dando passagem aos
potrinhos inscritos no grande
prêmio. Quenal (M. Silva) é
o primeiro que aparece; su--
bindo a reta devagar e viran-
do na seta da variante para,
juntamente com Quo Vadis!,
sair riscando e chegar ao es-
pelho em 61"2|5, firme, derro-
tando o companheiro. Corsi-
can (Ricardo) segue o mesmo
caminho, mas larga depois, fa-
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Until yai tentar a esfera clássica

zendo todo o percurso contido
por seu piloto e registrando
61", com sobras visíveis. TJn-
til (Ivan) aumenta a marca
para 64"2 5 e chega tocado,
derrotando um companheiro.
Na areia, Clericato (J. G. Sil-
va) registra 64"3;5, bem, domi-
naqdo o inédito Eleven, e Es-
tádio CJ. Baffica) agrada com
seus 65", correndo muito no fi-
nal e distanciando Cobre.
Rangpur CA. Reis) apresenta
melhoras, ao chegar em 64"3|5
com boa ação, e Ceró (Dario)

VÁRIAS DO TURFE
jovem aprendiz é um freio de
grande futuro.

VAI SER EXTINTO
Continuam cada vez com

mais intensidade os rumores de
.me vai ser extinto o Stud Sidi.
Seu titular anda desgostoso e
uma prova disso é que colocou
á venda várias éguas de cria
que se er-contravam no Haras
São Miguel. Quem adquiriu os
animais foi o próprio dono da*
quele haras, sr. Octávio Guer-
reiro.

SOO MIL CRUZEIROS
PELO SERIO

Serio foi vendido por 500
mil cruzeiros e entregue ao
trcínadori Sabbatino d'Amore.
Foi éste profissional quem nos
deu a informação, acrescentan-
do que, quando puser o animal
na pista para correr, será para
ganhar. Ai fica o aviso.

VEM Af O TREINADOR DE
POLAR VINUS

José Celestino da Silva, trel-
nr.dor de Polar Vénus, está
sendo esperado na Gávea, no
próximo dia 2 de abril. Fará
uma temporada na Gávea, se-
gundo nos informou Alexandre
Corrêa, que já reservou aco-
mndações no hotel, para o seu
colega gaúcho. 

INGENUIDADE
O treinador Moacyr Cancjo

i.ão sabe a que atribuir a pés-
sima corrida do cavalo Kochi-
lo, no sábado último. Disse-
nos que o animal tinha tudo
para vencer c no entanto nào
correu nada. — "Imagine que
até trouxe minha esposa para
tirar a fotografia, e o matungo
nâo correu nada."

Diante dessas declarações do
treinador, só se pode concluir

que èle não viu a corrida. Do
contrário, êle saberia fàcilmen-
le porque o cavalo fracassou.

também deixa impressão favo*
rável, registrando marca idên*
tica, correndo bem nos metros
derradeiros. Poeirim CI. Sou*
za) registra 69", regularmente,,
e Insolenté (L. Carvalho),
agrada com seus 78"2]5 nos
1.200, com boa ação final. El
Rincón ('S. Silva) é visto em
igual distância em 80"2|5, eom
algumas sobras, e Arabatashe
(A. Machado) não faz força
no quilômetro em 68"2|5. Mar*
ca de Besame (Fagundes) qus
chega da mesma forma.

K se ainda lhe restasse alguma.-
dúvida sabre o que estava ven*
do, era só interrogar o jóquei
Paulo Lima, que não féz outra
coisa senão fingir que estava
dirigindo um cavalo para ga-
i;har.

Resultados da noturna
1," Páreo — 1.200 metros

1.° ii." 2 • Ligamar, S. Silva
2.» n.» 3 • Fusível, J. G. Silva

Vencedor 12) CrS 30.00 — Du-
pia (24) 33.00 — Plaeís 12) 16,00
(5) 16,00 — Tempo: 73"3/5.

2." Pare» 1.300 metros.

1." n.» 2 • B. loffmann, J. Mac,
2.» n.o 4 • Sunred, J. Barros
3.o n,« 7 • La Catir», 1. Souza

Vencedor (li CrS 18,00 — Du-
pia (23) 38,00 — Placés'(2| 11,00
(4) 14,00 (7) 13,00 — Tempo:
844-5.

3.» Páreo 1.000 metros

1.» li.» 4 • Monttjota. D. Moreira
2.o n.° 1 • Palhaço, A. Ramos

—Vencedor (4) CrS 44,00 — Du-
pia (12) 23.08 — Placés —Não

houve — Tempo: 62"2 5.

4." Páreo — 1.500 metros

1.0'n." 7 • Peónii Rúbia M. Silva
2> h." 6 ¦ Inar», J. Souza
3.» n.o 2 - Hedrinha, A. Barroso

Vencedor (7) CrS 73,00 — Du-
pia (34) 46.00 — Flacés (7) 33,00

(6) 25,00 (2) 81,00 — TcmpOI
96 "1/5.

5." Páreo — 1.200 metros

1." n.o 7 - Ira, A. Ramos
2." n." 1 - Zoroca. A. Kicard»
3.o n." 4 • Kumi. D. P. Silva

Vencedor (7) CrS 111,00 — DU*'pia (13) 44.00 — Placés (7) 20,0»
(1) 14,00 (I) 32,00 — Tempo: 78"t

6." Páreo — 1.300 metroa [

l.o n.» 1 - Acapú, J. Machado j
2." n.» 4 • Arguapo, J. Corrêa '
3.» n.o 5 - Hurlingham, A. OliV.

Vencedor (1) CrS 31,00 — Du-
pia (12) 24,00 — Placés (1) 12,0»
(4) 16,00 (5) 13,00 — Tempo: ..
82"l/5.

—7;"~Párco" —-lT20O-Tnoli'os

- |-."-nrO 11— Bi£-_B_BJ\ L. Santos i
2." n.". !) • Funriy King, A. Port..'
S.o n.» 13- Coqueiro, S. M. Cru*

Vencedor (11) CrS 33,00 — Du«,
pia (33) 133,00 — Plácès (11)
22,00 (0) 38,00 (13) 51,00 — Tem-
po: 77"l/5. .

Movimento «eral de apotlall
CrS 109.742.100,00. ,, ' 

1
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ATLETISMO
A qualquer momento deveri.

dar eiiirnd» nu Fcderfti.fio <1«
Atletismo do Rio de Janeiro a
trani.f.ríncl.1 da atleta minei-
rs ln.*-s Pimenta para o Fia-
mengo, pois s mesma Já foi
anunciada tm Belo Horltontc
onde a atleta nAo compete.
Contudo, a noticia ainda care-
ce de fundamento, havendo
negativa dos diligentes rubro-
negros,

— Tambi m foi anunciada ,\
mudança de outro atleta ml-
neiro para o atletismo de Silo
Paulo, Trata-se de Maurício
MagalMrs. especialista de 400
metros, que segundo se dlr. fe
transferirá para o Paulistano

Mundial de Biuquelebol ícuil-
nino em abril e maio, em LI-
ma, Peru, foram: Hornkovi,
Hubaikova. Jlndrovu, Oslov.i,
Mrllcliarova,MI(tulMl-ov», RI-
chetrova, Sukupova, Surkovn,
Srechffiova, Veckova e Svo-
lesimka. Suplentes: Holkova,
MAjenovn, Sailmova e Kru-
hutcovs.

SAO PAULO (Sucursal) — "O
titulo coiHiiilslailn em lleclfe
foi dedicado a Waldemar e a
luta pnra chegar aos 100 pon*
to* ém tíiilas aspartldots teve
o mesmo objetivo .

r*or«m estas as palavras dn
técnico Aniiel Crcsr-o. diante
cln túmulo dn Jogador Wnlili-
mar lltatkauskas, quiuulii. ante-
ontem, os integrantes do iclc-
cinnadn paulista de basquete-
boi. blcampeães nacionais, pres-
taram uma homenagem ao com-
panheiro tragicamente desapa-
recido.

r.iin Pulei Kiüs.il-lli'1.. M. Si;
Helena Vslente-MArcio Pascual
venceram Nalr Mesquita-Aram
lioghosfinn; Lul«-Serglo Bonn
venceram Zurab Boghoislsn-
Newlon Mendes. A única vitó-

Lima 'Al') — CI1..I11.I0 polo
desportista Jos. Pose Miro *)»*¦
. Atla. segue hoje para llueiio»
Aires, o selecionado peruano,
que disputará o VI Compeono*
to Sut*Americano feminino de
Volibol. A seleção do Peru In-

IJEI.0 IIORIZONTK (Sucursal) — 'Visando i
manlot* a tradlçío histórica que cozam, várias cidades
mineiras vim realizando com crande pompa as como.
morar.Vs da Semana Santa.

As cerimônias principais tim lusar cm São JoJo
Alvln^^raldilln: ft-Xta* <«» *"ffiSwTW Dcl Rcl, Ouro Prfito, M.rlaru, Diamantina e Snbarà,ANoB.«^rr?.doRi;d.Jmlw «JJ«V^"^^!"^^? Wt dtít* ParticiP*"!Í° ««nde número dc turistas vindo,"!¦¦¦¦ "£» Chsm, Nsiidj_ ca- do intwlor do Egtndo c de outras regiões do pais.

FUTEBOL

José Cavalcante Nóbrega com o seu recorde, um' 
Tarpão de 64kg, arpoado na ponta do Àrpoador,
na Ilha dc Marambria. O recorde anterior eja'; # 

dc 49kg

MUNDO SUBMERSO

BASQUETEBOL
Aauncio (FP) — JA estil

constituída a delcíaçao do Pa-
ragual. que IntervlrA no IV
Campeonato Mundial Femlni-
no de Basquetebol, em Uma,
» partir de 18 de abril. A co- -i-, c . . -,.
mltlva «uaranl, que seguirA VtU SAliAU
para a capital peruana, em 15
de abril, esta. assim composta:
presidente — Roberto Mnsl;
delegado— Augusto Callgarls;
médica — Erclila Gamarr» da
Silva: técnico — Jorge Boga-
do; preparador físico — Pa-
tríclo Zainda: Jogadoras — Jn-
seflna Marquei*. Carmcn Mar-
quês de Trochc, Vlrgilla FI-
gueredo, Alba Rlvas, Alelra
Llorent, Esteia Lopes. Priscl-
ia Domlngues, Nuntla Echa-
gue, Dionlsla Echague. Fran-
cisca B. Oonialex e Lulza Lo-

Country Club, reglitraram-ie
«i seguintes pardals:

Márcia Chacon venceu Patrl-
ela Parker; Lena Flneberg-Ieds' Ferreira venceram Georgete
!>arker-Madame Hary; Maria
Helena ¦ de Amoilm-Dr.nlel
Frucco venceram Smete Bas-
cado-lléllo Carvalho. As vitó-
rias dos Incils foram as de
•lorgc Paulo l.omnnn sobre Os-
vuldo Graça Couto e a dupla
Heglnald Bames-Plnto fiulma-
rtts sóbre Roberto Ramos-Car-
los Luis Martins.

VOLIBOL
PORTO ALEGRE (SP) - In

vlno, Pilar Jlmener, Betty
Ssent, Sara Pinedo. Rosa Vai-
dlvla, SAnls Tabja, EittU Soty
e Lulsa Monlevederd».

# * *
Serio reallrados hoje à noite,

na areia dt Copacabana, os Jo-
gos finais do IX Torneio de Vn*
llbnl de Praia, Iniciativa e rea*
lirnçln dos confrades do "Jor*
nal dns Sports". O torneio, dn
qual participam TI equipes, te*
ri na rodada de hoje, a decl-
lio da série de "Astros", com
a participado de autênticos
craquts do volibol guanabarino
% nacional, como Quaresma, Pi-
mente), Ivan, Oswaldo, Homero,
Luis, Ary e outros. Os Jogos,

REUVO

Km Belo Horliontt procurs-at
dar reltvo ia aoltnldndes da Pex-
la-rtlrn Santa tendo sido arm».
rto na Praça Sete dt Setembro
uma imltnçíin ilo Monte Calva-
rio, que servirá como ponto fi-
nal dn proclss.lo do entf-rru. A--
cerimonias sBo promovidas pc-
lo- Serviço de necreacAo e Tu*
rlsmo da Prtfeitura t pela ar-
quldioctit da Capital mineira.

pes y Maria. •
Praga (FP) —'As jogadoras

que representarão a Teheco-
Eslováquia, no Campeonato

Pontpen Accioly

RECORDE DE TARPAO NO
TORNEIO DE MANGARATIBA

O Carioca, na abertura dos
jogos da "Copa FCFS", vcncon
o CHI por 3x2, enquanto que,
nos Juvenis, na preliminar, o
Vasco (oi abatido pelo Mndii-
reira, por 3x1. O.s próximos
jogos pela "Copa FCFS" serio
realizados amanhã, quando cs-
farão em confronto: CIB x Flu-
minense e America x Madurei-
ra, nos juvenis.Igualmente ao ano passa-
do, 37 clubes solicitaram ins-
crições nos certames principais
da cidade. Oi campeonatos de
Aspirantes e Infanto-Juvenli,
éste ano, foram mais prestigia-
dos, tendo sido aumentados,
respectivamente, em 4 e 2 clu-
lies. Nos aspirantes, concorre-
rão IS e, nos infantos, 10 clu-
bes.

Faiinho vai ficar no V.
Isabel c está confiante nos va-
lôres que possui. Espera, se-
gundo declarou, contar com
Chico, Noòca, Augusto, Binha
e mais os juvenis e aspirantes
Alfredinho, Denison, Dequinha,
Jayme, Gabriel, Lugo, Zé Ar-
mando, Ronaldo, Bira, Cadado,

a -_¦•.. v nxuu-.H *v. , — ...- mi», t%TJ V VUIIUI, wa JU|VS,
temos preparativos vim sendo disputados defronte io Hotel
feitos pela selecio masculina Olinda, no Posto 3 1/3 Um a

seguinte pregramacio:
!> — As JOhlSm — Ride

Alaska s Ride G.E. Olinda (Es-
peclal masculino).

2.<> — As 21hlSm — Rede lca-
ral x Rede Grande (Qualquer
classe mn-culin.il.

de volibol do Rio Grande do
Sul, eom vistas ao XII Campeo-
nato Brasileiro, programado
para Brasília, em meados de
abril. Sob o comando do téc-
niro Ivo Ribeiro e dn prepa-
rador físico Rubens de Souza
Ilma.-vém treinando 14 joga-
dores, sendo 8 do União, 3 da
Kojrlpa. 2 da AABB c 1 do
Cptngul. Após os trelnamen-
tos, serio selecionados os do-
:« que embarcarão para a
NOVACAP.

NATAÇÃO

Deverão se transferir para o
Botafogo, ai nadadoras Cecy
Gonçalves e Vera Formiga,
ambas do Guanabara.

EXTERMÍNIO NÃO É
VIA AO PROGRESSO

• Realizou-sc no última sá-
bado de fevereiro, cm Man-

§aratiba, 
um torneio de Caça

ubmarinn. promovido .nelo
comércio local e disputado
por oito equipes.

Venceu o torneio ;i equipo
de José Cavalcante Nóbrcgn,

"Jucá", integrada por CM-
priano c Josú Gririiikii. eom
29 peixes, ini kg de peso e
229.000 pontos. Em segun-
do lugar ficou a equipe dc
Ezequiaf, Alcides e Valdo-
miro, com Hl peixes. 48 1<k
dc peso c 78,000 pontos. Eia
terceiro, a equipe tle Almir,
Maurilio e Jaciir. com 17 pei-
3íes, 54 kg tle peso e 77.01)0
pontos.

A peça mais sensacional
do torneio foi um tarpão ou
camuruplm ("Tarpon iillan-'
ticus") de 64 kjt (sessenta e
quatro quilogramas) de peto,
.2,20 m de comprimento o

m dc perímetro, tomado
à altura das nadadeiras pei-
torais. í;sio peixe, arpoado
pelo "Jucá" representa novo'
recorde, pois o anterior re-
jtistrado na CBD, cm nome
de Antar Partilha, só tinha
49 kg (quarenta c nove qui-
logramas).

Mergulhando na Ponta do
Àrpoador, da ilha da Maram-
baia, que, no dia do torneio
estava, por exceção, com
águas bastante claras, ".Tu-
ca" viu, por cima, na su-
bida de um mergulho, um
enorme tarpão que estava
passando. Deu-lhe imedia-
tamente um tiro, que atin-
giu o peixe acima da nada-
deira peitoral. Foi rebocado
cerca de 200 metros, mar a
fora. Quando o peixe se
cansou, foi posto dentro d.a
canoa, mas como não estava
ainda morto quase que a vi-
rou com os seus pinotes."Jucá" arpoou, mas per-
deu, enorme robalo que teria
mais de 20 kç (vinte quilo-
gramas) e seria novo recor-
de para íf espécie.

A assinalar, houve ainda,
no torneio, sério acidente do
qual íoi vitima o próprio''Jucá". Quando êste vinha
Subindo, depois dc um tiro,
o batente da ponta da arma
soltou-se e o pistão foi ati-
rado para fora com violon-
cia. Este projétil arrancou-
¦lhe a máscara, que ficou es-
traçalhada, rasgou-lhe o na-
riz e deixou-o sem sentidos
por uns cinco minutos. Se
não fossem os companheiros,
que estavam próximos, não
teria sido salvo.

VARIAS
* Nova direçáo do ICAR

.-— Na térça-íeira última, o
jnôvo Conselho Deliberativo
do Iate Clube dc Angra dos
Reis elegeu, cm segunda con-
vocação, para: presidente,
Alfredo Lobo; vice-presiden-
te, "Walter Mirandella; 2.° se-
cretário, Bernardo Berrado.
Para a Diretoria, elegeu: co-
modoro, José Malta; í.° vice-
comodoro, Eduvaldo ("Arro-
jado") Lisboa; 2.° vice-como-
doro, Francisco Brundo. O
novo comodoro convidou pa-
ra compor o resto da direto-
ria: Jayme Alves, 1.° secre-
tário; João Lazpski, 2,° se-

FUTEBOL
ARGENTINO

EM CRISE
Buenos Aires (AF) — Seguiu

sem aer resolvida, ontem, a cri-
¦e que atingiu o lutcbol argen-
tino nas últimas semanas. Há
muita confusão e desentendimen-
to entre os sete clubes grandes
e os a«te pequenos, que com-' 
pSem a primeira divisão. Uma
acalorada reunião realizada an-

__teontem_na _se*le dn Associação
de Futebol Argentino entre os
presidentes dos 14 clubes, termi-

,'' nou pela madrugada eom pou-
,, cos resultado-. Segundo transpa-
¦, receu, resolveram dilatar o pro-
•' blema, sendo, entretanto, nomea-
'• da uma comissão de seis — três
;' grandes e três pequenos — para

; buscar uma solução. Esta consis-
tlria, segundo versões iidedignas,

:• cm reestruturar os recessos nas
v divisões, a percontagem sobre as

arrecadações das partidas e ret-* trição do voto às divisões iiile-
. riores.

cretário; Alfredo Passos, te-
soureiro; Ildcfonso <4e Sou-
za, esportes; Mauro Brito,
patrimônio; Jonathas Carva-
lho e Osvaldo Santos, han-
gar: Gabriel Lemos, médico;
José Carlos de Brito e Vitó-
rio Berrodo, dep. jurídico;
Henrique Pereira e Sérgio
Medeiros, obras; Paulino Ci-
to, social; e Koque Barbosa.

e Tubarão Martelo — O
jovem Mário Márcio Cátfaro
Guimarães, do Guanabara,
no dia do torneio interno
dé=lc clube, foi parar, com

«3_- ? ss&t* ss %_Mr,?.

O presidente da ADECIF, sr. José Luiz Moreira
de Souza, declarou filiar-se àqueles que_ julgam que
tanto o capitalismo quanto o socialisn* pretendem o
desenvolvimento da humanidade. Não acredita que
of. socialistas sejam uma espécie dc assassinos das
populações mundiais.

"Não sei — adiantou •— como alguém possa ima-
ginar uma forma qualquer de desenvolvimento pelo

Badu e outros. Acha mesmo extermínio da própria humanidade. Muito mais do
«ue.« «'_.« «¦« Ce-S0' sér?!0' que um crime, o sociajismo é um erro".

INICIO

A solenidade está marcada pa-
rt ter Inicio is tWi, em frente i
mttrU dt Sio Jos*. quando será
procedida à caminhada rumo ao
Calvário, ligurai vivai, Inclusl-
vc frandt número de artistas d*
teatro, rádio e ttlevis.lo, estarSo
representando além de integran-
tes de orsantracBes rellflosas e
coros do seminário e das paro-
qulas. ,

. CJltSTO

Da Matrlt de SSo Jos*. o Cristo.
— representaçüo do ator orion-
do Pacheco Filho — irá acom-
panhado du demais figuras ati
o Monte Calvário, na Praça Sete,
onde serio realizadas ai cerlmtV
nias lltdiflcu d* Ifreja. refe-
rentes á palxio e morte de Cris-
to e, bem «Mim, sua descida da
erui.

CÔHO

O coro do lemiiiArlo do Cora-
C*io Eucarlstico, Instalado nas es-
cidadãs da matriz de Silo Josc,
dará Inicio is festividades, car.-
tando música gregoriana. Logo
depois, Cristo sairá acompanha-
do por soldados romanoi e ou-
trai figurai, tié o primeiro pas-
io armado Junto ao poste een-
trai na confluência das Ruas Es*
pirito Santo e Tamoios com a
Av. Afonso Pena. Ali encontra-
rá a Virgem-Maria acompanhada

da lamarltaná Maria Madaimi«
de Sáo Joáo Batista,

CANTO

Vm outro curo lncorporsMt.t
aos ríii.tli-i.*. na 1'riicn Site, i .
quanto um locutor far.i a leitu-
ra de texto prepnrnili, im™ m
passos ás palnvms tle Cuno, cj
Virgem c ile M.di s as figuras qutse apresentam nos ilrinaU pu.
sos. Ai cirlmOnios do Calvário
sAo Iniciadas com unia ora;Sa
lida pelo areeblspo-coadjutor, dom
Joio de -Resende Costa, da quil
o povo participa. Segue-se o dn*
cobrlmento da crus ainda cora
a partlclpaçüo de um locutor, r!t
um cronista sacerdote e do povo,

MORTE

A cerimonia seguinte é a mor*
te rie Cristo com as tete rui*,
vras descritas por um sacerdote.
Ntssa parte os coros t.m uir.a
importante funcio. Após a tltl.
ma palavra vem a morte de Crls.
to, quando as lutes sio apit>.
dns e produzidos efeitos de iom
Inclusive com tiros de cnnhf.o,
focos de luz projetados pur ha*
lolotes i terminando com um to.
que de silêncio por toldados _s
Policia Militar. Nova ori(io é
lida pelo arcebispo, seguindo-se
números de eftra. enquanto 4
proferido s lermio do descobri-
mento da cruz.

PARTICIPAÇÃO
•v

Participarão da procissão solii,-.*
dados da base aérea, batedores
do Departamento de Trinillo,
alunos do Departamento de In»*
trução da Policia Militar e ban-
da de música dessa mesma cor.
poração, além de soldados do Bi-
(alhão de Guarda. O povo Inte-
gra-ie na procissão apói a dst-
cida de Cristo da cruz, seguin-
do o cortejo até á Igreja da Boi
Viagem, quando o arcebispo.,-™-
xiltar. dom Serafim Fernandes
Araújo, proferirá o aermlo finai.

o seu companheiro LcRoy mata
diih>i„..mh .,,. ti,-.:.,,, c..._...:.*; ,._.«,

minado pela situação, o
gundo e quem a domina,
como o fez bravamente Má-
rio Márcio, o qual teve além
disso a coragem pouco co-
mum de confessar que sentir
medo.

O tubarão, que media dois
metros e meio de compri-
mento c pesava mais de rem
quilogramas, seria belíssimo
recorde. Contudo, Mário
Márcio não quis voltar á
água para dominar o mons
tro,

provar que i bom conhecedor
do F. de Salão e não dirige só
equipes de astros. Espera, ain-
da, que Aécio, por sentimento
dc clubismo, nâo acompanhe os
demais, Com Djalma Santos,
porém, nâo poderá contar, cm
vista de o excelente goleiro ter
guardado os "tênis".

— Curioso neste caso rumo-
roso de transferências para o
America, é o fato dc que sem-
pre acusaram o V. Isabel de

OPÇÃO

Continuando:
— "No meu entender, a

grande opção, desde a em-
presa até ao cais e à huma-
nidadè, é basicamente entre
a centralização e a descen-
tralização. No cerne de tô-
da a questão do desenvolvi-
mento está éste principio de
processar o desenvolvimento,
uns pretendendo o desenvol-
vimento centralizado, os so-

causa à medida que o nosso
bom exemplo prolifere, os
resultados se ampliem em be-
ncíleio de uma camada cada
vez maior da população e
se redistribuem em melhores
condições dc vida." '

-EMPRESÁRIOS

Terminando:
•— "Renovo a todos os em-

presúrios o apelo para que
saiam de seus escritórios, da

Blinstrupp, no Baixo Surria,
entre a ilha do Meio c a
Poria do Marisco (Joajtinga).
Ao primeiro mergulho, Má-
rio Márcio, que se adiantara,
viu de repente um tubarão
martelo, "Sphyrna zygacna",
que estava parado no fundo,
a seis meiros da superfície.
Estava MM cm ótima posição
para atirar e fê-lo sem ho-
sitar, aceitando o monstro
em cheio, na cabeça. O bi-
cho começou a se deslocar
lentamente, enquanto que
Mário Márcio voltava o mais
rapidamente possível para o
barco, nâo querendo bancar
o herói, como modestamente
diz.

O fato é que todos tem
medo. A diferença entre o

FALTA DE CAPITAL
FATOR DE POBREZA

Para o sr. André Gama, economista, "não é pre-
ciso ser um técnico de finanças, nem um estudioso
dos problemas nacionais, para saber que as causas
principais da nossa pobreza são a falta de capital, a

....._...., __...._....___, _. _..- _. ~, — baixa produtividade e a inflação e que a condição
preferindo • acabar de pagar a seus Jogadores, quan- ciaijstas. e outros o desceu- suas oficinas, de suas lojas, essencial para vencermos êste "status-auo" se cn-á-lo de cima do barco do estes, para receberem van- lralÍ2ado, os capitalistas. O para lutar de todas as íor- 

"„."," 
„!ih„r_o A* „„«„ «JrS„ .í «i.i« m._"-¦ —" -'"¦-- -*-'—- momento é o de esquecer um «nas possíveis, na arena po- Çontrt 

na melhoria do nosso padrão de vida. Mas
•pouco e deixar de ter medo litica, defendendo a todo o todos sabemos que modificar as condições de vida de

iSJ!!?'^..6.!-^™. ü0.'.1.0.* í! um P°vo * tr,târ de Política. Náo Je política par-dídêm^radS. «TM- tidiri'* —* *• ~*,rt*« ~™A"-i ***"

com um segundo tiro, o quo
invalidava o pedido de ho-
mologação do recorde.

A façanha do Mário Már-
cio, cm todo caso, não deixa
de ser digna de registro, e
a sua prudência digna dos
maiores louvores, vindo uma
e outra comprovar, aquilo
que Ildefonso de Souza e eu
vimos repetindo, acerca da
nova geração de submarinis-
tas, que se impõe pelas suas
qualidades o entusiasmo, pre-
cisando de ser amparada.

A propósito dc tubarões,
vale a pena ler e guardar a
verdadeira obra-prima pu-
blicada a éste respeito por
Ildefonso de Souza, no "Diá-
rio de Noticias" de quarta-
feira última.

SP JOGA COM BANGU
SEM TRÊS TITULARES
SAO PAULO (Sueursal) —

Para a partida dc sábado, pelo
Torneio Rio.Siio Paulo, contra
o B.iiiru, no Maracanfi, o São
Paulo jogaià desfalcado de ai-
guns de s?us melhores titula-
res. como Bení. Jurandir e Bel-
Uni, além dc nüo poder contar
com o ponteiro Agenor. Todos
estes jogadores estfio contundi-
dos. Apôs o coletivo de terça-
feira, os snmpaullnos foram dis-
pensados ató sexta-feira, quan-
do farão individual pela manha,
fogiündo í. tarde para a Guana.
bara.

também o Corintians

Também o Corintians tem vi-
rios problemas para a escala-
ção do quadro que enfrentará
o Fluminense, sábado à . tarde,
no Pacaembu. O caso mais gra-
ve prende-se à ponta esquerda,
de ve/. que seu titular. Lima,
eslá contundido c fora de cogl»
tações e o Corintians não dis-
põe, no momento, de um reser-
va naquela posição. O grêmio
alvlncgro desejava tomar por
empréstimo ao Botafogo de Ttl-
beirão Preto o jogador Hezen.
de, que, entretanto, foi contra-
tado pela Ferroviária de Ara-
Taquara por 10 milhões de
cruzeiros. No treino de conjun-
lo realizado no Parque São Jor-
ge, íoram notadas as ausências
de Nei- Clóvis, Mànuèlzlnhp,
Ari', Marcos e Lima, tendo o za.
guelro Cláudio deixado o gra-
mado sentido dores na virilha.
A presença desses elementos no
jogo contra o Fluminense, está
condicionada a exames médicos.

ALMIR NO LUGAR OE PELE

O técnico Lula confirmou a
ausência dc Pele, lio jogo quen Santos defenderá a co-lide-
rança no Torneio Rio.São Pau-
lo. domingo, no Pacaembu,
enfrentado o Vasco da Gamo.
O técnicp santista já anunciou
que Almir será o substituto de
Pele. Outros que também não
atuarão contra o Vasco são:
Rossl e Zito, ambos contundi-
dos e sem condições ' de jogo. .
Consoante declavaçães de Lula,
Gbnçolo estreará domingo, con-
tra o Vasco, devendo fazer o
melo de campo com Llina.

DUDU, PALMEIRENSE
Finalmente se concretizou a

transferência de Dudu, da Fer-
rovlirla ele Araraquara para o
Palmeiras. Em troca, o grêmio
alviverde cederá quatro joga-
dores p'ara o clube interiorano,
sendo que dois — Alencar c
Antcnlnlio •- em caráter defini-
tivo c outros dois a serem cs-
colhidos.

AIMORÉ
Comentando a derrota da

Portuguesa ante o Palmeiras,
Aimoré Moreira, técnico da
Lusa, declarou que traçara um
plano para executar contra o
campeSo paulista, mas, que ao
ver _ ótima apresentação da
sua equipe no primeiro tempo,
esqueceu-se daquilo que havia
planejado o daj, a queda de
produção da Portuguesa no se-
gundo tempo. Atribuindo a sl
a culpa da derrota. Aimoré re.
conheceu a' ótima forma que
vem ostentando o. Palmeira».

TUPAZINHO

O meia armador Tupüzlnho que
ultimamente vem se revelando
na ponta esquerda, teve suas
pretensões finalmente alcança-
das e que eram de melhoria de
seu salário. E tanto assim, que
passará a receber 200 mil cru-
zeiros mensais, ou seja, o dobro
do que vinha percebendo até
agora.

tagons, conforme declarou o
próprio presidente Braune, dei»
xaram o V. Isabel. Os Jogado-
res transferidos receberão sa-
lírios pela folha de uma firma
denominada Marabá Estruturas
de Aço e terão um prêmio de
300 mil cruzeiros, caso sejam
campeões. Pobre amadorismo.

REMO
Buenos Alrei (FP) — a As-

sóciação Argentina dc Remo,
vem de solicitar ao presidente
Arturo Illia, apoio financeiro
para o envio ao Brasil da de-
legacão que intervirá no Sul-
Americano de Remo, progra-
mado a partir de 26 de abril,
na Guanabart.

TÊNIS
Pelo Torneio Interclubes da

Cidade e promovida pela Fe-
íleração Carioca de Tênis, foi
iniciada a disputa da Taça Jo-
ckey Club Brasileiro.

O Fluminense venceu o Ti-
jucá por 4 x 1, e o Clube Na-
vai venceu o Country por 3x2.
As parciais foram as seguintes,
nas quadras do Tijuca:

Çolin Fox venceu Sirto Nino;
Lúcia Mala-Gima Dreirl vence-

DECRETO
DO ATLETA

NO D. 0.
BRASÍLIA (Sucursal) — Foi

publicado pelo "Diário Oficial"
de ontem o decreto que disp6e
sobre a profissfio de atleta de
futebol, disciplina aua participa-
ção nas partidas e dá outras pro-vidência5.

O Decreto entrou em vigor on-
tem, aob o n.« 53.820.

COLOMBO VÊ SOLUÇÃO
NO PLANO DIRETOR

de usar a palavra capitalis-
ta. Porque o capitalismo ma-
nlfesta sempre a sua presen-
ça numa ou noutra forma: o
capitalismo do Estado e o ca-
pltalismo individual. O capi-
tallsmo do Estado, na sua
forma centralizante. tem um
custo para o desenvolvimen-
to; o descentralizado, o au-
têntlco. o verdadeiro tipo de
capitalismo é uma forma des-
centralizada de proceder és-
se desenvolvimento e tem
também um custo. £ste se
chama lucro; aquele, do ca-
pitalismo do Estado, se cha-
ma burocracia e perda da li-
berdade. t um problema pu-
ro e simples de opção. Alguns
paises já escolheram o seu
caminho. E nós estamos na
encruzilhada da escolha. Os
próximos anos vão fazer com
que o Brasil opte definitiva-
mente, ou pelo desenvolvi-
mento nos termos ocidentais,
dos grandes paises, exemplos
de progresso no mundo, ou
pelo desenvolvimento nos têr-
mos da Cortina de Ferro. Ê
exatamente nesta hora, nes-
sa encruzilhada, que os dois
grupos têm que fazer por on-
de a opção do povo seja a
sua opção".

PADRÃO DE VIDA

Esclareceu o sr. José Luiz
Moreira de Souza:

— "É evidente que, quan-
do falo em capitalismo, es-
tou aludindo ao capitalismo
popular, porque o mal náo
está no capital em si, mas
sim em quem é o seu porta-
dor, no uso que se íaz dêlc.
Admiro os magníficos exem»
pios da Alemanha Ocidental
e dos EUA, onde realmente
se atingiu a um nivel de ri-
queza coletiva, un. standard
de vida, em qúe todos des-
frutam das comodidades da
civilização, sem perda da li-
berdade. A nós, empresários,
cabe enorme responsabilida*
de, pois somente conquista-
remos adeptos para a nossa

tidária, mas de política econômico-social".
tiva privada, as do capitalis-
mo popular, do capitalismo
democrático, o único cami-
nho possível de desenvolvi-
mento, sem perda de liber-
dade nem das condições ine-
rentes à humanidade e que
estão exatamente de acordo
com o formação do homem
brasileiro, t tempo de pen-
sarmos menos em nossos ne-
gócios e mais no Brasil, por-
que. infelizmente, no Brasil
de hoje- nâo nos cabe cum-
prir apenas a nessa obriga-
ção, porque os outros dei-
xam de cumprir com a sua.
Mesmo assim e a despeito de
todos os abrolhos, nada fará
com que éste Pais naufrague,
esta e a minha absoluta con-
vlcção, porque o novo, muito
melhor que os políticos, é or-
deiro e progressista, preten-
de alcançar os nivels a que
tem direito. E nós os empre-
sários. temos o dever de rea-
lizar todijs os esforços para
que tal seja atingido."

Remessas
de trigo

ao Brasil
Buenos Aires (UPI.CM) —

Durante «ma rtunilo com o
chanceler Miguel Ortix, da Ar-
fentina, • «mbalMdor do Bra-
sil, sr, Décio Moura, tratou de
aspectos das compras de trigo
por parte do seu pais, realiza-
das conforme o estabelecido no
respectivo convtnio comercial.

O detalhe das remessas aert
estudado sempre tendo em con-
ta o volume da safra atual.

poutica
Frisou "que cada aspecto da

nosla vida particular envolve
uma política própria. No trato
diário com o povo. sentimos
que cada indivíduo adota uma
política diferente. Uns usam
de u-i modo Interesseiro, pro*curando tirar sempre vanta-
gens de todos que lhes cercam.
Tratam bem àqueles que lhes
podem ser úteis e com indife-
rença àqueles de que nio de-
pendem. Os governos, também,
têm a sua política própria e re-
solvem ou procuram resolver
os seus problemas dentro dessa
filosofia. Podemos afirmar que,
qoje em dia, só existem duas
políticas importantes de govêr-no: a democracia e o comunis-
mo".

DEMOCRACIA

"A democracia c uma forma
de organizado política, eco-
nômica e social em que o go-vêrno é exercido pelos próprios
governados. Ela nasce do con*
ceito de que todos são iguais
e livres, com direito á vida, à
liberdade, e à busca da felici-
dade dentro dos preceitos da
ordem e da lei. A ordem é as-
segurada pelas leis que sio fei-
tas e postas em prática pelosrepresentantes que o próprio
povo elege livremente e cujo
dever é garantir a liberdade, a
felicidade e o seu bem-estar.
Ela é uma revolução pacifica e
permanente que se vem aper*
feiçoando a cada dia visando a
promover justiça, liberdade e
riquezas para todo o povo.Exemplos marcantes de demo-
cracia sio a França, Inglaterra,
Suécia, Noruega, Holanda, Bel-
gica, EUA etc. Mas democra-
cia é tarefa para homens 11-
vres e corajosos, que tenham fé
na sua capacidade de forjar um
futuro digno e grandioso parasi e para toda a família huma-

na—.acentua. As ditaduras, ao
contrário, sejam fascistas ou cc-
munistas, sio feitas para escra-
vos, para aqueles que nio têm
coragem para lutar pela liber-
dade e sem fé na sua capaci-
dade de serem livres. Diante
deste quadro, vemos que nio
fomos talhados para o comu-
nismo, que nascemos para a
democracia e para a liberdade,
longe dos caminhos da escravi-
dão."

Ofertas
de negócios

dos EUA
Firmas norte-americanas que.

rem importar ao Brasil os se-
gulntes produtos: artigos de es-
porte, World Trade Associates,
406 Corona dei Mar, Santa Bar-
bara, Califórnia; chá, Vavr.s-
seur & Shalders, 82 Beaver
Street R. 1.405, Nova York, S
N. Y.: Jóias, World Trade As-
soeiatea, 406 Corona dei Mar,
Santa Barbara, Califórnia; mi-
quinas para íazer l&minos dt
aço e outros metais, U. S. Com-
pseo, 550 Flfth Avenue, Nova
York 36, N. Y.; motores elétrt.
cos de pequeno porte — Idemj
novidades. World Trade Amo*
ciates, 406 Corona dei Mar,
Santa Barbara, Calfórnia; iem-
pre-vivas, Rainbow Color k
Chemical Co.. Inc. P. . Box
31, Northrt-ge, Califórnia;
Transformadores de todos os ti-
pos. para todas os fins, U, S.
Comptco, 550 Flfth Avenue, No-
va York 36, N. Y.

Nova vivência para o noaso
esporte, com grandes possibili-
dades abertas aos nossos jovens
atletas, modificando-se, por com-
pleto, o quadro até aqui vivido
por nossas equipes — eis nl-
gumas das primeiras vantagui-;
que advirüo do decreto firma-
d0 pelo presidente da Repúbli-
ca, em vista ilos motivos apre-
sentados pelo ministro da Edu-
caçSo — declarou ontem, em Bra-
¦111a. o professor Alfredo Co-
lombo, diretor da Divis-o de
EducacSo Fisica do MEC.

A vantagem inicial da ira-
plantação do plano diretor âe
educação física no Pais — con-
tinuou o professor Alfredo Co*
lombo — será a de propiciar
á nação o descobrimento e real
aproveitam eri t_.-da_ -}-v<
çGespafa as mala variadas mo-
dalidades esportivas. Tais qua-'
lidades — afirmou — latentes
em milhares de moços, poderão
garantir, com-traijallio cuidado-
so. novas marcasee vitórias de
vulto para o Brasil nas futuras
competições regionais « interna-
cionais

BOLSAS

Para garantir o sucesso na
fase preliminar do plano dire-
tor de educação física — prós-
seguiu o diretor da Divisão de
Educação Fisica do MEC — con-
iorme o decreto presidencial, a
Divisão procurará Incentivar aa
jovens vocações esportivas cri-

ando um setor de bolsas de ca-
tudos e aperfeiçoamento íisleo.

Os candidatos a estas bólaas
deverão satisfazer aos índices
estabelecidos nas tabelas de pos.ilbilidades internacionais já or-
ganlzadas por nós mesmos. At-
sim, por exemplo, tim jovem do
dezessete anos, com WOm de ai-
tura, que, em qualquer ponto do
pais, salte um metro e oitenta,
estará demonstrando capacidade
de tornar tal marca elástica, p«-
lo mtnos, até dois metros.

Nestas condições, 41e merece-
ri a atenção da Divisão de Edu-
caçüo Fisica através de uma
bolsa, sob cuidados especiais de
técnicos altamente qualificados.
Somente desta íorma podere-
mos assegurar a renovação do
nosso corpo de atletas para aa
competições Internacionais.

Com _^ta me(lida_--írlsnii o
professor Alfredo "colomEõ""-":-"-- 6 

nrvi" "Vlamjni'' rece-
ministro da Educação propor- beu uma carga de 35~5rTir~FTr

IBC NA JUSTIÇA PARA
REAVER CAFÉ SUMIDO
O senador Nelson Maculan, presidente do Ins-

titulo Brasileiro do Café, através da Procuradoria Ju-
-idica da autarquia — e esta junto ao Poder Judi-
ciário — está no firme popósto de apreender
108 mil sacas de café embarcadas nos navios"Altamira", "Adelaide" e "Don José", respectiva-
mente, das firmas "Navebrasca", "Lagunense" e"Costalima".

Além das providências para a apreensão do pro-
duto, o IBC está processando os responsáveis pelas
irregularidades, pois as
milhões de prejuízos. •

QUEIXA-CRIME

cargas sumiram, causando

cionou a abertura de uma larga
margem de congraçamento do
nossas comunidades do interior
ou dos grandes centros urbanos,
pois o espirito dc renovação
ocupará lugar destacado nos clu-
bes, associações e estabelecimen-
tos de ensino,

Por íim, o plano diretor dc
educação fisica exercerá papel
importante na ordenação de pro-
Jetos para a nossa juventude,
eliminando oi resíduos sociais
da marginalidade e incremen-
tando o binômio saúde fisica e
mental — concluiu o professor
Alfredo Colombo.

cas destinadas ao Norte do
País. Como a mercadoria não
chagasse ao destino, a firma"Navebrasca"r sua proprie-
tária, íoi intimada a prestar
csalarecimontos,

Dias depois a firma cn-
caminhava a informação de
que o café fora entregue a
um representante do IBC,
no porto de Itacoatiara, no
Bio Amazonas.

Como não tivesse sido
comprovada a entrega, o IBC
formulou quaixa-crime con-
tra a empresa, a qual está
ajuizada à 3.a Vara Crimi"

nal, já com o seqüestro do
navio pendente <Je despacho.

Foi requerida á publicação"••tr^nüi" ~r—• rnnhrrimrn
to de terceiros.

Com o desaparecimento do
produto, a firma responsa-
vel, a "Navegação Lagunen-
se", foi interpelada judicial-mente na 1.» Vara da Fa-
zenda Pública. Ao mesmo
tempo, o Instituto Brasileiro
do Café vem mantendo dili-
gências na Guanabara e em
Belém, através de sua Pro-
curadoria Jurídica, para quefique esclarecida a autenti-
cidade ou não do mandado
de segurança que permitiua liberação da carga.

