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ACORDO DE DE SARMAMENTO

Genebra — (Dc János Lcne
correspondente do CORREIO DA MA-
MIA na Europa)— 0 ministro Araújo
Castro disse ontem em entrevista cm
Genebra que tanto a China Comunista
como as outras grandes potências que
não participam aos debates sobre o de-
.armamento deveriam fazer parte dc
um acordo geral para que o desarma-
mento mundial seja válido.

Araújo Castro disse também que
Pela paz

Ao apresentar suas despe-
ditlns ontem à Conferência
do Departamento, o chance-
ler Araújo Castro reiterou o
profundo interesse do gover-
no brasileiro pelo trabalho
da Conferência. Disse que o
fato dc ter de falar no mes-
mo dia, na Conferência do
Desarmamento c na do Co-
mércio, constitui uma coinci*
dência simbólica. "O desarma
mento c o progresso do mun-
do subdesenvolvido — decla-
rou Araújo Castro-— consti*
tucm as principais preocupa-
rôes do meu País. Estes as-
suntos estão vinculados e a
realização de um depende da
realização do outro".

O delegado inglês disse
que a tese brasileira dc su-
pressão gradual dos testes
subterrâneos é merecedora
ce atenta consideração, pois
apresenta boas perspectivas
dc acordo.

A seguir, Araújo Castro
deu entrevista a 65 jornalis-
tas no Palácio das Nações,
ocasião em que disse ser
,:ólentadora e construtiva" a
tese do delegado norte-ame-
ricano George Bali, "embora
limitada em seus objetivos".

O chanceler brasileiro dis-
ie lambem que a tese da
União Soviética loi interes-
sante, sobretudo quando sc
referiu às promessas relati-
vas ao aumento de suas im-
portações dos produtos tropi-
cais.

Lc Monde, Corriere delia

as propostas francesas na Conferência
dc Desenvolvimento e Comércio são
construtivas e interessantes, mas quosão necessárias maiores informações.
Quanto à política dos "seis" do MCE,
Araújo Castro declarou que o Brasil
se opõe a que esta política perturbe e
limite as exportações brasileiras, poiso objetivo é uma política comercial que
seja aceita por todos c não prejudiquea ninguém.

Ser» e II Messaf.ro referi*
ram-se ontem ao discurso dc
Araújo Castro na Conferência
do Desarmamento dizendo
que êle continha serias ad-
verténcias aos membros do
Clube Atômico.

Agricultura

O diretor-geral da FAO,
R. Sen, primeiro orador dc
ontem, lançou apelo a todos
os homens de Estado para
que adotem "decisões auda-
ciosas", indispensáveis para
resolver o problema do de-
senvolvimento econômico c
social em escala global. Sa-
lientou o "papel cruciante da
agricultura nos paises sub-
desenvolvidos", acrcsccntan-
do que o balanço das expor*
tações da maior parte deles
depende e dependerá, por
muito tempo, dos produtos
agrícolas.

O ministro da Economia
da Alemanha Ocidental, Sch-
muecker, declarou ante a
conferência que seu pais es-
tá disposto a conceder pre-
ferências e abrir mercados
às exportações de produtos
manufaturados e semiacaba-
dos dos paises em vias de dc-
senvolvimento. Manifestou,
também, seu apoio á tese de
Georges Bali, secretário de
Estado adjunto dos Estados
Unidos, segundo a qual o in-
centivo às inversões estran-
geiras é elemento indispensá-
vel para o desenvolvimento
dos paises em .ase de crês-
cimento.

Tese soviética

O delegado soviético à Con-
íerência Mundial de Comer-
cio e Desenvolvimento, Ni-
kita S. Patolichcv, pediu on-
tem aos 122 países represen-
tados em Genebra a criação
de uma Organização Mundial
de Comércio, "unificada c
universal", sob os auspícios
da ONU, e alirmou que a
União Soviética aumentará
suas compras dc produtos
manufaturados e semimanu-
faturados procedentes dos
paises em vias dc dcscnvol-
vimento.

Próxima sessão

A sessão da tarde da Con-
íerência Mundial do Comer-
cio terminou às 17h30m GMT
sendo seu fato marcante a
exposição da tese soviética,
segundo observadores. A
próxima sessão terá lugar na
próxima segunda-feira, às
9h30m GMT.

Desarmamento

A Grã-Bretanha apresen-
tou, ontem, à Conferência do
Desarmamento o primeiro
plano pormenorizado para
um sistema dc postos milita-
ícs dc observadores na Amé-
rica do Norte, Europa Oci-
dental, Europa Oriental c
Ásia Soviética, com o fim de
prevenir ataques dc surpre-
sa ou guerra acidental. (Pá*
gina 4).

TUDO CALMO EM BRASÍLIA
SAO PAULO E B. HORIZONTE

BRASÍLIA (Sucursal) — Desde as
20h de ontem, na Capital Federal, o
'ambiente é de aparente calma, depois
que os deputados Martins Rodrigues,
lider do PSD, e Henrique La Roque,
S.° secretário da Câmara, se comunica-

ram com setores militares locais e do
Rio, inteirando-se dos fatos que re-
percutiram no DF. Os meios políticos
consideram circunscritos os atos indis-
ciplinares de marinheiros e fuzileiros
navais, no Rio, e afastada a ameaça
de estado de sítio.