TERCEIRO CASO

INTERPELAÇÃO

A irregularidade seguinte,
verificada em transporte ma-
rítimo de café, registrou-se
com o navio "Adelaide". Tão
logo êste navio aportou em
Belém do Pará, várias pes-
soas, dizendo-se torrèfadores
e munidas de mandado de
segurança, com liminar fa-
vorável, conseguiram que
lhes fosse entregue a carga
constante de 28 mil sacas oe
café.

O outro caso envolve o na-
vio •'Don José", de proprie-dade da Navegação Costali-

—-*B____Ltda;", com sede em
AraT-ârfrp-f^rHM^./^ na_do._Ifc_
cebeu, ení Paranaguá, uma
carga de 45 mil sacas à&csr
ii. enquanto que a firma"Costalitna" outorgava pro-curaçSo ao armador, sr. Ge-
raldo Vicente de Castro, com
escritório 'à Rua Alvares
Penteado, 180, 5.° andar. São
Paulo, para movimentar o
cargueiro.

Chegando a Recife, porém,
o IBC condicionou o prolon-
gamento da viagem ao em-
barerue de dois fiscais'da Al

des competentes, Houve con-
cordáncia do procurador da"Costalima", porquanto en-
viou requerimento ao inspe-
tor da Alfândega para que
fosse atendida a exigência do
IBC.

Em face dos casos anteric-
res, admitia-se a hipótese oe
novos casos, daí as medidas
acauteladoras do IBC. Mes-
mo assim, o navio não fpl
a Belém do Pará, levando
o Instituto a solicitar a co-
laboração das autoridades
navais, ao mesmo tempo que
recorria às autoridades judi-
darias, a fim de promover
a responsabilidade civil «
criminal dos implicados,

__.__ABASTOÇIMENTO
Diz o IBC que sòmente"T"

abs01utá"necessidadê~de abas—
tecer o Norte do País lor-
çou os contratos com aque;
las empresas, pois a "Costei-
ra", empresa indicada, ra-
ras vezes pode atender aos
pedidos. Muito breve, porem,
conforme ordens expressas
do senador Nelson Maculan,
somente a "Costeira", a
"SNAPP" c a Marinha «
Guerra transportarão cal*

íâneJ.ega, no caso autorida- para o Norte do Pai».
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MINISTRO
ENTREGOU

TROFÉU
n governador do Para, »r. Au*
lio d» Carmo, recebeu, ontem

.. i.inli'. das niHoi <ln mlnlUru
i ,i Aeronáutica, » Tiça Norte tia
'Iimiiii, nue foi ganhii pcloií rema*
¦ orcj r-ii "''n¦¦''"• 'ul competição
i i,pulada nn llalila.

O ir, •'"•'" ll.ivell.inH*-. presi*
i.ulc dn fundado iclótlca, piei.
tlgloU v ¦!!•', latcndn u saudação
«oi vlillinteii

GOLEIRO*
DO BANGU

NO OLÍMPIA
Com o objetivo dc pnísar

a Semana Santa com sua' íh*
mília e contratar jogadores
para o Olímpia, de Assun-
rãn, clube no qual dirige, o
técnico Samuel Lopes veio
ao Rio, indo ontem, pela
manllãi ao Vasco c, à tarde,
ao Bangu, onde conseguiu o
empréstimo do goleiro nspl-
ninte Nérl e o passe do za*
guclro Ocário, que estava
k> submetendo a um perio-
oo' experimental no clubu
nlvirrubro, cuja última asre-
mlaçúo em que atuou, o São
ilento de Marilia. lhe ven*
deu o atestado libcratórío,
Também o pontciro*direlto
Adilson, ex-integrante tia
Portuguesa dc Desportos,
poderá ser contt"tl;'cli), pois
Snmitel gostou de sua pro-
ducSo tm conjunto entro rc*
servas c aspirantes, efetuado
cm Bangu, onde o atncnntc
treinou sem compromisso,
i.prnas para manter a for*
roa.

JAIR AGRADOU í*' i

Sóbre ns brasileiros que
levou para o clube para-
Utiaio, Samuel Lopes afir*
mou que o apoiador Jair, ex*
jogador do Canto do Rio,
onde formava a dupla dc
meio-campo com Jedir, atu-
almcnte no América, já .se
integrou perfeitamente na

.equipe, com seu jogo se as-
similancjo com facilidade á
maneira rlc atuar rios guará-
nis. Quanto a Feijão, que
atuou no Madureira, não
conseguiu agradar, devendo
retornar ao Brasil nos pró-
ximos dias.

CONGRESSO
NOCND

ENCERRADO
BRASÍLIA (Sucurial) —

O Primeiro Congresio Na*rlnnnl «Ias Presidentes tios
Comolhoi rteglonnls dn Con*
lolho Nncloiinl de Doiportog
encerrou ontem seus tralin-
llios cm Brrmilln, com im*
portanto pronunciamento só*
bre- n situação do mitomobl*
lismo brnsiloitn.

O'presidente do Conselho
Regional dn Paraná, sr. Cil*
bvrto Abreu, npi-oüoiitoii mu*
ção cmigi-ntulntórln eom o
presidente dn Repúblico peluinstituição da Confctlenifúo
Hinsllolra de Automnbllls-
mo, como entidade máximacie direção nacional distodesporto.

Os trabalhos rornm presi-•lidos pelo deputado Horú
Ferreira, presidente do CND.

Pelos clubes
e entidades

O Olaria pediu llcnoa A Fe*
deração Carioca do Futebol para
prorrogar a atual excursão. O
clubo dn nua Bariri Informou
quo pretende disputar jofitis em
Paramorlbo, no Surlnan, nus dias
27, Sü c ai (lo concilie. Como «o
refere a exibições nu exterior,
o assunto foi encaminhado no
Conselho Nacional de Dcsporlos.

O Juli Eunaplo dc (juclro*,
declinou rio convite formulado
pelo E. C. Balda para ncoinpa-
nhar sua delegação nos jogos pe*Ia Taça Libertadores da AmírU
ca, Em vista do sucedido, foi in-
dlofldo paia subititul-lo o JulaAirlon Vieira de Morais.

O Botafogo informou a CBD
que está a sua disposição qual*
quer amador da equipe divino*
Bra -que fór julgado necessário
k seleção pré-ollmplca quedisputará as eliminatórias do
Peru.

A Federação Carioca dc Fu.
tebol Inscreveu o Flamengo na
VI Taça Brasil.

O juiz Wilson I.opcs dc Son.
za foi indicado para dirigir o Jó*
go Corlntians x Fluminense, no
próximo sábado, no Pacaembu,
pelo Torneio Itio-São Paulo.

O atacante Ivo foi transfe-
rido pela FCF do São Cristóvão
para o Flamengo c José Geral*
do, rio Bonsucesso para o Vasco,

A CBD concedeu a transfe*
rèncla do atacante Henrique, do
Flamengo para a Portuguesa de
Desportos do São Paulo.

O Sporting Cristal, rie Uma,
no Peru. informou a CBD que
as dependências dc sua praça de
crporte estão à disposição para
concentração da seleção pre-
olímpica brasileira, que dispu-
tara as clinjinatórias com vistas
aos Jogos de Tóquio.

Guerra
A* promoções nn (J.niilrn ile

nili'i"l».geiiçiiiis «íperarins pai*,ontem, clin 55 dn corrente, ilut.i
oficial, mundo Infnrmnçftei cn*
IhKi.i. nn gabinete mlnlMerlal,
ha «erfin conhecidas leiunda»
feira, dhi .10,

DUI.CID10 CAnDOSo MOVI*
MKNTA*SE — Oitlom, o gene*
lal Duleldlo CardoMi, coman*
(Imite dn Colégio Militar do nin
do Janclrn, teve um dia Im»*
tante movimentado, Inlclalmon*
te, compareceu an Ettado*Mnio,-
do Exercito, onde ae nviitnu
cnm o» respectivo» chefe» da-
•uclc Imnorlante órgão técnli-n,
Malr tarde, nn gabinete dn mi*
nlitrn ria Guerra em conferSn*
riu cnm n cliefe dn gabinete,
general Gcnari» Bonlenipo, fa-
r.cnüo-ie, nessa ocasião, acom-
jianlinr. dn coronel nrofcuor
Amadeu Quclrn; GUlmarflCd en*
(•arrecado do ensino no gahlne*
le ministerial, Ouvido pela nos*
mi repintarem A snlrin, o tnlir»
prefeito do ex*Dlstrltn Petlorril,
nada quis declarar limitando-se
a Informar ter tratado apenas
assunto de serviço,

MINISTRO PASSA BEM — O
!!• ncr.il Jair Dantas nlhclro, mi*
nistro da Guerra,' que so sub*
r.irtcu a uma Intervenção elríir-
»,icn nn Hospital dou Servido-es
li !, do corrente, segundo infor.
maeAca coibidas no seu gabi-
nete, cst,l passando bem. Nume.
icros amigos, colegas, e cama*
radns tom procurado vl.slt.i-lo. o
que ttm conseguido apenas por
intermédio de um livro exis*
tente na portaria, visto o en-
fermo ainda não poder receber
visitantes.

•IO." ANIVERSÁRIO — O
Clube dos SUbtononte* e Sar-
gratos do Exército, Clube dos
Kiibnfirlais e Sargentos dn Ac.
rnniiutic.1. Associação rios Subo-
firials e Sarrcntos ria Marinha
c clubo do* .Sargentos dn Corpí»
de Bnmhciros convidam seus
quadros sociais r demais subtc*
nentei, siibolklnls e sargentos
para as solcnidndcs comemora»
Uva*, do 40.» aniversário dc fun*
dr.çán da Associação dos Subte-
nentes e Sargentos ria Policia
Militar, rs lah do dia HO no Au-
tomóvel Clube do Brasil, que
contarão com a presença do
presidente João Goulart,

MEDICINA MILITAR — N'o
.-¦no corrente n Academia Bra-
sllclra de Medicina Militar dis-
trlbuir.l ns seguintes prêmios:
Prof. Casnres GIU no melhor
trabalho BÔbre, "Normas Técni*
cas do Hcpatogramo"; General
&0UZ3 Fciieir.i. ao melhor con-
junto de trabalhos apresentada
nos simpósios c reuniões da cn-
tldadr c o prêmio Oficial n con-
tribuição sóbre: "Profilaxia «
Terapêutica da Bsquistossomo-
se" c "Profilaxia c Terapêutica
da Dccnça de chagar,", podou-
do conferir dois prêmios se as*
sim a comissão julgadora deter*
minar. Todos os trabalhos deve-
rão ser entregues até o dia 30
dc setembro, à sccretaria-geral

Vida Católica
QUINTA-FEIRA SANTA

Quinta-feira Santa ou de
Endncnças c o riia santifica-
do em que Jesus, após cear
pela última vez com seus
discípulos, instituiu o Sacri-
lício e Sacramento da Euca-
ristia e o Sacramento da
Ordem.

É a véspera de sua mor-
le, a preparação do grande
acontecimento, o começo dc
sua dolorosa Paixão.

Na Quinta-feira à tarde-
reuniu o Mestre os seus dis-
clpulos, para festejar a Pás-
coa, conforme o costume ju*
deu. com eles comendo um
cordeiro imolado segundo o
ritual dos sacrifícios da An-
tiga Lei.
•Vt^V^SrVVSA^AsVVt^Vk^k^V^aA^^r**)

Anúncios
0 R0LI.A5 ALUGA

Smokings, casacas, fraques, car-
tolas, chapéus rie coco, summers-
jackets, paletó mescla c calça lis-
trada, para casamentos, liailcs,
passeios, etc, no riçor da moda.
Av, Augusto Severo, 272, lojas
Ae R - Tambi-m compra".

NULAS - TEL 32-6414
Uíiin

Materiais Constr. 79

rHEÇOS DA FABIIICA
ci:s

10-X 10 580,00
12 X 12 .170,00
13 x ia .M0.no
15 x 15 nno.oo
10 x 2) :;7,1(M
17 X 27 330,00
IS x ao :;iq,oo
io x :•:« iwo.oo
p'ira tacos 470,00Tubos cletroduto, Conciíões Tu-

py. Fios eliítrlcos, Fogões, Louijasanitária, Cordas, etc.
nua Frei Caneca. 15,

1S018 70

LEILÕES PÚBLICOS

LEILÃO JUDICIAL
Casa vazia, de vila, a 500 metros da Praça Saem Pena. Lo-

calizada na Rua Pereira Nunes n." 389, casa V, constando de
uma sala, três quartos, cozinha, banheiro completo, área com
tanque, tendo na parte superior da casa, um belíssimo iardlm
« Inverno, todo ladrilhado com cerâmica São Caetano, com
°s necessárias condições de habitação, como sejam: água, luz,
S», instalação para televisão, tanque, caixa de água, tudo pron-
[)> para uma segunda residência. Será vendida em leilão no
dia 31 do corrente, às 16 horas, no local, pelo 

'Porteiro de
Auditórios, Sr. Assis. — Tel.: 29-7000. Visitas diariamente 

"dasT
'•s 17 horas. 30107

k tiú* nodniln Silva 14, 1.*, em
du» via», duliloisratadM, rnm
(Iiiiiiiiii-iiUcaii * nn), ptriiilnn..' mn, A iiiilniíia dn» laurem te: -I
rm nestíio mlcnr dn dia í de
dezembro, icmíIu do anlveria*
rio,

MAIS 2» CADETK8 PARA A
aman — Anuslmcnto a A.'*d«*
min Militar ilm Aruilin. NV>cr«H
abre Um pnriao de hron*e quo
?,i umn voz e aberto em i»d»
período letivo, pnrn dnr entra*
dn ao» nbVOI cadete», Os cadete*
i.ntliiii», formandn ali», recebem
fraternalmente »eu» Jnvcn» com*
panbeirn» nue ultrapassam '»
trndlcínnnl porllio cm coluna por
um, Mmbnli-uiidn, vivamente, »
reinluçto de Inmescar na A>'a*
demia por »eu pidprln de»ejn a
n*'a »e conservar por «eu pró*
p.ln rtfArço, pnrn deln sair, «I*
Rum dia, por »en próprio more*
cimento,

fio dia 2» de fevereiro repe.
_l'y-J?_0S_ Acn-d5mJn_ r"'_a Irndl*

cional cerltnõnin para' receber
ns 213 i.imluliitii*. oriundo» da
K-i-ola preparatArlii rie Campl*
nnn, dns Culivitlo> .Militares e do
melo civil.

Como i- do cnstiiinr, a chavo
dn Minbiili'ii port.hi foi i-nlH-aim
no cnndldntn dc menor Idade,
Plínio Fllcardo di»s Paiva, nri*
unde do colcnlo Militar do Rio
de janeiro, clavlculatrlo dn Tur-
ma Mitcrmr.

CLUBE MILITAR - Dando
Inicio A» atividade» do fundn
de (inrantiii dn CHI, do Cluoe
Militar, a Diretoria dn Cartcne,
oferecerá um rork-UH ao» ofi-
clnl» das Ffirçns Armadas, As 17
horas do dia 2 dc abril pruxl*
mo. quinta- feira, na sede do
Clube Militar, o Fundo dc Ga*
rnntla dcstlna-se a nmparnr ,i
f,.niili.i de seus pnrtlclpant?!,
ii'iiIi.-,nto contrlbulcúcs modinis,
nnll/iindn a cobertura dc »uaj
dividas imo'.illl.iri:i>. de despo-
s.ri dc co.tflominlo nu dr ripa-
ms c r.tuplllacfics dc linúvels e
ii entrega, livre de outras tícs*
pecas, do um imóvel a ser tons*
ttufdo pela Carteira. Qumsqiur
destas modalidades poderão ser
transformadas cm pensão ou pc-
i-úllo c reajustftvcls, de acordo
com o valor aquisitivo dc nossa
moeda. Nessa fase Inlclil ate
30 de junbo dc 1084, serio acel-
tas inscriçócs dc participantes
cem limite de Idade.

NOTICIAS DA CAPEMI —
Realizou-se nn dia 20 dn cor-
rente a Assembléia Ordinária
ptrn prestação do balanço n>
latlvo -,o 2.» semestre dc 1060,
i 'vocada para ésíc íim confor-
11-3 Edltnl puhllcpdo no "Diário
dc Noticias" dc 10-3-1001 c. em
segunda assembléia extraordinp.-
ria publicado no CORREIO DA
MANHA dc 10-3-1004 a fim de
apreciar partes do Estatuto rc*
{crente à ampliação da benefi*
cinda.

HORÁRIO NA SEMANA SAN*
TA —- O expediente da Caixa
de Pecúlio dos Militares na Sc-
mann Santa, será o seguinte:
quinta-feira — B As 12 horas.
Sexta-feira c sábado, náo ha*
verá expediente.

Correio Militar
Marinha

O preiidente da Republica nu*
sinou na pauta da Marinha i.a
»r»iimt»i decreto»: eiinneraniln
n capltao*de*cnrveta Ednei Da-
masceno Matera dn ra.cn de ro*
mandante rio 1'Aitn Oceaiinira*
tico da Ilha da Trindade, nonia*
anda para substitui.in n capuln.
de*corvfta Fauitn .OalvSn Fls*
lier: mandando reverter an Sei -
viço Ativo ria Marinha, vl»tn lia*
verem restadn» oa motivo» de
aua» aiica-açne*, oi eapitlles-de*
mar*f*suerrn (Dl Juranriyr de
Oliveira Perelrn e o capllflo-de.
'rnj[nU_LFJV)_Be_rnarjllno_Coelh\
Ponte»; promovendo »n po>Tõ dõ
eap|Uo*tenente o I.» tenente (A*
TN) Crljalvo de Lima Pano»,
linn»ferlndo-n para arererv".*r**
muneradn; promovendo ao pA<tode I.» tenente, nn Quadro de Ofi*
clnl» Auxlllnies do Corpo de Fu.
«Ilelros Naval», o ?." tenente (A*
FNl Francisco Medeiros de Anil*
Jo e nomeando 2.* tenente n,*
Ouadrn de Músico» rio Corpo de
Fuzileiro» Naval», o |,« saraento
músico Florentlno Pereira Dlai.

MOVIMENTAÇÃO DE OFI*
CIAIS — O dlretor-fera! do Pes.

Aviação e Astronáutica

Jesus enlão lhes falou,
üeunidos que foram, referin-
do-se à traição de que seria
vítima, fazendo sentir a
Judas ser êle o traidor.

Depois repartiu com os dis*
clpulos o pao que era a sua
carne, dizendo-lhes que quemo comesse teria a vida cter-
na. E o mesmo fêz com o
vinho, que era o seu sangue.

Assim instituiu o Sacra*
mento da Eucaristia, a Hós*
tia Sacrossanta, n alimento
divino, que purifica ns pc-cados pela sagrada Comu-
nhão.

Na missa dc hoje o sacer-
dote consagra duas hóstias,
uma que é consumida e ou*
tra qne é exposta à adoração
dos fióis, no tabernáculo.

Ainda nesta última ceia
foi que Jesus lavou os pésde seus discípulos, cm sinal
de humildade.

; 
"A Eucaristia t a autêir

tica bandeira católica tjvp
distinf/i/e o discípulo de
Jesus Cristo".
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Prestando uma expressiva homenagem, cm nome
do governo brasileiro, ao coronel Fernando Blanco
(foto) adido aeronáutico do Uruguai acreditado
junto ao nosso governo, cujo mandato expirou, o
ten.-brig. Francisco de Assis Corrêa dc Mello, che-
fe do Estado-Maior da Aeronáutica, de improviso,
enalteceu a colaboração que éle deu para estreitar,
ainda mais, os laços dc amizade que unem as fór-
ças aéreas dos dois países. Visivelmente comovi-
do, o cel. Blanco disse que guardava do Brasil c
do seu povo o maior respeito e admiração c a éter-
na gratidão, pelas sucessivas provas de consideração

com que lhe distinguiram

S. Pedro Eyr.ard

_SANTOS DE HOJE
Cástulo, Ludgcio, Brávlip,

Diogo-.Tosc, Cassiano, Jovino,
Tecla, Ema.

As cerimônio, de lio.io
são celebradas entre 16 e 20h.Amanhã :dia de absti-
nência de carne,'
MATRIZ DE N. 15. DA LUZ— É o seguinte o programada Semana Santa nessa ma-
triz, no Alto -da Boa Vista:
hoje, Quinta-feira Santa, às
191i30m, missa, adoração co
SS. Sacramento. Amanhã,
Sexta-feira Santa, Via Sacra
às 15b; Paixão dc Cristo às
16h; Dcscimentn da Cruz e
procissão às I8h. Sábado
Santo: às 20h, Vigília da Pás-
coa. Missa de Aleluia. Do-
mitigo de Páscça: missas às
8 e 10h.

PKOiUOVIDOS
Por ato do ministro Anísio

Botelho, íoram promovido à
graduação rie suboficia!, os se-
guintes sargentos: Carlos Mon-»
tanoeiro, Bruno Sclimidt, Mario
Miguel Garbi, Edmundo Alves
Antônio, Cid Pctr.v Maciel. Ar-
lindo Ferreira Gonçalves, Fran-
cisco Avelino dos Santos, Fran-
ei.-co de Rico, Habib Chucira,
Felicio Geraldi Negrci, Nelson
Farias, Jorge Herman Vasques,
Geraldo de Rezende Campos,
Clcofas Salvlano, Heitor Fran-
co de Souza, Helíomár Vera
Hibciro, Heli José' Dcliberr.aor,
Nclcyr Aníonictto Gomes. Orion
Ferreira Jardim, José Caminha
Campos, Harly Paul Hcrrhann,
Ivo Costa de Vargas, Júlio Gil-
lierto Vasques, Manoel Mario
Lopes nab?lo, Eurides Cardoso
Ferreira, Bolivar Brandão de
Souza, ¦ Bismarck Brandão de
Souza. Roberto Kuli, Waldir Mc-
dlna Bolem, Hilzio Carmclengo,
Pedro Hcnon Freitas, Ivo Cam-.
pos de Albuqucra.ife, José Maria
dos Santos, Antônio Alves do
Deus, Lauro Américo de Souza,
Nelson Pereira da Silva, Sobas-
tião da Costa Bolsslnhas, Hans
Muller, Waldlryo Augusto de
Carvalho, Ariel Santos de Aze-
vedo, Issac Dias, Evaldo Carto-
passiiMartins, Waldcmir de Oli-
veira, Moacyr Paixão de Castro
Viana, Walter Barbosa tle Carva-
lho, Reginaud Maia Howlands;
Camilo Moreira de Souza. Car-
los Romanndos Santos, Jurandir
D.imasio, NclsOn Lorenzoni. Ja-
nillo Elias. Waldcmir Gomes
Bancío, Milton Alvrs da Silva,
Dalino Nery, Hclio Dolabeüa
Vaz, Dcodoro da Rocha Búlearln,
Ismael Vieira, Edson Vale Gotli-
nho, Jaey Armonrtcs Bastos. Tar-
eis Prctiss, Antônio José tle
Araújo Valcnça, José Batista
Gonçalves, Nestor Mikilila. Ma-
noel Pinto Martins. Antônio Vi-
cente de Souza, Holio Pereira
Lage, Alberto Martins. Oswaldo
Ruduit, Erly Antunes de Aguiar,.

-Mario -Clemente, Walter Braga
Alevato, Ney Sá Fontes Pessoa,

«nal da Marinha «atinou atot,
rlolewindn: o rapllilo.ile*mnr*r*
«iifrra (Dl Juranriyr df Olival.,
rn ITirir». para a nitnrn líi.sr-
ral da Mnrinlui: n rapllilo.dc*
mar*f*3tifrra (IM) lluv ron«*
ca, nara a Dlreloiin rio rnu.il
tia Marinha; n oapltfln*de*0orVO.ta Ivan ria Silveira Pripa, n.u i
n Filado-Malor dn Armadii o
ranltao.tfiienta (Mdt dr, DrmA.
rntn Jonatltai Artvrrio, para o
lloioltrl Niiv.il t!i> l.nrtí.rln; „rapItSo-tciifnle Lull Cnrlnt
Krlih de Miranda 1'rho.i para a
Esquadra: o rnplt,1o>tentnl»> ,ln*
na Auriifto Mcurna nn«, para a
E«quartrat o capllflB*ttn«Pta md.
dr, Fernando .Ime An Matta, pii*r» o l'o»to _pccano|raflco da
Ilha dã trindade." I. tóHíflII"
(CPI niin. Henrique» Avelar Vi*
elra, pnrn ri Quartel de Marl*
nhrlroii o l.> tenente (D) Murl*
In Marco» Farln Goulart, par.i oa.» Dlitrlto Naval e o I, tenenteiMd) dr. Murilo Valente Amo.ilm. pnra a Eieola Naval,

DIA DO MINISTRO - O ml*
nl»tro da Marinha, almirante Syl*vio Motta, recebeu ontem, em«udlfncla, em >eu Gabinete noRio, n chefe de E»tado*Malor dn
Armada, almirante*de-«fquadr«
José Lula da Silva Júnior; o dl.

i'!n..*eral de AeronáuUca <;i
Marinha, almirnnte*de.eiquadra
Aiilanln Ce»ar de Andrade; o
ro.nnn(lante*eni*ehe(e da Riqiia*
«Ira, vlre*almiianle Adnlherto
«le narro» Niuie» e n dlrelor.
aeral de llidroirada e Nnveüa*
«So, vlce*almlr?nlr> llelín tlnr.
nler Hampnlo, Itecelieu lamhem
o preiidente da FederaçJn N.i*
rlonal dn» RMivadorci, ir, (> •
«aldo Pacheco.

ARHOCIACAO DOi* SUOOFI*
CIAIJ E SAnOENTOS - Ki.l
tradlrional entidade de clnue,
alrave» do drpartr.mentn recic.i*
tlvn cultural, farA renll/ar no
fiintdmo 

dia :n. idhnrio de .»!••.
iii.i. uma feita rie lunhn rema*

valearo, danrin remate ao« feita*
Joa rainavaletcoi de ]UM, edm
inicio *• S3h.

Visita — o» Joinalitlni erc«
dcnrladnt iiuitn an tnblncte tm*
nlitcrlal. receberam un tnrde d,»_ont«m^»_v!ltlta--dc_aiücila_iui_
fapitrin*(le*ft,i|:,i!,i Cario» A.ltn
de Andrade, comandante dn con*
tratorpedeiro "1'amnft". O ro*
mandante Auto de Andrade. iA
exerceu aa funçflei dc relaçõçi*
pilhllcai e manteve cordial p.i*l»»lrn com m Jornnllitnii preacn*te».

MAI.A POSTAI. - A A«oncla
dn DCT no Mlnlitérin dn Marl.
nha recebera ate âi 13li de 'hoje
a» correspondência* dentlnadas
ao navlo-eicoln "Cuatòdln de
Mello" no porto de Nova York.
Nai demali aftnelac do DCT a*

Ensino

Leilão de Bebidas e Comestíveis
BAR IMPARCIAL

RUA AROMAS CORDEIRO, 312 - MÉIER
Bebidas nacionais c estrangeiras (whisky, ehampagno, francesa e portuguesa), vinhos,

finados, champignon, polvo e sardinhas fresca» portuguesas, castanhas do ca|u t do para,
ooces, biscoitos, azeites e conservas de fôdas as ..marcas e qualidades, leite em po, sardi-
nhas, aioltonas, farlnáceos, sucos, salgados, mostarda, milho <•• plpoea, baeom, felioadas,
«me seca, melado, mate, margarina, clay.bom, getélas e tudo o mais que guarnece a
'°ia. cuio contrato comercial também seri submetido a Y«nda._ .._,,- ,„ ,
. Leilão dias 31, 1°, 2, 3 e 4, às 13,00 horas, pelo leiloeiro FERNANDO MELLO (Qul-
'«nda, 62 _ 4.» andar — Fone: 42-8205 • Q uitanda, 35, loia — Fona: 42-5531. 30566

Yon dc Oliveira Hiquc, Wilson
Pires Carneiro, Francisco Mau»
ricio cie Matos Dourado c João
Moreira de Souza.

DECRETOS
O presidente tia Tlcnúnlica as*

Finou decretos, nomeando o cel.
int. José Marsiuáno Filho, para
exercer as funções de chefe do
Estabelecimento de In tendência
da 2a. Zona Acrca; exonerando
o coronel aviador Augusto Tei-
Mira Coimbra, das lunções de
comandante da Base Aérea de
Fortaleza; c:;onorando o cel. av.
Clóvis Labre de Lemos, das fun-
ções de adido aeronáutico em
Buenos Aires e Montevidéu; no-
meando o brig. Eglon Marques,
para,exercer as funções de che-
fe da Subchcfia dc Planejamen-
to e Legislação do Estado-Maior;
c-jl. av. Augusto Teixeira Coim-
bra, para exercer as funções de
adido ?.?'*oná\itico junto à Em-
baixada do Brasil cm Buenos Al-
res c Montevidéu; revertendo ao
serviço ativo o brig. João Are-
lano dos Passos e cel. av. Faber
Cintra, no quadro dc aviadores,
a contar de, 18-2-64; Incluindo
na categoria dc extraordinário
ao quadro dc oficiais aviadores
no corpo de oficiais a partir de
.11-1-64, cap. av. eng. Sebastião
Fulalio de Oliveira Lima; conce-
(lendo Medalha Santos Dumont,
prata, ao cap. John Glles, da
Força Aérea dos Estados Unidos
ria América do Norte; promo-
vendo ao posto de brigadeiro e
neste posto transferir para a re-
serva remunerada, o cel. av.
Paulo Emílio da Câmara Ortegal;
promovendo ao posto dc major
c neste pôslõ transferir para a
rCíCrva remunerada, o cap. av,
esp. Antônio Vital.no Sobrinho.

DISPENSADOS
Foram dispensados dc servir

chi Brasília, o coi., av, Langsch
Keller e o ten.-cel. av. eng. Au»
gusto Cezar Veiga Filho.

CLASSIFICAÇÃO
O diretor-geral do Pessoal, Jo*" «é-dí-Soura Prata, assinou por-

tarlas: classTficaiMio.no Institu-
to de Seleção, Controle e.Pes.
quina, o cap. méd. Paulo Evaris-
to Carlos; no 1." Grupo de Trans-
porte de Tropa, o 1." ten. av.
Enlo Gomes da Silva: na Base
Aérea do Galeão, o cap. av. Cie-
ber Lamas Ferreira; na Ease Aé-
rea de Canoas, o cap,-av. Ivan
Ferraz liamos; no 2." Esquadrão
de Controle e Alarma, o cap. av.
Guentcr Hans Stolzmann e na
Base Aérea rio Brasília, o 1.° ten.
adm. Odilário Brasil.

DIA DO MINISTRO
O ministro Anísio Botslho rc*

cebeu, ontem, em seu gabinete,
seguidamente, a Diretoria incor*
porada do Sindicato dos Acro-
viários; brig. Oswaldo Pamplona,
diretor da "Panair do Brasil";
sr. Erling Lorcntzen, represen*
tante do príncipe Herald da No.
ruega e vários chefes militares.

Reforma cm
anilnmciilo

Dando prosseguimento «os
trabalhos para a Reforma Uni-
vcrsltarla da UB. o Escritório
Térnlco de Reforma Universi*
tAria distribuiu os aegulntes
quesitos às Comlssilei Institui-
das nas Faculdades, Eicotai,
Institutos e demais órgãos da
Universidade do Brasil, para
errem respondidos em 30 dias:
1) Problema Fundamental — O
problema fundamental a resol.
ver para conveniente rcestru-
turcçfto da Universidade do
Brasil, pode ser rcsumldamen-
te enunciado nos termos abai-
yo: "Dadas a pressão demoord-
fica (que implica em demandas
crescentes de matrículas) e a
pressão econômica social (que
importa em demandas cresceu*
tes de cientistas c tecnólogosl:
1.°) qual a melhor estrutura
para estabelecimentos de ensi-
no; 2.") qual a melhor estru*
tura para os Institutos: 3.°)
qual a melhor articulação entre
as unidades universitárias ca*
pazes de permitir a Universi*
dade do Brasil no atendimento
de suas finalidades: I) — rec:-
ber alunos em escala de mas*
sa; II) produzir em massa pro-
llssional (dc elevado nivel do
competência técnica e cientl*
íica: III) — preservar e asse.
surar, na produção em massa,
formação Integral da pessoa hu-
mana (na plenitude dos seus
valores intelectuais, morais e
cívicos): IV — operar o sistema
de ensino e pesquisa dentro dos
mais altos padrões dc cficién-
cia: V) — utilizar recursos es-
cassos a seu dispor mediante
o cmpréffo ritímo do seu equi-
pamento (material e humano);
VI) — atuar e adaptar.se tom
elasticidade tle forma a atender
com presteza às flutuaçScs e
mutações das demandas de
cientistas c tecnolósos, em suas
quantidades e diversificações.
Quesitos — Tendo em vista os
termos do problema fundamen*
tal, bem como as soluções pre*conizadas no "Estudo para a
elaboração de um Regimento
Analítico da Universidade, per*srunta-se: I) — o modelo es.
trutural proposto para os Está.
beleclmentos de Ensino corres-
ponde em sua concepção básicaabstração feita rios detalhesa uma solução satisfatória;
para a reestruturação das Es-
colas e Faculdades? II) — O
modelo estrutural proposto pa*ra os Institutos corresponde em
aua concepção a uma eoIuçío
satisfatória para a estruturação
daquelas unidades universitá*
rias? III) — Aceita a diretriz de
que o Departamento constitui a
base- dn trabalho docente e tle
pesquisa... pergunta-se o mo-
dèlo de estrutura interna de um
Departamento sugerido para os
Estabelecimentos tle Ensino, bem
como para os Institutos, corres,
ponde, em face da operação em«cola dc massa, a uma solurão
satisfatória? IV) Aceita a dt-
retriz de que compete priorilã-riamente aos Institutos Funda-
mentais a preparação basicrt
para os ciclos profissionais, per-ítunta-se: a articulação neces*
sárla entre Institutos e Estabc-
lecimentos de Ensino poderá ser
satisfatoriamente conduzida cm
forma similar? V) — Para me.
lhor entrosamento — no pia-no operacional — dos unidades
de ensino e pesquisa do slste-
ma universitário, seria Indicada
a Instituição dç um organismo
similar tia Câmara de Con-
criação Didática? VI) — Para
melhor utilização do equipa-
mento (humano e material)
existente, bem como para pro-
piciar à Universidade como um
todo as condições tle flexlblll-
dade e plasticidade necessárias
ao atendimento com presteza
das demandas dc cientistas e
profissionais flutuantes e m
quantidade c diversificação, se-
ria oportuno institucionalizar o
principio de descentralização
executiva da formação profis.sional?

Estudante elogia
CEIP

O acadêmico Arthur tle Al-
mclda. presidente do Diretório
Central t!e Estudantes da Uni-
versldr.de do Estado da Guana-
bara ciuiou o scjulnte telcgrn.
ma ao ministro João Lyra Fi-
lho, diretor do Centro dc In-
formações e Publicações da
UEG (CEIP): — Não tendo ti-
do oportunidade dc manifestar
últimas reuniões do Conselho
Universitário toda nossa satis.
íaçSo V. exa. pela brilhante
orientação dada ao CEIP no
exercício financeiro que se en-
cerra, co.mo seria justo,
acompanhando entretanto me*
recidos encómios que unâ*
nime c brilhantemente ilus.
três membros Colendo Conselho
Universitário lhe exaltaram, fa-
ço minhas: neste momento, pa-
lavras ilustre desembargador
Oscar Tenório, que ressaltou de
maneira clara e precisa presteza
e admirável eficiência que ís-
bp órRâo sabiamente presidido
por V. Exa. desenvolveu fren-
te nossa UEG, colccando.a pia.
no de liderança pelas brilhan-
tes atividades atlitoriais, Acel-
te ilustre conselheiro e mestre
João Lyra Filho, juntamente
com todos os colaboradores queo auxiliaram nesse notável em-
preendimento, em meu nome
particular, em nome do Conse-
lho Departamental DCE e em
nome do Corpo Discente da
UEG, nossas vivas congratula*
ções.

Paralisada escola

intimai corresponrlênelaa roda»íim ii . eiitecm... Mi as ]}|, t»amanha, dia 37,
«rrivicoR ninnonnAFico»

• • A Diretoria de llMlrasrafia •
Navecuçán r»tà dando nro»it«
Rtiimentn an» rtludoi prelimtntje
rei nara n levantamento hldro»
grificn e topográfico tia reell*
de Sete Queda».

EXPEDIENTE - Por order»
rio presidente tia Itcprtbllca «erS*
rntiildcradnii ponto» Inriiltatlvaf
em tõd.ii a» repartiçrlct públicm
federal» e autàrqulras n«, dias !•
e 37 dn corrente mil dia» e»'it
dedicado A- comemoraçóet li»
túrqlc.i» da Semana Bania.

IMPOSTO DK RENDA — D*
acordo rom o I |," dn nrllcn ti
d.i Cal n," 4154, de 3.1 de novem»
Im» de 101.1. deverá *er cntrcRiit,
ao I. dc Renda mé 3i) de nhul •
intimida com um atolado 4*
ii «an 1'agnrtor (nu n ;t.i. via au*
tínHrari*. do h|l|iele de pilir..mento, mentalmente fnineCIdl'"
nn elo (In pagamento). Face tm
elevado numero dc peimoat n se«
rem atendida», a Diretoria de In»
tKiulrr-i.i ria Marinha recomen*
«i ¦ aos infrestadiis que proa
curem Imediatamente a ohtcrr»
cm do aludido dorumenln até 31
dp março pois que não >e rea*
ponrabllizará pela entrega em
tempo oportuno de pedidos qua
forem feitos após aquela data.
A partir cie .ina.1 a Diretoria d«
Intendcncla da Marinha nào for*
necerá atestados.

primaria
Segundo apurou a reporta-

pem, as atividades da Escola
Primária Armando Salles de
Oliveira, localizada à Hua GerT
son Ferreira, dentro da Favojr.
Ia de Ramos, estão paralisadas,
por não possuir a unidade esco-
lar condições de funcionamen-
to. No momento, os três tur*
nos da escola, compostos por,
aproximadamente, mil crian-
ças, estão à espera de uma re*
solução, tendo, Inclusive, os

•eus pais se comprometido a
reconstruir e reparar o prédio.

A solução até agora apreicn-
tada pelas autoridades estaduais
parere não atender aos Interês*
¦es dos crianças, pais e profes.
(Aras, que a combatem. Consis-
te ela na concentração dos três
turnos no turno da tarde da Es*
cnla Primária Nerval de Gou-
vela, que fica do outro lado da
Avenida Brasil. Acontece que
essa escola Já tem, por sua vez,
três turnos, que — conforme a
coluçio proposta pelas autorida.
des estaduais — seriam concen-
trados no turno da manhã, n
que resultaria na concentração
tle quase duas mil crianças, de
níveis diferentes, em dois tur-
nos, com duas professoras cm
cada sala.

TV Educacional
na PUC

No próximo dl» 17 de abril,
is llh. na sala 110, o cel. Coe- -
lho dos Reis pronunciará uma
conferência sóbre TV Educaü.
va em nosso Pais, analisando
tuas perspectivas, seu futuro o
suas posslblldades presentes.
Para assistir a esta conferência,
estão especialmente convidados
os alunos de Eletricidade, Ele-
trónlca. Jornalismo, Pedagogia,
Psicologia e Relações Públicas o
Oolnião Pública.

Na ocasião, será apresentado
o plano da PUC para utilização
de um sistema de TV em rir-
culto fechado, o qual deverá
funcionar n;ío apenas como i",t»
trumento dc multlplic.-çán cio•'cfcito-mcstrc" mas também
ermo "stútíio*laboratório" para
os alunos dos referidos cursos.

Visita à PUC
Está programada para o dia

9 de abril uina visita ao •cí.m-
pus" da PUC por parle dor alu*
nos do Curso dc Aspectos Hls.
tóricos e Pitorescos do Rio dc
Janeiro. Na oportunidade, ns
visitantes terão oportunidade tle
conhecer o funcionamento do
uma universidade integrada,
íeus institutos, departamentos c
faculdades, e também de per-
correr a antiga residência do
arquiteto Grandjcan de Mon»
t.trny, tombada pelo PatrimO*
nio Histórico, atual Reitoria da
Universidade. Será relembrada
a vinda da Missão Francesa c
o que representou para o rie-
«envolvimento cultural do Pais
a política dc D. João VI.

DCE
Calouro.? — Em homenagem

aos calouros está programado
um baile, a realizar-se no dia 17
de abril no Clube Monte Liba-
no, com a apresentação da Escola
de Samba dn Mangueira. A co.
ordenação está a cargo c'c Al-
berto Cohcn e Bárbara õpar,
Voli.

Também lhes será oferecido
íim churrasco, dc cuja comissão
coordenadora fpsem porte Mie-
méier, Márcio Joio, Hicardo o
o calouro Francisco José.

Transportes — O DCE entrou
cm contato com a Cia. Gávea*
Leme, que lhe prometeu colocar
mais quatro ônibus, na parte da
manhã, na linha "Copacabana-
Gávea". Foi tombem enviado
oficio à CTC solicitando ônibus*
elétrico "Copncabana-Gávca".
Pedimos para éste problema a
atenção do governador.

Pesquisa — A Sociologia, rm
conjunto com o DCE, vai reali-
zar uma pesquisa sócio-cconó*
mlca.cultural na PUC.

Grntuidatlcs — Está cm fun-
cionnmento a Comisf-íio de Con-
cessão *Ue Gratuidade;;, tín q**al
fazem parle representantes tie
cada Faculdade.

Notícias e
comentários

A convite da junta de investi.
ga.;ão do ultramar está em Lis-
boa, acompanhado da esposa, o
prof. Amadeu Cury. subdiretor
do Instituto de Microbiologla
da Universidade do Brasil, que
realizará estágio de três meses
no Laboratório de Radioisóto-
pos do Instituto dc Medicina
Tropical. Sua esposa, dra. Gil-
da Cury, professora da Fa-
culdade Nacional de Odontolo.
g!a, á convite da Sociedade
Fortuguêsa tle Estomatologia,
dará algumas lições em Portu-
gal.

*'•*'.?¦'

O Instituto Nacional de Edu-
carão dc Surdos realizará no
próximo dia 30 do corrente, is
13h30m, a solenidade de aber-
tura dos cursos de 1964. com a
palestra da profa. Lúcia Ben-
te (recém-chegada do Méxicol,
»i'ibre "Problemas atuais da
criança que não fala".

A Associação dos Antigos Es-
tudantes nos Estados Unidos da
América (ALUMNI). vai reini.
ciar no dia 6 tle abril próximo,
as aulas do Curso de Flores e
•Folhagens, destinado aos seus
associados e famílias. As aulas
serão dadas às 2as. feiras, das
14 às 16 horas, na sede social
do Instituto Brasil.Estados Uni.
dos, á Av. N. S. de Copacaba-
na, 680 — 2.» andar.

Com a presença do governa-
dor Carlos Frederico Werneck
Lacerda, será inaugurada no
próximo dia 2 de abril, is lOh,
a Escola José Enrique Rodo, st-
tuada na Rua Luiz Beltrão, em
Vila Valqueire.

*' * 
. O prof. Deolindo Couto foi
homenageado pelo Conselho
Universitário da UB. por mo-
tivo de sua recondução ao Con-
telho Federal de Educação. Na
ocasiào falaram o professor
Alberto L a t o r r e de Faria,
solicitando que se telegra-
íasse ao presidente da Re-
pública agradecendo i distinção
a UB; o prof. Moniz Aragão
exaltando as qualidades do prof,
Deolindo Couto e o prof. Sa*
bóia Ribeiro «ongratulando-»»

— *« 
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DESENVOLVIMENTO
SAO PAULO — Juizes, promotores c advoga»

dos de Sáo Paulo c Jundiai, juntamente com o pro»
curador da Justiça, desembargador Hclio Quadros
Arruda, visitaram (foto) o parque industrial da
Krupp Metalúrgica Campo Limpo, percorrendo, in*>
clusive, a forjaria e setor de usinagem, onde são
produzidas peças para as indústrias automobilística»,
de tratores e máquinas cm geral. Durante o almoço
com que foram homenageados, o juiz Hcliomar Pon*>
tes Saraiva c o promotor Walter Francisco dos San-
tos; falando em nome dos visitantes, destacaram O
esforço da Kiupp no processo desenvolvimenüsü.
do Pais.

com a escolha, o reitor Cai.
mon frisou a justeza tio ato.
Finalmente aeratieceu n home-
nageatio dizendo ser tim repre-
sentante da UB naquele órsão
colcgiado.

/» * •
Já está sendo embarcado, nos

Estados Unidos, parte do Leite.
eyn-Pó que o Programa Ali-
mentos para a Paz fornecerá fs-
te ano á Campanha Nacional
de Merenda Escolar dn MEC.
Cerca tle 6 mil toneladas cons.
tituem esta parcela, ou se.la.
metade da primeira quota pre-
vista prra 1S64. O leite será
desembarcado nos portos do li-
toral, dr acordo com o plano
tle distribuição elaborado pela
CNME, visando manter rosuls-
rlzaío o abastecimento dos Es-
tados.

* * •
Foi condecorado com o Gran*

dc Cordão da Ordem,do Libcr-
tador (Venezuela) o sr. An-
drn Malraux, ministro de Es*
t.-.do para os Assuntos Culturais
cia França.

A Escola Nacional, tle Flores,
tas a exemplo dc outros estabc-
lecimentos dc cniino Ucnico to
Ministério d.i Agricultura, vai
ampliar também a sua capaci-
dade dc matrículas, este ano,
Para tanto vat ser utilizado o
Crctlio dc 18.0. milhões de
cruzeiros do Funtín Federal
Agropecuário. A ENF, reccn-
temente transferida dc Viçosa
para Curitiba — que oferece
melhores condições técnicas e
climáticas para seu funciona-
mento integra-se, assim, lio pro.
grama adotado pcln ministro
Oswaldo Lima Filho pura a
formação dc um maior numoo
dc técnicos.

A Tnspslorla Seccional do En-
pino Secundário da Guanabara
comunica que o Ginásio Marc-
cha! Rondou que funcionava em
Guadalupe —• Deodoro teve a
sua inspeção cassada no nno
passado: que não tem validade
as matrículas por acaso feitas
naquele oducandário extinto;
que não há atualmente neste Es.
tado estabelecimento de ensino
Inspecionado pela Seccional
com a- denominação de "Maré*
clitil Rondou".

Ao contrário dn que aconie-
ce em algumas escolas, quando
os calouros reclamam alguns
trotes mpl dados, na Faculdade
tle Engenharia da UEG c tão
grande animação que os calou-
ros chegem a pedir aos vetera-
nos a aplicação dc algumas
bem boladas, brincadeiras, como"A cadeira elétrica", "Pintura
Decorativa" e outras de bom
gfisto. Com grande expectativa
é aguardada a passeata geral,
quando os novos alunos da
FEUEG poderão dizer ao grande
público da sua vibração pelo in-
gresso na Escola.

Alunos dn IECC
entram cm grevel
qnrmn mais aulas

SAO PAULO (Sucursal) —O»
estudantes dos cuisos Clássica»

.Cientifico c Ginasial, do Instt*
tuto dc Educação Caetano d*
Campos (horário noturno), d«*
clararam-sc cm greve, até qu«Mias reivindicações sejam aten*
didas pela diretoria rto estabele.
cimento; Os estudantes afirmam
que o atual currículo d0 estabn*
lcclmcnto é insuficiente c, além
disso, "não é atualizado, nem
moderno, nem eficiente" Cine»
í.".n as medidas requeridas pe-
los alunos, que no último dia U
entregaram uma carta ao dtra*
tor da escola, sr. Joíio Gomes
Cardini, solicitando: A) 24 au»
Ias semanais; B) Dcsdobramen*
to das turmas dn Cientifico cm
candidatos a Engenharia e •
Medicina; C) Desdobramento d»
4.' serie, ]ior existirem salai
nn período noturno: D) Admil*
«Ao urgente ile professores para
essas aulas; E) Laboratórios, qua
foram prometidos pelo secreta*
lio da Educação.

O diretor da IECC afirmou
e^lar surpreso com a medida to.
in-tla p-lo- alunos, pois diss*
cjtar tomando providências pa*
ra a compra dc materiais para
o laboratório, estando a concor-
rência em audamento, Pelo dei*
dobramento das classes, diss»
que ir-so importaria em despesa
maior, pois o problema não •
de erpaço mas sim de verba,
necessária para contratar novoi
professores. Sóbre a acusação 0%
qu? ás vezes havia apenas um»
aula por noite, disse ser menti»
ra. que facilmente pode ser com*
provaria pelo livro de ponto doi
professores.
Pagamento das
inercndciras

Segundo romunicaçíía da Sf
crctarlã de Administração, o p»*
gamento relativo às merendei,
ias, contratadas a partir de 1.»
dc setembro de líSit, para servi»
rem no Departamento de Edu»
cação Primária, deverá ser ef«»
tuado no próximo dia 30 do cor*
rente, na Secretaria de Finan*
cas, á Hua da Alfândega, «t
das 11 ãs 14h, tornando-se «••
cessário, no ato do recebimen»
to, a exibição de documento
que comprovo a sua identidadt.
Nova Escolinha
em Copacabana

Será inaugurada no prôxim*
dia 4 dc abril, a Escolinha d*¦Recreação Sócio-Cultural (Hu«
Siqueira Campos, 4.1, 71617171,
com a direção dos profs. Oscat
Kocabado, Sula Jaffé c Tlamirdt,
de Morais. A nova entidadt
educacional destina-se a suple*
mentar-a atividade escolar d*
criança através da recreação
orientada no seu aspecto sócio*
cultural. A criança receberá,
por parte de professores espe*
cializados, uma orientação mtt»
sical, preparação social c pot*
sibilidades através da pintura.
O número de vagas é limitada
e' maiores detalhes poderão i(f
obtidos pelos tels: 37-2687 • ••
37-8804.

Exame de Admissão
(Segunda Chamada dia 9 de Março)

GINASIAL, COMERCIAL
COLEGIAL (CONTABILIDADE)

Aceitam-se transferências pata todas as séries
INSTITUTO MONTE SINAI

(Sob inspeção federal)
RUA SAO CLEMENTE, 329 — TEL. 46-6234

56494

ART. 99
C$SMATRÍCULAS ABERTAS

1.° — Ciclo — 2.» Ciclo.
Conforto Absoluto
Ar Condicionado
Poltronas Estofadas
Prof. do Colégio Militar

Avenida Rio Branco, .185 — 15.° andar, Sala 1.529
(Edifício Marquês de Herval) 87010

CURSO REVISOR
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ItVMOI TARA A ODONTOI.O»

tlIA NA (1UANADARA .- A
•Revista dn Farmlkla o Odonto»
Jnglrt", no leu número de lanei»
ro p.p., publicou a Integra <ln
discurso proferido pelo governa»
dor Carlos Lacerda, na liomena»
«em que lhe prestaram as rias*
nes odontologlcut nu Clube Mon*
lu Líbano, no dia 22*10*0.1. ne*
.•omcndnnio» a sua leitura u Io*
«los aquele* que llílo tiveram,
oportunidade de ouvi-lo, para
que fiquem cientes do como ís*
te problema * encarado pelo go-
vernador carioca, A compra ou

lissinalura anual desta . revista

pode ter frita na Av, Mio Orou»
to, 1211, ii." andar, aala um, Tel,
tu**-."-* - nio. un.

ASSISTÊNCIA IIKNTAUIA PA*
flA KSTUIMNTKB IM! KNÍiR»
MIAKIA - HH - 1'erlo de dor.
mil alunos dn F.tcola dn Knge-
nharla da V. M, Urrai*, torno, ,i
pnrilr de lu dn rorrenlc mes,
dala da inauguração dos servi*
vo», aiililcncia dcntAim em ga*
blnelo próprio no Diretório dos
Estudantes rie rlngcnharla, insla»
lado rom a ronpcraça» da Esco*
In, da imlu-tria c do comercio
da Capital e dos alunos do cs-
lahclcelnicnto.

S I N II I (: A T U IIIIMt.NA.
«Kl.l i:\*PnKMDKNTKN — Re»
rife — ttcnlIioiMo, no Sindicato
dos Oilontologlstas dn Iterlfe, a
snlenldadn de aposlefio de qua*
di cn cnm retratou de Indus m
rs*piesldenles daqurle nrgíln dr
eltNCi lendo o ato sido bnilante
concorrido. Nn ornslan usaram
da palavra o aluai presidente do
Sindicato, Nilton Alves da Silva,
e o sr, Vantuil narro-, a quem
foi entregue o titulo dc dentista
benfoltor,

IIOAIOKH DA FUNDAÇÃO
KKI.I.OGG - (.11 - Tranendo os
prolclo» aprovados pela Funda»

Noticiário Odontológico
çflo Kellogg, de ll.iitln Oraak,
Mlchlgan, no montante de «SO
mil dAlarrs nnan dn um hillijln
de crutelroí) para auxilio aos
programas de ensino de Mediei»
na, Odontologia c Enfermagem
rias Unlvcrsiilarics rii Guaiiali».
ia, Síio Paulo, Dela lloruonle,
ncrllc, Salvador e Porto Ale*
gre, desembarcou no GaleAo, no
dia 10 rio corrente m(s, o ir, Neri
G. Kalis, diretor da DIvliSo La*
linn.Anieiii-ana daquela eiltida-
rie, que > vem ultimar contatei

paru o imediato rereliimenlo da»
quelns doações, Depois de inlleil»
lar qun a F. Kellogg é • tercei»
ia entidade tm Importância nos
Kl'A irtuclicfcller e Ford sito as
duas primeiras), disse o tr, Fali*,
que n auxilio para o flrasil foi
substancialmente aunfentado. ra*
bendo cerca de 40'; das verba»
destinadas A Amrrlca Latina.
Dentre outros auxílios foram
contemplados rom n ajuda a Fa*
culdade de Higiene e Saúde Pd»
blica, de SAo Paulo (2i mil dó»

lares para a Odontologia Sanl»
lana e 7 mil para a opernldriali
a Universidade rin Brasil 120 mil
riAlares nara n Deparlamenln de
«idniiioprrtiairiai; a Universidade
dn nio Cirande rio Sul (II mil
dólares pnra o Departamento de
Pi Atine DenlArlai: e ainrin o De*
parlamento rie Cicnrln Medica da
Universidade du Recife, Salvador,
llnlo lliiri/iinln • também diver»
sos cursos rie enfermagem nas
rltnriat rapitais. Também um
extenso programn rie balsas de
ettudoi para profeisAres exclusi*
vãmente, devem ser cumprido
rom aquele auxilio, segundo m*
formou ainda o sr. Falis, que
afirmou gorar o bolsista brasllrl»
ro dn excclento prestigio como
dos mais interessados, estudiosos
e rapnr.es,

CAMPANHA PARA O» UMA*
NATOS ll.\ IIIIAIIK — On — A
AssocIncTin Brasileira de Odon»

tnlogla «IA Instituindo um «nr»
vicn de as.isiAiiriii deniaiui «i.i»
luiln para funrlnnar Junto nnl
orfanato» dn cidade. KslA fnzrn»
dn apoio aos deniislat pnrn qu«
compnreçaill A «un serie e nfere»
cnm tluns horas rie seu trabalho
de qiilnn' em quinie dia» para
ajudar As crianças Arfíl»,

ASPli.Mli «l"Kll MKI.IIOIM 110
NKRVICO nllONTUI.lK.lfO HA
l-RKVIIff.NCIA - HH - O sr.
José Januian, presidente ria As»
lOcUcffo rio» Servidores do Es*
lado de Minas Gerais, vai sc en*
tender com o ir, Zalr de Curva*
lho Ho»-», *»f»»*inen»* da Prevl.
rifncla, a fim dc qun seja me»
lhorado o serviço odontolAglen
do Instituto. Afirma o presiden*
le José Jnnusnn. que a assistèn*
ria ndonlolAglca da Previdência
estA necessitando de urgente me-
lhorla, porque demora multo a

nlender ao» asioclndoa, Pnra re-

anlver » problema, o tr, :.,•__.vai pedir an sr, Zmr de CuvZlho noclia que nomeie umi ííinlssan para nsludar uma formüIa rapa» de melhorar ei ateneu!iiinntn» do» serviços odonlolj.
CuilltKSPONIIÍ.MIA «. „,I.inenln It, niccl -- Tupi, "í

Paulo — Anuo rerebimrnti, 2agrednço n. térniin de v/ran.tle .0*2.(14, Procurarei aienoJfi!nedidn imio, nlrnvéi da Anu ZSeçftn Guanabara, Disponli» __a,pre que prensar,

Toda correspondência para <|.
Ia coluna deve ser enviada pi.
ra: Dr. José Davld Schubiky -"Edifício Avenida Centrai'* •>
Av, nin Branco, isu, 32.0 1^,,

Grupo .1230 — Itlo.
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R. C. Bonfim — Sérgio Cavalcanti — Rcyiiahlo Fonseca

- Campeonato Carioca terá prosseguimento
- Alterações no Austin Healy e MG Midget
- Planos para 64-65 da Standard Triumph
- Comando manual do distribuidor da Simca

Com O total sucesso alcançado no último domingo na Bana da Tijuca, no I Circuito Cássio Muniz,
essa íirma já confirmou a próxima corrida naquele local, que será rep.lizada no dia 10' dc maio vindou-
ro: "3 Horas da Barra da Tijuca". Nessa ocasião, além da Willys, também a Vemag competirá oficial-
mente, havendo possibilidades parai que a Simca também diga presente. Ainda sôbrc a corrida dc
domingo, deve-se dizer que as autoridades encarregadas do policiamento da pista afirmarp.m que o mesmo
foi muito difícil devido ao numeroso público que compareceu que, acredita-se, tenha sido recorde abso-
luto. Na íoto vemos o Gordini de Alex Xavier, que apenas completou 22 voltas, ?,o sair de uma derra-
pagem da curva n.° 1 — a da reta do Caniço.

CAMPEONATO CARIOCADia 19 próximo, o Cam*
peonato Carioca de Automo*
bilismo organizado polo ACB
terá prosseguimento com a
realização da segunda prova
para estreantes e novos c tam-
bém da relativa ao grupo 3, na
Cidade Universitária, na Ilha
do Fundão. A prova deverá
ser aberta tanto aos volantes
nacionais como também aos
estrangeiros.

MODIFICAÇÕES — Dois
dos carros de corrida peque-ros dc maior saida em todo o
mundo — o Austin Healy"Spritc" c o MG "Midget"

acabam de receber algu*
mas importantes modifica-
ções. Os melhoramentos cm
ambos os carros que sc no-
tam à primeira vista são: ja*
nelas inteiramente de subir,
nova disposição do tabller,
uma útil prateleira paramapas ou embrulhos à fren-
te do assento do passageiro
c puxadores dc fechaduras

nas portas. O famoso motor
BMC tipo "A", de válvulas
à cabeça, que equipa ambos
os carros, foi melhorado pelaincorporação dc uma nova
cambota de maior diâmetro
e a tampa de cilindros MG
tipo "1.100". Essas modifi-
cações asseguram maior po-tência, com rendimento mais
suave e silencioso. Pára-
choques de borracha, do ti-
po usado na suspensão MGB,
são agora incorporados tanto
no "Spritc" como no "Mid-
get". Desde a sua introdução
cm 1958 e 1961, respectiva-
mente, a produção total des-
ses modelos atingiu mais tle
110.000 dos quais 90.000 (ou
sejam SôX) foram exporta-
dos.

PLANOS — A Standard-
Triumph vai pôr cm exc-
cução, durante os anos dc
1964 e 1965, o mais ambicio-
so e vasto programa de com-
petições da sua história. Em
junho a Triumph faz a sua

rcaparição em Le Mans pela
primeira vez desde 1961. A
companhia inscreveu para cs-
sa famosa prova três versões
de corrida especiais do "Spit-
fire". Os pormenores da cs-
peoificação c do «rendimento
desses carros mantém-se por-
enquanto secretos, mas pode
já dizer-se que serão propul-
sionados por uma conversão
ao motor de 1.147 cc e do-
tados de uma carroçaria es-
pecial dc corrida. Seguir-se*
á o Rally dos Alpes, cm que
a Triumph inscreveu uma
equipe de "Spitfircs" cqui-
pados com a segunda fase
dc conversão do motor, rc-
centemente anunciada, que
desenvolve 90 HP. Posteri-
ormente, a companhia com*
petirá na Volta da França —
cela primeira vez será um
Triumph inscrito oficialmen*
te para essa prova — c no
Eally do Real Automóvel
Clube da Inglaterra. A dura
prova "Liége-Sófia-Licge",

cm agosto próximo, assinala
rá a estréia cm compeliçõ»-
rio novo Triumph "2.000",
Sc o seu comportamento I6i
tão bom como os fabricantet
esperam, o "2.000" dispularl
o "Safari da África Orion
tal", que é o mais violcnli
de todos os rallics. A Trium
ph também prevê a inscrieát
dos "Spitfircs" de Le Man»
nas corridas das Doze Ilorai
de Cebring, na Flórida, do
próximo " ano, c provável*
mente noutras provas aric*
quadas do calendário dc cor*
ridas de 1965.

COMANDO MANUAL -
Respondendo a um leitor
que indaga ser novidade c
comando manual do distrt-
buidor, lançado pela Simci
em sua linha 1964, a "Tu*
íâo", devemos dizer que c
referido comando já crs
instalado nos modelos Pre»
sidente e Rallye Especial, do
ano passado.

LINCOLN — Vendo cupê 48. per-feito estado. Carro para conhece*
dor. Cr» 850.000,00. — 32-8902 ou
48-4511.

Aero-Willys
AEMO-WILLYS 63 — Gelo, couro
vermelho. ,1.000 km. Vcnde-sc.
4.600 à vista, aceitnndo-se VW
como parle de paeamcnlo. Tj-atíir
pelo tel. Niterói 5781.
^_ 5U2 et
AERO WILLYS 1S62 — Vendo 1
scinlnfivo, tudo dc fábrica, ape-
nas 22.000 km rodados c| rádio
novo. Preço CrS 3.200 mil. Tel.
J36-6450 — HERON1DES.
AERO-WILLYS 64, 0 km, c| garan-tia, equlp. cj rádio, tranca dir.
etc. Pgto. h vista c| grande des-
conto. Tel.: 43-0228 ou 46-5903.
t*lA0m1Sm*S*w»Mt*Ê**00SM*á1ÍÊ1m**)*»*»'^^

DKW-Vemag
DKW — Sedan 64, zero km,
ei garantia. CrS 3.800.000,00.
Rua Gen. Azevedo Pimentel,¦J.C — Tel.: 37-6095.
DKW — Vemag, Bell-Car, 196,1 —
Vendo, ver Hua Farine dc Amoc-
do, 58 — Ipanema.

DKW - VEMAG - Antes
dc comprar, é de seu inte-
résse visitar GÁVEA S.A.
— Rua São Clemente 91 —
Botafogo. Dpto. dc Vendas
aberto até 22 horas.

67402 64

DKW VEMAG
Bel-Car, Vcmaguctc ou Caiça-ra 64 — Zero Km — Pronta cn-trega, desconto para pagamento àvista, vendas a prazo com longofinanciamento. PALMAR S.A.Centro: Hua Vise. de Inhaúma

n.» 50 — 4." andar. Tel. 43-9910— Tijuca: Pça. Afonso Pena.
67*B, esq. com Dr. SATAMIN1.

1785 64
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Dauphine

DAUPHINE 62 — Estado lmpccá-
vel. Favor trazer mecânico. Preço
Irrcnjustávcl CrS 1.750.000.00 á»vls-
ta. Tintar: Rua Marques dc Sao
Vicente. 29. ap. .100
>^Amt^^^f*^^^^**^s~*t*t~m^^^f**»**&*n*»***f*»f

De Soto
DE SOTO 1953 — Vendc-sc á vis-
ta, 6 cilindros, cm pcrlclto esta-
do. Tratar c ver Av. Epltáclo Tes-
son. 260, com o porteiro.
•»r*>**>V*»»*A»*>»*>-*VV,--*»>*V*.»**»»***»>*»^*í»*%»^/

Gordini
GOHDINI 1963 — Vende-se, base
2.000.000.00 ou pela melhor oferta.
Telefonar para 25-9260. ünlco dono.

Inter lagos
INTERLAGOS — Conversível
Vermelho, novinho. 7500 km. rá-
dio Blaiipunkt. Cr$ 3.000 mil
vista. Tratar Posto Jockey Club

Praça Jockcv. Tel. 27-7769.

NTERLAGOS — Coupê ou
conversível — ano 1964 —
motor 53 HP. Preço de tabe-
Iq, financiamos — Aceita-
mos troca. Ver e tratar Av.
Calógeras 23 ou R. Barata
Ribeiro 200 — ABC.

Lincoln

*S+s»>m*m*f*»*0m»%m»*****mr**»+»m*»1*w**mm1V**

Mercedes Benz

VENDE-SE — Cr$ 1.800.000,00
à vista — Skoda Octavia 61.
Dono único. Rua Dias Ferrei-
ra, 420, Leblon. Sr. Constan-
tino.

Skoda

Volkswagen

MERCEDES
220-S

0 Km, cór cinza grafite, modè-
Io 63, documentação perfeita,
banda branca. Tels. S2-8923 —
42-7986 ou 27*5900.

28115 (4

VOLKSWAOKN «2 — Vendo. NAvo
Rainha EUzabeth. 225, Porteiro.
VOLKSWAGEN 62 — Só á vista.
Tranca, calha». Prudente de Mo-
rais, 589/101. Tel. 47-9423.

28187 64

VOLKSWAGEN 1964 — V. (0) km
aceito troca. Tel. 42-9282.
VOLKSWAGEN 61 — Sincron.,
capas, tranca, só á visto. Pru-
dente de Morais 589, apto. 101 —
Tel. 47-9423. 28186 64
VOLKSWAOEN 1964 — Compro
para meu uso. Dou CrS 1.600.000.00
à vista e mnls 12 prestações dc CrS
180.000.00. Tel.: 38-0137.
VENDE-SE Volks 1963, 2a. eérlc.
CrS 2.700. Augusto. 36-0440.
VW 62 •
25-2670.

16 mil km, 2.450. Tel.

VOLKSWAGEN — Compro ÍO.IO a
1964 — Pago a vista — Tel. 29-1738— Ivan.

TROCO lojas prontas o vazias, ni
Riua Benjamin Constam. 104 n
automóvel. 47-3763.

Kombi

Diversos
AUTOMÓVEIS — Compro ameri
canos — europeus pago na hop— Tel. 29-1738 — Ivan.

DAUPHINE — Compro mesmo '—
precisando de reparos — Telefone
29-1738 _ Ivan.

AUTOMÓVEL - BORRACHA
Tapetes originais, calço motores, correias, mangueiras p/ carros

nacionais, americanos e europeus. Colocação: Tapetes, borrachas,
em portas e malas. H. S. Borracha, Rua Humaitá n.o 261 -B.

68910 64

CARRO ROUBADO
Gratifica-se a quem encontrar o carro roubado de

marca, RURAL WILLYS, motor n.° BS — 055.349, chapa
n.° MG 2-35-06, côr cinza e creme — Favor comunicar
para os telefones: 32-9393 ou 30-8599. 12649 64

kwgrBmsrm Sn

tem o

UTILITÁRIO* [WIUYSi
Av. Suburbana, 79/87 • Tel. 34-2154

de sua
conveniência

Av. Brasil, 6S73 - Tel. 30*6305

Empregos diversos 50
A CASA JOSÉ SIVA — Con-
feceões S. A., precisa de ra-
pazes de boa apresentação c
com prática dc venda em bal-
cão de artigos dc Camisaria,
Roupas p/ Homens e Roupas
Juvenis. Boa remu.icração c
ótima oportunidade para fa-
(ter carreira. Apresen tarem-se
ao sr. Sylvio Cunha no Dept.
do Pessoal à Av. Barão dc
Tefé, 34, comdocumentos.
PORTEIRO — Procura-se apí
tentado, dando-se pequena mora-
dia, Sá serve aposentado sem Ii-
lhos menores. Tratar c| sr. João
à Hua Leopoldo Migucz, 133.
OFEREÇO costureira. — Telefone
E6-1557.

CARPINTEIROS dc lôrma dc con-
creto — Precisa-je. Paga-se bem.
Rua Noronha Santos n.« 113, Es-
tácio. |

EMPREGOS DIVERSOS
DATILOGRAFA prática, precisa-
sc. Rua Senador. Palita?, 71,
BÃBA-AHRUMADE1HA — Portu-
giicsa dc preferencia. Pnrn c;is:ü
com íijhn no colégio. Exijo boa
aparência c prática do serviço.
Inútil apresentar-se sem referên-
i'los c documentos, Pana-sd mui-
to bem. Rua Hilário Convea, Dl.
apto. 1002.
PRECISA-SE de moça datilógra-
fa que conheça serviços Rer.-iis dc
escritório. Tratar Av. Presiden-
te Vargas, 3.4.TS, das 8 ás 12h.
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MOÇA — c/ ótima apresenta-
|ção c competência precisa-se
p/ cozinhar c ajudar cm ser-
viços serais vi um senhor —

iPnga-sc muito bem. Av. N. S.
ICopacabana, 1102, apto. 1404.
(Ed. Anilraus).

Fmpre. domésticos 51
OFFERECEM-SE domésticas, toclo
serviço, só diarista. Tel.: 22-lilTõ.

POUTUGUÈSA — Procura-HC
li/ cozinhar e demais serviços,
paga-se muito bem n pessoa
competente — Tel.: 37-5187.

CASAL de tratamento precisa dc
uma empregada, de preferência
portuguesa, cj multa prática, paracozinhar, arrumar c copelrar, Pa-
ga-sc bem. Exigem-se referencias— Tel. -17-06111.

PRECISO cozinheiras, arrumadel-
ras, 15 a 25 mil, pode pernoitar
na'Agencia R. Joaquim Silva 123.
— 333 — apto. 203.B — Leblon.

CASAL estrangeiro s| filhos pro-
cura emprega, referência, lodo
serviço. Paga-se bem. Piudcnte de
Moraes. 50!), apto. 202, na parte
ca manhã.

DONAS-DE-CASA — Coz.,
babás, cop., govern., enferm.
selee. p/ pessoas idôneas. Dià-
rista, faxin. Venham busca-
las no Serviço Social. 52-1595.

EMPREGADA — Precisa-se. Pa-
ca-se Crs 15 mil. Urgente. Rua
Japurá, 345, casa 4. Jacarepaguá.

Cozinheiras 52

COZINHEIRA — preciso, que lave
à máquina, casal alto tratamento.
Paga-se bem. Barata Ribeiro, 433.
10." andar. 23131 52

OFEREÇO cozinheira o arruma-
deiras. copeiras. Tels: 32-0584 c
32-5556. Dona Conceição. ¦

COZINHEIRA — Precisa-se, tri-
vila lino, referências, paga-se 20
mil. Tel. 46-8251.

COZINHEIRA — Família trata-
mento, procura pessoa competen-
te dc trivial fino, muito limpa,
que apresente ótmas referências.
Lava alguma roupa, saída aos do-
mingoS; Bom ordenado a com-
binar. Tel. 45-M42. Av. Rui Bar-
boso. 4:w, opto. 801,

EMPREGADA — Precisa-se que
saiba cozinhar bem e dê referên-
cias. Folga duas vezes por sema-
na. Ordenado base: 15- mil. Rua
das Acácias, 171, Jockey Club —
Tel. 27-5245.

COZINHEIRA para casai, paga-se
bem — Tel. 43-2255.

COZINHEIRA — 25 mil, precisa-
se para casa 3 pessoas. Gomes
Carneiro, 141, apto. 701. Ipanema
»m»>»*t1*^^lt*»*+»>»»^t**t*»AA**»*^»**r+»*>*ml*~**f**»**e***

Arrum. e Copeiras 53
OFEREÇO cozinheira e arruma-
deiras copeiras. Tels: 32-05M e
32-5556. pona Concciçüo.

PRECISA-SE arrumadelra. copei-
ra portuguesa, com multa práti-ca, boas recomendações, para casa
de família de tratamento. Tele-
fonai- 37-9412, depois de 2h

PROCURA-SE arumadeira-copcira.
exige-se referências. Carlos Gois,
327, apto. 501. Leblon.

Babás e govern.

ARRUMADEIRA parte manhã,
precisa-se. Exige-se referências.
Av. Al nnticft. 3.018. apto. 1.201— Tel. 5V-5098.

COPEIRA-AiTuinadcira — Preciso
c| prática p| familia estrangeira.
Atlântica, 2.150, apto. 501.

COPEIRA -• Arrumadeira, faml-
lia estrangeira, precisa-se uma de
preferência portuguesa com prá-tica, CrS 35 mil, R. Desembarga-
dor Alfredo Russel, 202, Leblon
(junto ao Canal).

Treinamento
Empresa industrial, em fase

de expansão, necessita admitir

especialista e m treinamento,

com experiência comprovada em

empregos anteriores. Excepcio-

nal oportunidade a candidatos

que desejam aplicar e ampliar

seus conhecimentos, oferecen-

do-se ótima remuneração.
—Cartas 

paraò-n.0-39393, na

portaria deste Jornal, juntando
"Curriculum Vitae". 89398 55

ANÁLISE
DE FUNÇÕES

Empresa industrial de grande
porte, necessita admitir elemen-
to conhecedor de análise de fun-
ções. Exige-se experiência com-
provada em estudo, levantamen-
to e análise de tarefas e funções.
Ótima oportunidade para quem
deseja progredir na vida.

Os interessados poderão diri-
gir-se, por carta, ao n.° 89399 na
portaria deste Jornal juntando"Curriculum Vitae". 89399 55

Motociclista
Precisa-se de um com expe-

riència. Tratar na Rua Marquês
dc Olinda, 45, Botafogo.

777*7 55

MINA DE OURO
Precisa-se prático para tomar

conta. Salário + comissão. Tel.
52-8747. 12636 85

ESTADOS UNIDOS
Agências licenciadas pelo Dept."

cie Trabalho c Indústria do Esta-
do de "PENNSYLVANIA" ofere-
cem empregos pj .Srtas. e Sras.
(c| noções de'Inglês), como pa-
jcm e auxiliar trabalho caseiro.
Possibilidade estudar na folga.
Salário razoável. Contrato 1 ano.
Passagem adiantada. Escrever p/
Agência COLABOH, R. Guaiana-
ses 50, sjHO, São Paulo. Tel....
34-3505. 8271» 55

I ADMINISTRAÇÃO I

CHEFE DE DEPÓSITO
OFERECE

Ex-Chefe de depósito de extinta firma holandesa, cnm 8 anos
de prática, oferece seus serviços para chefiar depósito, Por ohsé-
guio, tel. 28-4007, sr. Wilson. 126ÍS 55

AUXILIAR
DE CONTABILIDADE
Precisa-se. com alguma experiência, com prá»

tica de daclilografia. Carta para a portaria deste
jornal, sob o n./ 84454, indicando ordenado deseja-
do, prática de serviços e demais informações. 84454 55

AUXILIAR
(MENOR)

Emprtsi dt propaganda prtclsa para serviços Internos 1
externos. Idade máxima: 16 anos. Preferência:, estudante
de curso ginasial ou que seja escoteiro. Apresentar-se, a
partir da próxima 2a. feira, de 8,30 às 11,00 — Sr. Cléllo —
Av. Rio Branco, 251 — 17." andar. 30949 SS

AUXILIAR PROPAGANDA
Para Depto. de Média de empresa americana de propa-

ganda. Requisitos: idade máxima 25 anos. Instrução nível se-
cundárlo, facilidade para cálculos, gosto para organização,
prática de dactllografia, boas referências .Cartas para 30525,
na portaria deste jornal. 30525 55

DE SALÁRIOS
Empresa automobilística de

âmbito nacional necessita admi-
tir candidatos com longa expe-
riència em administração de sa-
lários, devidamente comprova-
da. Ótima remuneração, exigin-
do-se que o candidato saiba or-
ganizar planos de funções e sa-
lários, preparação de gráficos e
análise estatística de mapas re-
ferentes a salários.

Pede-se aos candidatos que
se dirijam ao n.° 89397 na por-
teiria deste Jornal, juntando"Curriculum Vitae". 89397 55

DINHEIRO x ANTOMÓVEIS, ou
estuda-se outras garantias, ate It
meses, Rua Sá Ferreira, 201, 2',

,*»*M**i»>iÊm*m*i.»*mm*0<*ti

KOMBI — Compro mesmo cora
defeitos. Tel. 2D-1738 — Ivan.
•V»»l-»**'»***»4**«4»**»«'*VV**«^,*l'»^*'«*^**»»*«**"*»»**»»**»»^

Sí

ACOMPANHANTE DE DOENTE
ofereço. Fone 26-1557.
BABA — Preciso, para menina t
meses. Exijo experiência. Ordena.
do a combinar. Lagoa — 4(1-476".

28185 5:
GOVERNANTA babá — Precis»
se pessoa educada e dc multa res
ponsabilidade para n crianças. -
Idade acima de 23 anos. Exigem'
se referencias. Ordenado CrS ...
25.000.00 — Tratar com D. Nia
à Rua Visconde de Albuqiicrqu»
Tel. 27-9708.
BABA — Precisa-se com prátici«
referências para menina de 6 m*v
ses. Paga-se bem. R. Alm. Saci*
dock de Sá, 40, «pto. 303 — Ip«-
nema.
ARRUMADEIRA — Precisa-se R.
Gomes Carneiro, 141, apto. 701

Ipanema.
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I .ri... CORREIO DA MANHA, Qiilntn-Fciin, 20 dc Março do 1D64

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CONSULTAS

Khtcvc-iioi o leitor
.In». Allinli. (Mi II lil): "Co.
mui lurutiirii* «li- um aparta-
lllCIllO, Miuhc que o inr. mu
fiii .1 w-mllilit u :t", sem que
ru UvcSfiO ülilii ihImiiI»

I Já i-tinlriitrl «tlvoguilo,
pois, itclit prcç» canstontc da
Ctcrllliru, r «Ia qual tirei
uniu irrllilti». inttrnilii ficar
com isse Imóvel No rntan-

. lu, tenili) ouvido npinlòr.
ciiiitrutlItúrlnK, oitilf sr afir-
um que a juris|iruiU<iH'lu «'•
variável, desejo oulirr nril

, entendimento »fihri' sr terei
jiHHn, 0|j nHii. nu ação Ju

tem naturria real, como
mis sistcinus Jurídico* que
ussliiHin e regulam, cobr ao
prcferenle d. pnhlur o prr-
ço para obtrr a coisa. Man,
se nio tem í. »r caráter,
com» «hi nosso direita,
assistr-llir «pena» o direi-
tn pessoal contra a com-
piuitnr dr haver perdas r
donos",
Kstnu «lc integral acAritn

rum «ta aninlla, tendendo
i|iic nr. resolvem em perdas
r danos ot atos dos proprie-
túrint que fogem ao cumpri

,..., mrntn do principio legal, nio
fllcTãl qiie vou itroprcomn—aüsre aO-loratírlinloHimH
o prnprietiiria.

lt. — I iiliinln «cr a rclvln-
tltcnçüo disse imóvel dc dl-
tí.il ffxito mi Judiciiiiio.
Tratando-se dc direito pes-«-ii.il d» lnrutiirln — u quul
so resumo em perdas c da-
nus, que deverá» ser prova-
dos mi curso da ação. s»-
mente a peritas c danos i
quo tem » consulentc direi-
Io, se o proprietárl» vendeu
o Imóvel, sem lhe dar preto-
rfncla que a lei lhe fuciiltu.

Sóhrc èslc iissiint». « |)r.
Josii Gonçalves Santana,
ilustre titular da 1' Vara Cl-
vel. cm recente ilecisão, teve
ocasliin de afirmar:"Entendo — cnnlinua o

juiz — nu» ser possível a
niljiidlcaçüo com» i-rell»
ile uma preferência dlvnr-
cinda de uni direito reul.
Na veriluilr, nossa legisla-
çSo apresenta várias dispu.
siiiirs fnciiltnndn a stihstí-
tuiçãn do ailqiiirente pel»titular ile direit» dc pre-ferência. Todavia, em nC-
nliiimn delas se acha a es-
péclc cm exame, reconlan-
ilo. a propiisito, ilisposiçõcs
ila lei substantiva condi-
ciuiianiln o direito real (ar-
lisos m, «Kl, «811 c 1.139),
.lá os artigos 1.149 e l.l.ídcomenta em continuação

se referem ã perempçãoconvencional na compra e
venda, c à retrocessãn na
desapropriação, aos quaisns doutos atribuem alcan-
ce de natureza pessoal, co-
mo CLÓVIS a» discutir o
primeiro ("Cod. Civil", vol.
IV, pág. 323). ensinando,

.por nutro lado, que se rc-
solvem em perdas c danos
ns casos previstos nos ar-
tigos 1.150 c 1,156, OR-
LANDO GOMES é de igual
opinião, quando afirma qlte"se o direito do vendedor

vrl a preferência que a Irl
lhe faculta para essa aquisi'
çín.

O leilnr Lúcio dr Almeida,
cm Innga carta (11.3.64) In-
daga-n»s:"Sou locatária dr salas no I
centro da cidade, e, ciente
dc que as mesmas ser»»
vendidas em leilão judicial
rin virtude da morte do pro-
prietário, desejo saber se tr-
iihn direito dc usar da pre-
ferência que a lei faculta ao
locatário e quando deve a
mesma ser manifestada."

As considerações que, a
seguir, tece, não interessam
a» âmago da questão, uma
vez que se trata i*e'principio
iipinativo.

R. — O direito dc prefe-
renda, pela Lei do Inquilina-
tn, deve srr usado no pe-
rindo de trinta dias da ciên-
cia pcln locatária da venda
do imóvel por êle ocupadn.
Na hipótese dc venda jtidi-
ciai, silhentrndc-se com» ini-
rio do prazo a publicação no
órgão oficial.

Poderá, assim, » locatário
usar dn direito dr preferèn-
cia, no ato da venda, nu Ingo
depois que o leiloeiro acabar
dc apregoar o leilão, ou, en-
tão aittes da assinatura do
termn dr arremataçãn.

Todavia, não cahr n direi-
tn dc preferência ao locatá-
ri» dc salas, uma vez que o
mesmo é exclusivo para imó-
veis residenciais.

Esta a interpretação que se
pode colher, tendo em conta
a Lei 3.913 dc 3 de julho de
1961. No entanto, esta opi-
nião é controvertida em dou-
trina, eis que, inúmeras de-
visões, admitem o direito de
preferência também para os
imóveis comerciais.

Notícias do CRECI
SINDICATO ELEGE DIRETO-

ItlA — No próximo dia 3 dc
abril será realizada n cleiçüo da
diretoria do sindicato dos Corre-
tores dc Imóveis. A votação es-
lará aberta das 8 ás 21h na sede
do Sindicato, só podendo ser ciei-
tor aquele que lór sindicalizado
há seis meses c exercer a proíis-
.no há doto anos. Condição in-
dispensável, também, c que o cor-
retor esteja quites com o pana-
mento das mensalidades do Sln-
dicalo. O CRECI convoca a todos
os corretores sindicalizados a
comparecerem em massa, Êste í
um órgão dirigente da classe, daí
a necessidade de ser eleito pelo
maior número dc seus represen-
tantes. Não declinem, corretores,
dc suas responsabilidades. A ciei-
ção de uma boa diretoria depen-
de dc seu voto,

EM PRIMEIRA MAO — Pode-
mos informar com-.segurança que
dentro de alguns dias a fiscaliza-
ção do CHECI será levada ao co-
nhecimento da opinião pública.
Esta fiscalização, para a qual foi
criada uma Comissão composta de
10 membros, todos corretores, es-
Ia fiscalização sempre ficou res-
trita a uma área oficial, Enten-
dendo as desvantagens que tal
estado de coisas poderia trazer
aos corretores, ao público e à
própria fiscalização, resolveram
os conselheiros alertar ao povo.
Assim, faltam poucos dias, uma
cadeia de rádio e televisão anun-
ciará a definitiva estabilização da
máquina Jiscalizadora do CRECI.

O QUE É A FISCALIZAÇÃO —
Visando a fiscalização foi criada
a Comissão de Disciplina com-
posta de 10 membros, todos cor-
retores. A Comissão, que Já pos-
sul estatutos e regimento pró-
prio, avisa aos que estiverem
exercendo atividades sem as cre-
deliciais exigidas pelo CRECI que
estão incorrendo em exercício ile-
pai da profissão de Corretor de
Imóveis, sujeitos, por isto, a pro-
cessos criminais e sanções previs-
tas pela Lei n,« 4.116. Esta Co-
missão contratou uma secretária,
a fim de exercer as funções de
pesquisadora dos anúncios coloca-
dos em nossa imprensa pelos cor-
retores. Os anúncios que não in»
clicarem o número da carteira
profissional estão sendo recolhi-
dos para verificação e autuação.
No entanto, esta autuação não
será levada a efeito num primei-
ro estágio. Ao contrário, antes
dfato será enviada ao corretor
falio.o uma carta pessoal, fazen-
clo-lho uma advertência privada

c alertando-lhe sóbre sua condi-
ção dc profissional faltoso. Ha-
vendo uma reincidência, fará* o
CRECI uma advertência pública,
até que. por uma terceira falta,
seja o corretor colocado sob pro-
cesso criminal ou multado nos
termos da lei.

IMPORTANTE — As pessoas
que estiverem servindo dc inter-
mediárias na compra ou venda
de imóveis tamlu-m estão sujeitas
a tais sanções, Da mesma forma,
os bancos que possuírem seções
dc corretagem não estão isentos
de filiação ao CRECI, ji que sã
pessoas jurídicas legalmente ha-
bilitadas poderão servir de me-
dtadoras na venda, permuta, com-
pra ou locaçSo de imóveis, sendo,
para isto, obrigadas a manterem
escrituração dos negócios a seu
cargo.

OBRAS VAO COMEÇAR PARA
ACABAR LOGO — O dr. .losií
Guerra Neto, secretário do CRECI,
informou à nossa reportagem que.
aprovado o orçamento dos obras
a serem realizadas na sede cio
CRECI. estas serão logo iniciadas.
devendo durar apenas um mês.
Como já noticiamos, a demora
deveu-se aos entendimentos que
a diretoria do CRECI vinha man-
tendo com os proprietários de
imóvel onde aquele órgão possui
sua sede. Findos tais entendi-
mentos, começou imediatamente o
CRECI a estudar os orçamentos
apresentados, devendo concluir
t"stc estudo nos próximos dias.
A reforma trará benefícios incal-
culáveis' aos corretores, pois pas-
sarão a ter um local para encon-
tros sociais ou profissionais. Esta
secretária redigirá anúncios, con-
tratos ou outros documentos que
porventura necessitem os corre-
tores.