Às 221i, reunido com outros
membros da Frente Parlamen-
tar Nacionalista, o deputado
Neiva Moreira informava à re-
portagem que "poucos depu-
tados e dois ou três senado-
res permanecem em Brasilia,
mesmo assim aguardando via-
Sem para o Rio e seus Esta-
dos, hoje, aproveitando a Se-
mana Santa". Disse que não
acredita na possibilidade de
convocação do Congresso, na
Capital ou em outro lugar,
pois "isso não é competência
do presidente do Senado Fe-
deral".

Às 23b, procurado em suas
duas casas, em São Paulo, o
sr. Auro Moura Andrade
não foi encontrado. O telefo-
ne não atende e a imprensa
paulista também desconhece
seu destino. O sr. Ranieri
Mazzilli cancelou sua viagem
* Suiça. Está no Rio.

Alerta
S. PAULO (Sucursal) — Fe-

los acontecimentos no Sindica-
to dos Metalúrgicos no Rio,
envolvendo elementos da Ma-
rinha, as direções sindicais da
Baixada Santista e as Forças
Armadas sediadas em Santos,
São Vicente e Guarujá estão
em estado de alerta. O portode Santos trabalha normal-
mente. A siderúrgica de Piaça-
guera, a refinaria e as pètro-
químicas de Cubatão também.

Em São, Paulo, cidade e in-
terior reina completa calma.

Militares
No setor militar observa-se» mesma calma. A reporta-

gem visitou vários quartéis daAeronáutica, Exército e ForçaPública, em São Paulo, nadavendo de anormal.
0 comandante do II Exerci-'". gen. Amauri Kruel, estava

Jor? de São Paulo. Por ser
Wiin.ta._ir_ Santa, tambémnao houve expediente ontem,no QG. O mesmo ocorreu com* comissão naval em S. Pau-«. que não funcionou ontem.

Na Policia Civil o secretáriooa Segurança Pública infor-mou que todas as unidades sobsua direção estavam alerta, co-«o em qualquer outro dia.
Ordem

Belo horizonte isucur-.ai) — Noticias sóbre a agita-'•ao militar no Rio não pertur-™'?m o ambiente nas guar-"'ws do Exército, Aeronáu-
m e Policia Militar deste Es-

No quartel-general da 1 D4,
comando-geral da PM e na
base aérea de Belo Horizonte
é de absoluta normalidade a
movimentação das unidades
que fornecerão elementos parp.
a. procissão da Sexta-Felra
Santa na capital mineira.

Retrospecto
BRASÍLIA (Sucursal) — O

aim. Aldo Rabelo esteve reu-
nido com o gen. Nicolau Fico,
comandante da lia. Região
Militar e Guarnição de Brasi-
lia, ontem, analisando aspec-
tos da crise. Só a Marinha ob-
serva, desde as primeiras ho-
ras da tarde, rigorosa prontí-
dão. No Exército e AeronAuti-
ca só alguns setores foram
postos de sobreaviso, perma-
nécendo os demais em regime
de meia-prontidão.

Nos altos comandos milita-
res da Capital (gen. Nicolau
Fico, aim. Aldo Rabelo e brlg.
Pinto de Moura) a notícia da
exoneração do alm. Sílvio Mo-
ta foi recebida com manifes-
tações de elogio e solidarieda-
de ao demissionArio, que teria
"caído em defesa do princípio
hierárquico". A consideração
geral e a de que o alm. Mota
foi o min. que se preocupara,
inclusive, com a situação dos
marinheiros, em benefício dos
quais chegou a propor, recen-
temente, o aumento de seus
vencimentos.

Alfa
Na área Alfa, onde se ini-

ciou, em setembro, a rebelião
dos sargentos, estão de pron-
tidão, 300 fuzileiros navais,
sob o comando do capitão-ds-
corveta Ivan de Morais Rego.
E' tropa considerada de elite.
Não obstante, há vários ofi-
ciais, permanentemente, na
área e seu comando está em
constante contato com o alm.
Rabelo.

Estranheza
Causou estranheza entre a

oficialidade das três armas o
noticiário da RAdio Nacional
de Brasilia, emissora do go-
vêrno, que transmitiu noticias
referentes & crise na base dos
boletins informativos da RA-
dio Mayrink Veiga, que davam
o almirante Sílvio Mota como
demitido sem esclarecer que
êle se exonerara. A prisão do
alm. Aragão ou sua custódia
pelo ministro da Justiça e a
nomeação do aim. Luiz Felipe
Sinay para o Comando do
Corpo de, Fuzileiros não tive*
tam, aqui, maior repercussão.

Calma
O aim. Aldo Rebelo fêz de-

clarações á reportagem, afir- ,
mando que tem perfeito con-
trôle da situação, que c de ab-
soluta calma, "endo a crise se
circunscrito à Guanabara. Sa-
be que chegou a Brasília o
sarg. Joel, um dos rebeldes de
setembro, com papeleta de per-
missão do alm. Aragão, mas
garante que éle nada conse-
guirá, mesmo que o tente, na.
Capital da República.