CORRETOR SEM REGISTRO *
CORRETOR SEM ALVARÁ — O
CRECI avisa que nenhum alvará
será expedido àqueles corretores
que não sejam registrados no
CRECI. Envie com urgèncH seu
pedido de inscrição.

CORRETOR ESTRANGEIRO PO-
DE INSCREVER-SE — Qualquer
corretor estrangeiro capav. de pro.
var sua permanência legal e inin-
terrupta no Pais durante o últl-
mo decênio poderá, mediante os
documentos exigidos pela Lei n.»
4.116, habilitar-se ao exercício da
profissão de corretor de Imóveis.

DEFENDA SEU DINHUIttÒ
COMPRANDO IMÓVEIS.

COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS E TERRENOS
CI.NT.tO - Vemln ot p.ídlii» AII. da Alf.in«l.-ii.« lill e ato — OI-
reto rom n prop, Sr, AMIM —
Av. Copacabana — iio;i-a,
ÃCMADAVEIT apto, vnilo irente
.ala, .alrta, 3 qta,, copa, cot, lia.
nlieno compl, Tratar direi» lluafoata 11». lou. 5S8 _ aplo. 204 —
32-071(1 ~ Próximo Fillma.

NO CENTRO - Vendemos
aptos, de sala, 2 quartos,
dependências completas, —
quarto e WC p empregada.
Apenas Cr$ 31.660,00 men-
sais. Veja hoje! Um fabulo-
ao negócio no Centro. Av.
Chile, esquina de Inválidos.
Informações: CONSÓRCIO

LOJAS — MADUREIRA. Rua
Carolina Machado, 5421548.
Amplos lojas em frente à es-
tação e junto ao Super Mer-
cado Disco. Apenas Crf. ,,.
250.000,00 de sinal e presta-
ções mensais de CrS 
38.000,00. Ultimas* unidades

à venda, Vendas e informa-
ções diariamente no local ou
na PREDIAL JOBER, Av. Al-
mirante Barroso, 90, 7." an-
dar, grupo 717, tels. 32-9527,
52-4555. 64864 200

ATENÇÃO! — Rara oporlunl-
dade — Praia de Botafogo —
Vendo lodo» os apts. de (rente
para o mar, projeto de Sérgio

______ _ BernardMenij^lücl(iJi^altoj<)uaiio--iiermi
*i»tté#íffiÍtH>^
Av. Rio Branco 156, sala
1508-11. Tels: 52-7636 -
52-7537 e 42-5982 (CRECI n >
7}. 30524 100
CASTELO — Vendo andar vazio,
com .100m2. Arca útil. Inf.: Av. Ni-
lo Peçanha, 135 . "im.

:ix'B lou
CENTRO — Av. Pres. Vargas —
1 andar com 360 ni'2 entre ai R.
Miguel Couto e K. Uruguaiana. En-
Ircga rápida. Preço e demais ln-
formações F. PONCE DE I.ÉO.V —
CnECI 10.1 — Av. Rio Branco, 128
— «1 1.310.

CENTRO — Ed. Visconde
dos Arcos. Rua do Resende,
115 — Apartamentos de sala
e quarto separados ou sala c
quartos. Entradas desde CrS
2 qtos. Entradas desde Cr$
181.850,00, a Cr$289.800,00
— Prestações desde Cr$ ..
24.000,00, a Cr$ 40.400,00.
Construção esmerada de PI-
RES E SANTOS S.A. 36 anos
de tradição. l--".poração e
Vendas:

Imobiliária
m

umaréWa.

Rua México, 168 gr. 1008.
Tels: 22-2823 e 32-4757 -
(CRECI 234).

C0BERTURÃ~1- Vende-se
belíssimo apartamento de co-
bertura com salão, 3 ótimos
quartos, banheiro em côr azu-
lejado, área de serviço com
tanque. Cozinha grande, tô-
da azulejada. Dependências
completas. Terraço de
112 m2 totalmente indevas-
sável. Vista panorâmica —
Temperatura agradável o ano
todo. Prestações de Cr$ ..
90.000,00. Veja ainda hoje
ò Rua do Resende 115. —
Construção de PIRES E SAN-
TOS S.A. Incorporação e
Vendas:

fmf.t>í»^riaSgUBafl|jMi;

Rua México 168 gr. 1008.
Tels: 22-2823 e 32-4757 —
(CRECI 234). 30101 100

^V^^W^^^WV»«í^^«^A^^A^^^A(%A

Centro
ANDAR INTEIRO — Centro.
Rara oportunidade — Vendo
andar inteiro com 6 aparta-
mentos, ou para cbmércio, 1
salão, 4 salas, Z banheiros —
Também vendo fraclonado e
financiado — Estêves. 32-8902.

100 CENTRO — Apto. novo. — Qt.
grande, banh. e kit. CrS 
2.500.000,00, metade em 5 anos.
Mário à Av. Graça Aranha, 145 —
5" and. s| 508 ou d. Diléa no
fone 57-4331.

CENTRO - INÉDITO NO
RIO — Edifício comercial
com conjuntos para escrito-
rio e garagem automática pe-
Io moderno sistema Villares,
obra em ritmo acelerado já
na 4a. laje — Elevadores
Atlas — Rua Visconde de
Inhaúma 44-46, esquina da
R. da Candelária, 3 salões pj
ond. e 4 boxes p] carros —
Escritura pública imediata,
entrada de Cr$ 1.910.000,00
e prestações mensais de Cr$
'73.000,00 — Incorporação

He COMÉRCIO MARÍTIMO E
TERRESTRE S.A. — Cons-
tr"ção de M. HAZAN &
NUDELMAN LTDA. Vá hoje
mesmo ao local das 8 às 20h.

CENTRO -— Apartamento de aala
e quarto separado», jardim de in-
verno, cozinha e banheiro, irea
45m2 — Hüa dos Invalidoa n°.
190 no 3°. andar. Edifício acaba-
do de construir. Preço Cr$ 
5.000.000,00 sendo 3.000.000,00 a
vista e 2.000.000.00 a combinar —
Ver no local — Chaves com o por-
teiro. Tratar na IMOBILIÁRIA
PAO DE AÇOCAR LTDA. - Tel.
22-6-102 e 22-7365.

EüfflPREDIAL
AQUARELA

- Rua
brò n.°

CENTRO — Você ganha 40%
no ato da compra. Junto à
Igreja N. S. de Fátima, na
parte mais lajga da Rua Ria-
chuelo. Aparts. ainda sem
alteração no preço, mesmo c/
a decretação do novo salário
mínimo. No Edifício residen-
ciai de maior conforto até hoje
projetado na cidade. Unidades
de SALA, QUARTO separados,
e SALA, 2 QUARTOS c/ dep.
completas e garage. - 75% do
edifício já vendido em lança-
mento. Pagamento da primei-
ra prestação a 90 dias. Men.
saudades de 30.000. pequena
entrada, c/ parte facilitada.
Toda a fachada do edifício re-
vestida em mosaico, áreas, ba-
nheiros e cozinhas azulejadas
até o teto, verdadeira mara-
vilha em acabamento. Todos
os empreendimentos planifica-
Idos pela TUPT — SIBRAL
têm sido entregues dentro dos1  *.J«> GfRDAI.aere de setem-Ipràzos" contratados. SIBRAL

-•- n.T 08, grupo 406. Tel- ÇRECI-200. 
TeU 22-2668 -

efono- W mu irotr\ _. o Atendemos no local das 8 *s

(30766 
",«K Rua *?*%& %

CENTRO — Aptos, prontos na
melhor rua do Centro, de 1
sala, 2 quartos, coz., banh.,
área c/ tanque, deps. de emp.
e garagem. Ver de 9 às 18h.
à Rua Washington Luís, 24.

INIMBERMAN
5ia__h'í * lembro Í6. 3t
22-6596 '5?-?'««32-S172

11897 100

Lojas e Escritórios 20B
LOJAS NO MÉIER — Rua
Miguel Cervantes, 140, am-
pias lojas em magnífico pon-
to com apenas CrS 
200.000,00 de sinal e presta-
ções mensais de CrS 
20.000,00. Tratar na PRE-
DIAL JOBER, Av. Almirante
Barroso, 90, 7.° andar, grupo
717, tels. 32-9527 e 52-4555.tj
POSTO 4 — Av. Copa., passo con-
trato de loja e s| loja para Banco
ou negócio de luxo. — 42-5641.
LOJA VAZIA — B. Ribeiro, ven-
do inacreditável barato, 140 mil
por m. 27-4905 ou alugo.
LOJA — Av. Copac. Compro ou
aceito transpa.se de Siq. Campos
a Dúalma Ulrich — Tel. 27-7287.

LOJA — nua nuenoi Alre» nni-
. ;i..p contraiu S ano., perln Tra.
çajkpúbllca — Tel. U2.04II,

Rua Vise. de Pirajá, 220 com
17Sm2. Ótima para banco ou
magatin — Melhor ponto do
bairro. — DAVI» KANTER
IMÓVEIS. Av. Pres. Vargas,
417, sala «06. Tel.: 43-3580.
(CRECI-332).
LOJAS — JARDIM BOTA-
NICO — Vendemos as úl-
limas lojas em construção à
Rua Jardim Botânico, 719.
Maiores detalhes na Rua
Gonçalves Dias. 85, 6.° an*
dar. Tel. 22*3786.

77828 200
LOJAS — LEBLON — Ven-
demos paro entrega em 60
dias, 2 amplas lojas c| sub-
solo. Ver no local dc 9 às 18
horas. Av. Bartolomcu Mi-
tre 792.

mPRtDIALAQUAREIqUARELA
Rua Sete dc Setembro 88 —
grupo 406. Tel: 52-3612 —
(CRECI 258). 30991 200

BOTAFOGO — Vol. da Pá
tria, n.° 1, esquina Praia dc
Botafogo. Ed. Triangular —
Vendc-sc apto. novo, sala. 2
quartos, dep. de empregada.
Entrega dentro de 30 dias —
Sinal: 3 milhões, restante fi-
nanclado em 3 anos, presta-
ções iguais. Informações e vi-
sitas diretamente proprietário.
Sr. Cardoso. Tel.: 27-8824.

GOVERNADOR — Vende-se
uma loja. òtimamente loc.ill-
zada. prédio moderno de es-
quina, podendo instalar girau.
Conslrunção da Acropolis p
entrega 8 meses. Estrada do
Galeão, 1470 — GUARABU.
Pagamento facilitado, c/ fi-
nanciamento. Tratar C Dr.
Guimarães —Tel. 42-2t»90.
SALAS, grupos e andares
corridos no LADO BOM da
Pres. Vargas, junto à A*.
Rio Branco. Acabamento dc
luxo, com todas as caraetc-
rísticas indispensáveis ao
conforto. Entrega db cons-
trução cm 30 meses. Infor-
moções e plantas diàriamen-
te no local à Av. Pres. Var-
gas 487 no LADO BOM qua-
se esquina da Av. Rio Bran-
co. ou nos escritórios de:

Rua Stt* do Sotombro U • 3*
22-65* • 52-2211 • 32-6172

30545 200
LOJAS NO CENTRO — Num
ponto estratégico da Rua do
Resende. Vendem-se exce-
lentes lojas com apenas Cr$
288.000,00 de sinal e mensa-
lidades de Cr$ 48.000,00
sem parcelas intermediárias.
Esta loja está fora da nova
tabela de aluguéis. Veja ain-
da hoje. Ótima oportunida-
de. Rua do Resende 115 —
Construção de PIRES E SAN-
TOS — loração e
Vendas:

(9
Imobiliária fumará Hd*

Rua México 168, gr. 1008.
Tels: 22-2823 e 32-4757 —
(CRECI 234). 30102 200
WM^MA^^ftM^^MM«V«VS

Andaraí 300

ANDARAÍ — Sala, dois quartos,
banheiro completo, cozinha, área
cou tanque e dependências dc em-
pregados — área 75 m2 — Traves-
sa Vasconcelos nO 41 — apto. 102— Frente — Entrega Imediata. Pro-
ço e.500.000,00 sendo CrS '3.500.000,00 à vista c Cr? 
3.000.000,00 a combinar. Chaves
com o sr. GALILEU no aplo ,104.
Tratar IMOBILIÁRIA PAO DE
AÇOCAK LTDA, — Tel. 22-6402 c
22-7365.

ATENÇÃO - Vendo teirueo —
npto. de Iumi * nua Álvaro tia-
mo*, .1,1 con.tr, adiantada, comp,
(le hall, ampla ?ala, 1 quarlni, lia-
nheiro. enpa, ro.lnlia ítea dep,
empresada ¦• lerracn, Sinal 2.0
mil na nrnmei<a 230 mil pre.ta-
cAc« de aO mil n ?aldo em parcelas
Iluanclailu em 2 ano», Tratar tel.
2(1-0201 nu 4II-7003 c Aiul.i Gel-
Ijcii — rt.irn nenóclo.
botakocío - Vende-lo um o-u
mu aptn., Irente de «aluo, d il>
Iioik quarto., área, quaitoemprv-
dado, ifnraccm. Ver e tratar na
Kua Il.uiihiiu. 104, ap. 203, co.n
imuniMAiiii Tel.: 40-3310.

Io, comp. de hall, 2 salas, 3 a
4 quartos, com armários em.
butldos, dois banheiros sociais
em còr, mais tollette, 2 qtos.
de empresada, copa e cozinha,
lavanderia, área sararem —
Sinal 500 mil na promessa SOO
mil e o saldo a combinar, fl
nanclado em 4 anos — Tratar
diretamente com o tel. 26-0281
ou 46-7603, das 9 is 21h. In-
clusive domlnso., com Anita
Gelbert. — O mais moderno
edifício com vista para tâda a
Baía de Guanabara. Urca, La-
roa, etc. — Telefonem sem
compromisso — Raro negócio.
1'reco: CrS 14.800.000.00

BOTAFOGO — Apto. — Vendo 2
quartos, salão, 2 quartos emp., ga-ragem. térreo. Preço excepcional:
Tel.: 32-7863. 23224 400
BOTAFOGO — Rua Alzira
Cârtes, 5. No final da Rua
Eduardo Guinle, o ponto mais
aristocrático da São Clemen-
te. Num projeto de SÉRGIO
BERNARDES, luxuosos apar-
tamentos compostos de óti-
mo living, 3 bons quartos, 2
banheiros sociais em cór
azulejados até o teto. Copa-
cozinha, grande área de ser-
viço com dependências de
empregada — Play-ground.
Garagem e piscina. Sinal:
Cr$ 310.000,00 — Presta-
ções mensais de Cr $ 
65.00,00. Construção de
FRANCISCO SIMÕES CAM-
POS & CIA. LTDA. Mais um
empreendimento da IMOBI-
LIARIA SIMPER — Vendas
exclusivas JÚLIO BOGORI-
CIN*(CRECI 95), Ia. região
— Av. Rio Branco 156 sala
801 — Tels: 22-2793 e ..
52-8774. Informações no lo-
cal, diariamente das 9, às
22 horas. 30928 400
TERRENO — Vendo a Rua
Sorocaba, grande terreno pa
ra incorporação. Preço ....
32 MILHÕES. Inf. Tel. ...
47-4080. Dr. RIBEIRO OA
COSTA. (CRECI 111).
BOTAFOGO — Vendo grande
apartamento VAZIO, todo de
frente, com 150m2 de área,
composto de salão. 3 quartos,
sendo um duplo, 2 varandas,
demais pecas. Inf. Tel. ..
47-4080. Dr. RIBEIRO DA
COSTA. (CRECI 111).
BOTAFOGO — Vazio — V. sl. 2
qtos. e deps. Frente: B. Humaitá,
221). apto. 510. Preço: 7,5 milhões,
sendo 4 à vista. Chaves com port.— Tel. 57-6613.

BOTAFOOT — Rua Volunt. Pa-
Iria n." ICO. apto. 404 — 3 quartos,
sala. dep. empregada, etc. Vendo
vazio, chave com porteiro. — 11
milhões. Pagamento 20 meses
Tel. 31-1621 — LUIZ BABO.
BOTAFOGO — Terreno 2.600 m2
bom local. 120 milhões. Parte fa^
cllitada. Tel. 27-7287.
BOTAFOGO — Vende-se para cn,
trega imediata, apto. novo, com
posto de sala. 2 quartos, demais
dep. e garacem. Preço CrS ....
8.500.000.00 com õOC. financiados
em 3 anos. Ver à Rua Dona Ma-
riana 172 — apto. 203. (com (
porteiro) e tratar com Emi Ltda
à Rua do Ouvidor 86 — 5" — Tels
31.21122 c 31.2332.

COP. iv.. ki 9 an 8 — Compro p|
cliente apto, vai In r| aala, 3 quar-
tos t drp, «•oimilei.u. Ae ii mi.
Iliõti em «-inl<> pra.n, I.Mtill
RANGE — Av, Cop. 10.13 — «,216— Tel. 27-470».
COPACABANA — Vende-se
apartamento dr Cobertura —
duplex, 3 salúes, 3 quartos, 3
hanhrlioK sociais, hall e rica
daria em mármore Carwra, 2
grandes varanda», etr, Knlra-
da CrS 30.001.000,00 e CrS
IR,000.000,00 financiados em
20 anos (vinte anos). Rua Dias
da .tocha, perto da Av. Copa-
eabana. Tel,; 2V6.UI,
POSTO S — Bua Djalma Ulrlcli
lio (Junto A pralai — Vcndn apto
nftvo, va/lo. de frente, cl «ala

. comuna e nauli
1'reco Í.JOO mil financ. Chave»
II. 216 Cl IMOB. SANGE - Tel
27-4768.
COPACABANA — Vendo à
Av. N. S. Copacabana. 796,
aplo. de sala, eoilnha e ba
nheiro. Tratar c Gelullno —
Tcll.i 47-8168 e_32-OI6l._
POSTO » — Apto. c| l«la, J quartos e dcp. completas. Pecai am-
piai. De fundos. Multo claro emio dcvavndo. Base 12 milhSei
financ. KAo accllo Caixa. IMOB
SANGE — Av. Cop. 1063 — sl
210 — Tel. 27-4768.
COPACABANA — Apt. pron
to, superluxo com 3 ótimos
quartos, «rande sala, 2 banhei-
ros sociais, copa, eoilnha, dep,
completas e macem. Ver e
tratar apt. 1004 i Rua Tone-
leros, 308.
Pi. STÒ 6 — Apto. novo. frentecl sala, 3 quarto» cl arm.. 2 ba-nheiros. dcp. complet.3 c gara-
_?í'r._.J,reí° n'5no "II. IMOB.SANGE — Av. Cop. 1063 - sl216 — Tel. 27-4768.
VENDE-SE apartamento de
luxo, novo. de frente, pronto
para habitar composto de 1
tala, 3 quartos, eoilnha rran-dc, dependências, etc. Ver i
Rua Toneleros, 308, apto. 301
Copacabana.
ATENÇÃO! _ Vendo, no terraçoap. de alto luxo. na R. SiqueiraCampo», 213. já em término dcconstrução, conj. de hall. 2 «alas3 ótimos quartos, banheiro, copacozinha. Arca dep. de empresadac üaratcui. Preço 14.800 mil. Pa-lamento financiado. Tratar tel20.0231 ou 46-7603 c| Anita Gel-bert.
RUA CINCO DE JULHO. 324— Apartamentos de alto luxo.
Em construção acelerada, obra
em revestimento. Salão, 3 qts,2 banheiros, sala de almoço,
copa-coiinha, quarto e banhei
ro de empresada. Garagem
Acabamento de GOMES DF
ALMEIDA. FERNANDES —
Infs. 52-7557. Insc. (CRECIIa. Região n." 84).
COP. P. 5 - Vende-se. fundosIa. locação ed. sob pilotis c| 140m2. tel. apto. de 3 qtos. c| arms2 salas e deps. completas CrS16,5 milhões. L.S. Francisco
s| 711. Tel. 43-6476 — Crcci

26
286

AV. PRINCESA ISABEL, 323Construção acelerada —
Obra em alvenaria — Vesti-
nulo, sala, closet e banheiro.
Ar condicionado — água qu*n-te central — exaustão centraltelefone interno. Azule los
de cor até o teto. Garagem.
Acabamento de GOMES DE
ALMEIDA, FERNANDES. In
formações no local: 2as., 4as.
e 6as. das 19 às 22 horas ou
pelo Tel: 52-7557. Insc. CRE-
CI (Ia. i-cglão) n.° 84.
RUA DIAS DA ROCHA n." 79 -
Vendem-se apts. 102 - 202 - 502 e
602, de sl.. 3 qts. e depend. Veino local. Tratar c| o proprlet. Av
Nilo Peçanha. 155, sl 419 — Tels.:
32-8929 e 52-0144.
RUA SOUZA LIMA, 324-
Em construção acelerada. Sa-
lão, 3 e 4 quartos, 3 banheiros
sociais, sala de almoço, copa'
cozinha, dependências de em1
pregada. Acabamento de GO'
MES DE ALMEIDA, FER-
NANDES. Garaçcm para dois
carros. Infs. 52-7557. Insc
CRECI (Ia. região) n.» 84.
AV. COPA, 1418. ap. 604. Vendo
12 milh, à vista, 3 q. sala dep. Ver
lucal — 42-5641.
PóSTO 6 — Vendo sabre plloti».sal., saleta. 2 qts., imenso arma'
rio embutido, com banh. are»
serv. envidraç, e cozinha (em fôr.
mica) azulejados tito. qto. emp.
c| arms e 2 camas, porta prlnc. e
hall decapé c| ferragens antigas,
tetos rebaix, c] auto-falante, ar
condicionado, cofre, boxe metal
cromado. A vista 15.000.000.00
Raul Pompela, 186, ap. 101 - tele-
fone .I7-5970.'

Catete 500

VENDE-SE
do, grande.

Botafogo 400
APARTAMENTO — Vendo troco
por loja ou automóvel. 45-1581.

apartamento conjuga-
Inf. 57-2333.

Copacabana 700

KUA FIGUEIREDO MAGALHÃES
301. apto. 204. Vendo de frente,
saleta, sala, 3 qtos., dep. compl. de
empregada, banh, em rôr. Ver c,'
porteiro.

ANGRA dos REIS
4 séculos de história agora descobertos pelo turismo nacional.
ANGRA DOS REIS é uma relíquia de nossa história.
Você encontra torres de igrejas multi-seculares, fortalezas que tes*

tomunharam os dramas mais emocionantes do nosso passado e mosteiros
que são obra-prima da mais pura arquitetura. Mas ANGRA DOS REIS
não é só historia. E' também uma jóia da natureza, cercada de golfos,
baias, praias e 388 ilhas, coíh o seu exotismo tropical e "habitadas" 

pe-
Ia mais rica fauna marítima do Brasil.

Pois é neste recanto maravilhoso que lhe oferecemos no

EDIFÍCIO angra dos reis
seu apartamento mobiliado e decorado

PRONTO PARA HABITAR
AV. RAUL POMPÉIA, esquina da RUA DA CONCEIÇÃO

A 2 quadras da praia
« SALA, 2 QUARTOS, COZINHA, DEPEND. EMPREGADA

SALA É QUARTO (SEPARADOS), COZINHA E BANHEIRO
C NO ANDAR TÉRREO SALÃO SOCIAL E SERVIÇO COMPLETO DE

BAR
TELEFONE JA INSTALADO NA PORTARIA

ENTRADA DESDE CR$ 700.000,00
2 PARCELAS INTERMEDIÁRIAS E O SALDO EM 24 MESES

O edifício disporá de empre- da a estrada que liga Angra

gado para arrumar e limpar * Ri»-S- Paulo e também à
Parati-Angra.• 

A BR-6 em construção ligará
• Está sendo totalmente asfalta- o Rio a Angra em 3 horas.

VENDAS NO LOCAL E NA GUANABARA
UM EMPREENDIMENTO DE:

LOWNDES & SONS, S.A.
ADMINISTRAÇÃO — CORRETAGEM — REPRESENTAÇÕES

AV. PRES. VARGAS, 290 — 2.° — 23-6047/23-9525
ATENÇÃO: Náo é venda de quotas de clube de férias e sim venda de

apartamentos prontos. — CRECI 204. 31739 91

ALTO LUXO — Vendo o mais
bonito apartamento dc Copa
eabana, 1 por andar, 330m2
de área. construção de COSTA
PEREIliA BOKEL, próximo à
AV. ATLÂNTICA. 2 salões,
jardim dc inverno todo cm
mármore, 4 quartos, 3 banhei'
ros sociais, sarage, etc. Pre'
ço 55 MILHÕES. Inf. e visi
tas. Tel. 47-4080. Dr. RI-
BEIRO DA COSTA. (CRECI
111).
APARTAMENTO — Novo, pronto e
vazio. Sala quarto, banh. compl.
Rua Gomes Carneiro, 138, 4.500
a combinar. Chaves com o por-
teiro. Tratar 52-7825.

RUA BARATA RIBEIRO -
Vendo urgente magnífico apar.
tamento, % por andar, sóbre
pilotis, 2 salas, 3 quartos, 2
banheiros sociais um cór, de-
mais peças e garage. Visitas
a qualquer HORA. Inf. Tel.
47-4080. Dr. RIBEIRO DA
COSTA. (CRECI 111).

ATLÂNTICA — Alto luxu. 4 qtoi,
11.10 ml. AO mllhõ... -. :ui.;i.Vki,

z*
1'ôhTO 3 — Aplu, luiln de li ente
pi uma praça, Ia, Im _v_n, tala, 2
(limitou a tlemal. <lcp>. comp, Jul,
c I.K.Il. .SANTOS .0.0031, Av.
1 P" m3' «MlO^tçnECl »'*!•_
VENDO limln aplo. COUjUiadO ÍI
Jardim de Inverno, rn.inha, lu.
mirim, rua Iran.veraal, no me-
lhor local dn l.ldo, Ini. cl IMOII.
SANTOS. 3(í-i;ií:ii. Av. Cop., J00.1,
il 3io icnKPi mi).
ALDO MOURA VENDE OS
MELHORES APTOS. DE LU-
XO do Av. Atlântico e rua» cocai-aiiana
transversais de Cop., Ipone-
ma e Leblon. Consulte nos-
so fiahário e faça um bom ne-
gócio Infs. no SEÇÃO DE
VENDAS — Av. _Cpol_583,
sl. 810. Tel: 37-9471 -
(CRECI 353).

COPACABANA - (pròxlme ê Af«Atlântica. - • enctpcinaT eeettunU
dada — Ve min ma. nltlM apta,
ci «penal ISft dt «Inal. A*, frIn.reto I»abel, .m apta. e. jant<n«te Inverno, laia, qto,, leparailni.
banheiro tm rói" eunalladn co*.lima a ..>» cl hnx pi geladeiranio, de empregada, reversível —
«rea d taiuiur a.utrlada. acalia»
mento dr Ia, e luxuoso imii dtrimada. Rnlreca rm acõ.to niã
xnno. Preço Cr« S.4BO.O00.0O -•
Apenai m.VVn.OO dr ninai' • are.tanle ..icilitadn r financiado
em 40 incir*. Ver diAriamentr eti.it.ir no Incol c| ir, C.lberio awiii de hoje.

POSTO 3 _ ANDAR ALTO — 120
in2 — Apto. cl 2 grandei tala. _e.
paradas por Aluna .alrta, 2 quar-
to» c| arms. emb.., dental* deps.
rompi.. Inclusive pj emp,, vaia na
Raraaem p| 1 carro. Inf. r 1MOR,
SANTOS. 30-00.11. Av. Cop.. 1003,
sl 310 (ÇgECI 345).
VBNDE-SE aploT 300, Rua Min.
Vlv. Castro, 13 de (rente, c| tiBla,
ql. conlug. r banh. cl parir fl-
nane. em 4 ano.. Ver com o por-
teiro r tratar ST-IiSlH.

ESPETACULAR COBERTURA
— Em construção à Rua
Nascimento Silva 518. Aca-
bamento de GOMES DE AL-
MEIDA, FERNANDES -
Infs. 52-7557. Insc. CRECI
(Ia. região) n.° 84.
POSTO SEIS — Vendemos apto.
de frente com sala quarto conj.,
banh. e kltch., por 2.000 a vista.
Esti alugado mas pode ser visto
na R. Júlio de Castilhos, .15 com
porteiro. Tratar no INSTITUTO
IIRASILEIRO DE IMÓVEIS — td
42-3347 e 32-5553.
POSTO SEIS — Vendemos apto.
de frente e vazio, enm quarto, sala
conj., banh. c kltch. por 3.100 a
vista. Ver na lt. Júlio dr Castl.
lhos. 35 com porteiro. Tratar no
INSTITUTO IIRASILEIRO DE IMO.
VEIS — 32-5555 e 42-3347.

AV. ATLÂNTICA - Todos
de frente — Vendemos aptos,
de 2 salas, 3 ou 4 quartos, 2
banheiros sociais, toilette e
dependências completas —
Fino acabamento sobre pilo-
tis. Veja hoje! Av. Atlânti-
ca 360 — no melhor ponto
de Copacabana. — Informa-
ções: CONSÓRCIO MER-
CANTIL DE IMÓVEIS — Av.
Rio Branco 156 sl. 1508-11.
Tels: 52-7636, e 52-7537 e
42-5982 (CRECI n.° 7).

30519 700
COPACABANA, LEBLON, IPANE-
MA, compra-se terrenos ou prédioscl 12 x 30 ou mais. Tratar com F.
PONCE DE LÉON — Crecl 103 —
Av. Rio Branco, 128 — s| 1.310.
BOLÍVAR — Ap. livlnr. sale-
ta, 4 qs., 2 banhs., 2 qs. em-
pregados, áreas, 1 por andar,
alta seleção. 45-3456 e 36-0297.
35 milhões com 25 ã vista.

18441 700
COBERTURA — Vendo apto. va-
zio, grande living, 4 quartos, ter-
raço c| 33 m2, garagem c depen-
dências completas! 25 milhões! Ver
hoje à Rua Anchieta, 21 ci o por-teiro, 42-3812 — c| NEREU.

APARTAMENTO — Cobertu-
ra, Constr. CANADA. — Rua
Toneleros 153. Sala, saleta, 2
quartos c/ arm. embutido,
dep, compl. empr., área de
serviço e grande área social
com 100 m2, tendo frente de
15,60 m. Pronto em 18 rae<
ses. Plantas e informações no
Ed. Central s/ 1613 — Tel
52-7825.
APENAS 2 p |and., entrega em
poucos dias. (últimos) — c| sa-
leta. 2 salas. 3 qts., 2 banhs. so-ciais, coz. c terraço de serv. —
Azulejados até o teto garagem.Boas Xac. de pasto. Ver diária,
mente à H. 5 de Julho 26 das
13 às 18h. Det. 45-2023 (Crecl330).

APARTAMENTO — Novo, sa-
Ia e quarto separado, cozinha.
Edifício sobre pilotis. Preço
4.500 à vista ou 5 milhões a
combinar. Rua Sta. Clara 308

apto. 507. ótimo negócio.
Tratar 52-7825.
VENDO ótima residência, Rua
Pompeu Loureiro. 35. com 2 sa-
lões 5 qts. etc. 40 milhões eom
15 financ. ou 35 a vista. Tratar
tel. 28-2872 — Távora.
ARPOADOR - CASTEMNHO.
Vendem-se apartamentos no-
vos, vazios, sala, 3 quartos,
dependências, garagem. Rua
Joaquim Nabueo 201. Vinte
milhões. Com o porteiro.
COP. Venha buscar s| chave cl
2.500 de entr. s| fac. e íin. s|
juros, apto. novo s| e qto. sep.
J. inv.. coz. e banh. c florões
c slnteco. Inf. 38-1761.
COPACABANA — Posto 5, vendo
urgente entrega imediata apto.
Irente grande sala, 2 grandes
quartos banheiro còr dependên-
cias completas — Facilito paga.mento — Ver R. Prof, Gastão
Bahiana 90 — apto. 401 — Tel.
43-1)986.

OCASIÃO — Vendo aparta-
mento de luxo, pronta entrega
composto de sala, 3 quartos, 2
banheiros, etc. Com 30% fi-
nanciados. Ver com Martins.
Toneleros, 308, apto. 504 —
Copacabana.

Av,- . PiinerSA
Isabel, ,ioo ~ Pomo e oicrlturiImediata. Vendem..e aploi. deaala, qto. «eparados, banheiro •eoilnha em cAr, .irea c| tanque
a.ulejada e qlo. de einprrg. rc-ver.lvrl. Preço Cri 7.50(1.00000— Condlefle» íki^. rir «m_.i _, .+—"1»n. o pra.o, aceitamos
prppoita, Ver diariamente no lo.cal e tratar na PAR I.TDA., Av.Rio Hi.iii..., 131 — Cr. 1402 —
TeL_52-1077_Jeiccl — 436).
XAVIER OA SÍf.VÊÍRÃ~Zr~fõdo
frente esquina quadra praia —
130 ni2. (impado. ,'l qtn.. 2 salas,saleta, 2 p andar — 3Ü-7001 —
Ed. Sei,".
COPACABANA - vTÜp. Cob.~ÃV.
Cop, 441, «ala, 2 qtos. den. temterraço na frente M in2. PIIKI.I.
BEL — 37.3,i;a. CRECI 424.
COPACABANA - V. ap. nmõTii.
lão. 3 qtos. drp. alnleco, cofre, V.
garage — PREDIBEL — 37-3378 —
CRECI 424,
COPACABANA — V. ap. Posto 4.Conjugado, alto, 2 12 mllhfies avista, aaldo 45 meses. — PRED1-
BEL — 37-3378 - CRECI 424.
COPACABANA — V. ai», cm cons-trução. .10 ni2, conj. podendo serdividido. Preço l 12 mllhío —
PREDIBEL - 37-3373. CRECI 424.
COPACABANA — Av. Copacaba.
na 420, aptos. 1.100 o 1.200, mo*
biliado, novos c vazios. Vendo —•
Chave porteiro. Pagamento A vU-
ta, Fones .11-1621 e 31-2831. LUIZ
BABO. Aptos, pequenos.
AV. ATLÂNTICA - Apto. 3 qtol.2 salas. 2 banhs. armários, jard.Inv. 2 qtos. emp. dcp. garagem —
.12 mllhfies — 37-3830 — CURY.
POSTO 6 — Vendo urgente (bara«tol aptu. va.lo, 1 p. andar, con)
salão, 3 grandes quartos com arm.
emb. 2 banhs. copa, cozinha, gran*de área dc serviço, deps. comple*
tas e garagem, área 200 m2. Pre-
ço 25 milhões líquidos facilitados
cm 6 meses. Ver Av. Rainha Eli*
sabclh, 621 cl porteiro. Tratar c|
IMOB. SANGE — Av. Cop. 1063 —
sl. 216 — Tel. 27-47C8.

BELO — Espetacular c luxuoso ap.
1 p| andar, pilotis — Pfisto 4
.150 m2, saleta, grande living,

Jardim dc inverno em mármore,
sala de jantar, 3 grandes quartos
com arms. 2 quartos dc banh, e|
pisos dc mármore, fabulosa copa*
cozinha cm côr azulejada atê o
teto, área dc serviço, 2 quartos dc
criada etc. garagem. Tratar na
ACIL — ALMEIDA i; CERQUEI-
RA IMÓVEIS LTDA. — Av. Cop.
005 sj 405. Tel. 57-8248.
AOS SRS. 

"PROPRIETÁRIOS 
DE

IMÓVEIS — ALMEIDA & CER-
QUEIRA IMÓVEIS LTDA. precisa
com urgência, para servir a lnn-
meros clientes, dc aptos, de 2. 3
e 4 quartos. Adianta-se dinheiro
para tudo que fòr necessário, Av.
Cop. 605, a! 405. Tel. 57-824IL
COPACABANA — Vende-se á R.
Barata Ribeiro, 636 apto. dc co*
bertura com sala, .1 qtos.. 2 banh.
sociais; terraço, dependência da
empregada e vaga dc garagem.
Final dc construção. Entrada da
5 milhficsc, restante a combinar.
Ver no local c tratar á Av. Rio
Branco, 156 — s| 2.503 — Tel.
22-6140.

COPACABANA — Posto 2.
Rua Assis Brasil n.°. 70 —
Local 100% familiar e sos*
segado — Vendemos mara-
vilhosos apartamentos novos
com acabamento esmerado
em luxuoso prédio sj pilotis,
elevadores Atlas, fachada tô-
da em mosaico da melhor
qualidade. Todos com mag;
nífico salão a óleo, luz indi*
reta, 3 amplos dormitórios
com armários embutidos, 2
banheiros sociais em côr com
azulejos até o teto, copa,
cozinha azulejada até em ci*
ma, ampla área com tanque,
quarto e banheiro para cria*
da e garagem. 50% finan*
ciados em 2 anos. Visitas no
local das 9 às 19 horas, dià-
riomente.

PREDIAL
AQUARELA

Rua Sste de Setembro n.° 88
grupo 406. Tel: 52-3612 —
(CRECI 258).

COPACABANA — Junto oo
mar. Totalmente indevassável
— Obra já na 3a. laje em
ritmo acelerado — Todos c|
saleta, sala e demais depen-
dências — Prestação mensal
de Cr$ 35.500,00—Verno
local das 9 às 22 horas. Av.
Princesa Isabel n.° 254.

QsBjPREDIAL .
AQUARELA

Rua Sete de Setembro n.u 88
grupo 406 — Telefone: ..
52-3612 (CRECI n.° 258).

30534 700

Na praia
CABO

mesmo!
FRIO

COM A GARANTIA

LOWNDES
Apartamentos de sala e quarto separados,

banheiro e cozinha
Todos de frente

Local: ne fim da Av. 13 de Novembro, na principal praia da cidade
e em frente ao Ginásio Miguel Couto.

PRAZO DE CONSTRUÇÃO: 21 MESES
Incorporação, Construção c Vendas:

LOWNDES & SONS, S.A.
ÀDMIK.STR'

¦-> _ CORP-TA^NS E R^RHSENTAÇÕES

c;. »

C;-S 150,0-30,
ro 'o\"t'D~s

"25

EM CABO FRIO:

Praça Porto Rocha
0 32 - Tel.: 276

30964 91

n.

rií^-jaRarsaran:



10 CORREIO DA MANHA, Quintii-Folrn, 26 <i> Mnrçn do 1064
M.MCIDA A CKnQIIKinA IMO
VKIS I.TDA, — ,16 anni rie espe
riíncl» ¦ bem servir t-iim hnnei
lidade, vrnrlr seu niuni-l mesmo
iliiliiili) com laimlr/. i- elH lem ia,

livra de imponui. Coiuiiilte-nns¦ni 1'iiiiipniiiii'Hi. ni|i..ií.iinintu
iiirliliiíi e Dei|iai-lianh> riu K-üidu

lin sua* oiilcii» Ariiaiiiii.tii illnliel-
ra para tudn que lõr noccilírlo,
Rollclle a nii>«a pretença rm local
urinado por V, K,i, nu pessoal-•¦lente em nosso moderno eteril*.¦rn na Av. Cop. 003 a, 405 — Tele-
une 57-6216.

VISTA MÃR — Qlo, tala, varanda
— Alio. Frente — 3«-35.io._
1.0JA e sobrelola Copai-iibnna —
vendn uma com 1IKI mi viula li-
¦. re e desembaraçada aceltn nfer-
t.i para paiiamentn a visla. Tia-
tar com o proprietário — 37-1200
.- 37.3128,
VENDO Paula Freitas 20 — l.uxo
um por andar — Diretamente o
jiroprleljrlo — Tel, jgjMa
<.'OPACABANA — PÔStO 4 — Ven

IlUA DIAMANTINA 20 - Ap.ir.I.inienin,; rie luxo, 3 quartos, 2 su-
Ias, II hanlieiros iociaia em cúr —
ilrpenileiu-ias de empreuaria, |0«bu- pllnlls, enm elevador txcep.
cinnal liii-iiliincAii — Trriiiin.i ile
cniiilruçAn „ Ver no leal — Tra.
lar Av, llln Iliniirn — U — 13*
andar fones 2;i.iuw:i nu 4;i.iiii5.

floti, banheiro social em còr
do à Rua 

"Oõinlníoi 
Ferreira «3 ^^'"'"^..^"'Vs^SV'pin. ocupado sem tnnlriitn, Pre- y,í',a! ¦ WWJL" J*ORA'

ço 4 e melo mllliões, scniln 3 .Inf. Tel. 47-4080. Dr. RI-
mm * visla e 700 mil em 7 pres- BEIRO DA COSTA. (CRECIt.içflrs — Sala e quarto separados ]||)l>or porta dc vldN>, hanh. comple-Li '_.._.; ..—3
to. coiinlia, fogllo 4 honis. quar-¦ FI^MWipo ->Vende.i« pela me.
tn e hanh. emp. «rea lerv, Nn.!"""" oferta aplo. nflvo. ram vil

FLAMENGO — Ruo Morqwet
de Abrantcs 107 — Vendem-
te apartamentos de sala, 3
quartos e dependências com-
pletas. Sóbre pilotis — IN-
CORPORADORA IMOBILIA-
RIA PRIMO - Tel: 52-2593
— Informações no apto, 105
no dio 29 — dos 10 às 15hs,
CaiiÍIÕ nó MACHADO — Vendn,
final de construçio o ap, ROS daHua Martins nihclrn, 35, com ia-la, 2 quartos e depeinlDiiclas. Par.
le financiada, Tel, 23-056(1,
FLAMENGO — Vendo riaiidr
apartamento tipo CASA alio
luxo, conipoülo de aalio, «ala
living lodo em mirmorn car-
rara prelo e branco S arundes .

uarlns j«m armários embuti- ragem,—Edifício sobre pilo

da com caixas — Plantas e inf
rom o prop. * Rua S. Joií 30— 001 — Tel. 32-7360 Jayme.
COP*. Vende aplo. 2 sls.. I~ijt«.
<iep. fie. Bolívar — 30 — ver por.telro.
COPACABANA — Rua Joa-
nulm Naburo, 44, apto. 303 —
Vende-ae apartamento de am-
pia «ala e quarto, banheiro
inmpl . pequena cozinha, área
r/ tanque e banheiro empre-
nada. Ver no local c/ porteiroFrancisco — Tratar DAVID
KANTER, IMÓVEIS. Avenida
Pre». Varcas, 417 »/ 806 —
Tel.: 43-S580 — CRECI-3.12.

Flamengo 901
MARQUÊS DO PAItANA, 41i —
Vende-se apartamentos novos de
frente, com grande saliin, 2 am-
pios quartos, e dentais dcpendfn-
cias e garagem. Ver no local com
o porteiro, r tratar, 42-9788 — ..42-9796. CRECI 478.

ta para a praia 2 salas, 2 qtos,dcp. empregada e pnrasem, R.
Barfto do Flamengo — 4 — cha-
ves srs, porteiros, Tcl, 32-1290
c 22-8812 — Ramos.

Jardim Botânico m
LAGOA — Apartamento de alto
luxo — Vende-se à Av, Epltâcli
Pessoa, pronta entrega, e| galeria,
2 salfies, Jardim Inverno, 3 quar-
tos, arm .'ii los embutidos, 2 banhs.
eompl, sl, nlmfiço, copa, cozinha,
: qts.. p; empr. garagem. Acaba,
mento esmerado. 1'reço e condi-
çfles c| RUBENS GOMES DE AL-
MEIDA — R. Assembléia, 104. ti.
M6. — Tel.: 22-0022,

Grajaú  «••
EM INICIO 0E CONSTRU-
ÇAO - NO GRAJAÚ ò Rua
Barão do Bom Retiro 1981
(entre a Praça Malvino Reis
e Rua Vise. de Santa Isabel).
Excelentes apartamentos de 3
e 2 quartos, sala, living, de-
pendências completas c ga

tis, 2 elevadores — Conta
vinculada — Obra em nome
do condomínio no Banco do
Rio — 3 Aptos, por andar —
Apenas Cr$ 20.000,00 men-
sais e pequeno sinal. Cons-
trução da ENGECON LTDA.
Informações e vendas diária-
mente no local ou na PRE-
DIAL JOBER - Av. Almi-
rante Barroso 90 — 7.° an-
dar grupo 717. Tels: 32-9527
e 52-4555. 64889 1200

RCA NASCIMENTO SII.VA,
Sl» — Com frente UmMm pa-ra Bario de Jiiuirlbe — OI-
tima» unidade» k venda, Apar-
tamento de alta luxa, Can»-
truçáo acelerada. Salão. 3
quarto», ". banheiro», sul* dealmoço, (npa-(o»lnlia, depen-
dência» de empregada», Aea-
bamento de GOMES DE Al.-
MEIDA FERNANDES. Infor-
macóe» no local: Sa»,, a*% 19
k* 23 hora», «abada» da» 16 ás
51 horaa • domingo» o dia lo-
do nu pelo telefone 52-7K57 —
ln»c. CRECI (Ia. reglie) n.°

IPANEMA — Vcnde-so npto. aa-
la, 2 quarlos, depenritncla* cnm-
pletas, vaga na garagem, Informa.
çSei Sr. EGON, 37-3,791.

IPANEMA — Perto <l.i praia —
SAinente um aplo, pnr antlur, »-
Venilein-ia Átimos apts, c| 100 tn2
compnsios tle hall, isllio, n snui
dei qla, ti «nnArioi embutidus ;
liiiuliviru rm vAr, ampla copa-co-
rinha e dependências. Pintura a
i'.li"i. Acnhaineiitn rio luxo, Inlrln
rie eiuinriiç.ui A nua 1'ruilenlo rie
Muinis 1221. Tratnr o] Moln de
Araújo A: Filho» l.lda. lime «.nmiS

TERRENO 13 x 38 — R. Acaú —
22 — Fica a 50 m da condue/loPet, 43-2023 (Creci 330). V"" ¦¦¦¦¦¦ ¦ i ****--—^^^-^-^j^,^

Ipanema 1300

FLAMENGO — Vende-se apto. —
frente pronto p| habitar c| gde.
fila, 2 bons quartos banh. coz.
deps. criada c| 30r„ flnac. 36 me-
«es forma aluguel. Ver R. Gago
Coutinho 26 cl sr. DOMINGOS.
TraUr c| LUIZ OLIVEIRA IMO-
VEIS — R. 7 dc Setembro 88 —
gr. 407, Tel. 52-0749 — Crcel 198,
FLAMENGO — Rua Senador
Vergueiro 203. apto. 205. Ven-
de-«e apto. conj., banheiro,
kitch. Ver no local ei portei-
ro. Tratar DAVID KANTER,
IMÓVEIS. Av. Pres. Vargas,
417 .1 806. Tel.: 43-5580. —
CRECI-332.
FLAMENGO — Vende-se sala —
quarto, banh.. cozinha Pr. Fia.
mengo, 12 apto. 410 — Tratar
Av. R. Branco 185 — loja C.
QUADRA PRAIA — 4 qtos. salão,
2 banhs. 25 milhões. Fundos. Tcl.

-OESC-DC
APARTAMENTO — Nôvo,
pronto, frente,' sala. 2 quar-tos. grande cozinha, dep.
completa de empregada, boa
área de serviço. Edificio sõ-
bre pilotis. só 4 apartamentos
Mor andar. Pronta entrega.
Kua Sáo Salvador 41, aparta-
mento 602 ou diariamente no
apartamento das 10 às 18h.
Tratar 52-7825. 1585 900
FLAMENGO — Vendemos à Rua
Alm. Tamandaré 41 o apto. 1206
com sala quarto, banh. e kitch.
Chaves cl porteiro. Preço a vista
2.500 — Tratar à Rua 7 Setembro
0J eonj. 403 — Tcl. 52-1604.

JARDIM BOTÂNICO — Em
centro de terreno — Vende-
mos aptos, de salão, sala de
refeições, 4 quartos, 2 ba-
nheiros sociais, ampla copa-
cozinha, 2 quartos p| empre-
gada e WC, área de serviço.
Veja hoje! gua Abade Ra-
mos 107 bem em frente ò
Hípica. Informações: CON-
SÓRCIO MERCANTIL DE
IMÓVEIS — Av. Rio Branco
156-sl. 1508-11. Tels: ..
52-7636, 52-7537 e 42-5982
(CRECI n.° 7). 30518 901
JARDIM BOTÂNICO —
Vendemos as últimas uni-
dades dos prédios em cons-
trução à Rua Jardim Bota*
nico. 719 e 673. Aparta-
mentos de sala e quarto,
sala e dois quartos e sala
e três quartos e demais
dependências. Maiores de-
talhes na Rua Gonçalves
Dias, 85, 6." andar — Tel.
22-3786. 31966 901
FONTE DA SAUDADE — Aplo.
pronto. 2 salas. 3 qtos., 2 banlis.
deps. e garagem. Vista pi Lagoa
18 milhões — Grarindn

VIEIRA SOUTO — Vendem-se. 2 salões, 4 quartos, sala dealmoço, jardim de Inverno, 3banheiros social», dois quarto»para, empreitada, área, (ara-nem. várias benfeitorias, tape-tes etc. CrS 90.060.000.00 em6 meses. Tel.: 27-6311.
LAGOA — Apto. nôvo. duplex
c| 400 m2. Preço 50 milhões fl-'nanclados. IMOB. SANGE — Av.
Cop. 3063 — ai. 216. Tel, 27-4768.
IPANEMA _ APARTAMEN-
TOS NOVOS — Vendo p/ en-trei a em 30 dias. ótimos apar-tamentos de sala. 2 quartos,banheiro completo, cozinha edependências pl empresada eGARAGE. Acabamento de
qualidade. Parte i vista de7.000 a 10.000 e o saldo facili-tado. Ver no local ei o Sr.BARBOSA — Rua Barão daTorre n." 100 no horário delOh às 16h (exceto sexta-fei-
ra e domingo) tel: 42-1415.

IPANEMA —' Rua Barão da
Torre, 100 (a 200 metros da
Praça General Osório), 2 úl-
timos apartamentos de fino
gosto à'venda com todas as
peças de frente — amplo
salão, 3 dormitórios com ar-
mários embutidos, 2 banhei-

Thnratoi aplo. vazia, 1 por andar, . ..'c 200 mi. Prcco 25 miihoe* iiqui- orca de serviço, dependên-
dns facilitado» em A inetca. Ver rim rnmnlerat At «morena-Av. naiiiha Eiinaiieth 62i, c| por- cl°» ""IP1"0» « emprego
leiro. Tratar cj IMOH. SANGE —
Av. Cop. 106.7 a, 1216. Tel. 27-4768.
LAGOA — Pronta entrega
Apartamentos de alio luxo —
Obra em pintura, entre o Cor
te Cantagalo e Ipanema, na
Avenida Epitácio Pessoa, 870— Apartamentos com: salüo,
sala de Jantar, Jardim de In
verno, 3 e 4 quartos, 2 e 3 ba
nheiros, sala de almoço, copa-
cotlnha 2 quartos e banheiro
para empregado*. Garagem
Acabamento de GOMES DF
ALMEIDA FERNANDES. Infs.
52-7557. Insc. CRECI la. re-
giio) n.» 84.
ALMEIDA & CEKQUKIRA IMO-
VEIS LTDA. — 35 anos dc expe-
rlcncia c bem servir c| honestidade
vende seu imóvel mesmo alugado
com raplder. e eficiência, livre de
Impostos, Consulte-nos sem com-

Bromlsso. 
Departamento Jurídico c

espachante dn Estada Às suas nr
dens. Adianta-sc dinheiro para tu
dn que (Ar necessário. Solicite i
nossa presença em Ineal Indicado
por V. Sa. ou pessoalmente' cm
nosso moderno escritório na Av
Cop. 605 ;| 409. Tel. 57-8248.

APARTAMENTO DE ALTO
LCXO — Em construção ace-
lerada na Av. Vieira Souto
(dentro do Arpoador) 560m2
só no andar. Espetacular jar
dim de inverno, salão de jan
tar, living com 59m2, biblio
teca. chapelaria. 5 quartos c
banheiros privativos, toilette
social sala de almoço, copa-co-
zinha, despensa, 4 quartos e
banheiro de empregados. Ga
ragem para 2 carros. Acaba-
mento de GOMES DE AL-
MEIDA, FERNANDES. Infs.
52-7557. Insc. CRECI (la. re-
glão) n.° 84.
VIEIRA SOUTO
luxo, sala, 3 quartos, 2 banheiros

Vende-se apto.

sociais em cor, hall social prlvatl-
cl garagem, entrega em 30 dias.

Ver no local, Av. Vieira Souto,
490 — Apto. 302. Tratar c| Dr.
GUIMARÃES — Tel. 42-2990.

Gávea 1001

RESIDÊNCIA Gávea — Vende-se
jardim, garagem, living. 2 varan-
das. 3 dormitórios, 2 banhs. so-
ciais, cozinha adega dependeu,
cias empreir. quintal, árvores
frutf. bela vista sobre Lagoa e
Jóquei. Clima montanha. 47.3152

JACAREPAGUÁ
ESPETACULAR LOTEAMENTO

NA FREGUESIA
Vendem-se lotei de 36o m2 cm prestações mensais, sem juros,

na Rua Geminiano de Góes, junto ao n.o ?so. Ji com água enca-
nada, lu». Usada, ruas calcadas t prontas. Farta conduclo até ao
centro da cidade. Lotações: Taquara-Carloca. Saltar na Estrada
do Pau Ferro junto an n.o 662 e seguir á esquerda 3 minutos a
pé. Lotação Taquara-Mauá. saltar na Estrada dos Três Rios, junto
ao n.o 351 e seguir á direita 3 minutos a pé. Vendas diariamente,
inclusive aos sábados e domingos no loteamento com FERNANDES
— CRECI 400, das 9 ás 17 horas, ou na Rua da Quitanda n.o 30 —
grupo 209 — Tels. 52-1899 e 22-7014.. diariamente. 18476 91

Méier - Rua Getúlio n.° 49
MAGNÍFICO EDIFÍCIO JÓIA

— De 11 andarei, 4 elevadores- Vendem-se ei melhorei
apartamento! da Zona Norte, de ótima sala, 3 ou 2 grandes
quartel, laia, de almoço, 1 ou 2 banheiros sociais, copa-coil-
nha, quarto e WC de empregada, irea eom tanque. Grande
PISCINA e play-ground, garagem.

Edificio projetado no melo de terreno com enorme jar-
dim e arborizarão em toda a volta do prédio.

Preçoi a partir de Cr) 2.890.000, com apenai 10% de
slnel e suaves prestações mensais. Informações no local.

13643 91

IPANEMA — COBERTURA— Vendo p/ entrega em 30
dias. com: 2 salas, 4 quartos, 3
banheiros sociais, cozinha e
dependências p empregada, 2
terraços, sendo um com 80m2 
e Garage. Preço: 25 milhões IPANEMA — Hua Visconde de PI-
com Darte à vista Ver Rua rajá. 525 — A uma quadra da
BarSo da TArre n o lon i/ «ü P»'« - Vendem-se aptos, vazios,
ntlZL. 1° ÍSu- 'vti? / * de sala. qto. separados, banhei-Barbosa, de lOh as 16h (ex- ro, cozinha área e| tanque e 1
ceto sexta-feira e domingo) qto. empreg. reversível. Preço
tel: 42-1415. 79435 1300 CrS S.OOO.OOO.OO — condições SO1;

a vista e o restante a longo pra-
7.0. Aceitamos proposta do IPEG
Ver diariamente no local com
corretor e tratar na PAR LTDA.
Av. Bio Branco, 131 — Gr. 1402
Tcl. 52-1677 — (Creci 456).

EHH

da e garagem. Entrada CrJ
1.145.000,00 e prestações de
CrS 55.000,00 por mês. Es-
crituro pública em tabelião
projeto aprovado n,"
7.430.047/63 — Construção
da SIMPLEX S.A. Ver no
local das 9 às 21 h,oras.

PREDIAL
AQUARELA

Rua Sete de Setembro n." í>8
grupo 406. Tel: 52-3612 -
(CRECI n.° 258).

IPANEMA -TcÕNFÔRTO *
ALTO LUXO JUNTO A
PRAIA — Rua Prudente dc
Morais 790 — Apartamentos
c| vestíbulo, 2 salões, 3 am-
pios dormitórios c| armários,
2 banheiros sociais em cores,
ótima área c| tanque, quarto
e banheiro para criadas, ga-
ragem, construção com espe-
cificações de alto gabarito c
com a garontia da SIMPLEX
S.A. — Escritura pública
em tabelião. Entrada Cr$
CrS 4.800.000,00, prestações
CrS 160.000,00 — Pagamen-
to condicionado no andamen-
to da obra. Informações no
local até 21 horas. Vendas:

AOS SRR. PnOPn ETAH108 nt! TIIIJCA — Rua Andrade KIpIMÓVEIS » AI.MKIUA £ CER- '"«LA—IMIO Anarode MC
QUEIMA IMÓVEIS I.IDA, pnci-,.
cnm iiii'íiiii,i, |iiira »rmr 11 Inii.
lume, riieiiii-e, lie iiiHoí, de 11, a
e 4 qu.iriiii, Adianla.ee dinheiro
p;nA tudn qiiv fôr nrn •; ai in. Av.
Cop, mis il 4os t.i av-Hiuii,
PRAIA — AUTO LUXO - 4 qli,l «airtcs, 6a milhaw, aa-aino.

LEBLON — Aptos, prontos:
1 sala, 1 quarto, cozinha, ba-
nheiro com azulejos cm cór
até o telo, área com tanque,

Suarto 
• WC de empregada,

| pilotis com sinteco, água
quente na cozinha etc. —
Ver oté 18 horas no Rua
José Roberto Macedo Soares
n " 18 (antiga Ruo dos Mag-
nólias), junto à Praça do
Jóquei.

\,\MMm

ves — Vendemos aptos, de
2 ou 3 quartos, dependên-
cias completas, quarto e
WC p| empregada, veja ho
je! Rua Andrade Neves, 268
(a rua mais residencial da
Tijuca), Informações: CON-
SÔRCIO MERCANTIL DE
IMÓVEIS - Av. Rio Branco
156-sl. 150811 - Teh:
52-7636, 52-7537 e 42-5982
(CRECI n.u 7).

TIJUCA — Vendemos no me-
lhor ponto do Tijuco, optos
de sala, 2 ou 3 quartos, 2
banheiros sociais, dependên-
cios completas. Veja hoje!
Alta classe cm 4 pavimentos— Rua Itacuruça, 77. Infor-
mações: CONSÓRCIO MER-

2.° Caderno
USINA 0A TIJUCA S^
Raimundo Castra Meia HS,
Excepcionais aplos. • 5 mi-
nutos da Tijuca t a 20 mi*
nutos da Praia do Leblon —
2 ou 3 quartos, sala c dc>
pendências completas — Ed,
sobro pilotis, dentro dc uni
vale dc 6.000 m2 dc jar.dins. Todos de frente, com
fwanem, Simri mZ;^
e mensalidades a partir dt
CrS 33.750,00. Construeõo
do MATEC ENG. _ Ver no
local das 9 às 22 hnimr_iiM-
com a MOGNO IM0BILU-
RIA LTDA. Av. Rio branco
156 gr. 1838. Tcl: 423443

 30934 250Ò

VENDE-SE — Pequeno aparta-
mento nôvo de entrada, aala, ba-
nheiro e Kit. Rua Gustavo Sam-
paio, 620, ap. 409, Entrega-se va-
r.lo. Tcl.: 47-CMI4 ou 22-401)9. Dr.
Luiz. Cnndiçícs * combinar. —
CrS 3.000,00.

Ruo tttt dc Sottmbro M • S*
22I5H-52-2211- 32-1172

30544 1500
WMMMMMMMMMtMWMMWMM

Leme 1600

Lins Vasconcelos 1700
LINS VASCONCELOS — R. Aqui-
dabfí, S20, apts, prontos com 3-2-1
quarto c| dcp, completas. Aceita-
se IPEG. c Caixa mediante sinal.
Corr. no local ató IBh. ÓTIMA
VENDE ÓTIMO. 42-1152 — CRECI
432 — la. locação. 30557 1700

S. Conrado-Barra im

BPREDIAL
AQUARELA

Rua sete dc Setembro 88
grupo 406. Tels: 52-3612 —
(CRECI 258). 30538 1300

Laranjeiras 140°

TEKRENO — ZONA SUL — Ven22-05311. de-so esplêndido recebendo parte""r""' pagamento em imóveis — Tratar
t-: proprietária das 15 is 17 — Sem
intermediários, 3 R. Aníbal Men-
donca 65 apto. 41.

IPANEMA — Apto. duplex com
grande terraço — Prédio c| sô-
mente 3 aptos. Vende-se magni-
fico apto. c| hall. 2 salões, 4 am-
pios quartos e| armários. 3 ba.
nheiros em côr. grande copa.cozi-
nha. 2 quartos _p| empregada e
garagem. Inicio 'de construção à
Rua Barão da Torre, 496 — Pró-
ximo á Rua Garcia D'Avila. Pin-
tura a óleo — Acabamento de lu-
xo — Tratar com Mello de Araú.
jo & Filhos Ltda. Av. Almlran-
te Barroso. 6 — 21» and. Sala
2106 — Tcl. 42.8885.
VENDO 2 s. 2 qtos. dependências
eompl. mais 1 qto. externo. Arcaajardinada, Av. Epitácio Pessoa 128ap. 5, de Írente ao Jardim deAlah! Ver no local. Cr$ 5.000.000
à vista saldo 7 milhóes a combi-
nar. Tcl. 57-7352 (horário comer-
ciai).
IPANEMA-"-=-Rüa "Barão da Tôrre — Vendem-se 2 apartamentos

IPANEMA — Rua Visconde de
Pirajá — 525 — Vendo apto. 220
(vazio) de sala, qto. separados,
banheiro cozinha — Preço CrS ..
4.500.000.00 — facilito e finan-
cio — Ver diariamente no local
c| porteiro c tratar na PAR LTDA.
Av. Rio Branco. 131 — Gr. 1402
— pessoalmente c| sr. Aníbal.
IPANEMA — Rua Visconde de Pi-
rajá — 525 — Vendo aptos. —
ocupados s| contratos, dc sala —
qto.. separados, • banheiro, cozi-
nha e 1 qto. dc empreg. rever-
slvel — Preço Cr? 4.500.000,00 —
Facilito e financio. — Estudo
proposta do IPEG — com CrS ....
500.000.00 de sinal. Ver no local
c| corretor e tratar na PAR LTDA
Av. Rio Branco, 131 — Gr. 1402
— Tcl. 52-1677 — Creci 456.

APARTAMENTO — Nôvo,
frente, pronta entrega, sala,
saleta, 3 quartos c/ arm. emb.
banheiro cl box, ótima cozi-
nha, área serviço, dep. eompl.
empr. garagem. Edifício sô-
bre pilotis. Rua General GU-cerio 74. Preço 14 milhões em
% anos ou 12 milhões à vista.
Chaves na portaria. Tratar —
52-7825.

UMA CASA MESMO — De
frente paro o mar, em centro
de terreno sôbre pilotis! Sa-
la, 1 ou 3 quartos depen-
dêncios e garagem. Preço
desde CrS 3.500.000,00 -
Veja hoje! Av. Sernambctiba
a 300 metros do Dina Bar —
Barra da Tijuca — Informa-
ções: CONSÓRCIO MER-
CANTIL DE IMÓVEIS - Av.
Rio Branco 156 — sl. 1508-
11 - Tels: 52-7636, 52-7537
e 42-5982 (CRECI n.° 7).

30522 1800

Rio Comprido 2m
RIO COMPRIDO — Residência, 5
quartos, 3 salas, 2 banheiros, etc.
30 milhões. Tel.: 27-7287.

APARTAMENTO — Cobertu-
ra nova, magnífica, ei 3 quar-tos, sala, 2 banhs. sociais, dep.
eompl. empr., área social e deserviço, garagem. Edifício s/
pilotis, acabamento luxo. Rua
General Glicério 74. Chaves
na portaria. Tratar 52-7825.
VENDE-SE — Apto. duas «alas,
três quartos com 150 ni de área
8.000.000.00 à vista saldo em 20
anos pela Caixa. Tel: 25-4720 —
42-7373 - AZEVEDO.

IPANEMA — Vende-se o apto.
807. nôvo de s. e q. á Rua Vis-

lenude—dc--Pirajé——»--621—-=^-VerlHmcdlatítr-Ãptnr-de-frcntc-emHm»
com o porteiro e tratar à Rua

 -- -, — .Francisco de Sá — 102 — apto
??_2_ou 3 quartos, sala, depends.j401 — Preço 5.900,00 cm 3 anos e
garagem — 37-5113. despesas

TERESÓPOLIS
EDIFÍCIO CONFORTO

RUAS MAGÉ E APAPARU
(NA RETA)

Apt.°s 1 c 2 quartos, dependências comple-
tas, pilotis, garagem c elevador. Incorporação
de Jacques Bronchtcin e Carlos Maurício Le-
vacov.

Vendas exclusivas dc Rcbello Imóveis Ltda.
(Creci 453).

(FRANCISQUINHO)
Parque Regadas, 128

Tel. 2682 e corretores no local. 11870 91

AV. ATLÂNTICA
Apartamento de frente, no 10.° andar,

prédio de luxo. Living, 3 quartos, sala de
almoço, 2 banheiros sociais e mais depen-
dencias. Pôstò 41/2. Marcar visitas pelo
tel: 52-2595. (Creci 426) 30548 91

TERESÓPOLIS

EDIFÍCIO mearim
AVENIDA ALBERTO TORRES, 895

ESQUINA DA RUA JAPURÁ
(4.a incorporação de ADOLPHO CHVAICER

ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.)

Sala e Quarto separados

PREÇO FIXO IRREAJUSTÁVEL
CORRETORES NO LOCAL

Vendas Exclusivas: REBELLO IMÓVEIS
LTDA. — Creci 453 (Francisquinho)

PARQUE REGADAS — LOJA 128
TELEFONE: 2682

91

TERRENO
COMPRAMOS PARA INCORPORAÇÃO

Pagamos bem, diretamente, financiamos Inven-
tário, que tenha bons terrenos, estudamos projetos
em andamentos ou já aprovados.

Mais detalhes com Theóphilo. Imobiliária In-
iernarional, R. México, 31-G 603. Tel. 22-1441 e
32-6737. 79178 91

JARDIM-LARANJEIRAS — Ven-
do aptu. sala, 2 qts., banh. eompl.
em côr. excelente cozinha, dep.
eompl. emp.. garagem. Entrega

do Ed. Vêr Rua General Cristo-
vão Barcellos, 55. ap. 202.
EÃTTrENTíT oo P. Guinle —
frente, pilotis, esquadrias em alu-
minio e fac. em pastilhas de sa-
leta. sl. grande, .1 qts.. c| arm.
2 banh. sociais coz., área c jra-ragem. Ver à R. Gago Coutinho
85. Pet. 45-2023 (Creci 330).
LARANJEIRAS - Apartamií
to de luxo. R. Laranjeiras,
147. apartamento 404 — 1 sa-
lão (33m2), 3 grandes quartos
c/ armários. 2 banheiros em
côr. cozinha, área de serviço
ei tanque, quarto e WC de em-
pregada e garagem. Vá hoje
ao local das 9 às 18 horas.
CRECI 272. 30564 1400
LARANJEIRAS — V. ap. sala. 3
qtos. ban. copa, coz. quintal s|ele-
vador. — 12 milhões lin. 50% —
PREDIBEL — 37-3378. CRECI 421.

RIO COMPRIDO .— V. ap. tòrrco
sala, 3 qtos. dcp. 5 milhões acei-
to prop. p| pag. à vista — PRE-
DIBEL — 37-3378. CRECI 424.-r,i*<'M'rv*i<irt<>r>r>fvvv>rvv,^a'>_r>.r.'i.i_rLi_'.

Rio Branco 156 — sl. 1508'
11 - Tels: 52-7636, 52-7537
e 42-5982 (CRECI n." 7).

riJUCA — Compra-to trrrvna«~cl
12 x .10 uu mnK para conttruêlolia «pim, Trnlnr r i\ PONCE or

CANTIL DE IMÓVEIS - Av. bfclCTj1,1?, 
~'Av; Bl«

TIJUCA- — V, iijítn. i.ib :i nt?banh.-, coz., dep. i:i mllWs ¦«;
Prcdlbel — :i7-.'i37ii _ creci «i.

itijuca — nua S. fcn. JÜÍIm——— I— 31) — npto. R'C» • íronie —
AV. PAULO DE FRONTIN |,r.onl« entrega, grande, Tem lc.

\j » j i llefone, 3 qt.».. ini. dcnondi, ni.VCnaemOS OptOS. CC SOIO, versas, garagem, III milhôts d.
2 ou 3 quortos, depcndéncios 5!??i?-^f5SS,.-M-,4« - "JK

Desde Cr$ 27.600,00
mensais sem juros. Veja ho-
je! Av. Paulo de Frontin, 405

Santa Teresa 2100

ATENÇÃO — Vendo casa cm Sta
Teresa com vista maravilhosa pa-ra toda Bala Guanabara para Hcr.
mcnegildo dc Gomes 158, com 3
salas, 6 qtos., 2 grandes 

'terraços
e demais dcp. Tratar tcl. 46-7603
ou 26-0281 e c| Maria. Raro ne
gòcio — Base 35 milhões íinan-
ciados em 3 anos.
VENDO edif. 4 pav., 4 apts., 3 qts.,sl., grande cobert, terreno anexo.
Preço abaixo valor, Tcl. 49-7655,
das 10 às 2. 256-1 2100
MONTANHA E CENTRO — Ven-
de-se Sta. Teresa ap. sala, 2 qts.,dp. Empr. Armários. Exaustor e.tc.
Base: 7 milhões á vista. T. 58-4223.

SANTA TERESA-Rua Mon-
te Algre 232 — Edifício Be-
la Vista — Sala, 2 quartos
mais quarto reversível, depen-
dencias completas. Compre"o~seir~apartiimento~"pagandff
apenas Cr$ 17.400,00 men-
sais. Localização excepcio-
nal 2 frentes distando 50
metros do Bairro de Fátima,
e a 100 metros da Rua Mauá
(bonde). Próximo ao Centro,
com farto comércio, condu-
ção e colégios. Visite-nos
ainda hoje no local ou em
nossos escritórios.

Informações: CONSÔR
CIO MERCANTIL DE IMÔ-
VEIS - Av. Rio Branco 156
-sl. 1508-11 -Tels: ..
52^7636, 52-7537 e 42-5982
{CRECI n.° 7).

TIJUCA — Centro de terre-
no — Vendemos aptos, com
salão, 3 ou 4 quartos, 2 ba-
nheiros sociais, toilette, co-
pa-cozinha, 2 quartos, e WC
p| empregada, garagem. Vc-
ja hoje! Rua José Higino 340

Informações: CONSÓR-
CIO MERCANTIL DE IMÓ-
VEIS — Av. Rio Branco 156
-sl. 1508-11. Tels: 52-7636

52-7537 e 42-5982 (CRE-
Cl n.° 7). 

^
TIJUCA - LARGO DA 2a.
FEIRA — Vendemos aptos,
de sala, 1 ou 2 quartas e dc-
pendências, desde Cr$ ....
28.140,00 mensais. Constru
ção LOPES DA COSTA EN
GENHARIA S.A. — Veja
hoje! Largo da 2a. Feira,
esq. de Conde de Bonfim —
Informações: CONSÓRCIO
MERCANTIL DE IMÓVEIS -
Av. Rio Branco 156 — sl.
1508-11 —Tels: 52-7636-
52-7537 e 42-5982 (CRECI
n.° 7). 30516 2500

DADO IMÓVEIS.
'"1

TIJUCA —• Vendem-se apar-
tamentos prontos para entre-
ga imediata compostos de
sala e quarto separados, ba-
nheiro social completo, cozi-
nha e área de serviço com
tanque. No piso foi coloca-
do Sinteco, edificio sob pi-
lotis com ótimo acabamento
em primeira locação, apenas
3 por andar, preço Cr$ ....
4.950.000,00 para pagamen-
to em 3 anos. Ver no local
diariamente à Rua Carvalho
Alvim 475. Tratar na PRE-
DIAL COLISEU LTDA. Av.

Leblon 1500

TERESÓPOLIS
ED. "PALÁCIO DAS ROSAS"

Rua Paru — Junto ao 378
APARTAMENTOS DE SALA, 1 OU 2 QUARTOS

E DEPENDÊNCIAS COMPLETAS

GARAGEM - PISCINA PREVISTA
INFORMAÇÕES COM O PLANTÃO

NO LOCAL OU COM
"Rebello Imóveis Ltda." (Creci 453)

FRANCISQUINHO
PARQUE REGADAS, 128 — TEL.: 2682

11872 91

TERESÓPOLIS
ATENÇÃO - OCASIÃO ÚNICA - URGENTE

Vende-se apts. prontos por 1/3 parte do va-
lor, com sala e quarto conj. coz. e banh. em (ór.
Reta quase em frente a Prefeitura. Ponlo do ôni-
bus. Av. Felitiano Sodré, 396, esq. com a Rua
Magé. Inf. Rio 32-3567 e 47-3154. Aceita-se
contraproposta. aoios 91

LEBLON — PRONTO —
PRÓXIMO A PRAIA — Rua
João Lira 32 — Vendemos
aptos. c| 2 salas, grande va-
randa, 1 quarto, cozinha e
dependências. Entrega ime-
diata. Informações: CON-
SÓRCIO MERCANTIL DE
IMÓVEIS — Av. Rio Branco
156 — sl. 1508-11. Tels:
52-7636, 52-7537 e 42-5982
(CRECI n.°7). 30520 1500

I y >
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LEBLON — Avenida Afrânio
de Melo Franco — Pronta
entrega. Espetacular duplex
com grande terraço, vista
maravilhosa para mar e mon-
tanha, 3 salões, 6 grandes
quartos, 4 banheiros sociais,
copa, cozinha, lavanderia, 2
dependências para emprega-
das e garagem. Chaves na
Avenida Ataulfo de Paiva,
80, mais detalhes com a IMO-
BILIARIA ITACAL LIMITA-
DA, Avenida Almirante Bar-
roso 6 grupo 1607. Tels: ..
42-9788 — 42-9796. (CRE-
Cl 478). 77648 1500

Planejamento e Vendas de
Imóveis. (CRECI 329). Av.
Rio Branco 156 — 26.° an-
dar, grupo 2621. — Tel: ..
31-2292 — Ed. Avenida Cen-
trai. 77784 2100

2200\São Cristóvão
S.* CRISTÓVÃO — Vende-
mos aptos, na Av. Pedro Se-
gundo 232-240 — Obra na
2a. laje — Sala, 2 quartos,
banheiro, cozinha, área e de-
pendências p| empregada —
Preço Cr$ 2.421.600,00 —
Informações: CONSÓRCIO
MERCANTIL DE IMÓVEIS.
Av. Rio Branco 156 — sl.
1508-11 - Tels: 52-7636,
52-7537 e 42-5982 (CRECI" ° 7). 30523 2200

Zona Industrial 2400
VENDE-SE uma área na 1'fes
Dutra Km. 18 l!2. 7.000m2 Tratar
na Av. Meriti. 2.1)11. Sr. Barão.

LEBLON — Vendo apto. sala,
qtos. arm. emb. ban. eompl. área
c|t. dep. emp, etc. Sem interm. —
10 milhões à vista. Fone 27-4006
LEBLON — Em final de cons
trução — Vendemos ótimos
aptos, hall, sala, 3 dormitó
rios,' banheiro completo, co-
zinha, área c| tanque, quar-

local de 9 às 18 horas. Av.
Afauifo de Paiva 470 —

PREDIAL
AQUARELA

Rua Sete Setembro 88 grupo
406. Tel: 52-3612 (CRECI
258). 30998 1500

Tijuca 2500

TIJUCA, apto, vendo à R. São
Francisco Xavier, 116, 3 amplos
qtos., salfio, garagem e dep. pron-ta entrega. Preço 11.500 mil cl4.500 em 30 meses. Tel. 32-7865.

23222 25O0
COMPRO ap. de sl., 3 qta. etc,imed. de Haddok Lobo. Negóciorápido. — 48-7390.
TIJUCA — Largo da 2a.-Felra —
vende-se apartamento de írente,
para entrega em setembro, com-
posto de 3 quartos, sala, cçalnlia.
banheiro .<i.tepe!K}êraTiis7"ÍH\:i Alto e WC de criada. Vexnp^fHr-^rtndSo.^^io, «P. 1010. Edi-
ficlo s] pilotis cj elevador. Condi-
ções: entrnda CrS 3.000.000,00, com
1.800.000,00 nns chnves e o saldo
a combinar. (Estudam-sc condi-'
ções). Telefone 34-9431

Rio Branco 135 grupo 708
Tel: 22-4562 (CRECI 44).

30959_2500
TÍJÜCÃ~— Edifício Utrilíõ -
Rua Conde de Bonfim 536,
a 3 minutos j pé, da Praça
Saens Pena, lançamos con-
fortáveis apartamentos de 2
salas, 3 quartos, copa, cozi-
nha, banheiro sociais, totais
e amplas dependências de
empregada e de serviço,
com garagem — Sinal CrS
390.000,00 — Prestações
mensais: Cr$ 80.000,00 —
Uma segura realização de H.
MENDLOWICZ. Vendas e in-
formações no local diária-
mente das 9 às 22 horas e
JÚLIO BOGORICIN (CRECI
95). Av. Rio Branco 156, 8.°
andar, sala 801. Telefones
52-8774 e 22-2793.

30778 2500

ALDO MOUnA vendo ,'i|i|o'
TAUmaturgO de Azevedo !i7
prox. Tijuca Ttnls Club,'Soli 3
(|ts., c! varanda, coz.. dep-. tn',D
CrS n.soo.uoo.oti financ. Era su me-
fes. Ver no local dns !i ás ISh
Na SECAO DK VENDAS - Av.
Cop. 583 g| BIO -j Tcl. :i7.!ii7|
— Creci 333 (Nào aceito Caixas)

TIJUCA — Rua Dr. Diler^
mano Cruz 170. Apartamen-
tos dc alto padrão cm cen-
tro de terreno, cercado dc lu-
xuosas residências, somente
para 11 famílias, 2 salões
com toilletc, 3 quartos, 2 ba-
nheiros sociais, copa-cozinha
c dependências. Dois por an-
dar, 3 elevadores, ampla go-
ragem. Compre ainda hoje o
seu apartamento na Tijuca,
a poucos metros da Rua Con.
de Bonfim, próximo à Muda,
com todo comercio c condu-
ção. Prestações mensais dc
Cr$ 125.000,00. Visite-nos
ainda hoje no local ou em
nossos escritórios.m

STAND
Planejamento c Vendas dl
Imóveis. (CRECI 329). Av.
Rio Branco 156 — 26." an-
dar, grupo 2621. — Tcl: ..
31-2292— Ed. Avenida Cen-
trai. 30779 2500
TIJUCA — VILA ISABEL -
Prédio dc 4 andares com
apenas 4 aptos, por andar
— Sala, 2 quartos, cozinha,
banh. área com tanque e de-
pendências de empregada;
garagem e pilotis. Obra em
início com grande facilidade
dé pagamento — Ver à Rua
dos Artistas 235, próximo ò
Run Pereira Nunes

iNAIANBERMAN
Rua Sete de Setembro M* 3t
22-6596 • 52-2281 • 32-6172

Urca

11898 2500

2000

VENDEM-SE os apartamentos .'103
e 304 da Av. São Sebastião, 111,
com sala e dois quarlos. Linda
vista paia o mar. Contratos ter-
minados. Tratar no 302.
UltCA — Vende-se ótima icsidôn-
clã com varanda, hall. 2 sala!
conjugadas, 3 ótimos quartos, co-
pa-coz., demais peças, garagem —
Tel. 57-3B79.

Vila Isabel 2700

VOCÊ GANHA 3 OPORTU-
NIDADES EXCEPCIONAIS -
Condições, planta e ponto —
Projeto antigo aprovado sob
o n.° 7.4.11.791/62 — Av.
Maracanã 566 (próximo à R.
Major Ávila). Aptos, de su-
la, 1 e 2 quartos, cozinha,
banheiro, deps. de serv. e
empr. completas, garagem,
pilotis e play-ground. Preços
a partir de Cr$ 3,250.000,00
entrada Cr$ 314 mil e prest.
mensal Cr$ 29.750,00. Infs.
no local até 22h, ou na Imob.
Internacional — Rua México
31 gr, 603 (sede própria).
Tels: 22-1441 e 32-6737.

75224 2500

APART. — ótimo, vende-se na
Rua Antônio Basilio. 129, ap, 402.
APART. — Vende-se. Rua Conde
Bonfim, 492J102. Tcl.: 34-1019.
VENDO ap. de centro, 3 qts.. sala.
demais deps., garagem. 14 milhões.
fl. Lúcio Mendonça, 27, ap, 205. —
Tel.: 34-7364.

SÃO FRANCISCO XAVIER -
Rua Ana Néri 636 — Exce-
lente localização — 2 quar-
tos e sala ou sala e quarto
separados. Ambos com de-
pendências completas e ga-
ragem. Um tipo de apto.
que vale a pena ver. Sinal de
100 mil e mensalidades des-
de 11.250,00. Construção da
MATEC e vendas exclusivas
da MOGNO IMOBILIÁRIA
LIPA Av, RioBianaU56 -
18.° andar, gr. 1838. Tel:
42-3443. Informações no. lo-
cal até as 22 horas.

65493 2500
ALDO MOURA vende apto. 101.
R. Conselheiro Zenha, 53. Sôbre
pilotis. la. locação. Prox. Pça.
Saen?. Pena. 2 salas conj., 3 qts.banh. soe. Copa, coz. deps. emp.
garagem. Cr? 13.000.000.0fl financ.
Ver no local das 8 às 16h. Infs.
na SEÇAO^DE VENDAS. Av.
Cop. 583 s| 810 — Tel. 37-9471.
Creci 353,. (NSo caixas).

APROVEITE ESTA EXCEP-
CIONAL. OPORTUNIDADE
— Adquira o seu aparta-
mento de 3 e 2 quartos, sa-
la, living, dependências com-
pletos e garagem com pe-
queno sinal c prestações
mensais a partir de Cr$ ..
20.000,00 — Vá ainda hoje
ao local: Rua Barão do Bom
Retiro 1981 (próximo à Pça.
Malvino Reis) — Em início
de construção edifício sóbre
pilotis, 2 elevadores — 3
aptos, por andar — Garan-
tia: Conta vinculada à obra
em nome do condomínio no
Banco do Rio — Construção
de ENGECON LTDA. 

'infor-

mações e vendas diariamente
no local ou na PREDIAL JO-
BER — Av. Almirante Bar-
roso 90 — 7.° andar grupo
717. Tels: 32-9527 e 52-4555

64888 2700
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PÇA. B. DRUMOND — R. Viso,
Santa Isabel, 40 — últimas unida-
des á venda, aptos prontos dc 1
e 2 quartos, c| dep.. -1 pavts. com
elevador. Corr. no local ate às 19Í
— 5flró ou 40',ó de entwida reptart-
te em 5 anos. — ÓTIMA VÍ3WE
ÓTIMO — 42-1152 — CRECI 4.1; -
lo. locação. 30536 27M

AGUARDEM! DOMINGO, tíio
5, no ponto máximo cia Av.
28 de Setembro, ao lado dn
Igreja Nossa Senhora de
Lourdes — Informações nos
escritórios dc: CAPRI IMO-
BILIARIA

Ja

Rio — Àv. Rio Branco 1 -6,
6.° andar, grs. 608-9-10 •-
(Ed. Av. Central). Tels: .;.
52-7323 e 52-7013. Niterói
— Av. Amaral Peixoto, 60 4*
11." andar (Ed. Vassal). 4-
Tel: 3581 CRECI 288). Y
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2.° Caderno CORREIO DA MANHA, Qulnta-Feiro, 2S de Março de 1064
VILA I/.AIIKI. - Apto,, vendo. 9fiuarW*. lula, don. Prwn excep.clonsl i vlita. Tcl. 3J.7ÍMI3.

-mi 3700
NA PRAÇA SETE - Vila
Isabel — Vendemos aptos,
de tala, 2 quartos e depen*
dências. Desde Cr$ 14.100,00
mensais sem juros. Veja ho*
je! Rua Luii Barbosa 130 —
Informações: CONSÓRCIO
MERCANTIL DE IMÓVEIS-
Av. Rio Branco 156 — sl.
15W-1I. Teli: 52-7636^¦ jsn-niwvr-faücí
n.»7), 30521 2700

2800Central
ESTAÇÃO DO RIACHUELO.
Ru» Fllgueiras Lima 68, ei-
S.Ü !?/¦ .**.?•. M!,°' vende-ie no
Kdlficlo Salvador Guedes, ao-
bre pilotis, na 4.» laje. último
apartamento, grande aala, Jar-dim Inverno, 2 quarto» coil-
nha, banheiro, quarto empre».
reversível WC e área c/ tan-
que. local p/ auto — Preço:
5.840.000 —• Entrada e prra-tações auave. Ver no local.
ríachuélo — Vcnde-io caiã~ci
r.iln, qto., coilnha, banheiro com

VENDE-SE munllioa reildtncle,4 iiunrtoi, faraitm para I carroa.V«r a tratar Av. Mtrltl, Mil, Vi.canta Carvalho, ar, Barlo.
BON8UCEHHO - Av. Guilherme
Maxwell m:i, vsnde-ie apto. da 1
qls„ mlii, varanda, banheiro, ce-tinha, área da aarvlco, tanque •banheiro dt empregada. Ver nolocal c| proprietário. Preto: a ml-Ihflti com tt% da ainal a o reitan-
te em a anoe.
OLARIA — Rua Antônio R|.
¦o, 617 — Esq. da Rua Ura-
noa, em frente à Estação. Edl'
fielo Sio FranelKO. Aparta
mento* de aala, t • 8 quartoa,2 banheiro* (Rociai- # de •»-
pregada) e área de aer viço c/
tanque. TODOS DE FRENTE,
1'atamrnto dentro daa iuw
possibilidade*. Garantia ab»o
luta — Conta vinculada em
BANCO. — Conatruclo: AÇO
ENGENHARIA LTDA. (Mala
de 1.800 aptoa. entregues bo
Eat. da Guanabara). Ineorpo-
raeto: PREDIAL MAYAPAN
LTDA. Rna México. 118 • 4.*,
er. 408 — Tel.» 88-8611. Cor-
retorce ao local da obra até
Mjgh. 80560 6206

Méier 3100

ENCANTADO — H. Joaquim Mar-Uns. V. ap. vazio pelo IPEG ou
Caixa c| 690 mil de ilnal. 4MU2

— ÓTIMA VENDE ÓTIMO. Crecl
432. 50533 3800

CASAS COM JARDIM E
QUINTAL - Ruo Cachombi,

pu-to o quintal. Ver A Rua Fl-uk. IJA Méier nróximo ao Jar--D. e -1. úTIMA VENDE ÓTIMO ..' j [./. 
",0i,n,2 a0j '

— 42-H3S — creci 432. dim do Meier. De 2 andarut
com tala, 2 e 3 quertoi, de-
pendências completai, inclu-
sive de empregada e gara-

?em. 
Apartamentos de sala,

, 2 e 3 quartos, cozinho, ba-
nheiro, área com tanque, de-
pendências completas de em-
pregada e garagem. Todos de
frente. Mensalidades de Cr$
25.000,00. Sinal Cr$ 
150.000,00. Vendas e infor-
macões diariamente no local
ou na PREDIAL JOBER, A*.
Almirante Barroso, 90, 7.° an-
dar, grupo 717, tels. 32-9527
e 52-4555. 64841 3100

VENDE-SE cm Vaz Lobo, prédiocnm 12 aptos., 1 loja, bem aluo-
do. Tratar no Av. Meriti, 2.011.
eom sr, Barão.
ENGENHO NOVO — Vendo aptos,
tala, 1 quarto-, banheiro, cozinha
depínds. dc empregada. Entrada:
t.500 mil. Ver Rua Bela Vista,
fl.» 107.