— Para, confirmar a calma
reinante em Brasilia — de-
clarou — os oficiais de pronti-
dão assistiram a uma sessão
de cinema, fazendo questão de
frisar que o filme não foi "O
Couraçado Potemkin",pnis és-
te — disse o alm. Rebelo, em
tom de blague, "jâ não ílu-
tua",

Nota
Foi a seguinte a nota oficial

.xpedida ontem sóbre os acon-
tecinientos na Guanabara, pe-lo gabinete do Ministro da
Marinha, última, portanto,
antes da exoneração do alm.
Silvio Mota: "Uma minoria de
militares, cerca de 600 homens,
entre marinheiros e fuzileiros,
encontra-se, desde ontem a,
noite, em atitude de franca
indisciplina, em sessão perma-
nente na sede do Sindicato
dos Metalúrgicos, no Rio de
Janeiro. Alegam falsas teses,
ja superadas, de perseguições,
que não são os propósitos de
i;ossa progressista Marinha de
Guerra. O Ministério da Ma-
rinha nega formalmente tais
alegações, de ficção revolucio-
nária, produto de passionalis-
n,o poiltico que não deve pre-
dominar no militar. O mirils-
tro Silvio Mota tem prestigia-
do, conforme féz público, a
tese reformista do sr. presi-
dente João Goulart. Tem sido
chefe humano, paciente, enér-
Cico, porém inflexível na ma-
nütehçãò da disciplina mia-
tar. As medidas e planos vêm
sendo feitos visando ao aper-
fcíçoamento da instrução s
condições de conforto, o que
a imensa maioria ou quase
totalidade de marinheiros re-
conhece. Trata-se de tentati-
va de subversão e indisciplina
que será coibida de acordo
com a lei e com as diretrizes
do Governo. Tropa legal de
fuzileiros foi enviada ao local
des acontecimentos, para o
restabelecimento da ordem. A
situação da Marinha em Bra-
sília é completamente normal,
cada militar empenhado no
cumprimento de sua tarefa
militar."

EUNE MINISTÉRIO
Humildade na Catedral
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Como exemplo da hu-
mildade dc Cristo, que na
última Ceia, Quinta-Fei-
ra Santa, lavou e beijou
os pés dos doze discípu-
los, repetiu-se ontem, às
I6h, na Catedral Metro-
pclitana do Rio — como

em todo o mundo cato-
//co — o Lavo-Pés. Foi
oficiante o cardeal-arce-
bispo, d. Jayme de Bar-
ros Câmara, que banhou,
enxugou e beijou os pés
de doze seminaristas, sim-
balizando o ato cristão.

Pela tradição, na Capela
Clementina, o Papa ceie-
bra a cerimônia com-doze
sacerdotes pobres, levan-
do-os depois à Basílica de
São Paulo, onde os serve
à mesa e lhes dá donati-
yos. No Áustria, Baviera

e Espanha os soberanos
participavam das come-
morações e, na mesma
Catedral do Rio, nas so-
lenidades da Semana San-
ta, o Imperador Pedro II
também lavava e beijava
os pés de doze pobres.

LIBERDADE

Os a v i a ti ores
nor te-americanos
presos na Alemã*
nha Oriental des*
de o dia 10 íilti*
mo, q ii a n cl o o
avião cm que via*
javain foi derruba-
do pelos eomunis-
tas, serão postos
em liberdade hoje.
O anúncio, em co*
ráter oficial, é de
porta-voz da Casa
Branca.

LEITE

A Confederação
Rural Brasileira,
através de sua Co*
missão de Pecuá*
ria Leiteira, enviou
ontem relatório à
SUNAB, solicitai.*
do a imediata ele*
vação do preço do
leite para aproxi-
niadamente CrS • •
170,00 o litro. —
(Pág. 7)

Coreanos
contra

o Japão
Seul (AP-FP-CM) — Ses*

senta mil estudantes sul-co-
reanos desafiaram a Policia
e desfilaram, ontem, pelas
ruas de 12 cidades, no ter-
ceiro dia de protesto contra
as negociações entre o go-
vérno do presidente Park
Chung Hee e o Japão, visan-
do à normalização, das re-
lações entre os dois paises.

Do seu palácio cercado
por forte aparato bélico, o
presidente acusou, em dis-
curso por rádio, os estudan-
tes de fazerem o jogo de
agitadores comunistas, rea-
firmando que manterá os en-
tendimentos até obter um
acordo com o Japão, pais
que ocupou a Coréia durante
36 anos, até o fim da se-
gunda guerra mundial.

APELO DRAMÁTICO

Enquanto 30 mil estudan-
tes marchavam pelas ruas
centrais de Seul e outros 30
mil por 11 cidades coreanas,
o presidente Chung Hee Ha
mensagem fazendo apelo
dramático no sentido de que
os manifestantes se abstives-
sem das passeatas e desor-
dens.

A polícia proibiu mani-
.estações noturnas e os -b-
servadores admitem que as
agitações dos três últimos
dias revivem o clima de
1960, quando o presidente
Syngman Rhee foi derruba-
do. Embora não se tenha
registrado ontem nenhum
ferido, o balanço dos dois
primeiros dias indicam que
se eleva a quase cem o .iú-
mero de jovens hospitaliza-
dos, em conseqüência das
manifestações.

j>)

Paulo VI
na cerimônia
do lava-pés

Roma e Vaticano (AP-FP-
CM) — O Papa Paulo VI na
Basílica dc São João de La-
trâo, que é a igreja do Pa-
pa como bispo de Roma,
ajoelhou-se ontem com uma
bacia e uma toalha nas mãos
e lavou os pés de 13 semi-
naristas latino-americanos,
repetindo assim a humildade
de Cristo diante de seus
apóstolos na cerimônia de"lava-pés" realizada há qua-
se dois mil anos na véspera
da cruciíicação do Filho de
Deus feito homem.

A cerimônia assinala o co-
meço do período final de três
dias de penitência antes da
ressurreição da Páscoa.