PARTICIPE DO MAIOR
LANÇAMENTO IMOBILIA-
RiODEMADUREIRA — No
melhor ponto: Rua Caroli*
na Machado, 542|548 —
Apartamentos dc 2 e 3
quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro e dependências
completas — APENAS Cr$
25.000.00 MENSAIS SEM
JUROS — Salas comerciais
ou sala e quarto conjuga-
dos. APENAS CrS 18.000,00
MENSAIS SEM JUROS —
lojas e sobrelojas APENAS
CRS 28.000.00 MENSAIS
SEM JUROS — Obra ini-
ciada — ótima valorização,
pois no mesmo edifício se
construirá moderno e lu-
xuoso cinema. Informações
e vendas diariamente no
local ou na Av. Almirante
Barroso, 90, 7.° andar, gru-
po 717. Tels.: 32-9527 —
52-4555 — 22*0058 —
42-4723. 64876 2800
IRAJA — Vendem-se aptos, no
Inicio de construção com 2 qts..fala e cozinha — 500 do sinal o
rosto com grande financiamento.
17-3150 com o proprietário.
VENDE-SE área" dando para 300
Jotes de vila no centro de Ma-
durclra â 400 metros da Av. Edgar
Romero — preço 150 milhões com
W,'<i de sinal e o restante a com-
binar — aceitam-se Intermedia-
rios — 47-3159 com o proprictá-tio.

Niterói 3300

PETRAPOLIfl — Bela eui terra*no «irra 4,O00mt„ planos. } mIh4 ilto-,, a banhs,, çoi„ dep, I •¦¦>,
qt-„ cliaufeur, pliolna clpavllhloanexo, ••lio Jogos crianças, nn,
gem J earroi. _ MOSTARDEIRO- PatrOpolli. "reli ano - GRE*II 377.
Wnjô.HOUH - Terreno planollxW e| b-mf-lturlis. muro* i lui
Crj JJW.oeo.ao. Facilita parto. -MOWARDE1RO - Petrópolis. -
TH. 8 8770 - CRECI 177.
PETRÓPOMB — llalpava— Vtndo
caia do campo situada à E-l. daiArtlai (parto calçada), construída
om tarreno do 1.S0O ml, tondos
laláo, t qts., arm. omb.. banh.,
«orinha, tle. multg-<|ur, pomartm formtçlo. belíssima vlita. Pre.
co: 10 milhou. Tr na Est, Unllo,
induitris, km 74, onlrando na l»
B?n,í 

'W"« • pinando ootei flórida, primeiro portãoimirtlo.

VENDO cim «lula, I ali,, um.
omb, copa-coi.. t banh. dtp. emp..
faragim, 

Jtrdlm. Rua Parnilba,
IM, no Alio. Vor no loeal. Ttli.:

«•«000 t 4I-7U7.

11

TERESÓPOLIS — Venio mai*
alf.ee terreno com S.OOOmt,

Bròxime 
ao PARQUE REGA*

AS. lnf. Tal. «*40M. Dr.
RIBEIRO DA COSTA. (CRE*
CI 111).
TERMâPOUS - Vtndim.»t «ti-
moa Itrrtnat planos prontoa para
odlllcar (Incorpnraçlo) frtntt de
II iM mttroa, Tratar n, Duquv
dt Caxlai, 141, com Rumos ou
Q/M°_J£«,-#M_lllQ:_a.Hl*J—

PETRÓPOLIS - llalpava - Vtn.d ou alugo caia dt campo loca-
llMísn; Quilômetro 74 da Est.Untlo-lndoitrli, 1* ponto k eiquer-da, Junto t depois do Bottl no-rjlda, 1» esis dt porilo amtrtlo.Depois da «tmana Santa — ttl.
**********A*A*l*0*0t0*0S0S0****S**

Teresópolis *«••
TOISÔPOLIS - V. terreno -II x 60 plano, calcado • murado.Rua Carmtla Dutra — junto <antta do n» 411 — Prop. 57.1713,
ALTO — Vcnde-ie ap. apto.
Junto ao Hlflnn. Térreo cie
vado. Sala, 2 quartoa, coi.,banh. e área eom tanque. —
Chave» eom "Rebello Imóveli
Ltda." — crecl 453 — Fran-
çlMuInho. Parque Regadas,
128. Tel. 2682
TERESÓPOLIS — V. caiu Cl 1
pav. eom í qto.. aala. alt.. dtp.
quintal. Rua Ctl. Santiago -• mt 131 — Pae. e fln. Prop. 17-1713
AP. CONJUGADO — Vendese de frente, l.« andar, ótimancalUaçío. infi. com «Re-
bello Imóvela Ltda." — Crecl453. FRANCISQU1NHO, Par
que Regadas, loja 128 — Tel.2682.
TERESÓPOLIS - Alto — Terreno,
vende um plano i 30 m da Rtta,com 110 mJ, I Rua Barreto Dan-tas, antiga Rua "apura. Aceito tro-
ça por apto. no Rio ou Petrópolis.
Tcl. 23-5733.

NITERÓI —• Frente para o
mar! Vendemos aptos, de
quarto e safa (se-pa-ra-dos)
e dependências. Apenas Cr$
8.100,00 mensais, sem juros
— Construção de R. J.
OAKIMENG. S.A. -Veja
hoje! Rua Visconde do Rio
Branco 51 —- Informações
CONSÓRCIO MERCANTIL
DE IMÓVEIS — Av Rio
Branco 156 — sl. 1508-11.
Tels: 52-7636, 52-7537 e ..
42-5982 (CRECI n.° 7).

30517 3300
W**M*»*»*>-**-*^*->,W^*W****-'***-»WW ¦»*¦<¦¦ v»i

Ilhas 3400

ILHA COV„ Cocotl, Estr. da
Caçula, 1.120 — Vende-se esta Ati-
ma casa pj 16 mllhfies a comb. Ver
até domingo no local. Tratar: INÊ-
DITA, México, 119, G| 809 — 22-3220
e 22-7422 — CRECI 159.

BANGU — Vende-se ótima resl.
dência com Krande sitio com Ar.
vores frutíferas, ótimas condições— Tel. 57-3879.

MADUREIRA— Av. Ernani
Cardoso n.° 306, esq. de
Podre_Monso — O MELHOR
PONTO DA ZONA NORTE,
OS MELHORES APTOS — A
MELHOR GARANTIA — 1 ou
2 qunrfos com dependências
completas, inclusive para em-
pregadas. Todos de frente e
farta condução à porta. —
Entre os Viadutos de Casca-
dura e Madureira. — Pela
Ia. vez será usado na Zona
Norte Alto Padrão de Cons-
trução. Pastilhas, tinta a
óleo etc. — Sinal desde 100
mil e prestações mensais
desde 19.750,00. — Cons-
trução com a garantia da
MATECENG. COM. E IND.
LTDA. — Vendas exclusivas
da MOGNO IMOBILIÁRIA
LTDA. — Av. Rio Branco
n.°156, gr. 1838. Tel: ..
42-3443 — Informações no
local até 22 horas.
VunL. 30937 2800

u
Linha Auxiliar 29°°
VENDE-SE 6 lotes em São JoSo
S.e Meriti. Parque José Bonifácio.Tratar à Av. Meriti, 2.011, Sr. Ba-r;io,
^,WM***' ¦ ¦--,¦ -ffr-ir-u-ti-inivuij.

Jacarepaguá 3001
vâíTítíPT: 

'*• Clrilo da SU-velrn, 117, apl0 I01i 0„to c| 2
.Tttm", ÍIrandc quitai. 42-1152.ÓTIMA LTDA. Choves ao lado.

30554 3001

CASA NOVA — Vende-se entr. uo
dias praia comércio e condução
na porta, melhor bairro da Ilha

2 qtos., sala c mais dependências,
sinal CrS 1.009,00 até entrega mais
Cr$ 1.000.00 e saldo a combinar
cm 4 anos. Tratar H. México. 119,
s406. Tels: 22-3555 e 32-8919 —
Dias úteis feriados. Rua 1'erelra
Alves. 177 c 199.
ILHA DO GOVERNADOR — 3
Guanabara — Vende-se ótima ca-
sa em centro de terreno, acabada
de construir, cl varanda, sala, 2
qts., cozinha e dependências. No-
ve mllhfies c melo dc cruzeiros,
lendo metade à vista e o restan-
te em 1 ano T.P. Ver á Rua Gen.
Estilac Leal, 92. Tratar c| Mello de
Araújo_& Filhos Ltda., Av. Almte.
Barroso, 6, gr. 2.106. Tel.: 42-8885

I N-***-%*^W****>^^-,WS^-»^*^r>^^*^^^^M»*V^MV»i1

Petrópolis 3500

PETRÓPOLIS — APARTAMENTO
COBERTURA COM VISTA PA-
NORAMICA — Vendemos à Av.
7 Setembro (em frente Museu
Imperial) luxuosos aptos, com
amplo terraço, living, sala de es.
tar, 3 amplos dormitórios, 3 banhs,
sociais, copa-cozinha, deps. emp.
c garagem (área construçSo
25S metros quadrados). Ver nolo-
cal diariamente e tratar no Rio
â Rua 7 Setembro 67 conj. 403.
Tel: 52-1604.
PETRÓPOLIS — Vendo 2 ótimos
aptos, de saleta, sala, j. inver-
no 1 e 2 qs. e demais dependén-
cias. 13 Maio, 160, ap. 400 —
(Perto da Catedral).

JACAREPAGUÁ _ Na Praça
Seca - Rua Cândido Bení-
co 916. GRANDE PONTO.

Centro de terreno, climaexcelente. Todos de frente ecom garagem, farta condu-
Çao a porta. Edif. sobre pi-lotis, com 2 elevadores, 1, 2ou 3 quartos, ampla sala edependências completas —
Mensalidades desde: Cr$14.400,00. ± Construção
rrcci a 90/antia d<> "ornetCREL — Vendas exclusivasda MOGNO IMOBILIÁRIA
LTDA. - Av. Rio Branco,
]56,gr. 1838. -Tel: ..'«-3443 — Informações no¦ocal até 22 horas.

30936 3001
Í^ÃRÈPAGUA . vendeiííi'terrenos água e luc, próxt-
T±* Freguesia. 360m2 d*«W» Cr» 3.000,00. - Tel.!

íoÒC^TXPUA - Terrenos em
•1mLp rta<:oes me"sals s|ent. sl

7?C?,°iJra<aT Av. ,3 drS53?ffl.
li 1,ll03, Tc,-: ¦,2-51!"- ^3 " às"™««iii sr. Clprlano.

Leopoldina 32«o
BÕNSÜCÊSSÕ _ av. Londres, 330
v 

"rí 
i.7 Vazin' °l 2 Quartos, sala,

¦;^r..*_f""ntal- Chaves ci 8.
-"c-bw?^?1* ÓT™° - «-WS2C-ilSa 432. 30S5J 3200

PETRÓPOLIS — Praça Rui
Barbosa 205 (no coração de
Petrópolis). Magníficos aps.
com living, 2 e 3 dormitórios
com armários embutidos, co-
pa-cozinha, 2 banheiros so-
ciais e dependências complc-
tas. Ed. sôbre pilotis, gara-
gem, play-ground. Todos de
frente, centro de terreno, com
lindo bosque privativo. Pisei-
na. Entrada de Cr$ ....
450.000,00 e prestaçCes de
Cr$ 28.000,00. Construção e
administração de ITA DE
ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇÕES S.A. Informações: Av.
Rio Branco 131 —- 5.° and.
grs. 503-4. Tels: 42-2010 e
22-3822. Corretores no local
diariamente (CRECI 304).

30539 3500

CASA —- Vende-se de i. 2
qs., banh., coi,, garagem,WC e q. de empregada, re-
rém-conxtruida e/ apenai ...1.500 mil de entrada e o sal-
do em 60 meses. Infs. com"Rebello Imóveis Ltda." —.
Crecl 453. FRANCISQUINHO—¦ Parque Regadas, loja 128— Tcl. 26R2.

TERE8ÔPOU8 —V«ndtm-at apu,
novos dt frante aala, 1 • J qtoi,,dep. «muda. R. Duque de Caxias,
HI, em tfrente caia «Jardim. Tele-
tones 32-1200 —— SMS — Raraol.
TERESÓPOLIS — Vtndo terreno
15x50 — Rua Carmtla Dutra. Av.
Dtlphlm Moreira. Ml,
FAZENDA — Vendo próximo
¦ FRIBURGO. grande FA*
ZENDA eom 1.000 hectares,
eom produção mensal dc ...
1.000 MILHÕES líquidos, ven*
do Integral •¦ partes. lnf.
Tel. 47-IOM. Dr. RIBEIRO
DA COSTA. (CRECI 111).
CASA com 122m2 — 2 aalai, Jar-
dim delnvtmo, 2 quartoa, ttc. Ga-
raiem e| aobrado. Reitrvatârlo de
âRua p|20 mil litros. Terreno ....
730m2. Informações: Av. Delphlm
Moreira, 631.

sitio 7.000 mt tm frtntt • MlloPlcaPau. Ntl. octsllo 4 na Av.Arramno, ttm lui, eomtca no Hei-Ituranit rranio Atoado, Av. Mo-Petròpolli, km II, COUTINHO, ttl.M-1M0,
HITIO COM CAIA - Ittsclo Eng.Pedrtlra . Nova Igutcu • M.ooomaCaia nova de tala e t quartosCri «.MO.009.00 ||2 i vlita e 13
tm 30 mtiei e| juroi. A caia cita
ocupada mas «ntrtgamoa vaila,
Tel».: 41.0013 ou 42-0017.

SITIO POR APARTAMENTO
Troco altlo na Eilradn do Mtn-

danh«(-2,IMi a M—mfnutof-d»
Praça Mau» e a S mlnutm dt
Campo Ciandt, Onlbua na porta,
medindo I0.400m, todo plantado,
cnm laranjtlraa, maniuelrat, ca*
Juolro, mamotlrot, fruit dt con-
de, mplm, tudo em franca pro-duç.lo: (allnlitlroí, pocilga, cot*
Ihelraa, ampla • moderna raia dt
rtildtnelt, com 3 quartoa, 2 aa-
Ias, HlAo dt Inverno, alpendre,
banhtlro, coilnha. amplas dtptn-
dcnciaa dt tmprtftat, igua •
lur. tm abundlnclt, moblllada ou
nio, eom geladeira, grande cata
de caitlro, por apartamento em
Laranjtlrai, Copacabana ou cata
ou apartamento tm Petropolli,
com 2 qutrtot, sala, dependén-
claa e viga nt garagem. Tratar
no local.

FAZENDA TERKAOPOLlg - (Pe-
ctgutlroí) — C| 13 alq, gtomtt,, a
mala linda da rcKlan, lunttioia rt-
aldlnela c|b qli„ talflei ttc, Rio
volumoio, r.ticutai, 2 molnhoi,
multai plontacOt», 4 caiai dt oo-
lonot, coehtlrai, eitibuloi, paliii
ete. Porttlru fachada*. Cil 31
mllhStt, (Manta a detalhei) Tel.
U*6M» (ANTUNES).

Zona de Veraneio3,M
TERRKNO DE PRAIA - Na Clda-
dt dt Murlqut a 1.000 m, com

„„ „.„ igua tnctnidi dt verdide, ca- _
.»^fel^&^dT'^rnrtCA»$-FROl

Preço Cri 1,000.000,00 10% de en-
trada parcelada*
crltura imediata,
crtto n° M, Av.
gat 1», ti, UM
27-8077 - Sr.
tt o anúncio.

a combinar; et-
•tm Jurai. Dt'
Prtilaente Var-
Teli: 43-3370 t

DUARTE — Recor-

ENO. PASSOS — Vende-ie bara-
to, 3 lotei iltuidoi ni Paienda
Trtt Pinheiros. Ttltfonar dtpolt
do dia 2 dt abril. M-U00 — sr.
«Uva,
GUARAPARI — Garanta ai férias
dt tui família para toda a vida
e participo nt rtnda do Guaraparl
Pilict Hotel. 2 parctltt dt Cri 33
mil e o rtitantt em 44 prentaçflei

12040 3800 de 10 mil. — 84-1708 (CRECI 180),

MIGUEL PEREIRA - Garanta aa
feriai dt aua família para tAda a
vida nn Hotel itamaraca, è o mala
nltorcira dl Oirfto dt Jtvary t
Junto ao lindo lago, Crf 24 mil dt
entrada t 44 prtitac&tt dt 4 mil.- 84-1708 (CRECM80)
Lambari — Aluai mlntrtli fa-
moiii na cura dt Inttitlnos a rins.
Garanta tt sutt fértil para t6da
a vida no Hotel Italcy. Aptoa.
completou c| banhtlro, nflvo a o
máximo dt confArto. Cri 14 mil
dt entrtdt t 44 priiticíta de 1
mil. Ttl,; 44*1704 (CRECI-180).

NTASEMMAGtl
— Próximo o medicinal Praia
da Piedade. Vendem-ie na
cidade de Magé catai pren*
tai com varanda, tala, 2
quartos, coxinha, banheiro e
quintal; pequena entrado •
o toldo financiado em preita-
cõts a partir de Cr$ ....
35.000,00 mentais. Vendai
com a ORGANIZAÇÃO MA*
RA. Tel: 43*7681. Av. Prei.
Vargoi 509 — 20.° andar.

1098 91

RCVaiO - 4M086
CORRETORES DA 1ND08THIA

— COlURCIli
(Deide 1M3)

FABRICA DE PREGOS
Vtndtmoi «rtndt e moderna

fábrica, dividida tm I itcSte,
com cerca de 30 máquinas tnttr-
naclonali dt alta produclo t, 1camlontlt p| entrega, Inftrnatlo-
fsl K.B. I. Produclo diária2,000 Kloi. Bom itock, grandefaturamtnto. Aluguel barato. Con-trato 8 anoi, prorrogávtli. Tudorlgorpitmtnte tm dlt — Mtlorttdttilhti — Av. Rio Branco 277—(fr-H04i 34H7-|r

Sn. proprietários de
imóveis ne Guanabara

Actlto Imovtls p/venda. Doutftda auliténcli nece«sirla durnn-
tt a traniatllo. L.8. rroncl*c«,
34. a|7ll. Ttl. 43-8178. Sr. AltAÜ-
JO — CRECI n." 280,
.'ym%fflTf?ffiffffffp.ar?rnõ«
C. V. de Indústrias e
Casas Comerciais —
BAR - LUNCH - Vende-te mellhor ponto Copacabana. Pren IIfllhoea. Trat. Av. Copacabana.
374-A II horas tm diante.

TERESÓPOLIS — Vende-le apar-
tamento de salt e quarto separa-
doi, cozinha, banhtlro e varanda,
mobiliado. Ed. Ruth — Rua Rui
Barbosa, 200, ap. 310, em frentt à
Prefeitura. Podt ttr visto na tex-
ta-feirn, sábado e domingo.
TERESÓPOLIS — ALTO: Ma
ravllhosa case eom mais de
7M metros quadrados de eim
tração em terreno plano de
5.400 metros e duas frentes.
Tratar eom o sr. Heitor, tone
3147 — Teresópolis.
FRANCISQUINHO, o corretor
mais relacionado de Teresopo-
lis, vende o Imóvel que você
proenra. "Rebello Imóveis
Ltda." CRECI-453. — Parqne
Regadas, loja 128.
CASA ótimo negócio! Var., aala,
3 qtos. 2 ban. aoclats, copa, co.
zinho. dep. comp. emp. excelente
localização. Preto e condlcBes ex.
cepciontls. Ver e tratar. LAGI*
NESTRA. Galeria do Cine Alvo.
rada. loja 4 — Reta — Crecl 420.

TERESÓPOLIS — Atenç.lo — a-»,
pronto oportunidade unira. Entr.
só. .10%, sala — qto. «cp. jard. Inv.
banh. ccz., ver no local — Fclicla-
no Sodrc — 380, apto. 623, ou no
Cine Alvorada — Loja 4 com La-
Klncstra — (Crccl-420) ou Mo
47-31544.
MANSÃO — Magnificamente
localizada. Para família de ai-
to trato. Vendo, em terreno de
40.000 m2, a maior parte ajar-
dlnadii, excepcional casa dc
campo, c/ telefone, piscina,
saunas, etc. Infa. pessoalmen
te c/ Rebello Imóveis Ltda
Crecl 453 — Parque Regadas,
loja 128 — Tel.: 2682.
TERESÓPOLIS — Vale de Sflo
Fernando, terrenos com 20x30,
ásua e luz a -1 km do Centro, um
km antes do Teresópolis Country
Club. Entrada dc 200 mil e rcítan-
te em M prestações de 20 mil sem
Juros. Poucos lotes. Rua Gonçal-
ves Dias, 644. 2." andar. Tel. .
22-7473 c 2022 — Teresópolis ao:
sábados c domingos.
vali: das iucas — Ven
do casa moblllada, ei jardim
de inv., sala c/ lareira, 2 qts.
c/ arms. emhs., 2 banhs. azu-
lejados até o teto, sendo 1
completo e privativo de 1 dos
quartos. Cozinha azulejada
até teto. Quarto e banh. ane-
xo, vi hóspedes. Garagem c/
quarta de empregada. Infs. e•chaves c7 Rebello- Imóveis
Ltda. (Creci 453). FRANCIS-
QUIN1IO — Parque Regadas,
loja 128. Tcl.: 2C82.
TERESÓPOLIS — Vende-se ns
Raiz da Serra, estrada Rto-Tcre-
sopolls, Km 42 a 47.300 m2 moder-
na Cosa de Campo, c| água enej-
nada c luz, em centro de amplo
terreno c| rio enenchocirado cl pis-
clna e benfeitorias. L. S. Fran-
cisco, 26, sl 711. Tel.: 43-6476. —
CRECI n.o 286.
BOM RETIRO — Vendo casa
nova, luxuosamente acabada,
com sala, (com lareira e per-
slanas), 3 qts., (todos com
arms. embs.) 2 banhs. so-
ciais, copa-cozinha, q. e WC
dc emp., área coberta c/ tan
que, construída em 2 lotes —
Vendas com "Rebello Imóveis
Ltda." — Creci 453 — FRAN
CISQUINHO — Farque Rega
das, loja 128.
TERESÓPOLIS — Partiue de Im-
buf. sitio VIndohana. Vende-se 4
casas, cm tamanho diferente, va-
rlando os preços de oito até 30
milhSes. Tratar c| D. Mnrgot 2D22
ou Rio 36-7145.
CASAS DE VERANEIO?
IMOBILIÁRIA ATENAS lhe
proporciona os melhores nego-
cios. Preços justos de ocasião.
Consulte-nos — Parque Rega-
das 127, tel. 3774 ou Rio ....
32-3727 — COMPRA, VENDE,
INCORPORA.
RESIDÊNCIA DE CAMPO V. ao
lado bairro Yucas sala var., 3 qts.
2 banhs. sociais aquec. Interno
água própria terr. 24x40 arv. fru-
tas casa aos íundos, qto. sala ga-
llnhelros Cr? 6 milhSes combinar
chaves. Av. Feliciano Sodré, 1090.
sl. 104. lnf. 52-0565 Antunes.

PETRÓPOLIS — Apartamento Co-bertura — Vendemos em final
construção o apto. C-02, situado àPraça Ruy Barbosa, 99, conitando
de amplo salHo, 3 dormitório», 3banhs. sociais, copa-cozinha, comp,dep. emp. e garagem. Ver no lo-
cal com o encarregado e tratar no
Rio i Hua 7 Setembro, 67, eonl.
403. Tel.: 52-1604.
PETRÓPOLIS — Vende-se casa
na Rua Carlos Gomes, 180-Bingen,
em terreno de 37 m de frente, por120 m de fundos. Chaves na Av.
15 de Novembro, 175.
PETRÓPOLIS — Casa 1 so pavl.mento, terreno bastante plano,43x120, Var.-living cl lareira, 4
qts. c|arm. emb. banh. Depend.
emp. — MOSTARDEIRO — Petró-
polis. Tel.: 3770 — CRECI 877.

PETRÓPOLIS — Vendem-te
RICAS RESIDÊNCIAS com to-
do conforto, modernas. Sala,
dois dormitórios, armários
embutidos, lareira, banheiro
completo, copa-cozinha, de-
pendências de empregados,
grande terraço, num belíssi
me pnrn.UR com piscina, com

polis, a 5 minutos do Centro,
na Rua Batallairo na Mose-
lha. No Rio: MOSTARDEI-
RO, México, 168 - gr. 1005 —
Tel. 22-3708; em Petrópolis,
Telefone: 3770. Ar. Portu-
gal 332.

APTOS. PRONTOS. 1.» loca-
cão — Lançamento IMOBI-
LIARIA ATENAS —¦ Parque
Regadas 127 — Tel. 3774. Rio
32-3727 — Oportunidade —
Qto.. gal», conjugado — 2 qts,
com/sem dependências. Pre-
cos a partir de S milhões. Fa-
ca você as condições. Corretor
no local (Reta).

TERESÓPOLIS — Terreno para
incorporação — 20x50 excelente
locallzacSo. Ver e tratar: LAGI-
NESTRA. Galeria do Cine Alvo.
rada. loja 4 — Reta — Creci 420.
SALA-QUARTO SEP. — Ban. e
coz. átimo local! Preço e condi-
cSes excepcionais. Ver e tratar:
LAGINESTRA. Galeria do Cine
Alvorada, loja 4 — Reta — Cre
ci 420. 64214 8600
CONJUGADO, banheiro e coiT-
nha. Preço e condições excepcio-
nais. Nio perca: Ver e tratar:
LAGINESTRA. Galeria do Cine
Alvorada loja 4 — Reta — Cre-
ci 420. 61214 3600
ESPETACULAR TERRENO c/ 2
frentell Preço e condlçSes ex-
ccpclonais. Ver e tratar: LAGI-
NESTRA. Galeria do Cine Alvo-
rada, loja 4 — Reta — Creci 420.
APARTAMENTO PRONTO E MO-
BILIADO! Atenção! Conjugado
amplo, ban. c coz. localização cs-
petacularl Ver c tratar: LAGI-
NESTRA. Galeria do Cine Alvo-
rad.i. loja 4 — Reta — Crecl 420.

 64214 3600
pechincha: Atençâol casa ti-
po apto. vor. sala, 2 qtos. ban.
coz. área c/ tanque c peq. jar-
dim. Entrada p/ auto. Sinal, 2
milhões. Saldo a combinar. Ver e
tratar: LAGINESTRA. Galeria do
Clnc Alvorada, loja II — Reta -

VENDAS DIVERSAS
AQUECEDOR a sia, lngl„ Ascot,
novo, vinda-at. Tal.: M-4281.
LUSTRES franceses maravilhou»— Vendem-ie. Tel.: 46-3412.
LIVROS USADOS — Compro, em
bibliotecas avulsos. Tal.: 43-0710
LANCHA COLUMBIA, "riber
glass", e/ motor Elfln 14 HP e
trailer; urgente. MO mil tudo. SR.
CARLOS, 3T-MS2.
QUADROS — Vendn-oe Imprfiiio-
nlstas. Tel. Í7-7296.
COMPRO antigüidade! tudo, por-
celanas, bilxelai, cristal», bande-
jas obj. de arte, quadros etc. —
Tel. r>8-í332.
FAMÍLIA AMERICANA trans-
ferida vende, de origem ame-
ricana: geladeira GE, t por-
tas, 16 pés, snperlnxo, último
modelo, cadeiras de alumínio
para varanda, impo estofado,
chi, cama de empregada, so
fãs, poltronas, sofà-estna, me-
slnhas, abat-jours, bar, disco
teca toalha chinesa eom suar-
danapos, caminha de criança,
etc. Rua Visconde de Pirajá,
147, apto, m.
SAPATOS para crianças, em
7 mensalidades. Bua ura-nalana. 60/62. Tel.: 43-5657
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ASPIRADOR ELECTROLUX. SUMO,
na caixa, 39.000. e enceradeira aua-

p. uio, 30.000. Av. Copacaba-
nn, 71, ap. 402.
MAQUINA RETRATO Volgtlander,
alemã, F. 1:23 — ÍJ.S, completa,
perfeito catado, c| 3 pis. 28 mil.
Tel.: 37-7816. Tipo Rolleflei.
PARTICULAR compra pratarla,
bandejaa, candelabros, tapetei, 11-
guraa de bronze, moedas, mirmo-

cristais e tudo ds mais. Tel.:
37-7616.
ELETROLA PHILIPS pick-up, 3 to-
tações, caixa mogno. 100 mil. Tel
37-3678.

Creci 420. «4214 3600
TERESÓPOLIS — No reto
do Alto, ò Av. Oliveira Bo-
telho 141 entre o Higino
e a Praça da Cascata dos
Amores — Aptos, de sala,
1 ou 2 quartos, coz. banh.
área c[ tanque. Piscina e
garagem. Cr$ 30.000,00 p|
mês. Infs. no local ou em
nossos escritórios.

ANJQANBERMAN
Rua Set*»d»S«tomb*o66*3-
22-659S-52-2211'324172

11896 3600
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Friburgo 3700
FRIBURGO — Proprietário vende
ou troca por imóvel no Rio, pala-cete localização privilegiada, cen-
tro cidade e completamente laola-
do, novo, estilo sulco, S quartos,2 salSes, lareira, terraços copa-co-
zinha. despensa, dois banheiros
sociais depósitos, arms. embuti-
dos, rouparia, garagem, depends.,
caseiro, lavanderia, etc, etc, Jar-
dim e várias benfeitorias. Muita
água. CrS 265 milhões. Rua Vis-
conde Itaborai, 208. Tel.: 3005. Tel.i
Rio: 57-6774 e 36-5322.

PICK-UP OARRARD 88|4, Inglis,
novo, 4 rotações, vendo, ocaitlo
Tcl.: 37-3078.

COMPRO geladeira, gravador e te-
IcvlsSo. Tel.: 28-8682.
TAHUA PA8SAR, aspirador, ence-
radeira Electrolux. eirculador, m&q.
Fnf. — Vol. da Pátria, 166|102.
TÁBUA PASSAR, eirculador, aspl-
rndor, encer. Electrolux, Blnger
Baby. Marques 8. Vicente, 158)102.
DISQUE o n.° da elegância,

COMPRO enceradeira, maq. eicre-
ver e coitura etc. 46-0839.
AQUÁRIO grande de luxo todo
equipado e enfeitado, Vcnde-ae.
Tratar telefone 37-0846.
ENCERADEIRA ELECTROLUJC,
desde 38.000: Arno, 2S.000 Aspl-
redor Electrolux, 45.000. Rua Acre,
84. ssla 1.
VENDE-SE Hsuelblsd, cnm 3 ob.
Jetlvas • iceisórloa • bolsa parao conjunto. Um projetor Rollet
(3Smm, 4x4 e 6x6). Oportunidade.
Ver Rua Laranjeira», 76, apto. 404.
MOEDAS antigas — Compro, cc-
dulai, seloi, medalhas, comendas
pl cnleçSo. Vou a domicilio. Tel.

8382.
MÓVEIS antigos — Compro, jaca-
randá e froncíi est. Luiz XV e
XVI. Tel. 58-8352.
SENHORA vende guarda-roupa de
pau-marfim; geladeiras, TV Ler-

Êu, 
tofá-cama de casal, etc. Ver

arata Ribeiro, 105, apto. 404.

NA CERTA!... Suba só um
dar e compre por menos!

Carablnas "ROSSI" de ar
comprimido por Crf 15.000,00,
inclusive chumbo e alvos. Lon-
co alcance. 86 comparando V,
Sa. se certificará de sua alta
qualidade. Rua da Quitanda,
60. l.o. Tel. 22-1747. — CINS
FOTO ARMAS.

CHEGARAM E SAÍRAM! —"Ina" "Ina" "Ina" — Restam
poucas e os preços via subir!
Aproveitem! Arma de preci-
sio, cal. 32. Inconfundível!
Registro completo mais 50 ba-
Ias. Grátis. R. Quitanda, 60— 1.° — Tel.: 22-1747. CI-
NE FOTO ARMAS S.A.
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OITO VOLTS, Amp. Wâtlmetroa,
2 med. trlf. etc, vende-se. Tel.:
38-4281.
OBJETOS DE ARTE — Quadros s
óleo, espelho veneziana de madel-
ra c| anjos, frutas etc, grupo de
sala, jarra etc. Tel. 46-4124.

CONJUNTO de 3 mesinhas lado
aofa, mesa centro 1 metro, com
mármore esrrsrs, lindos, pés dou-
rodos, entalhados. 100 mil. Biquei-
ra Campos. 241-A.
VENDEM-SE móvela motivo dc via-
gem. Rua Barata Ribeiro, 211 apto.
205.
PARTIC. vende: 2 poltr. tec. alg.
marrom, 1 mesa redonda cl 6 cad.
Tel. 57-1870.
VENDEM-SE por preço de ocasião
armário guarda-louça, colchão e
estrado de molas, "Super-DIvino"
para casal. Rua Júlio Ottoni, 254
(Santa Teresa), entre 8 e 10 horas.
VENDE-SE armário de imbuia, 4

REVENDEDORES, n.lo comprem
¦em ver nonos preços Rádios e
lamptòeo de pilhas. Salas, blusss
e novldadea. Imp. New York, Av.
P, Roosevelt. 128. a. 206, Caitelo.
COMPRO TUDO: Pratarla, crUUla,
porcslsnss, tapetei, antigüidades,
quadroa, bronr.es. — 45-8710.
COMPRO 1 TV. 1 plano, 1
acordeão, 1 geladeira, 1 miq.
escrever, 1 armário marfim.
Urgente, i vista. Tel.: 57-0966.

ENCERADEIRA ELECTROLUX —
Vendo, 22 mu. Barata Ribeiro, MILap. Ufa.

CADEIRAS DE ALUMÍNIO
dobrávels para varanda e ter-
raço. Família americana traiu-
ferida vende e todos os mi-
veis, geladeira ete. de origem
americana. Rua Vlsconde derirajá, 447. apto. 202.
LIVROS — Compro, atendo a do-
mlcllio. Tels. 88-0105 e 43-3450. —
Braga.

TACOS DE GOLFE — Spaldlng top
flight. Vende-sc set completo eom
bolsa e carrinho, também 1 jAgode halterea e uma mala-armárlo.
Praia de Botafogo, 290 apto. 82.
Tcl. 23-3067.

LANCHA - Colômbia, In-
xo, 30 pés, 2 motores Chryo*
ler 115 HP, reversão hidráu-
lica, super-equipado. Condi-
«ães e preço: 25-4039.

PARTICULAR — Compra-as deuso: caaacoa de pele, eitoloa, eol-chss vlcunha • onças. 37-7816.
COMPRA-SE TUDO ÜRC-ENTÊ^
Livros, TV, discos, vitrola, ml*
quinas da costura, somar • cal-cular, gravador, projetor, encera-
delra, ventilador, acordcSo, blcl-
cletai e outroa (mesmo defeitue-
so). Resolvo na hora: 45-8583 —
JOÃO.

4726 M
TROCO a| máq. coatura p| nova outransformo em mealnha, gabinete,
portátil. Temos Blnger, Pfsff. El-ns, Elgln, Vigorem, Robot. Facllt-
to e compro. R. Haddock Lflbo,
140-A. tel.: 34-7504. Atendo a do-mlcllio.

ALÔ. Compro antigüidades, prata-rios, porcelanas, quadros a óleo,
lustres bronze ou cristal, tapetes,
eitátuoi colunas, relógios, móveis,
franceses ou jacarandá cristais etc.
Tel. 37-1200, 37-3428. Galeria S*0
Pedro. Av. Princesa Isabel, 450-D.

Instrumentos de Música
PIANOS novos europeus. Dois De-
zembro, 112, Catete.
PIANOS NOVOS E USADOS
Compre com tranqüilidade _
garantia! Também trocamos e
facilitamos. Rua das Laran'
Jeiras. 143. Loja M.
PIANOS novos de apartamento
últimos modeloi. A vista e a pra-so. Menores preços. Largo do Ma
chado. 8 — Galeria.
COMPRO plano para oitudo, em-
bora precise reparos. — 48-0431.
COMPRA-SE ou aceito em conslg-
nação planos. 46-3422 e 46-4424.

43-5657. —• Informações Sôbre portas, desmontável e grupo esto-
venda de sapatos de classe em fado em sucupira. Praia Botafogo,
7 meses. 8538S 69 290 apto. 92. Tel. 23-3087.

H.i.n.i.i i.r j-.r . -_nj 
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Rádios e Televisões
COMPRO TV, miq.-esc- e-cost.,rTV GE DECORAMA-21^-110» ^an.
grav. filmes, mat. cinema. 57-0222.'
GRAVADOR Philips, novo, 3 ho-
ras dc grão. 5 pistas e 3 vel. Rolo
1.800 pés. 250 mil — 26-8682.
COMPRO tudo. TV, rádio e radio-
Ia, boas e ruim. 43-3042, Júlio.
VENDO urgente 1 televlsSo ame
ricana. 23 pois., por 120.; 1 guar-
da-vecildo 5 portas, lindíssimo,
por 85.; 1 rádio, alta-fidelidade,
estéreo, 85. Quadros, etc. — Tel.
57-3781.
RADIO-VITROLA, estereofflnica,
5 alto-falantes pesados verdade!-
ra maravilha. Custou 280., vendo
por 85. — Tel. 27-1167: urgente,
TELEVISÃO AMERICANA, 23 po
legadas, tela ray-ban, verdadeiro
cinema em sua casa. Custou 390.
venpo por 120 Ver Av. Atlântica.
3308. apto. l;' telefone 27-1167.
RÁDIOS, Televisões, Aparelhos
Elétricos — Engenheiro especla.
lista dispondo de moderna e com.
pleta aparelhagem, conserta com
perfeição em seu laboratório —
36-3803.

NOVA FRIBURGO - Vendo um
bonito apartamento no centro da
Cidade, com sala, quarto tem san-
cas, ílorõei. slnteko, banheiro em
cór e área. Pronto para morar.
Tratar em Friburgo. Tel.: 2348 c\
Irene Bohrer ou pelo tel. 23-8490,
ramal 157, com Aloisio, depois das
12 horas.
NOVA FRIBURGO — Vendo, ca-
sas, fazendas, sítios, apto., casas
de campo, etc. Tratar com Irene
Bohrer. Tel.: 2348.

NOVA FRIBURGO
Vendo esplêndido Sitio em Mury

com área de 60.000, esplêndida
residência, toda arborizada, gra-
mados, piscina e casa de empre-
gada, etc.

RETA — Vendo lindo apartamen
to ricamente mobiliado, sancas,
floróes, slnteco cozinha, banheiro
tudo m. amplo Cr$ 4 mllhfies em
36 meses, 52-6565 — Antunes.

TERESÓPOLIS — Av. Alber-
(o Torres 184. Av. principal
do alto. "Edifício San Ra-
fael" c| sala, 1, 2 e 3 qtos.
qto. e banh. de empregada,
área de serviço c| tanq. salão
de festas, elevador, garagem.
Sinal a partir de 106.400,00,
mensal desde 32.000,00. —
Uma garantia do Incorpora-
dor "JAYME GORBERG" Lo-
ja "A ECONÔMICA", Rua
7 de Setembro 44. (Esq. de
Quitanda). Tel: 42-5136 —
Vendas em Teresópolis "LA-

_„_„...._„.„, wn GINESTRA" (ÇRECI 420) -
a vista mais bonita de Petró-"p0,e,'° 00 ^nre~Âívoraaa",

SITIO em Teresópolis — Vende-
se c| 6 1|2 alq. a 5 km. da BoaFí, locallsaçSo maravilhosa, rioencachoelrado. luz própria deturbina, residência moderna comarmários embutidos, grande casaantiga, moinho de fubá, chiquei-
ros e galinheiros novos (animaiso parte), grande área cultivadamato e nascentes. Preço Cr* ....'20.000.000.00 — Tel. 47-0601 e ..27-5006.

loja 4. Tels: 2249 e 3396 -
Reta, corretores no local sá-
bados e domingos. No Rio c
o Incorporador tel: 42-5136.
UMA GARANTIA NA CONS-
TRUÇÃO MÉSON ENGE-
NHARIA LTDA.

Vendo magnífica residência no
Cónego. Condomínio Parque SAN-
TA TERESINHA.

Vendo ótima resldíncla. Jar-
dim SANS — SOUCI.

. Vendo confortável residência
no centro da cidade. Informações:
MEZAVILLA — Ed. MARAJOI —
Grupo 102 — Fones: 2466 — 1156.

75228 3700

Sítios e Fazendas 3800

SÍTIOS — V. diversos, em Tere-sópolls, a partir de Crf 3.500 mil,multo fac. — Infs, tel. 82-6565. —
ANTUNES.
MO SAO LÁZARO ~ Na Suíçado Brasil — Alt. 800 m. Onb. 50m.600m. da Cidade. 800 m est. trem
e 90 Km ao Rio, ótima est. roda-
gem ao port5o sitio. Vende-se
(Sacra Família R. Comand. Areias— Est. do Rio) 2 casas mobília-
das, bom galinheiro,_gelad.r-água,
íás, iuz (Torça Light) em abun.
diincla, med. 1.796 m2, totalmente
limpo, plano. Iluminado horta efrutas 5 mlhOes, 507» à vista. Me-lhor inf. 48-9445, 10 ás 12 e depois
2Ch. Proprietário passará Semana
Santa no sitio.
FAZENDA — V. Teresópolis, 42alqs. geométri. Rio volumoso, óti-mai terras p|-lavoura ou clube.
C*».30mllh(íej. fac. TeL «34989.— ANTUNES.

COMPRO rádios, televlsfies anti.
gos parados, qualquer estado,
para desmontar. Tel.: 36-3809.
TV GENERAL. ELETRIC 21'
Amer., cinema nos 4 canais. 115
mil. R Sáo Francisco Xavier, 834.
TELEVISÃO 19" portátil USA,
ótima. 160 mil. Tef: 284682.
TV ADMIRAL 83" 114», marfim,
pouco uso, um cinema nos 4 ca-
nais. 230 mil. Av. Copacabana.
610, loja 7.
TV AMERICANA 21", pouco uso,um cinema nos 4 canais. 115 mil— Av. Copacabana, 209/608.
TV PHILIPS 17" s| portátil fino
gosto, cinema 4 canais. 120 milAv, Copacabana, 610, loja 7.
ORUNDIQ — Radiovitrolã StereoS0362, novo, vende-se. 38-4281.
GRAVADOR GELOSO. Ven-
je-se grande, novo, de CrS280.000,00 por Cr$ 190.000,00— Av. Copacabana, 1313, apt.3 •— Dona Lourdes.
COMPRO 1 TV e 1 gelsdeirs. ur.
gente, à vista. Tel. 38-3852.
TV AMERICANA, 21», tela Roy-ban, nova. de 470 por 120 mil. M,
viagem. — Telef. 364864.
ALTA-FIDELIDADE, atereofôni.ca, Philips, Importada, ainda com
garantlo, 2 móveis em • finíssimo
acabamento. Custou 470.; vendom. viagem por 145. Aceito ofer-tas. Telef. 26-9864 Facilito trans-
porte.

tena intema, fino gosto, um cine-
ma. 200 mil. Av. Copacabana,
OIO. loía 7.
TVs. STANDARD ELECTRIC
23" e 19" novos na embalagem
garantia de fábrica, aceito tro-
ca, pago até 180 mil pelo seu
TV usado. 46-5102.

TV. PHILIPES OU
TELE-KING

A vista ou a prazo. Preço ex-
cepclonal. Garantia em dobro —
Rio Branco, 185, s|506. T. 52-5788.

9942 80

CONSERTO DE RADIO E TV
Instalação e regulagem de an-

tena. Preços razoáveis. Fone:..
46-0765 — RAFAEL. 8G94 60

CONSERTOS
Radio e Televisão

Sr. BENNY
46-0765 — 42-7993

DUDA-DIESEL — Vende-se, ma-
rltiino, 95/105 HP com reduçüo
2x1, em perfeito estado de con-
servaçSo e funcionamento. Ver etratar no Iate Clube, com srPinho.

7738 «0

COMPRO THEVBÔES
Uisdai, mesmo paradas. Atendo

hoje mesmo — Tel. 37-8602.
13581 60

COMPR01 TV
TELEFONE: 57-1596

COMPRO GELADEIRA
10563 60

47-5871
CONSERTOS — TV

TODAS AS MARCAS
ANTENAS — TV

INSTALAÇÃO E
RBGULAGEN8

Tv Rádio Técnica
Ltda.

Rua Fco. Si, 38 • Rox 13
Copacabana — Posto (
Garantia e honestidade
15 anos, servindo bem

28058 60

ALTA FIDELIDADE
Modelo 64 — 4 Rotações — Cr$ 70.000,00

Vendo urgente, eom garantia, recentemente importada, cos-trOle eletrônico, desligando totalmente quando termina o pre-grama, 11 válvulas, várioa ondas, plc-op automático, eletrOnlco,
alta fidelidade, vendo «gente, por preto Inferior ao custo aqui
nó Rio — Rna Dias da Rocha, 31 casa 4 — Tel. 37-7350.
Descer altura n.* 898 da Rua Barata Ribeiro oa descer na Av.
Copacabana n.* 801 (a 58 metros do Cinema Copacabana).

10261 60

Alta Fidelidade TV-RCA Vicfor
Cr» 60.000,00, vendo urgente. Lindo móvel, toda automática,11 válvulas, S alto-falantes, 2 sonofletores, pegando o mundo in-teiro, graves e agudos, separadas, atendo a qualquer hora. Estéreo.Barata Ribeiro, 344, apto. 307. 28104 (D

ELÉTRICA S. JOSÉ
Consertos e pinturas di geladeiras, rádios e TV. Co-

locamos antena. Ruo São Salvador n.° 72-A — Tele-
fone 45-9727. José Carlos. 9920 60

PIANOS ESTRANOEIROS E NA-
CIONAIS — Vendem-se de alta
classe, a longo prazo ou à vista
com estrondoso desconto. R. Santa
Sofia, M-A, Saenz Pena. Aceitam
se trocai. N.B.: Planos de alta
classe mesmo.
RELÓGIO Pateck Fhlllippe, pulso,120 mil. 47-8763.
COLAR perolaa 8mm, tréa voltai
com passadeiras platina e brllhan-
tes, 280 mil. 47-8763
VIOLÕES — Vendo, compro, troco
novos ou nSo. Escola de violSo;
canto e plano prof. Scarambone.¦- Tel.: 45-6757.
PIANO BLimiNER, estado
de novo, tipo moderno, côr cia-
ra, 88 notas, ótima sonorlda-
de, 100% perfeito. Vende-se
urgente Cr$ 420 mil. K. Mi-
suei Lemos, 94 — Copacabana.

inglês — Para alunos aem mé-dia. Rapaz de côr, educado, dl-
plomado pela Cultura Inglesa, bemsucedido com cxpllcador deste ldlo-ma. Algumas horas vagas. Tôrçaje quintas das 13 horas em diante,2 aulas por «emana para dois alu-nos a domicilio — CrS 10.000,00 poemis. Tel.: 37-0003 — José Alves.

PIANO FLEYEL. francês, cordas
cruzadas, cepo de metal, custou
800. Vendo por 180. tel. 27-1167.

COMPRO 1 PUNO
TELEFONE: 57-1596

Rápido e á vista
16564 75

COMPRO 1 PIANO
23-1503

Meimo com defeito, pago melhor
9000 75

78Máquinas

VENDEMOS um tanque de ferro10.000 litros. 8,15 comprimento lm
largura, lí5m fundo aoldado de
chapas Smm grossura reforçado
perflls. de ferro, quase nAvo. 800
kg fitas de aço em rolos ligeira-
mente enferrujados, umas má-
quinas, aparelhos velhos, ferro
velho e outro material. Telefone
42-0765.
NASH AMBASSADOR — Vende-
se um motor Nash Ambasssdor
1951 e caixa de mudança (câmbio)
tratar er. Motta Costa — 38-6657.
8**>%^^*»sS*MMi

Modas e Bordados 81
SACRE COEUR DE MARIE
Uniformes de gala e ginásio, ca-
sacos de IS, estado de novo, Ven.
de-se plmetade do preço. Santa
Clara, 196, apto. 1.001.
BOLSAS ITOAS, sapatos de
classe a prazo. Abra sen eré-
dito. Rua Uruguaiana. 60/62.
Tel.: 43-5657. 85385 M
CONHEÇA nossos novos lan-
camentos de sapatos de classe.
Vendas em 7 meses. Uruguaia-
na 60/62. Te).: 43-5657.

76837 81
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PIANO ALEMÃO — 88 Botas,
cepo de metal, cordas cruzadas,
etc. (50 mil. Facilito. Av. Copa-cabana, 810, loja 7.

COMPR01 PIANO
TEL: 574)960

Particular tem urgência.
8761 n

COMPRO 1 PIANO
à VISTA - Tel.: 52-7589
Em qualquer estado — Urgente.

18384 75

COMPRO 1 PIANO
Tel. 45-1130
Mesmo precise reparos — A vists

16192 75

Professores S7

BANCO DO BRASIL — Concur-
so em 15|5 (2a. parte). Aulas in-
tensivas em turmas de 8 alunoiapenas, pela manhã e à noite. Tel.
34-4538. 68644 87
CORTE E COSTURA a domicilio,
curso 10 aulas Na 1.» corta na
fazenda, Fone 45-6552.
INGLÊS — Francês prático — rá*
piío — fácil. Tel.: 36-1209.
INGLÍS — Para adultos princi»
pjantes. lnf. 52-6623.
PROFESSOR de português prê-cisamos para curso ginasial, — 3dias semana, manhã. Ginásio An-chlcta — Rua Moreira, 426 —
AboItçSo.
VIOLÃO — Canto, piano, dia enoite. Prof. Scarambone. Tel
45-0757.
CURSO prático e rápido: plano,acordeon, violSo, canto, Inst. de
sopro (de ouvido ou p. música).
Int.: 37-3642.
LECIONA violSo e plano — Via-15o a domicilio 1.500,00 a hora. —
Tel. 25-8112.
APRENDA fotografia — Prof. N.Hoffmann — 25-5596.

The Best American Engllsh
Intenslsslmol Método "sul ge-nerls". Para Engenheiros, Medi.

cos, etc. Conversação de temas
práticos em aulas DIÁRIAS a do-
mlcllio do aluno. Viagens —
Bolsos — Ponto IV — 3 meses.
Recodo 47-4461, marcar entrevista.

25003 87"DEUTSCH"
A língua dos grandes poetas,

pensadores e tícnlcosl Pelo mé-
todo mais fácil e prático. Intro-
duçSo e CONVERSAÇÃO leve, de
SaO mesei, em aulas DIÁRIAS,
particulares. Recados tel. 47-4461.

25003 87
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Ouro e Jóias 71
VENDE-SE brinco baroco combrilhantes e ttrço prata decora-
cSo. Tel.: 27-2329.
VENDE-SE Mido de pulso. c360.000,00. Tel.: 47.8763.
RELÓGIO ROLEX, aço, vendo por120.000, fone: 37-9042.

CAUTELAS: BRILHANIES E JÓIAS
Brilhantes BR ou AM, puros ou com defeitos, pago pelanova valorização!
Compro cautelas, jáias etc. Pago à vista.
Atendo a domicílio. Rua do Ouvidor, 169 — 3.' andar— sala 301 — Sr. RENÍ — Telefone: 43-5233 — Esquina

de Uruguaiana. Mbs 71

BRILHANTES - JÓIAS - CAUTELAS
Compro. Pago o justo valor atual em seu brilhante.

Compro jóias de ouro, plt., etc. Compro Cautelas da Cxa.
Econômica. Pagamento imediato. Consulte-nos e com-
prove. Atendo a domicilio. RUA URUGUAIANA, 86 —
7.o ANDAR, SALA 703. TEL. 43-2312. ESQUINA DE OU-
VIDOR. 87li6 78

Oportunidade rara em jóias
Renove sua jóia usada para outra moeersa e nova, pagandoapenaa um módico feltte. Se deseja tamMa. trocar sua antiga J61apor outra moserna e neva. ou meiao veaM-u p»r bem preço,procure-nos. Joalbeila Bora Baata UM.. Bu latta Ciais n.» 33— l/loja 202. ffu$ st
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LOCAÇÃO DE CASAS
E APARTAMENTOS

C?mVo
n-.NTHO ~- AIum-.» rr, 400, Ite,''i'iConcclçAn, I0J. Inf. port.
* •'• •>**,»^^*a»V*>>V»*VM»*.»«^****V»^t**V**.*»»a* ******

Lojas e Escritórios 2
cr: pKSÃDMfX — Alufn-ne uma
»:r ndo loja «it» írontciubiolii, Ed,
io lerclol, Ver e iiilormnçflr» no
1iii-.iI. Ponto oimcri-l.il. llu,, Frnn»
eUco Sá, 35, loja »;, quase na

mJCX_U ifal COfttriaVítlTítli ¦
' EVCÕ smoUi «ccrlioilo eo7n~7mxiiin (120m2) dc frente, «lio .1 Av.Copacabana, «rm, apto, íoi, contraiolio O anos. Kxcluilvnn.cnle puraJ.riiia ou empresa comercial. Trati» c pelo tel. 47-3910.

;\I.I>fiA-KI. excelente prédio
«omerclal de S pavimentos,
neahado de construir constai.-
do de loja e Z amplos xalora
por andar na Itua Aristldes
túlio. 34 e J4-A, próximo à
Rua llutldnck Lobo. Ver dia-
dlamente no local da* 8 i* loh
e tratar na R. do Resende, 43,

84401 27

QUE
GOSTOSURA!
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Petrópolis 35

L(i'A — AliiK.i-H' ótima luj.i 40ml', à Rua Barflo de Mesquita,VI3-II. Ver no Jocol (chave como porteiro), — Trntnr á Rua daAIMiideío, 307; tel, 43-0303, com
ROBERTO, da» 8 às llh,
LOJA — llorata Rlb. alugo nova,
grande para quolq, ramo, J7-4095,•m*m**»*»m»mt*fvmfmmmmmm_mj>m*m*.m~**^»^r»»*-in»n

Copacabana-Leme 8
AVENIDA ATLÂNTICA — Alugo
apartamento mobillado para tem-
pnradn de 3 meses, sola, 3 quar-to». Tcl. 27.5377.
COPACABANA — Proprietário -alugamos <> «u Imóvel, Pagamos
adiantado 6 vises o valor do alu-
Kticl do aeu Imóvel. Cobramos os
alugueis, zelamos pela conservação,
üarantlmo» o pagamento. Coonc-
rallvn Bar,c0 de Credito Itnblra
Rua Barata Ribeiro, 672. V. Sa.'
pagari somente Cr) 50,00 por lmó-
vel administrado. 
APTO. mob. para temporada —
Póitn í. 2 q,, 1 saio, coz., banh.—37-4301.
ALUGA-SE acomodações cT~têl"c-
íono em opto. dc luxo, períodoSemana Santa. 67-9735.
*m^m*m^»*t»mn»n*mnmmn»ms*mnm^^^^fV^^0W^mmmv

Copacabana-Leme 8
ALUGO 2 vagas a rapaz cm ap.
de outro só. Av. Copacabana,
«10, apto. 1103.
PHOCURA-SE 1 quarto para alu-
gar perto, do Pfisto 2 para casalestrangeiro. Telefonar para D.Eva. 37-1509. ,

12Ipanema

1'KTHÔI'OI.IS — Alugo nn Ceu-
tri». vao ura nde, 5 quartos, mó-
vols, conforto, Ató 30 do Nuvem
bro. Inforiiioenes: tcl. 87*1210.
ITAIPAVA — Aluitn gr. caia' Ul-
xuntamente mob, c| 7 qts., 3 banha
3 gr. livini!*,. vastos terraços, co»
in-cor.lnlni c| gel., dcmiils depi,
Piscina privativa. 2 vngii» «aro-
gem, gr. Jardim. Preço mensal ate
I1I2.1M CrS 205 mil. Para o ano
Inteiro Incluindo vcr.in, mensal.
Ct$ sos mil, Servo unicamente pifiun. dc gr. trato ou Embaixada.
Ver no local c| fi Eli ALIJO, entran-
do nn Estrada Mnngn Larga, pri-mrlro sitio A esquerda, iltiu OU-
TENIA, depois tel. 30-10'Jl.
ITAIPAVA — Alugo buncalós mo-blll.-idns com cozinha, preço men-
ini. Cr 28 mil, 30 mil. Também
coso, maior dc 5 qts. mob. paraCrS 6J mil. Sitio OLTENIA. Estr.Manga Larga com GERALDO.
ALUGA-SE o apartamento 305 —
Travessa Fragoso, 21, Ponte dc
Fones, Petrópolis — 3 quartos, 2
salas <• dependência* completas.
Preço 1I0 tabelamento oficial. —
Tratar no local.
ALUGO mob. alguns meses, Cen-
tro. 27-0316 — Pet. 4282.

2." Caderno

Itmmmmm
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Friburgo 37

FltlDURaO — AIuro pcq. np. paratemporada. Inf.: 34-7823»a,**».a,*.,««YY|fvi|V|-|l-l-u»u-ir^^

Zona Veraneio 39
CAXAMBU — Abril — Aluga-se
apto. de frente, Junto ao Parque,
quarto e saio, mobillado, gcladel-ra, fogão do gás. louças, etc. CrS
5') mil mensal, diária CrS 2.5O0.00,mínimo 15 dias. 27-0851.

ALUGO CASA — Preciso alugar,cm Ipanema, Leblon. Gávea. J.
Boi.lnico — Tratar pelo telefone
27-3131 (das 12 as 22h).

LAMBARI — Passe as suas ti-rias nessa famosa estaçáo deâguns. O HOTEL ITAICY alít em
pleno funcionamento oferecendo
o máximo do conforto. Gnranta-so
enquanto é temop. CrS 36 mil deentrada e 44 prestações dc 6 mil.54-1708.

wxmh.iwwhikm  »rr»-i-ii-inrinivwuuuu

GELADEIRAS
r-itECISA-SE babá çcom referén-
Ciai para duas crianças, prcfcrOn-
Cia portuguesa. Paga-se bem —
Apresentar-se á R. Souza Lima,
257, apto, S01. Copacabana.
HAUA OPORTUNIDADE — Par.
tlcular que se muda vende uma
geladeira Wcstlnghouse quase no-
va, tipo maior, grande freezer,
]-orta automática. Preço 420 mil
AV. Atlântica, 3484, apto. 601.
COMPRO I geladeira á vista —
Sra. precisa p| uso. Pago hoje —
88-8314. Dona Hosária.
COMPRO 1 gelndelra para uso
próprio. Tcl.: 28-2843, er. DUTRA.

GELADEIRAS, máquina dc lavar,
conserto na sua casa, mesmo dia
RUDOLF, 26-9346 e 27-0464.

C£L. GE 10 pis. pintura nova,
©timo estado, íuncionnmcnto per-
feito, gavetas p| carne • verduras
150 mil. Av. Cupaca, CIO, loja 7.

GELADEIRA GE. 9 pés. óti-
mo funcionamento, gavetas p/carne e legumes, ampla. Ven-
de-se urgente. CrS 90 mil —
R. Itacurussá, 116, C/S, Tijuca,

GELADEIRAS D%; per custou
310.. vendo por 110. Ver Barata
Ribeiro, 105, apto. 006.
PINTAM-SE geladeiras, máquinas
lavar a domicilio. Coloca-se bor-
racha?. Tcl.: 4G-1820 — Waldyr.
COMPRO geladeira e 1 TV —
Urgente, à vista. Tcl. 36-3652.
BORRACHA de gelndelra plntu.
ras cromagem Sr. Gilbcrt. Tel.
45-57,15.

Técnico Alemão - Telefone: 42-79(9
CONSÉRTC E PINTURA DE GELADEIRA
SI.RVIÇO GARANTIDO — ATENDE-SE DOMIN-
GOS E FERIADOS ¦— EM QUAISQUER BAIRRO.

Pintura de Geladeira
rV.;iuina de lavar, armários a domicílio. Serviço ga-

rantido. Orçamento grátis. Tel. 52-4617, sr. Devanir.
18469 59

fifij^a
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Um mergulho na água"impinha 
da piscinaL

Filtros WAIKIKI
a vácuo Para

piscinas residen-
ciais (ate 100 mil
litros) Elimina ra-

los o ladrões
Funciona como

^d aspirador de
. (undo Portátil,

;) nao- requer
instalação

especial
Simples
de operar
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Os Melhores Restaurantes
(A lli; COPACAIIANA) - Av.

Atlântica, 1,110, Mstô ».

Coiliilia típica brasileiro. Vatapá, Caruru e Acurai* - r-lxts •Camarões «o sabor da bnn terra. Maravilho»» vHt» psrn o mar.

Adega de Lisboa — A casa de Francisco José
Você janta, ele conlu... Itu.i 3 de Julho, 33S.

Ar condicionado perfeito.

Vamos ao Teatro

liar, Restaurante, Churrascaria — Cozi-
nhu Internarinnal. Dois endereços da
cateeorla: üarfío de Mesquita, 730 (Zo-
na Norte) o lindolfo Dantas, 102 (Zona

Sul) — Dlreçlío de Kamoto ti Costa — Tcl.: 3B-T5S0.

^

RESTAURANTE (tlB^^>^or^

•idade. Weais
Patapisc»-w=.umt0Sóe

capac»1
ieSiA«nCI

ias «

íffi.c.om no,v» dlreeHo - Apresenta o novo "show": -ESI-ANA
"PICA . — Cozinha típica espanhola o Intcmoclonal. — Av. Co-pacabana J3C1. Posto 6. Reservas: 27-0010 - ítomol 109 - Arcnndlclonnoo perfeito. ••«••¦«• •»» «r

FADO
R. B.-Jo de Ipanema, 15» (esq. PompeuLoureiro) - Tel. j«.2o«. _ Restaurantetiplco português — Tados e gultarradas
fím Jrlstíio da Silva e AdíllVPedrosa.DlrecHo: Anlfinln .Mestre. "<•""-.

EMPIREROOF-SUPPERCLUB
.í»í\|,|,EiEN"rA OIABIASIENIB A 1/2 NOITE o ..silnn»"NA BATUCADA DO SAMBA" con, BRIGITTP

Atração turística ALBA MAR
)ndf ir come o mrlho, pr|«,

JANTAR ATÉ 2Ih
Tel. 31-0*11. — Nio

abre aos
domingos

Pavilhão único do anllço Mercado Municipal — rjeu estoelonamento.

JEAN RESTAURANTE IBua BaraU Ribeiro, M-D
GALERIA

LE PI,US FKANÇAlS 11 Ks KKSIALI.VSTS DE RIO. — Ar condi-clonado perfeito. - Fechado ia segundas-feiras.

I-^JazahJàncA Av. Pasteur; SÍ0. TeL 26-07SI
Todas as noites:•*•"»»»»»»-»-------»*---»»-»»»»"•»*¦*•*•*-•*»-"-¦ Apcrltlvos, jantarei«j ccias musicadas. 1'iano üe Miguel. Cozinha internacional e serviçoesmerado. Atração turística. Local especial para banquetes •

reuniões sociais.

As melhores "Boites"

Mariu's Inn
liLid. ítii (galeria).

Bar, Bolte e Restaurante — das 21 is S
da manhü. O ambiente gostoso e seleto
que tomou conta do Rio. Rua Raul Pom-

cine Rivlcra. A * bolte" melhor refrigerada.

AIMEÉ em
ANJINHO BOSSA NOVA

fnító*0 ••"'«J*»» ?•«nando «Ávila - Comem, d* P.m.Silvlno - com A..,ustOe CJttr, Brljl,,. Btalf^M LP01.!ad

TEATRO NACIONAL DK COMfiDIA
A „, AO I.AIIO OINRAO
Av. Mio lirmi..., no _ Tel. íMiltí -. Al relrl|.rado

Dlarlanient* is 21 horas - Sábados ai 20h e 2'h— Iiunilngot às sei» • 3JD, ' 
'•"•

MIMAR ROCHA APRESENTA SUA PECA

o cunhado
DO ['KESIDKNTK

N« iliiirn: lílnrlj <iiiiil.ui (|.- ii.iiiiiin,,iBa Ja. a dom. 4s 2Ihl3m - Vespi, Sai. e doms. i« uhnr.
TI.ATIIO IIK BOLSO — Heicrvas: 27-3123

is

TEATRO JOVEM - TEL: 46-3166
Ar rcfrlcrradn — Ptxt. de Rotafoco. 122'OS FILHOS TERRÍVEIS"

L-ANNEl. I1L MAC. dc J. A. I.aruur
u„.,À t20'1;i,C.í0.fJ,"l'tl*o: ***J"ON10 DB CABO"PAIS E FILHOS DESAFIANDO OS TABUS

DO SEXO E DA BURGUESIA"Dllrlamente, is 2lh.llim. — Jas., is Kh30m e 21hJ0m. — Mh. i.20hl5m e 22hlSm - Homi. is llh ,, ílSim

IMPORTANTE:^
os filtros SPARKLEr^ reduzem aa mínimo

.p uso de cloro e disbtensam o tratamento
"químico convencional.1 Eliminam bactérias
fe outras matérias ifgànicas, mantendo a
;'àgua cristalina e yób. BaiKo- Éusto de
Instalação e rrjanüténsàcr econômica.

.OUTROS, MODELOS DE MAIORES CAPACIDADES
•PARA PISCINAS OLÍMPICAS E TRATAMENTO'DE 

ÁGUA INDUSTRIAL. I

SPARKLER!
IND. E ÒOMÉRCIÕ DE FILTROS

REPRESENTANTE RIO DE JANEIRO
ANDREAS WERNER

AV. FRANKtlN ROOSEVEtT, 3? - S. 1320
TEL: 22-6737

EBEEZEB GE — 13 pés, vertical,
nova, Mnrqs, S. Vicente, 158, 102.
*GÊU. ••Piigidaie" 9,2 pés, estado
dp «ova, pint. azul. gavetas para
carm* c verdura. 121) mil. Av. Co-
paenliana. 610, Loja 7.

GELADEIRA - CONSERTOS
Técnico estrangeiro conserta

qv.nlquer marca num dia com ga-
ranlla. Também aos domingos.
Telefone: 37-B344, Eugênio.

 28156 59

PINTURAS E CONSERTOS
Do geladeira. Oficina especiali-

zodf. Hua Vise. de Pirajá 31S-A
— eubsolo, loja 17. Tcl. 37-GG02.

29146 60

PINTURA
DE GELADEIRA
TEL. 34-0548

A domicilio. Tinta Duco à pis-
tola — com SEBASTIÃO.

15044 59

GELADEIRA AMERICANA
GE, 2 PORTAS 16 PÉS

Temilia americana transferida,
vende último modelo superluxo e
todos os móveis dc origem ame-
ricana. Rua Visconde Pirajá 447,
apto, 202 (Ipanema),

29078 59

GELADEIRAS
Consertam-se — Pintam-se —

Heformam-se — Ar refrigerado.
Bebedouro dc água, Máquina dc
lavar, enrolamentos de motores.
Colocação de máquinas e carga
<iv n&s. Fone: 52-4230.

18435 59
AAA-NAAA**AA**-*->**«i-*»»>*'^*i******t>*>l*A***4**V>*^i»,*^*Ma

Wpotecas-Dinheiro 92
1W03DAS — Pago Cr? 200.000,00.
640 rs. 1832-33, 320 rs. 1827-33. San.
tos Leitão, Graça Aranha, 109, so-
breloja 7.
HIP. Betro j. 12% 6 a 100 milh.
compro ap. pag. a vljata. z. Sul
— 42-5041.
RE.J1DA mensal dc 4 a 6 mil cru-
7,eiros por 100 mi] aplicados. Loja
de comestíveis aceita ílnanclamen-
to, garantia absoluta. Tratar Rua
Bolívar, 38-A, sr. Arthur.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS —
Renda mensal de 4 a o mil cruzs.
por 100 mil aplicados. Grande loja
de comestíveis aceita financia-
mento a prazos curtíssimos (30 a
60 illas). Garantia total. Informa-
çõe.i no local, exclusivamente en-
tre 9 e 11 e 16 e 18 horas. Rua do
Calote, 129, ou pelo telefone »v»i
25.1622 — Manoel.

Ifltirum. de Ótica 82
I J:iGA M3 — Ultimo tipo, no-
va, com objetiva Summicron"lialrange" (focaliza desde
50 cm); fotômetro, filtros,
arrrelho de microfotografia
(p: ra uso com microscópio» e
objetivas. Tudo novo. Ver R.
Le.vanjeiras. 76, apto. 404.

ÃPIIENDA fotografia — Prof. N.
Holtmann — 25-5596.
TOTÓ EQUIPADO — Melhor ofer-
ta ncima 1.600 contos. Tel. 30-1207.

Máquinas diversas 88
SÕÔER ""ITATIL BABY. Üuq»
S. Vlc*

Estrada dai Canoas
tltlmo andar do Gávea

TOUHIST HOTEL
O mais ücslumorante cenariol Musica dc categoria InternacionalI

Restaurante c "bolte". Preços iguais aos da Zona Sul.

SKY TERRASSE

STOP Estréia saindo ••MISTER BOSSA-SIIOW"
com: Catulo de Paula. Trajano c as Sto-Glrls.
2 conjuntos para dançar. Av. N. S. Copacabana
n.o 1.241 — Galeria — Posto 6. Ar refrigerado.

LAPALOMA
CorvaÚio Mendonça, 13

Categoria, Serviço Alto Gabarito, Re-
frigeraçâo Perfeita — 2 "sliows": lh e
2h30m, com GAZOLINA c sua bossa. —
Conjunto Everardo.

Os Melhoress Bares

\barCANGACEIRO
As 2as., 3as. c 4as.:
às 5as., 6as. e sáb

Rua Fernandes Mendes, 2J
Reservas: TeL 37-2101

HELENA DE LIMA —
: ELIZETE CARDOSO

___^¥O^SS~^
AV. ATLÂNTICA, 974-A

LEME — TEL. 57-4621

Abui,i uum a mais forte reíngcraçno do Rio (14°). Onde os artistas
marcam encontro. Espcclalid. Frango ao Milho. Sôbs. Feijoada.

30507

MOVEI SE DECORAÇÕES Bisa vingança
MÓVEIS EM JACARANDÁ —
Temos para pronta entrega:
mesas redondas elásticas e fi-
xas, cadeiras império pé de
cachimbo, medalhão, arcas de
todos os tipos e tamanhos, me-
sas holandesas, bancos rústicos
e demais pecas do Mobiliário
Colonial Brasileiro — Compre
diretamente da fábrica e pron-
ta entrega. Barata Ribeiro.
818, s/ 1. .Aberto até as 21h.
ATENÇÃO I Móveis quarto e sala
novos, sem uso, pau marfim, jun.
tos ou separados, estilo moderno.
Tudo 220 mil. Av. Suburbana, 7702,
p| favor, sr. Silveira. Ver at6 17h.
— Abolição. 09041 83

JACARANDÁ — Mesas redondas
e holandesas, cadeiras pé cachim-
bo, impírio e medalhão; poltro-
nas. sofás, recamiers, marquesas,
ctc. Arcas, jogos de mesa p| fren-
te e lado de sofá, com e sem tam-
po de mármore, cm jacarandá, de-
cape ou ouro velho. Abat-Jours,
toucheiros, lanternas e apliques.
Camas marquesas, marqtiesitas,
Luiz XVI. colonial americana e
outros estilos, cm jacarandá e dc-
cape. Favor comparar preços c
qualidade. Fábrica própria. Aten-
de-se das 9 ás 22 horas, inclusive
sáb. e dom. — R. Mcna Barreto,
148 — Tel.: 20-7437.
GRUPO ESTOFADO om Pelica
Branca. Sofá de 4 lugares, com
almofadas soltas. 2 poltronas Ul-
tra-moderna. própria para nosso
clima. Custou 620. Vendo por 190.
Tel. 27-1167.

INSTALAÇÕES COMERCIAIS —
Armários embutidos. Móveis de
todos estilos. Atende-se a domlcl-
lio. Rodrigues. Tel.: 48-5774.
LUSTRES de bronze estilo Luiz
XV e Luiz XVI e mais 5 maravi-
lhosos. Vendem-se, peças p| pes-
soas de fino gosto e de recursos,
facilito o pag. Rua Sorocaba, 277,

VENDO ótimo sofá-cama de
casal, novo, pela metade do
preço — Rua Sorocaba, 600.
Botafogo.
_i**0_mjm_mmw_m ,m jmj^^^*misjm*A*áimPi^**m*m*i*'S

Achados e Perdidos61
NICOLAU MOISÉS DE SOUZA,
estabelecido com oficina de ai-
faiate, na Rua dos Arcos, 49, sob.
declara para todos os fins que
foi extraviado o seu Alvará de
Localização n» 110.230.

tnnririririTi"-!*!" ¦*** *•¦•¦**»

lüthnais e Aves 63

LULU POMERANIAr miniatura.
Vende-se. Tel.: 27-2329. 

~ - ..

POODLE minlautra, filhotes c| 4
meses, branco-preto, pedigree
BKC. Canil Serra Linel. 3770 —
Petrópolis. Rio tel. 22-3708.

PASTOR ALEMÃO, preto,
filhotes com pedigree do
CANIL GRANJA BRANCA
(SCAL RIO). Rua dos An-
drodas 96-A. • 30505 63

CACHORRO POLICIAL
Vendem-se dois, puro sangue,

legítimos, Ver e tratar na Rua
Eduardo Cuinle, Sl.

VITRIFICAÇAO E SERVIÇOS de
assoalho em geral. Tel.: 28-5159,
Luiz.
GRUPO ESTOFADO, pelica bran.
co; sofá 4 lugares, 2 poltronas c/
almofadas soltas. Todo em vulca.
espuma americana. De 480 por
175 mil. M viagem. Ofertas telef.
26-0864. Facilito transporte.
SOFA-CAMA, 19 mil; colchão mo.
Ias 15 mil. Av. 13 Maio, 23; s, 304.
BUFETE peroba, magnífico, por 20
mil, vendo hoje. Siqueira Campos
n.o 241-A.

MÓVEIS P| JARDIM — A
prova de água e sol, não pre-
cisa guardar. Lindos modè-
los finos e originais. Faze-
mos também decorações de
terraços, coberturas e jar-
dins. Entregamos para Tere-
sópolis, Cabo Frio e Pctró-
polis. CEZÁRIO D — Rua
Sorocaba 600, Botafogo.

SOFA-CAMA plástico, casal, ótimo.
50 mil. Rua Siqueira Campos, 241,

FAZ-SE DECAPÊ
Sr. Francisco. Tel. 36-3619
^_ 20010 83

IÃIÊaTãO DE MôVEÍT
E patinado. Sr. Francisco. Tel.

36-3610. 20017 83

ESTOFADOR
A domicilio c| referência, Sr.

MEDEIROS. Tels. 27-7759 e...
34-0002. 2932 83

LUSTRADOR
Lustra e reforma qualquer tipo

de móveis — Ex-empregado da
Mobiliária Olinda — Josó Fernan-
des. Fone: 32-4841, Recado.

20S32 83

CAPAS
Rei das capas para móveis es-

tofodos — Tel. 25-5139.
8822 83

SYNTEKO
VItrificadora ARCO-ÍRIS LTDA.

Aplicadores Autorizados
Financiamos — Fone: 29-0851

11303 83

EVITE MOSQUITO
MOSQUITEIRO

IDEAL
Fábrica Tel.: 43-5536. Rua

General Pedra, 217.
82831 83

COLONIAL BRASILEIRO — Mô-
veis avulsos fabricamos sob en.
comenda. Temos, também, pe.
ças autênticas. R. Barão de Mes,
quita 118 — Tijuca.
ARMÁRIO EMBUTIDO — Orça,
mento sem compromisso. Telefo-
ne 45-0264, Arlindo.
CAMA SOLTEIRO c| eolchSo, «Stl-
ma, 10 mil cruzeiros. Slq. Cam
pos, 241-A.
GUARDA-VESTIDO casal, 4 portas,marfim, a 80 mil, novo. Telefo-
ne 37-3678.
GUARDA-VESTIDO marfim, soltei-
ro. 20 mil. Rua Siqueira Campos
n.» 241.

SOFA-CAMA QELLY, gelo, novo,
plástico, a 35 mil. Slq. Campos
n.o 241-A.
SALA JANTAR peroba mogno, me-
sa, cadeiras c bufete. 80 mil. Te-
lefone 37-3678.

ATENÇÃO! — Móveis, quarto e
sala novos, sem uso, pau marfim,
juntos ou separados, estilo moder-
no. Tudo 220 mil. Av. Suburba-
na. 7702. P| favor sr. Silveira.
Ver ate 17h. Abolição.

69641 83

PERSIANÁS COLÔMBIA
De luxo, com cordas de nylon.

Vendemos à vista e a prazo. 11.
Acre 39, s|4. Tel. 43-7743.

19790 83

FAZ-SE decapé velho e lustra-sc
móveis — 32-8605 — OLIVEIRA.
DOIS TAPETES BOUCLET de 1&.
um 3 x 4 nzuláo, e 2 x 3 verme-
lho. Tel.: 37-3678.
CONSOLE curvo, lindislmo, tampo
mármore estrangeiro, espelho cris-
tal italiano, vendo. 150 mil. Tel.:
37-3678.
MÓVEIS USADOS — Casa PRE-
MIER, Rua Siqueira Campos, 241-A
— Compro, vende, troca e aluga.
O nosso lema é resolver o seu pro-
blema. Visite-nos. por favor.
SEJA BENV1NDO - Casa PREMIER
- Rua Siqueira Campos, 241-A —
Compra, vende, troca o aluga mó-
veis usados.

VENDO bar moderno, marfim, com
3 banquetas, bem barato. 37-3678.

Armários Embutidos
Prc-fabrícados em
qualquer madeira

c estilo
Diretamente da Fábrica

R. Amadeu Amaral, 41,65
Tel: 30-G332

68608 83

SUPER SYNTEKO -
VITRIFICAÇAO

No assoalho ou so raspa-se p/cêro. facilita-se pagto. 57-8583 —
MACHADO. 28170 83

REFORMAS PINTURAS
Acréscimo, modificações, instalações elétricas e sa-

nitárias, azulejos, cerâmica, mosaicos, etc. Sr. Waldomiro
— 32-8544. 18466 83

DEDETIZAÇAO ATLAS

"••m.

Centra baratas, pulgas,
traças, cupins e insetos do
lar em geral.

Cupim — 10 anos de ga-
rantla pela fábrica de per-
slsnas.

HOLLYWOOD
Tels.: 43-6563 — 437742. Preço?
por apenas 3 mil cruzeiros, você
dedetlza o seu apartamento ou

casa. 4722 83

CORTINAS JAPONESAS
Complete a decoração de seu lar com as modernas e decorativascortinas feitas de palitos de madeira, cnvernlzadas ou pintadasem fino acabamento. Orçamentos — 28-0982 -, Guedes.
NB: Fornecemos também p/ capital e interior. 28183 83

Exija Qualidada
Exila...

ç_$tyiPic
U.

2W5.

A VITRIFICAÇAO DE LUXO
"Um produto da ALBA S. A."

mais brilho, mais beleza e
proteção permanente ao seu assoalho

ORÇAMENTO GRaTIS

TELS 42 2745 — 22-6931

277883

dos rins!

imimiM. tiha»^H

Doret luclnanl», ao B
menor fifl

Combüa i.sti malis. B

•llclenie inilsiiilco B ¦f..
Granando. IA

CRANU1ADO DE CARBONAIO
de uno com*6sio.

RCIDUROL
LABORATÓRIO VTTA IT0A.•*• l»r»nel»e*> Manual. 9B

Ul. 49-1SSa • Rio

CASAMENTO
NO EXTERIOR — 30 dias. Larga
experiência. Garantia de serlcdaa».
Consult-js grátis, 10 às 12 — 15 ás
18h. Rua Assembléia, 03, s! 302 -
Tels.- 32-7080 e S2-3076. Rio Dr
LEITE. 22737

SALÁRIO-FAMILIA
FOTOCÓPIA ABREU;

(Fotocópias em 5 minutos) —
Cópias mimeografadas — Cópias
a máquina — Cópias heliográficas— CartBes de visita — Av. N.S.
Copacabana, 796 — S/201 — Tel.37-1386. 73327
.mm ¦ ¦ — -ii*iri-iri*-i^nij-ir.wj. _l_.

Diversos 74

PASSO barato, organização médl-
dico-dent. benef. antiga escrit.,
tel. no Centro, a profissional quepossa ampliar. 22-5959. Costa Sàs llh.

TELEFONE — Atendo recados pro-fissionais, 22-590!).

TELEFONE — Vendo u,m; serve
a qualquer local central. Trans-
ferência rápida; pagamento de-
pois. Base 700. Cartas à portariadeste jornal, ao n." 24.164.

ATENÇÃO — Ap. d. de medição,
conserta-se. Tel.: 38-4281.

TrÊS
-E Ml

V

[M
CM

André Villon
Daisy Lucidi
Paulo dc Cnrvalh»
Dclorges Caminha
Manuel Pera
Jurema MagaHiSt»
Agncz Fontoura
Leda Vale
Res: 42-4880
Gerador Próprio

IttAT-O

lie Ribeirinho e Henrique SantanaDe 3a. a dom. ás 21 hs. — Sas. e doms. vejo. Is i« biSibs. ás 20 e 22 hs.

Hu)* e amanha, no TEATRO RECHEIOVICENTE CELESTINO na linda peca

"JESUS VOLTARA
com PEDRO CELESTINO no papal de Jesus • um prenda alenteda artistas de Rádio, Teetro • Televisia

Hoje e amanha, vespcrals, ás 16 horas e sessies
ás 201i e 22h — Bilhetes á, venda

TRAGA SEUS FILHOS PARA ASSISTIREI» A
ÊSTE MARAVILHOSO ESPETÁCULO

___\ T*1^Wb*\

COVEDIACC --,
ALFONSOPASO
_. TRAO.DE
DANIEL ROCHA ^NTDNIOkCMO

TEATRO GINÁSTICO
Ar refrlccrado — Traje esporte

Tel.: 42-4521

JARDEL FILHO
Mareia de Windsor
Sérgio Viotli
Margarida Key
Fart especial:

THEREZA RACHEL
4* MÉS! MAIS DR

100 REPRESENTAÇÕES
De 3a. a dom. às 21,10 hs •>
Vesps. Sas. e doms. às lt ka,

_________ SábS. às 20 « 28,30 hs. -
¦rtl

TEATRO SANTA ROSA — TEL: 47-8641
RUA VISCONDE PIRAJÁ. 22 - AR REFRIGERADO

ÚLTIMOS DIAS

De ri.lllto BLOCII — Dlr. LCO JUSIDiariamente às 211i30m — quintas às 16h30m e 21h30m — Sábl.20h e 22hl5m — Doms. às 16h30m e 21h30m

FÁBIO SABAG s+Çy__ WBBWmm
De 3a. a 6a. às 2Ihl5m, 5as. e doms. às 16hl5m e 2iiil5m.

Sáb. 20hl5m e 22hl5m — No TEATRO DULCINA — Tel. 32-5817

3 ÚLTIMOS DIAS

ftOEING
Temporada

Popular ¦
lO.o mês

TEATRO
CARLOS
GOMES

Hoje, vcspcral (preços reduzidos) às 16h e 21h.
Sáb. ás 20 e 22,15 hs. — Dom. às H e 21 hs.

Polts. a partir de Cr$ 400,00

(Sa

WÊBÊ
I i 1111 J i w-^-^^mtx^^r^tã

ESTRÉIA; DIA 28 (SÁBADO DE ALELUIA) às 20,15 e «,IS

TEATRO COPACABANA
FERNANnA MONTENEGrtO _ LEONARDO VII.AB

MARY, MARY
Direção: Adolfo Cell. — 4.0 mis de sucesso.

com Oswaldo Loureiro — Carlos Kroeber — SOnla Clira
De 3a. a dom. às 21,30 hs. — Vesp. Sas. às 16 hs. (preços

seduzidos) e doms. às 18 hs. — Sábados às 20 e 22,15 hs.
Reservas: 57-1818 — Ramal teatro

Esperado Há 1964 Aiios
Teatro CPC - UNE

300 LUGARES — AR REFRIGERADO
Praia do Flamengo, 132

ARRIL
-3»



2.* Caderno

Televisão
CORREIO DA MANHA, Quintu-Feiia. 26 de Março de 1064 IS

'A oo-Mi

:o.*o
;n,*o
JO.Ii

JI.M
31,15
11,40

UJ3
11,49

( Cl Tlepòrler
I 3) PAint-n
1131 Kelielde
I Al 1'íipm Sabe Tudn
I PI Frotival dt Votei
( 31 Times S<ju,ire
liai O Homem • o Rlw
( lll Küpetarulos
I tu Miimi-.il
I 3i i.iiik Vieira
( si Ariim» O»
( 31 Projeto W
t tii Aventurai no Paraíso
ll.ll Cidade Nua
I 01 Meuna-Redondai
( Si Jornal Excelalor

-Teatro*
(Vide 

"Vamos ao Teatro")

Cinemas
lançamentos

a I.AWRRMT. DA ARARIA (Im-1'f
Americano). Alex Gulnneti, Anthony
ouinn. Jack llowklns c José Fcrrer. Na
capitólio. Horúrlo: — l/4,40/8ÍOh. Cen-
s-jrn: — 10 nnos.