Os 13 seminaristas do Co-
légio Pio Latino-Americano,
de Roma, sentaram-se perto
do altar onde o Papa rezou
missa. Tiraram os sapatos
para permitir que Paulo VI
realizasse o simbólico ritual
de purificação, tal como Cris-
to o havia feito com os após-
tolos. O Papa despejou água
de um jarro de ouro sobre
os pés dos seminaristas em
uma bacia dc ouro, enxu-
gando-os com uma toalha
para cumprir o ritual.

No sermão que pronunciou
durante a missa Paulo VI
disse que enviava saudações
cordiais de Páscoa ao pa-
triarca ortodoxo de Constan-
tinopla, Athenágoras, e aos
outros patriarcas que o sau-
daram com alegria na sua
histórica peregrinação àTer-
ra Santa, de 4 a 6 de ja-
neiro último. O Papa es-
tendeu também suas saúda-
ções de Páscoa aos anglica-
nos, protestantes, muçulma-
nos e judeus. Paulo VI se
comprometeu a prosseguir
com o Concilio Ecumênico
até conseguir "um fim fc-
liz". Lembrou que o objc-
tivo do Concilio é a unida-
de cristã.

H

Castelo
Branco será
exonerado

O general Humberto Alen-
car de Castelo Branco será
exonerado da Chefia do Esta-
do-Maior do Exército, por de-
terminação do presidente da
República. Para substitui-lo
deverá ser nomeado o general
Aurélio de Lira Tavares ou o
general Benjamin Rodrigues
Galhardo.

Se confirmado o nome do
general Galhardo, três são os
nomes mais cogitados para o
comando do III Exército: os
dos genrais Emílio Maurell Fi-
lho, Ladário Pereira .Teles e
Silvino Castor da Nóbrega. O

general Castelo Branco, como
noticiamos, ontem, enviou do-
cumento reservado } aos gene-
rais que lhe são subordinados,
no qual tece apreciações só-
bre o momento político nacio-
nai.

Embora o documento venha
sendo mantido sob o mas ab-
soluto sigilo, informou-se on-
tem no Ministério que o gene-
ral Jair Dantas.R"ibeiro — que
convalesce de .'intervenção ci-
rúrgica, estando proibido pelos
médicos de ler jornais, ouvir
rádio, etc. — mandou que lhe
fosse apresentada uma cópia
do documento. Após lê-la. o
ministro da Guerra demons-
trou • contrariedade e deu ins-
truções reservadas ao chefe de
seu Gabinete.

O comandante do Colégio
Militar do Rio de Janeiro, ge-
neral Dulcidio do Espirito San-
to Cardoso, disse ao receber
a cópia do documenot: "Não
cumpri, não cumpro e não
cumprirei o que está neste do-
cumento, pois sou amigo do
general Jair, que ainda não
tem conhecimento do mesmo".

A partir das 22h
.'.Oni de ontem lodo o
Ministério cstuvu reu*
nido nn Palácio das
Laranjeira., aguardai.*
do o presidente JoSo
Goulart, paru delibe»
rações a respeito da
crise snrgidu na Mari»
nlia dc Guerra. Ao
mesmo tempo já M
veri fica vu prontidão
geral nus Forcas Ar*
modas c conicçaruiu •
circular rumores de

que seria decretado
eslado dc sitio no Pai*

O alniiranlado por
sou vez esteve reuni*
do na noite passada»
no Ministério da Mu*
rinha. Ameaçava re*
iiunciar sc o ministro
Sílvio Mota, que tam*
bém estava dcniissio*
nário, tivesse seu pe*
dido d e exoneração
aceito. Todavia a to*
licitação do ministro,
pedindo demissão do
posto, f o i recusada
pelo chefe da Casa Ci*
vil, que a pediu por
escrito. O emissário
do almirante Sílvio
Mota transmitiu-lhe as
palavras do chefe dn
Casa Civil. O almiran-
le Sílvio Mota compa*
receu à noite à reu*
nião dos ministros nas
Laranjeiras.

ARAGÃO

O almirante Ara*
gão, também demis*
sionário, após parla*
mcnlar, onlem, com
os marinheiros e fuzi*
leiros navais que se
encontram no Palácio
dos Metalúrgicos, de*
cidiu enviar para o lo*
cnl um choque de fu*
zileiros. O choque li*
nha por fim maulcr a
ordem. Trinta dos
elementos d a força
dc policiamento, toda*
via, passaram a en*
grossar o movimento
dos marinheiros. O
almirante considerai.*
do o fato como insn*
bordinação, apresen*
lou sua exoneração do
posto e desapareceu.
O almirante Wash*
inglon Braga, indica*
do para substituir o
almirante Aragão, re*
ousou. Foi igualmen*
lc demitido dc suas
funções. Assumiu a
chefia do Corpo de
Fuzileiros Navais o
alm. Luís Felipe Sinay.

MAZZILLI

O deputado Ranie*
ri Mazzilli às 23h no
Rio declarava não ter
recebido ainda nei.hu*
ma consulta a respei*
to de um provável es*
tado dc sítio. Disse
estar de "plantão cm
casa". Admite sua cha*
mada após a reunião
ministerial.

Preço desta
edição

Cr$ 30,00
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ACORDO DE DESARMAMENTO

Genebra — (De János Lens
nrrcspondcnte do CORREIO DA MA-
NHA na Europa) — O ministro Araújo
Castro disse ontem em entrevista cm
Genebra que tanto a China Comunista
como as outras grandes potências que
não participam dos debates sobre o de-
sarmamento deveriam fazer parte dc
uni acordo geral para que o desarma-
mento mundial seja válido.

Araújo Castro disse também que
Pela paz

Ao apresentar suas despe-
didas ontem à Conferência
do Departamento, o chance-
ler Araújo Castro reiterou o
profundo interesse do gover-
no brasileiro pelo trabalho
ria Conferência. Disse que o
fato de ter dc falar no mes-
mo dia, na Conferência do
Desarmamento c na do Co-
ir.ércio, constitui uma coinci-
dencia simbólica. "O desarma
mento c o progresso do mun-
do subdesenvolvido — decla-
rou Araújo Castro — consti-
tucm as principais preocupa-
ções do meu Pais. Estes as-
suntos estão vinculados c a
realização de um depende da
realização do outro".

O delegado inglês disse
que a tese brasileira dc su-
pressão gradual dos testes
subterrâneos c merecedora
de atenta consideração, pois
apresenta boas perspectivas
de acordo.

A seguir, Araújo Castro
deu entrevista a 65 jornalis-
tis no Palácio das Nações,
i.casião cm que disse ser
'«tentadora e construtiva" a
t-se do delegado norte-ome-
r cano George Bali. "embora

initada em seus objetivos".
O chanceler brasileiro dis-

-,e também que a tese da
União Soviética íoi interes-
jante, sobretudo quando se
referiu às promessas rclati-
vas ao aumento de suas im-
portações dos produtos tropi-
cais.

Lc Monde, Corriere delia

as propostas francesas na Conferência
dc Desenvolvimento e Comércio são
construtivas c interessantes, mas quosão necessárias maiores informações.
Quanto à politica dos "seis" do MCE.
Araújo Castro declarou que o Brasil
se opõe a que esta politica perturbe c
limite as exportações brasileiras, poiso objetivo é uma politica comercial queseja aceita por todos e não prejudiquea ninguém.

Ser» e II Meisaccro referi-
ram-so ontem ao discurso de
Araújo Castro na Conferência
do Desarmamento dizendo
que éle continha sérias ad-
vcrlcneias aos membros do
Clube Atômico.

Agricultura

O dirctor-goral da KAO.
H. Sen, primeiro orador dc
ontem, lançou apelo a todos
os homens dc Estado para
que adotem "decisões auda-
ciosas", indispensáveis para
resolver o problema do dc-
senvolvimento econômico e
social em escala global. Sa-
lientou o "papel cruciante da
agricultura nos paises sub-
desenvolvidos", acrescontan-
do que o balanço das expor-
tações da maior parte délcs
depende c dependerá, por
muito tempo, dos produtos
agrícolas.

O ministro da Economia
da Alemanha Ocidental. Sch-
mucckcr, declarou ante a
conferência que seu pais es-
tá disposto a conceder pre-
ferências c abrir mercados
ás exportações de produtos
manufaturados c semiacaba-
dos dos paises em vias de de-
senvolvimento. Manifestou,
também, seu apoio à tese dc
Gcorges Bali, secretário dc
Estado adjunto dos Estados
Unidos, segundo a qual o in-
centivo às inversões estran-
geiras é elemento indispensá-
vei para o desenvolvimento
dos países cm fase de cres-
cimento.

Tese soviética

O delegado soviético à Con*
ferencia Mundial dc Comer*
cio e Desenvolvimento, Ni-
kita S. Patolichcv, pediu on-
tem aos 122 paises represen-
tados cm Genebra a criação
dc uma Organização Mundial
de Comércio, "unificada e
universal", sob os auspícios
da ONU, c afirmou que a
União Soviética aumentará
suas compras dc produtos
manufaturados c semimanu-
faturados procedentes dos
paises em vias dc dcsenvol-
vimento.

Próxima sessão

A sessão da tarde da Con-
lerència Mundial do Comer-
cio terminou às 17h30m GMT
sendo seu fato marcante a
exposição da tese soviética,
segundo observadores. A
próxima sessão terá lugar na
próxima segunda-feira, às
9h30m GMT.

Desarmamento

A Grã-Bretanha apresen-
tou, ontem, à Conferência do
Desarmamento o primeiro
plano pormenorizado para
um sistema de postos milita-
les de observadores na Amé-
rica do Norte, Europa Oci-
dental. Europa Oriental e
Ásia Soviética, com o fim de
prevenir ataques de surprè-
sa ou guerra acidental. (Pá-
gina 4).

TUDO CALMO EM BRASÍLIA
SAO PAULO E B. HORIZONTE

BRASÍLIA (Sucursal) — Desde as
20h de ontem, na Capital Federal, o
•ambiente é de aparente calma, depois
que os deputados Martins Rodrigues,
lider do PSD, e Henrique La Roque,
3.° secretário da Câmara, se comunica-

ram com setores militares locais e do
Rio, inteirando-se dos fatos que re-
percutiram no DF. Os :ieios políticosconsideram circunscritos os atos indis-
ciplinares de marinheiros e fuzileiros
navais, no Rio, e afastada a ameaça
de estado de sítio.

As 22h, reunido com outros
membros da Frente Parlamcn-
tar Nacionalista, o deputado
Neiva Moreira informava â re-
portagem que "poucos depu-
tados e dois ou três senado-
res permanecem em Brasília,
mesmo assim aguardando via-
gem para o Rio e seus Esta-
dos, hoje, aproveitando a Se-
mana Santa". Disse que não
acredita na possibilidade de
convocação do Congresso, na
Capital ou em outro lugar,
pois "isso não é competência
do presidente do Senado Fe-
deral".