¦ •ülUKLnCK DE SAIAS Onilís). Mar»
,- uri nuthcríord, Robert Morley e Fio»
,.i nobaon. *— No Metro-Paistlo. Metro»
Copacabana, Metro-TIJuca. Aitcca, RI»
viera, Veneza e Palaelo-lllRlenópolIs.
sem Indlcaçfio de horário». Ceruura: —

a O HERÓI DO PT-10» (Americano).
( nl! Roberlson, Ty Hardin. James Cre-
t-irv e Robert Culp. No SAo Luiz, Le»
Ulon. AmérlCit e Imperator. Horários:
— i,2O/1/6,40/0.20h. Censura: — 10 ano».

SODOMA K COMOItRA (Italiano-
Americano). Stcwart Grnnger, Plcr An-

' reli Slnnlcy Baker, Rossana Podcstá e
•' ^noult Almec. No ópera, Brunl-Fla-

•icnRo. Caruso. Britânla, Brunl-Mcier,
itio Branco, Regência. SSo Pedro e Ma-
tilde. Horário»: — l.'4/7/10h. Censura:
.- lt anos.

URSOS, O GLADIADOR (Italiano).
jun Vadis, Jos Greci, Alan Steel e Gló»
ria Mlllono. No Plaza, Flórida, Olinda,
Mascote, Rosário, Brunl-Botafogo, Alta
r Azul. Horários: — 2/4/6/8/lOh. Cen-
sura: — 14 anos.

TAMBORES DA MORTE (America-
,10). Audle Murphy. Lisa Gaye. Walter

Brennan t lyle BetUtr. No Oíton, Ha»-<y - Madri. Horârloi! - t/1,40/140/7/
MO/lMOh. Cíniurai — 1» anoi,

Continuações
MANAUS inrAiilelro-AlemAoi, nar»

liara llultine. Il.naii Leipnitz e ('.vil
farney. No Pulado, Rlan, Santa Alice,
r Petrópoim. Hornrloii — 3/4/0/8/IOh,
Ceniuroí — u «nn».

MAt-UTK CONTRA OS MOUROS
lItaliano). Ed Fury. Krno CrUo. Maia
Benii e Glielln Ardeu, No Ait-PalAcin
Copacabana, Art-PalAclo Tiluea, Art*
PalAclo Melcr e Cachnmby. Horário»; —
3/t/A/A/ioh. Ceniura: — 14 «noa,

O MUNDO DOS VAMPIROS (Mexi-
cano), Maurício Garcts, Kma Mai th»
Rauman a Silvia Rourmler, Nn Império,
Horários: - J/3,40/S..0/7/8,4O/I0,Mh.
Ceniura: — 18 anoi,

A GUERRA DOS BOTOU !*««•
cei). Jean Richard, Yveta Xtttvant. No
Bninl-Copacabana a Kelly. Horários: —

—3/i/«/»rin|
CI.KÓ  ,.

llarrlson, Elizabeth Taylor c Richard
B.irlon. No Ilruni-Saem 1'elia. Horários
— 13/4/Sh. Ceniura: — 18 anoi.

POR AMOR OU POR DINHEIRO
(Americano). Klrk Douglai. Mltil Oay-
nor e Gl( Youn». No Miramar, Carioca
Alaska e Botafogo. HorArloa: — U0/
3.30/S,+0/7.50/I0h. Ceniura: — Livre.

SINFONIA CARIOCA (Brailleirol.
Ellnna, Anselmo Duarte, Afonso Stuart.
No paralio, Penha, Santa Cecília a Pro»
gresio. HorArloi: — í/4/6/8/10h. Ceniu»
ra: — Livre. ._.„,_

ARSENE LUPIN CONTRA ARIENR
I.UP1N (Francti). Jean-Clauda Brlatj,
Jean-Plerre Cassei. No Brunl-Copaca-
bana e Kelly. Horários: — a/4/6/8/10h.
Ceniura: — Livre. _ ,

sem IN OLE (Americano). Rocie
lludion e Barbara Haia. No Rema •
Braz de Pina. Horirloa: — 2/4/6/8/10h.
Ceniura: — 10 anoi.

Relançamento*
DAVID E GOLIAS (Italiano). Or»

son Wellci, Eleonora Rossi Drago, Ivo
Payer e Mnsslmo Serato. No Festival •
Marrocos. Sem Indicação de horArlo.
Censura: — 10 ano».

o REI DOS REIS (Americano,. Jef»
fiey Hunter. Slobhan McKenna e Vive»
ca Lliidfordi. No Pathé. Para, Todos.
MauA e Pax. Sem indlcaçSo de horArias.
Ceniura: — Uvre.

RICARDO CORAÇÃO DE LEÃO
(Americano). Rex Harrlaon, Virgínia
Mayo, George Saudara • Laurence
Harvey. No Rlcamar. Sem indlcaçSo de
horárloi. Ceniura: — 14 anoi.
a) JASAO B O VELO DE OURO (Ame»
ricano). Todd Aimitrong. Nancy Ko-

Cartaz de Hoje
vaclc,
unlih.

Gary nsymond e laurence Nal»
, Nn Copochait». HorArlo: — VM

f/H/inli, Censura: — 10 ano»,
t O MANTO SAGRADO (Americano).
HHi.nd nurlon, Jean Slmmona e Vlcior
Matur» No Brunl-Ipanen», Royal - Ba»
liye Tlluva. 8«m IndiracAu do horortoi,
Cf muro l — 14 anoi, .......
• O PAGADOR . DE, PROMESSAS
iliraiileirn). Leonardo Vilar. Glória Me*
nizes, Dlonlilo da Aievedo a Norma
Bengnell No Alvorada. HorArloi: - a/4/
í/ê/ion. Ceniura: - 10 anoi.

Reprises
IVAN, O TERRÍVEL (Ruim). Se»

gunda parta do filme da 8.M. Elaena»
iem. Na Maison de Franca. Horârloai /¦«..—IL—¦sr-inscf/saowSíéo/Khioh,—Ai un«.—Lopacabana
feira» - »/3,40h.

DUPLA DO OUTRO MUNDO (Ame»
rlcnna). Cary Orant, Conitance Ben»
nett • Roland Young. No Paliiandu,
Pari» Palace. Rio Palace a Rivoli. Ho-
rArio»: l/4/8/8/10h. Ceniura: - Livre.

Catete
AKTECA HJ.flM3) shorlork De Salas
POLITEAMA (33-1143) Vida De Criltn
NAO I.UIX 123-7070) O Herói Do PT-liVJ

Flamengo
ItltlNI Sndnmn F, Gomorra
KEl.l.V Aritua Lupln, Conlra Arséno

Lupln-•AIS8ANDU A Dupla Do Oulro Mundo
Botafogo

BOTAFOOO (30-U50) Por Amor Ou Por
Dinheiro

DRUNI Uri.ii», O Gladiador
«.UANARARA I2Í-MJ0I Vida Dt Crlalo
OPERA Hndoina K Gomorra
VENE/.A Sherlock De Saias

Cinelândia
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1 LUIZ SEVERIANO HIBELBO LUIZ SEVERIANO Ü|

I si -HOJE 1 f
| Meesaw 2»4*6*a*IOJ!t.l ^k

CAPITÓLIO (*a-í788) Lawrence Da
Arábia

IMPÉRIO IU-U4I) O Mundo Dos Vam-
pirei

METRO (M-8490) Sherlock Dt Sala»
ODEON (33-1508) O» Tambor»» Da

Morte
PALÁCIO (42-1348) Manaus
PLA/.A (12-1001) Uraus. O Gladiador
PATHÍ (lt-81») O Rei Do» Rei»
REX (31-8327) Até A Últimi Bala
RIVOLI A Dupla Do Outro Mundo
VITÓRIA (42-9020) Divlrta-t*. Esta Noite

Centro
CINE-FESTIVAL (S2-2828) Davld E Go»

lia»
CINEAC (42-6024) Jo»*, Vendido No Egi-

to
ÍRIS (42-0783) Vida De Crllto
FLORIANO (43-8074) Vida De Crllto
MAISON DB FRANCB Ivan, O Ttrrivtl

(2a. parte)
MARROCOS (21-7878) Davld E Goliaa
PRESIDENTE (42-7128) Bombeiro Ato»

mico
SAO JOSÉ (42-0692) Vida Dt Cristo
RIO BRANCO (43-1638) flodomi E Go»

morra
COLONIAL

ALASKA Por Amor Ou Por Dinheiro
ALVORADA (27-2836) O Pagador Dt

Promeiias
ART-PALACIO IS7-270S) Macltte Con-

tra O» Mouros
BRUNI Araene Lupln Contra Arsc.i».

Lupln
<'ARUSO Sodomo E Gomorra •
COPACABANA (97-9134) Jasíio E O Ve»

lo De Ouro
FLóRIliA (87-7141) Ursus. O Gladiador
METRO (3748981 Sherlock De Saia»
PARIS PALACE A Dupla Do Outro

Mundo ¦
RIAN (36-8114) Manaus
RICAMAR (37-9833) Ele E A» UniVtriI»

tArias
RIVIERA Sherlock De Saias
ROYAL O Triunfo Dt Maclite
ROXY Tambores Da Morte

Ipanema e Leblon
BRUNI A Guerra Do» Botões
IPANEMA (47-3806) Vida De Cristo
FIRAM (47-2668) Vida De Cristo
LEBLON (27-7809) O Herói Do PT-109
MIRAMAR Por Amor Ou Por Dinheiro
PAX (17-8611) O Rei Dos Rei»

Jardim Botânico
JUSSARA (26-8237) A Vida De Criito

Tijuca
AMfRICA (48-4919) O Htról Do PT-109
ART-PALACIO (94-0183) Macltte Contra

Os Mouros
BRITANIA Sodomn E Gomorra
BRUNI SAENS PERa Cleópatra
CARIOCA (28-8176) Por Amor Ou For

Dinheiro

EHKYK I18.M13I A Guerra Doi nmnet
MARACANÃ 148-lttlO) Vida D» Crllto
MAIIIII I «a-8lll11 'IMiiilinrri. Oi Mnrtt
MRTRO (4B.WI70I Bherlork De Natal
OLINDA MIMOU.) llr-u», O Gladiador
ROMA iSiMtMili Seminalc
TIJUCA (41-4111) Vida Do crlkto

Subúrbios
AI.IA iJJ.asui Ursui, o Gladiador
ASCIIIETA A lrm.1 Bronin
ART-PALACIO MCIER .Marltle Conlr.i

O» Mouro»
BARONESA UacarepaguA (623) Rcil

llur
RORIA REIS C9*428l) Ursus, O Glndio-

dor
RRUNI-MtlER 120-1222) Sodonm E Go»

morra
RRI.MAR (49-3,1221 A Vida Dt Crilln
BRASÍLIA I Largo da AbotlcAo) Oi Se»

tt Gfcidiadnrea
BRA/. DE PINA (30*3489) Semlnole

Rodoviário
CACHAMRY Maclito Contra Os Mou»
ww „_^__

CAMPO GRANDE A Vida De"C
CARMOLY A Vida De Cristo
CENTRAL I30-3.52) Ganga Zumba, O

Rei Doa Palmares ,
1'OIMRHA (Ricardo de Albuquerque i
COLISEU (29-87331 O Sorriso Da Vir»

gem
CORUOVIL
ENGENHO DE DENTRO (10-4136)
FLUMINENSE (28-1401)
GUARACY (Rocha Miranda) o Triunfe

De Maciste
HERMIDA IBangu) A Vida De Cristo
IMPERATOR (Méier) O Herói Do PT-

109' 
JARDIM AMÍRICA AnAgiios A Bordo
LEOPOLDINA (Penha) A Vida De Cris-

to
MADUREM*. (29-8733) No Tempo Dos

Pioneiros
MASCOTE (29-0411) Ursus, O Gladia»

dor
MARIANA (28-1357)
MARAJÓ Os Valentes Domon F. Pitlas
MATII.DF socioma F. Gomorra
MAUA 130-5038) O Rcl Dos Reis
MARABÁ El Cld
MKLLO (Bonsucesso) A Vida De Cristo
MELLO (Penha Circular) Ursus, O Gia-

diador
MONTE CASTELO (29-Í250) Semlnole
MOCA BONITA (Padre Miguel) Ma»

nau»
NATAL (48-1480) Lancelot, O Cavaleiro

De Ferro
ORIENTE ,(30-1131)
PADRE NÓBREGA (Piedade) Pedro E

Paulo
PALACIO-HICIENÓPOLIS Sherlock Da

Salas

PALÁCIO CAMPO GRANDI Soube Da
Amor

PAI.ACIO SANTA CRUR A Vida Dt
Criit*

PAU xi-.ii (,'10-lono) A Vida Do Crltlo
PtlIA TODOS IV-IPMi O nei Dos llcll
PRNIIA t.O-IUl) A Vida De Crltln
rii:n.M)i: isi-'ívi;i llvranc» .shüimuj
PII.ak iPiMrril
Plli-fiHliSso S.nloni.i Carioca
RAMOS tao-inoi) A Vid.i De Cristo
RIO PAI.ACH A Dupla Dn Oulro Mun»

dn
RKAI.KVdO A Vul.i Dr> Crista
RliCfMI, (C.iM-,.il;irni üodoinn E Go»

morrn
RIAI'IIIIKI.0 Candelabro Italiano
ROSÁRIO I3O-I880I Ursus. O Gladiador
IIIIII.IFN i-IO.5(1011 A Vida Do Cristo
SANTA ALICE (38-0093) Manaus
SANTA HELENA (30-2000) A Vida De

Crllto
SANTA CECII.lt (30-1823) SinlOJii» Ca»

rloco
SAO PEDRO (30-4181) Sodoma X Ge»

morra
SENADOR CÂMARA A Vida De Cristo

NTOS (40-0300) A Vida
Di CrlHto

TRINDADE l»!'-»B) A VuHa De Cristo
VA/. I.AIIO Ganga Zumha, O Rei Ov

Palmarei

Ilha do Governador
JARDIM Amei Um Bicheiro

Niterói
ALAMCDA Quem Com Ferro Fert
CENTRAL Por Amor Ou Por DlnheAf»
t.UKS O Ultimo Por Do Sol
ICARAI Quem Com Ferro Fcic
ODEON (2-2707) Manaus
SAO JORGE O Triunfo Dc Maclatt
SAO BENTO O Triunfo De Maclltt

Caxias
BRASIL A Vida Dc Crislo
CAMAS O Sorriso Da Virgem
CAVALHEIROS A Vida Dc Cr.sto
PAZ 1'alxiio Dc Cristo

Petrópolis
CAPITÓLIO O Sorriso Da Virgem
D. PEDRO O OlUmo Por Do Sol
PETRÓPOLIS Manaus"Estado do Rio
AZUL (Nilópolis) Ursus, O GladIltM
GLÓRIA (SAo João de Mcriti)
IGUAÇU Fundação Do Império Roma»

no
IMPERIAL A Vida Do Cristo
SAo JOÃO Sodoma E Gomorra
SAO JERÓNIMO A Vida De Cristo .
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AGATHA CHRISTIE

UMA NOVA COMEDIA
'COM A FABULOSA DUQU6SA
DECENTE MUITO IMPORTANTE.

marguret RUTHERFORD
ROBERT . FLOR»

MORLEY ROBSOM
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JAMAIS HOUVE ES
RAND

'ETACULO
OSI

DE TAMANHA
DADE,
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Solumbla Picturest
aprcitnta uma produ-le de SAM SPIEGEL DAVID LtAN

HORÁRIO
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SEVERIANO RIBEIRO LUIZ SEVERIANO LUIZ SEVERIANO

Sensacional! Hoje e Amanhã
VICENTE CELESTINO na linda peça sacra

JESUS VOLTARÁ. Com uni grande elenco

Jesus  Pedro Celestino

Virgem Maria  A.*.™ Rodrigues

Madalena  Alzira Rios

Samaritana  Dinair M«r_nado

j,uias  Francisco Ferreira

l.o Peregrino  Eberaldo Alves

2.0 Peregrino Guarany Bernardo
"SoTanT-.TTrrTrTrr^ *«i -,^- • J-^ Curve,°

Quadro Avc-Maria  VICENTE CÊCESTIN6-
pedro  Adail Viana

Levem seus filhos para assistirem Jesus Vol-
tara.

Vcsperais, na 5.a c 6.Meiras às 16 horas. À

noite sessões às 20 e 22 horas.

Reservem seus lugares pelo telefone 22-8164
na bilheteria do TEATRO RECREIO.

Não percam JESUS VOLTARA! 20835

0 M»-W" SíítlO 1 IMRENCE
ti ABARIA

ra Exclusivamente M

Lswrtnci ei Arábia"
MtfUntlo"ALEC 

OUINNESS ANTHONY OUINN JACK HAWKINS JOSE.fERRER
ANTHONY OUAYIE • CLAUOt RAINS ARTMUR KENNEDY

OMAR SMARIF »>• "Ali"

• «mii-nM» PETER OTOOLE c«»« "ii«rt«c»">
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BRUNI LIVIO BRUNI LIVIO B'

FONE 22-6788»CINELÂNDIA

ATENÇÃO AO HORÁRIO

Proib. lOanos • Ma. Atlôntída -Noc.
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SEVERIANO RIBEIRO LUIZ SEVERIANO RIBEIRO LUIZ

TERHOS USADOS
Calças, camisas e sapatos. Com-

pram-se — Paga-se mais 20% que
qualquer outro.

TEL: 22-3231

AGENCIA DETETIVES
fÁNCREBÜ

DETETIVE PARTICULAR
43-3378

TERNOS USADOS
Calças, camisas, sapatos

COMPBAM-SE. PAGA-SE MAIS
QUE QUALQUER OUTRO

Tel.: 22*4435
18428

—DEBBfflWll_
Garantia 6 mes«s. Expurgo-San

- Tcl. 30-3249. 9878

DROGARIA COLOMBO SA.
Rua Barão de Ipanema,

71-BeC
Comunicamos o nosso telefone 36-6284, pata entrega a *»»•-

eülo acima de Cr? 2.000,00. »MW

TERNOS

COMPRO A DOMICÍLIO
Calças, camisas» sapatos etc Fa<

go melhor qua qualquer outro.

LJÊL:22-55éo
' —• 77541

... **..

CAUYGRIINT
DUPLA DO

OUTRO
MUNDO.

C0N8TANKBENNETT
ROLAND YOUNG •lívrè

COMPRO 1 TV
PIANO E GELADEIRA

TH.: 570960
11901

PLACAS DE BORRACHA
ESTRELINHA

Pard sandálias japonesas. Temos estoque permanente.
Fábrica: Rua Azevedo Soares, 988 — Tatuapé — São
Paulo. Fone 93-8716. 20833

CASAMENTO
NO EXTERIOR, Divórcios — Dr.
CARPENTER ou SILVEIRA. Ay.
13 de Maio n." ,23, Gr. 7151IG.
Tcls. 42-9282 e 43-6087 — 9 às 11:
13 às 16h. 3508

Detetive Luz
Encarrega-se de quaisquer sei»

vlços confidenciais. No Rio e de»
mais Estados. Tel. 25-6762. 

^

Resolvido o Seu Problema
Guarde este anúncio

A»nr» vaci Doá> ter im telefone e um mensageiro h sua lis»
po-lVfV. «SS.1» S«* Sul. serviço dc utilidade p„b £da Fercol R. SU. Clara, 33 - si. 1206, tcl. 37-6366. Seja asso»
ilado e nio fique Impaciente. Nós fazemos tudo para você. DM
8 às 21 horas, diariamente. "?.™

_«..rf».. — '_ ¦~JJ~±,r.í-J.m-~L.. .»*-í« .'iritu.-.»-^-^
-—,- ^--^;—-'
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CLUBES REBELAM-SE CONTRA A TELEVISÃO
Reunidos ontem, na sedo da FCF, os reproson-

tantes dos clubes cariocas indicaram, de acordo com
o convênio, os dois próximos jogos do Torneio Rio»
São Paulo a serem tclevisados, sendo apontadas as
partidas Fluminense x Bangu, no dia 2 de abril e
Vasco x São Paulo, a 12 do mesmo mês.

O si. Antônio do Pusso, presidente da * cismais
uma vez fêz severas restrições à presença das TVs
no Maracanã durante as partidas do Rio-São Paulo
e declarou que o interesse das emissoras prejudicaaté o andamento das reuniões, que deixaram de ser
rotineiras para durar muito tempo, pela simples ra-
zão dos clubes não pretenderem a TV em seus jo-
gos, pois o prejuízo está mais que provado. As de-
cisões, porem, na reunião de ontem, íoram tomadas
«em a confirmação da expectativa nervosa que an-tecipava a sua realização.

MEMORIAL

O sr. Antônio do Passo,
como presidente da FCF, na*
turalmcnte o maior defensor
dos interesses dos clubes fi-
liados, c também inteira-
mente contrário às Iransmis-
íões diretas do Maracanã,
declarou, após a reunião, que
está colhendo dados para
instruir um memorial que
será dirigido aos deputados
da Guanabara, revelando a
inconveniência, cm todos os
sentidos, das emissoras Ce
televisão transmitirem as
partidas de futebol direta*
monte no Maracanã.

O sr. Luís Murgcl, repre*
sentante do Fluminense, por
eua vez, 'declarou que não
tem mais argumento para li-
vrar as televisões do Mara-
cana, pois todo o estoque êlo
Já o esgotou cm pronuncia-
mentos anteriores.

"Hoje — acentua —• í no*
tório o prejuízo com a pre*

PENAROL
VENCEU

EM ROMA
Soma (AP-UP-CM) — Inician-

do uma excursão de uma sema-
na pela Europa, o Pcnarol do
Uruguai empatou, ontem, à noi-
te, por 1 a 1, com o Homa, em
Jogo realizado no Estádio Olim-
pico, na Capital italiana. A equi-
pc uruguaia dominou todo o pri-
meiro tempo que venceu por 1
a 0, com gol do meia Hoeha. Na
etapa finai, o Roma reagiu, con*
seguiu equilibrar e levar vanta-
gem nas ações quando assinalou
o gol de empate por intermédio
do ponta-de-iança Giancarlo.

sença das televisões no Ma-
racanã e, por certo, os clu-
bes não suportarão por
muito".

AO SACRIFÍCIO'

Ao CORREIO DA MANHA
o sr. Antônio do Passo, pre*
sidente da FCF, adiantou
que, para o Campeonato Ca*
rloca de Futebol de 1964, st-
râ travada uma batalha
muito grande, pois é ponto
pacifico que os clubes íilia-
dos vão tentar ' 

encontrar
outro caminho que os livre
das emissoras de televisão.

• Vários clubes já manifes-
taram o seu desejo de ir até
ao sacrifício para impedir o
telcvisamento das suas par*
tidas, levando em conta que
a televisão tira grande par*
te da arrecadação, na qual se
escudam os clubes para man-
ter as suas atividades pro-
fissionalistas.

VASCO LIDERA

Segunde transpirou na
reunião de ontem, o Vasco
será o primeiro clube a se
rebelar contra a presença
das emissoras no Maracanã
e fará qualquer sacrifício em
defesa dos seus interesses.
Consoante as palavras do seu
presidente será repetido o
que foi tentado antes de ser
encontrada a fórmula atual
que permite a televisão e
que quase resultou na trans-
ferencia das partidas do Rio*
São Paulo, do Maracanã pa*
ra o estádio de São Januário.

O representante do clube
vascaino, sr. José Fernan-
des, ratificou, na reunião de
ontem, perante os demais, a
Intenção do seu clube de ali-
Jar as emissoras de televl-
são das suas partidas no cer*
tame oficial do corrente ano.

Achilles Chirol

À margem do campo
¦í As redundâncias tio decreto assinado pelo presidenteda República, por inspiração do CND, regulamentando
a profissão dc jogador de futebol, são ainda maiores do
que se pensava. Incidem até sobre os 15% do preço do
passe, que apareciam como linha de frente das gênero-
sas concessões feitas em defesa dos jogadores explora-
dos pelos clubes.

Saibam que essa conquista já fora assegurada aos
profissionais do futebol cm 6 de março de 1963, quando
a diretoria da CBD aprovou a Lei de Transferencia, Re*
moção c Reversão do Futebol. No artigo 37 das Dispo-
sicões Gerais dessa lei, está escrito: "O profissional, quan*
do negociado o seu "passe", terá direito a 15% sobre o
valor do mesmo." A CBD enviou o texto aprovado às
Federações, e, se não houve aplicação daquele artigo,
é porque os jogadores negociados desde então não rc-
clamaram. Talvez ainda haja tempo, pois o artigo 46
diz que toda infringéncia à referida lei será considerada
prescrita decorridos dois anos da data em que fôr pra-
ticada.

O CND, portanto, levou muito longe a paternidadedas inovações, apresentando como obra sua matériasque ja estavam em vigor. O propósito de mostrar ser*viço e compreensível, mas não deve expor-se ao ridículoDevem convcnccr-se os srs. Rogé Ferreira e Valed Per*ry, presidente e vice-presidente, que a mi*são desseórgão limitou-se bastante desde que a ditadura terminouno Brasil. Ou se mudam as leis, o que vai ser difícilou o CND se enquadra às evoluções no esporte quêapenas exige dos que o orientam e fiscalizam um tra-balho sincero e de propósitos justos.De .salvadores o futebol anda cheio. E dispensa li-deres de oportunidade.

Mariscos

O sr. Otávio Pinto Guimarães, representante do Bo-tafogo na Federação, é favorável a uma reação drásticados clubes cariocas, que, segundo ele, andam muito aco-modados em face de medidas que os estão atingindo di*retamente.
Chega de ficar cm decúbito — declarou antes dareunião de ontem.

Para o sr. Pinto Guimarães, os governos estadualc federal devem ter feito uma aposta para ver quemconsegue agredir mais os clubes. Um manda descontar10% das rendas para. a FUGAP e o outro intervém narctulamcntação do passe. Já existe motivo para receara encampação.

Fêz-se a dúvida

O goleiro Marcial, do Flamengo, estava tranqüilo
quanto às suas pretensões ao escrete brasileiro para aCopa do Mundo de 1966, achando que só uma ínfelici*dade impediria que éle fosse um dos dois finalistas da
posição. Marcial, porém, viu Gilmar contra o Fluminense
e ficou preocupado.O negócio está complicado — disse ontem. Gilmarchega facilmente a 66 em grande forma. Vou ter mesmoó do brigar pela segunda vaga. Minha grande chancee que não há.nenhum outro velho por ai cm boas con-dições.

Marcial reforça a tese de que um goleiro para ser
bom do fato necessita primeiro dc muita experiência,
caso cm que, fora Gilmar, todos os demais concorrentes
já se aposentaram.

Aproximação

O sr. Silvio Pacheco, vice-presidente da CBD, pensaem convidar para um almoço o.s srs. Paulo de Carvalho
e Mendonça Falcão, de que participaria também o sr.
João Havelange, Objetivo: evitar que as relações en-tre a CBD e o futebol paulista possam agravar-se nahora em que se trata de reunir novamente a seleçãobrasileira.

JAIR
JOGA

Embora tivesse tido o seu
braço novamente imobiliza-
do, dc.iols do ensaio Indivi»
dtinl a que foi submetido,
Jairzinho tem praticamente
assegurada a sua participa-
ção no prélio dc domingo,
quando o Botafogo defenderá
a liderança c a sua invancl-
bilidad: no atual Rio-São
Paulo, enfrentando a Portu*
guêsa de Desportos, no Mara*
cana.

A recuperação tão rápida
do jogador surpreendeu aos
botafogucnscs e mais ainda
ao médico Lídio Toledo, que,
em vista disso, não escon-
deu o seu otimismo quanto
à volta do craque.

Garrincha, portanto, 6 o
único problema do Botafogo
— não treinou e foi subme-
tido a fisioterapia — pois
Gerson, assim como Jairzi-,
nho, foram liberados, inclu-
sive para participar do co-
letivo desta tarde. Apesar
disso, os alvinegros ainda
têm esperanças de contar
com Garrincha.

"BICHO" MAIOR
O Botafogo instituiu on-

tem nova tabela de "bi-
chos", a saber: 60 mil por
vitória, 30 mil pela lideran-
ça e mais dez mil por dife-
rença de gol a partir de 2x0.

Driblando estacas
[
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e Luis Roberto saíram-se bem, ontem, nos dribles contra as estacas, o que deixou Fleitas Solich de muito
bom humor

PARADA APOSTA NO BANGU
QUE DÁ ZÓZIMO AO VASCO

Após o individual de ontem à tp.vde, no Estádio
Proletário, o atacante Parada afirmou que, a partir
de sábado, tiido será diferente e o Bangu voltará a
encontrar o caminho da vitória, tendo, inclusive, feito
uma aposta com o presidente Euzébio de Andrade:
se o time ganhar os próximos dois jogos pelo Rio-
São Paulo, seu ordenado será pago em dobro no mês
de março; se perder qualquer destes jogos êle não
receberá os vencimentos correspondentes a êste més.

Com referência à venda de Zózimo, o presidente
bangüense declarou que as negocipjções com o Bahia
não chegaram ai conclusão alguma, não interessando
a troca por Roberto e mais uma quantia em dinheiro.
Isto porque o zagueiro bicampeão mundial pode ter
seu "passe" vendido ao Vasco, no decorrer dos próxi-
mos dias, por 30 milhões de cruzeiros. Quanto à
reforma do contrato do técnico Tim, ontem expirado,
poderá se concretizar até o fim da semana, pelo prazo
de nove meses, ou seja, até o último dia do mandato
da atual diretoria, em bases r.inda não conhecidas.

ALTERAÇÕES

O treino de conjunto mar-
cado para ontem, depois do
r,uu seria iniciada a concen-
tração, foi transferido para
hoje à tarde, em virtude da
lojpa de cama da Vila Hípica
não ter sido entregue, o que
Impossibilitaria que todos os
jogadores pudessem se concen-

FLAMENGO
NÃO JOGA
EM MINAS

O Flamengo não jogará
mesmo domingo em Juiz do
Fora -contra o Esporte, pois
o clube mineiro não mais se
comunicou com os dirigon-
tes rubronegros, o que satis-
fez ao técnico Flávio Coita,
que preteria mesmo que os
jogadores repousassem nesse
final de semana, aproveitan-
do a folga da tabela do Rio-
São Paulo.

Ontem à tarde, em Figuei-
ra de Melo, o Flamengo rea-
lizou o seu único treino de
conjunto da semana, prepa-
rando-se para o jogo do p-ó-
ximo dia 5, no Maracanã,
contra a Portuguesa dc Des-
portos, sendo qua Paulinho
Choco foi. mais uma vez, o
melhor jogador em campo,
demonstrando encontrar-se
em grande forma.

TITULARES 4x2

A equipa titular venceu
os aspiranles-reservas por
4x2, com gols de Aírton, Os-
valdo II, Paulinho Choco e
Bolero (contra), e mesmo
sem contar com a presença
de Marcial, Murilo, Luís
Carlos, Carlinhos e Espa-
nhoi; atuou de wansira con-
vincenle. Marcial, Espanhol
e Murilo foram apenas pou-
pados pelo Departamento
Médico, enquanto que Luis
Carlos e Carlinhos estão
contundidos. Os litplárès
treinaram com: Miranda;
Variderley, Ditão, Ananias e
Paulo Henrique; Nelson o
Nelsinho:' Carlos Alberto,
Aírton (Gilberto), Paulinho
Choco e Osvaldo II. Os jo-
gadores íoram dispensados
hoje e amanhã, e, no sáoa-
co, peln manhã, haverá trei-
so individual na Gávea.

ti ar em condições normais de
conforto. Além de Fidélis e
Paulo Borges, ausentes para
atender à requisição da CBD,
também Mário Tito — que
teve alta do período conva-
lescente da operação a que
Pu submeteu, para extrair as
nmígdalas — e Cabralzinho,
que embora participando do
individual de ontem, ainda
sente o tornozelo esquerdo,
não deverão enfrentar o São
Paulo no sábado, entrando em

seus lugares, Héleio, Luiz Al-
berto ou Valmir — que faria
sua estréia — Mateus e Darci
Faria. Nas demais posições,
permanecerão os mesmos ele-
mentos que enfrentaram o
Palmeiras.

FICARA

Ao contrário do que foi no-
tfciado, Tim não está desgos-
toso com a diretoria do Ban-
gu, que por sua vez, mostra-
se satisfeita com seu trabalho,
sendo, por isso mesmo, prà-
ticamente certa sua perma-
néncia à írente da direção
técnica da equipe até o final
dc ano. Sobre a proposta de
3 milhões de cruzeiros, de lu-
vas, e 300 mil de ordenado,
feita pela Ponte Preta, Tim
declarou que apesar de ter
atuado algum tempo em Cam-
pinas, como técnico do Gua-
rani, o que deu oportunidade
aos dirigentes da Ponte Preta
de conhecer seu trabalho, não
pretende aceitar a proposta,
principalmente porque sabe
que aquele clube não possui
material humano bom e nem
tem meios de adquirir joga-
oores que venham suprir as
necessidades.

MASS1NHA EM MINAS
TENTARÁ A REDUÇÃO

Massinha retornou ontem a Belo Horizonte, sem
saber se virá mesmo para o Vasco, embora tenha
acertado a assinatura de um contrato de dois anos,
na base de 200 mil cruzeiros mensais entre luvas e
ordenado, pois o Cruzeiro insiste em cobrar 20 mi-
lhões de cruzeiros pelo seu passe e o Vasco só ofere-
ce 15 milhões e, assim mesmo, pagando 5 milhões
à vista e o restante em parcelas.

Enquanto isso, o zagueiro Jair Marinho, do Flu-
minense, esteve ontem à tarde no escritório do pre-
sidente vascaino, que, no entanto, não conversou
sobre a sua transferência, esclarecendo que trataria
do assunto diretamente com o sr. Wilson Xavier.
O presidente do Vasco tem, também, encontro mar-
cado segunda-feira, com o sr. Castor de Andrade,
pnra discutir as bases da possível transferência de
Zózimò, Bianchini e Mateus para Sã0 Januário.

O "ponta-de-lança" Zezinho treinou ontem, pela
primeira vez,'entre seus novos companheiros e agra-
dou em cheio como ponta-direita, mas não esteve tão
bem como meia, sua posição verdadeira.

50 MILHÕES
Grande atividade teve on-

tem o presidente do Vasco,
que esteve pela manhã em
São Januário, assistindo ao
treino c, à tarde, conseguiu
do Banco Nacional de Minas
Gerais um empréstimo de 50
milhões de cruzeiros, tendo
recobldo ainda várias outras
propostas de firmas de admi-
Distrações e construtoras.

O Vasco continua buscando
jogadores em toda a parte e
o ponteiro esquerdo Zé Car-
lcs, da Portuguesa carioca, é
um dos elementos em pauta,
estando bem encaminhados os
entendimentos para o seu em-
préstlmo no presente Torneio
Rio-São Paulo. Massinha re-
tornou com instruções para
quebrar a resistência dos diri-
Ktntes do Cruzeiro e conseguir

a sua transferência na base
de 15 milhões de cruzeiros.

O TREINO

Pela manhã, o Vasco trei-
nou em conjunto em duas
etapas. A primeira, de 40 ml-
nutos, terminou com a vitória
dor titulares sabre um time de
experiência pela contagem de
6 a 1, góls de Mário (2), Zè-
zinho, Lorico e Céiio e VáiftV-
mar para os derrotados. Na
segunda etapa, voltaram os
titulares a vencer por 1 a 0,
gol de Célio.

A equipe principal treinou
jcom a seguinte formação: —
Marcelo; Joel, Brito, Barbo-
zinha e Pereira: Maranhão
(Odimar) e Lorico; Zezinho
(Joãozinho), Mário, Célio (Zé-
•sinho) e Ramos.;

PRIMEIRA VEZ
No individual de ontem,

eom a duração de 45 minutos,
sob a direção de Ialdo Bar-
balho, o jogador Valmir —
emprestado pelo Corlntians —
féz sua primeira apresentação
entre os novos companheiros.
Trata-se de um gaúcho, com
30 anos de idade, e 10 de fu-
tebol paulista, atuando nas
quatro posições da zaga e,
eventualmente, como apoia-
dor. Dependendo do seu ren-
dimento no conjunto de hoje,
pederá estrear sábado. Por
outro lado, o goleiro Ubira-
jata, que fraturou o ante-bra-
ço direito no Peru, já retornou
acs treinos, afirmando sentir-
se fisicamente bem, entretan-
to só deseja reaparecer quan-
do apurar ao máximo a for-
ma. técnica, à fim de poder
disputar a posição em igual-
dade de condições com Aldo.

AMÉRICA
VAI TER
P. LEÃO

, O América vai enviar um
emissário a São Paulo, ain-
da esta semana, para tratar,
diretamente com o Palmei-
ras, sobre as condições do
empréstimo do centro-avante
Paulo Leão, tendo em vista
que o treinador Pinio con*
cordou em cedé-lo por um
ano.

Sílvio, da Portuguesa de
Desportos, também pretendi-
do e que não embarcou pa-
ra a Colômbia, será também
sondado, através dos diri-
gentes da Portuguesa, que
vêm ao Rio amanhã face ao
jogo de sábado, com o
Botafogo.

TREINO NORMAL

O América não treinou
com o Madureira, como es*
tava previsto. Houve um de-
sencontro e o time de Con-
selheiro Galvão não apare-
ceu em Teixeira de Castro.
O exercício foi mesmo entre
titulares e reservas, com du-
ração de 90 minutos, Ven*
ceram os titulares por 4 ten-
tos a zero,. marcando Carlos
Pedro, Uriel, Zezinho e Amo-
rim. O time principal apre-
sentou uma modificação
substancal: a volta de João
Carlos para meio-campo e o
aproveitamento de Amorim
como "ponta-de-lança". A
equipe principal treinou com
a seguinte formação: Ari;
Luciano, Flodoaldo, Leôni-
das e Itamar; Carlos Pedro
(Ronaldo) e João Carlos,
Uriel, Zezinho, Amorim e
Abel (Gilbert).

FLU VAI TER MESMO
ATAQUE NO SÁBADO

Fleitas Solich náo vai alterar o ataque do Flu-
minense para o jogo contra o Coríntians, pois o nú-
mero de atacantes que possui é reduzido e, sendo ai-
sim, nenhuma providência pode ser tomada. Nem
mesmo a deslocação de Joaquinzinho, posta em prá»
tica na partida contra o Santos no segundo tempo,
figura nas suas cogitações, porque, no seu entender,
o jogador gosta de atuar no meio-campo e o vem
fazendo de forma brilhante e sua volta à posição d«
ponta-de-lança, em caráter definitivo, poderia lht
provocar uma queda de produção.

Beto fêz ginástica inicialmente e, em seguida,
tomou parte no treino de "dois toques", não tendo
sentido o entorse no tornozelo esquerdo, segundo
afirmou o médico Waldir Luz, o que, vale dizer, está
assegurada a sua presença no "apronto", esta manhã,
em Álvaro Chaves.

"APRONTO" HOJE

O Fluminense treinará em
conjunto esta manhã, tendo
a atividade dos jogadores,
ontem, constado de exerci-
cios de ginástica e, poste-
riormente, treino de dois to-
quês, com a presença de to-
dos, inclusive o extrema Be-
to que, devido ao entorse so-
frido no tornozelo esquerdo,
esteve afastado dos exerci-
cios.

A participação de Beto, no"apronto", será a novidade,
tendo em vista o parecer do
médico Waldir Luz, que on-
tem o considerou em bom
estado físico. Entretanto, é
pouco provável sua escala-
ção para o jogo contra o Co»
rlntians, uma vez que, abor-
dado sobre o assunto, Fleitas
Solich declarou não estar o
jogador em plena forma, ra-
zão por que só em última
instância êle poderá entrar
cm ação.

Muito embora o ataque ti-
vesse ratificado, nos dois
primeiros jogos do Rio-São
Paulo, a sua inoperância,
não será modificado para o
compromisso de domingo, no
Pacaembu. Fleitas Solich
argumenta que tem poucos
elementos para tentar .uma
nova formação, e sendo as-
sim, a ofensiva atuará com a
mesma constituição que en-
frehtou o Santos.
ORLANDO DESPEDIU-SE

O preparador fisico Or-

lando Moreira dirigiu narte
do individual do ontem, de
manhã, já que a fase final
ío. orientada por Fleitas So»
iich. Antes de encerrar sua
missão, Orlando Moreira
despediu-se dos jogadores
tricolores, uma vez que, de
agora em diante, passará a
dirigir o preparo lísico dos
jogadores convocados para a
formação do selecionado
brasileiro de amadores, que,
dentro em breve, disputará

,as .eliminatórias para os Jo-
gos Olímpicos de Tóquio.
Por conseguinte, desda on»
tem, Fleitas Solich passou I
acumular as funções de téc»
nico e preparador fisico.

BOTAFOGO
REFORÇA

A NATAÇÃO
As nadadoras Vera Forml*

ga e Ceei Mendes Gonçalves,
além de Gustavo Veloso, qu«
pertenciam ao Guanabara,
campeão carioca da última
temporada, assinaram ontem
pedido de transferência para
o Botafogo. Êste clube, que
na semana passada consegui*
ra Ricardo de Castro e Paulo
César Brasil, está organizan»
do uma equipe capaz de ga»
nhar o titulo êste ano.

OLÍMPICOS SEGUEM
MESMO COM OS 24

Mais para fazer um teste de que a sua organi-
zação está funcionando, do que para comunicar ai
últimF.s providências antes • do embarque de segunda-
feira para a concentração em Serra Negra, a comissão
que dirige o selecionado olímpico brasileiro reuniu
ontem à tarde os jogadores na CBD, não faltando
nenhum dos 24 convocados, o que afastou ?.s últimas
possibilidades de dispensa. que o Bangu estava ten-
tando para o zagueiro Fidelis. Na reunião, ficou esta-
belecido que os jogadores terão folga até domingo,
devendo se apresenta.* às 21 horas dêsse dia no Hotel
Paissandu, de onde sairão segunda-feira, de manhã,
para Serra Negra.

Somente, quando.receber, já
em Serra Negra, os resultados
dos exames médicos, que fo-
ram tão rigorosos como os que
vigoram para a seleção A, e
que a Comissão Técnica traça*
rá o programa de trelnamen*
to. A delegação ficará naque*
Ia cidade até o dia 10, regres*
sando ao Rio no dia seguinte.
Depois, embarcará para Fribur*
go ou Teresópolis, passando
no Rio os cinco últimos dias
antes da viagem para Lima,
onde começarão os jogos •U*
¦inatoriot»

ADVERTÊNCIA
O supervisor Ulmar Hargre*

aves voltou a falar aos joga*
dores sobre a questão da dis*
ciplina, que considera primor*
dial para o trabalho que a se-
leção vai realizar. Não irá
imediatamente a Serra Negra
com a delegação, que seguirá
chefiada pelo sr. Alfredo Cur*
velo. devendo apresentar-se no
final da próxima semana. Via*
jarão segunda-feira os 24 jo*
gadores, mais o técnico, pre*
parador-fisico, médico e mas*
Ugistá.