As 23h, procurado em suas
duas casas, em São Paulo, o
sr. Auro Moura Andrade
não foi encontrado. O telefo-
ne nâo atende e a imprensa
paulista também desconhece
seu destino. O sr. Ranieri
Mazzilü cancelou sua viagem
* Suiça. Está no Rio.

Alerta
S. PAULO (Sucursal) — Pe-

ios acontecimentos no Sindica-
to dos Metalúrgicos no Rio,
envolvendo elementos da Ma-
rinha, as direções sindicais da
Baixada Santista e as Forças
Armadas sediadas em Santos,
São Vicente e Guarujá estão
«m estado de alerta. O portode Santos trabalha normal-
mente. A siderúrgica de Piaça-
tuera, a refinaria e as petro-
químicas de Cubatão também.

Em São Paulo, cidade e in-
terior reina completa calma.

Militares
No setor militar observa-se

a mesma calma. A reporta-
S«m visitou vários quartéis daAeronáutica, Exército e Fón.-aPública, em São Paulo, nadavendo de anormal.

O comandante do II Exerci-to, gen. Amauri Kruel, estava
Jora de São Paulo. Por ser«Winta-Felra Santa, tambémnao houve expediente ontem,no QG. O mesmo ocorreu com«¦ comissão naval em S. Pau-«>i o.ue não funcionou ontem.

Na Policia Civil o secretárioo» Segurança Pública infor-mou que todas as unidades sob™a direção estavam alerta, co-«™ em qualquer outro dia.
Ordem

BEèO-HQh,izÕ¥teTsÚcu:'-
fali - Noticias sobre a agita-<:ao militar no Rio não pertur-
param a ambiente nas guar-'içêes do Exercito, Aeronáu-Me» « Policia Militar deste Es-meio,

No quartel-general da 1 D4,
comando-geral da PM e na
base aérea de Belo Horizonte
é de absoluta normalidade a
movimentação das unidades
que fornecerão elementos para
a procissão da Sexta-Feira
Santa na capital mineira.

Retrospecto
BRASÍLIA (Sucursal) — O

alm. Aldo Rabelo esteve reu-
nido com o gen, Nicolau Fico,
comandante da lia. Região
Militar e Guarnição de Brasi-
lia, ontem, analisando aspec-
tos da crise. Só a Marinha ob-
serva, desde as primeiras ho-
ras da tarde, rigorosa pronti-
dão. No Exército e Aeronúuti-
ca só alguns setores foram
postos de sobreaviso, perma-
necendo os demais em regime
de meia-prontidão.

Nos altos comandos milita-
res da Capital (gen. Nicolau
Fico, alm. Aldo Rabelo e brig.
Pinto de Moura) a noticia da
exoneração do alm. Sílvio Mo-
ta foi recebida com manifes-
tações de elogio e solidarieda-
de ao demissionário, que teria"caído em defesa do princípio
hierárquico". A consideração
geral e a de que o alm. Mota
foi o min. que se preocupara,
inclusive, com a situação dos
marinheiros, em benefício dos
quais chegou a propor, recen-
temente, o aumento de seus
vencimentos.

Alfa
Na ãrea Alfa, onde se ini-

ciou, em setembro, a rebelião
dos sargentos, estão de pron-
tidão, 300 fuzileiros navais,
sob o comando do capita o-de-
corveta Ivan de Morais Rego.
E' tropa considerada de elite.
Não obstante, há vários ofi-
ciais, permanentemente, na
área e seu comando está em
constante contato com o alm.
Rabelo.

Estranheza
Causou estranheza entre a

oficialidade das três armas o
noticiário da Rftdio Nacional
de Brasília, emissora do go-
vêrno, que transmitiu notícias
referentes à crise na base dos
boletins informativos da Rfi-
dio Mayrink Veiga, que davam
o almirante Silvio M9t.a_r.0mo
demitido senr esclarecer que
êle se exonerara. A prisão do
alm. Aragão ou sua custódia
pelo ministro da Justiça e a
nomeação do alm. Luiz Felipe
Sinay para o Comando do
Corpo de Fuzileiros não tive-
ram, aqui, maior repercussão.

Calma
O alm. Aldo Rebelo fêz de-

clarações ã reportagem, afir-
mando que tem perfeito com-
tróle da situação, que é de ab-
soluta calma, tendo a crise se
circiliscrito à Guanabara. Sa-
be que chegou a Brasília o
sarg. Joel, um dos rebeldes de
setembro, com papeleta de per-missão do alm. Aragão, mas
garante que êle nada conse-
guirá, mesmo que o tente, na
Capital da República.

— Para confirmar a calma
reinante em Brasília — de-
clarou — os oficiais de pronti-
dão assistiram a uma sessão
de cinema, fazendo questão de
frisar que o filme não foi "O
Couraçado Potemkin",poisei-
te — disse o alm. Rebelo, em
tom de blague, "já não flu-
tua".

Nota
Foi a seguinte a nota oticial

f xpedida ontem sobre os acon-
tecimentos na Guanabara, pe-lo gabinete do Ministro da
Marinha, última, portanto,antes da exoneração do alm.
Silvio Mota: "Uma minoria de
militares, cerca de 600 homens,
entre marinheiros e fuzileiros,
encontra-se, desde ontem á
noite, em atitude de franca
indisciplina, em sessão perma-nente na sede do Sindicato
dos Metalúrgicos, 110 Rio de
Janeiro. Alegam falsas teses,
Já superadas, de perseguições,
que não são os propósitos de
nossa, progressista Marinha de
Guerra. O Ministério da Ma-
tinha nega formalmente tais
alegações, de ficção revolucio-
nária, produto dc passionalis-
n.o político que não deve pre-
dominar no militar. O minis-
tro Sílvio Mota tem prestigia-
do, conforme fêz público, a
teie reformista do sr. presi-
dente João Goulart. Tem sido
chefe humano, paciente, enér-
gico, porém inflexível na ma-
nutencão da disciplina mia-
tar. As medidas e planos vém
sendo feitos visando ao aper-
feiçoamento da instrução e
condições de conforto, o que
a imensa maioria ou quase
totalidade de marinheiros re-
conhece. Trata-se de tentati-
va de subversão e Indisciplina
que será coibida de_.acòKki-
com a le! e cora' âs"diretrizes
do Governo. Tropa legal de
fuzileiros foi enviada ao l^cal
dos acontecimentos, para o
restabelecimento da ordem. A
situação da Marinha em Bra-
aflia é completamente normal,
cada militar empenhado no
cumprimento de sua tarefa
militar."

Humildade na Catedral
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Como exemplo dc iv-
mildade dc Cristo, que na
última Ceia, Quinta-Fei-
ra Santa, lavou c beijou
os pés dos doze discipu-
los, repetiu-se ontem, às
16h, na Catedral Metro-
politana do Rio — como

cm iodo o mundo cato-
//co — o Lava-Pés. Foi
aliciante o eardeal-arce-
bispo, d. Jayme de Bar-
ros Câmara, que banhou,
enxugou e be//*ou os pés
de doze seminaristas, sim-
balizando o ato cristão.

Pela tradição, na Capela
Clementina, o Papa ceie-
bra a cerimônia com doze
sacerdotes pobres, levan-
c/o-os depois à Basílica de
São Paulo, onde os serve
à mesa e lhes dá donati-
vos. Na Áustria, Baviera

e Espanha os soberanos
participavam das come-
morações e, na mesma
Catedral do Rio, nas so-
lenidades da Semana San-
ta, o Imperador Pedro II
também lavava e beijava
os pés de doze pobres.

Coreanos
contra

o Japão
Seul (AP-FP-CM) — Ses-

senta mil estudantes sul-co-
reanos desafiaram a Polícia
e desfilaram, ontem, pelas
ruas de 12 cidades, no ter-
ceiro dia dc protesto contra
as negociações entre o go-
vérno do presidente Park
Chung Hee c o Japão, visan-
do à normulização das re-
lações entre os dois paises.

Do seu palácio cercado
por forte aparato bélico, o
presidente acusou, em dis-
curso por rádio, os estudan-
tes de fazerem o jogo de
agitadores comunistas, rea-
firmando que manterá os en-
tendimentos até obter um
acordo com o Japão, país
que ocupou a Coréia durante
36 anos, até o fim da se-
gunda guerra mundial.

APELO DRAMÁTICO

Enquanto 30 mil estudan-
les marchavam pelas ruas
centrais de Seul o outros 30
mil por 11 cidades coreanas,
o presidente Chung Hee Ha
mensagem fazendo a P é 1 o
dramático no sentido de que
os manifestantes so abstives-
sem das passeatas e desor-
dens.

A polícia proibiu mani-
festações noturnas e os ib-
servadores admitem que as
agitações dos três . _últimf__.—dlãs""~revivem o clima de
1960, quando o presidente
Syngman Rhee foi derruba-
do. Embora não se tenha
registrado ontem nenhum
ferido, o balanço dos dois
primeiros dias indicam que
se eleva a quase cem o .iú-
mero de jovens hospitaliza-
dos, em conseqüência das
manifestações.

Paulo VI
na cerimônia
do lava-pés

Roma e Vaticano (AP-FP-
CM) — O Papa Paulo VI na
Basílica de São João de La-
Irão, que é a igreja do Pa-
pa como bispo de Roma.
ajoelhou-se ontem com uma
bacia e uma toalha nas mãos
e lavou os pés de 13 semi-
naristas latino-americanos,
repetindo assim a humildade
de Cristo diante de seus
apóstolos na cerimônia de"lava-pés" realizada há qua-
se dois mil anos na véspera
da crucificação do Filho de
Deus feito homem.

A cerimônia assinala o co-
mèço do período final de três
dias de penitência antes da
ressurreição da Páscoa.

Os 13 seminaristas do Co-
légio Pio Latino-Americano,
de Roma. sentaram-se perto
do altar onde o Papa rezou
missa. Tiraram os sapatos
para permitir que Paulo VI
realizasse o simbólico ritual
de purificação, tal como Cris-
to o havia feito com os após-
tolos. O Papa despejou água
de um jarro de ouro sobre
os pés dos seminaristas em
uma bacia de ouro, enxu-
gando-os com uma toalha
para cumprir o ritual.

No sermão que pronunciou
durante a missa Paulo VI
disse que enviava saudações
cordiais de Páscoa ao pa-
triarca ortodoxo de Constan-
tinopla, Athenágoras, e aos
outros patriarcas que o sau-
daram com alegria na sua
histórica peregrinação à Ter-

-xa-SajJa^-de .4 a 6 âe ja-
neiro último. O Papa es-
tendeu também suas saúda-
ções de Páscoa aos anglica-
nos, protestantes, muçulma-
nos e judeus. Paulo VI se
comprometeu a prosseguir
com o Concilio Ecumênico
até conseguir "um fim fe-
liz". Lembrou que o obje-
livo do Concilio é a unida-
dc cristã.

Castelo
Branco será
exonerado

O general Humberto Alen-
car de Castelo Branco será
exonerado da Chefia do Esta-
do-Maior do Exército, por de-
terminação do presidente da
República. Para substitui-lo
deverá ser nomeado o gener_l
Aurélio de Lira Tavares ou o
general Benjamin Rodrigues
Galhardo.

Se confirmado o nome do
general Galhardo, três são os
nomes mais cogitados para o
comando do III Exército: os
dos genrais Emílio Maurell Fi-
lho, Ladário Pereira Teles e
Silvino Castor da Nóbrega. O
general Castelo Branco, como
noticiamos, ontem, enviou do-
cumento reservado aos gene-
rais que lhe são subordinados,
no qual tece apreciações só-
bre o momento político nacio-
nal.

Embora o documento venha
sendo mantido sob o mas ab-
soluto sigilo, Informou-se on-
tem no Ministério que o gene-
ral Jair Dantas Ribeiro — que
convalesce- de intervenção ci-
rúrglca, estando proibido pelos
médicos de ler jornais, ouvir
rádio, etc. — mandou que lhe
fosse apresentada uma cópia
do documento. Após lê-la. o
ministro da Guerra demons-
trou contrariedade e deu ins-
truções reservadas ao chefe de~seti - Gabmeter " " ""¦""¦¦

O comandante do Colégio
Militar do Rio de Janeiro, ge-
neral Dulcídio do Espirito San-
to Cardoso, disse ao receber
a cópia do documenot: "Não
cumpri, náo cumpro e. não
cumprirei o que está neste do-
cumènto, pois sou amigo do
general Jair, que ainda não
tem conhecimento do mesmo".

Exército
prenderá

sublevados
O Exército, por deter-

minação do presidente
da República, ocupará,
imediatamente, a - sede
do Sindicato dos Meta-
lúrgicos, a fim de pren-
der os marinheiros re-
betados, que serão con-
duzidos para os quar-
téis do Ministério da
Guerra. No setor sindi-
cai. dirigentes do CGT
após reunirem-se com o
ministro do Trabalho,
sr. Amauri Silva, deci-
diram não promover a
greve que se anunciava
para hoje. O ministro
da Marinha, almirante
Sílvio Mota, conferen-
ciou durante várias ho-
ras com o chefe do Go-
vérno sobre a situação
da Marinha, nada trans-
pirando a respeito do
seu anunciado pedido
de demissão. O almiran-
te Cândido Aragáo, que
solicitou exoneração do
Comando Geral do Cor-
po de Fuzileiros Navais,
náo teve ordem de pri-
são, conforme se anui)-
ciara. O ministro Abe-
lardo Jurema declarou
ao Correio da Manhã
que o Governo jamais
cogitou de pedir ao Con-

- gresso o estado tre~sitiõ,
estando preocupado, no
momento, em manter a
disciplina e a hierarquia
nas Forças Armadas c
a tranqüilidade do Pais.

A partir da» 22b
.'iOm (le ontem todo •
Ministério estava rea*
nido 110 Palácio dat
Laranjeiras, para deli*
Iterações a respeito da
crise surgida na Marl»
11 li a de Guerra. O sr»
João Goulart, alertada
sobre os acoulccimca*
los na área militar*,
viajou dc Porto Ata»
pri', chegando ao Ga*
leão a Oh 54m, ra*
mando iiiicdiatanienta
para o Palácio. Veia
acompanhado do cha*
fe da Caga Militar, ga*
neral Assis Brasil. Aa
mesmo tempo já M
verificava prontidãa
geral nas Forças Al»
madas c começaram a
circular rumores da
que seria decretada
estado «lc sítio 110 País*

O almirantado por
sua ve/. esteve reuni»
do na noite passada»
no Ministério da Ma*
rinha. Ameaçava re*
uuiiciar se o ministra
Sílvio Mota, que tara*
bém eslava dcinissio*
nário, tivesse seu pe*
dido d e exoneração
aceito. Todavia a eo*
licitação do ministro*
pedindo demissão d©
posto, f o i recusada
pelo chefe da Casa Ci*
vil, que a pediu por
escrito. O emissário
do almirante Silvio
Mota transmitiu-lhe »n
palavras do chefe da
Casa Civil. O almiran*
te Sílvio Mota compa*
receu à noite à reu*
nião dos ministros nas
Laranjeiras.

ARAGÃO

O almirante Ara*
gão, também demit*
sionário, após parla*
inentar, ontem, coin
os marinheiros e fuzi*-
leiros navais que se
encontram 110 Palácio
dos Metalúrgicos, de*
cidiu enviar para o lo*
cal um choque de fu*
zileiros. O choque ti*
nha por fim manter •
ordem. Trinta doa
elementos d a força
de policiamento, toda*
via, passaram a en*
grossar o movimento
dos marinheiros. O
almirante considerai»*
do o fato como insu»
bordinação, apresen*
tou sua exoneração do
posto c desapareceu.
O almirante Wash*
iiiglon Braga, indica*
do para substituir o
almirante Aragão, re*
ciisou. Foi igualmcn*
te demitido de, suas
funções. Assumiu a
chefia do Corpo de
Fuzileiros Navais o
alm. Luís Felipe Sinay*

MAZZILLI

O deputado Ranie»
ri Mazzilli às 23h no
Rio declarava não ter
recebido ainda neuhu*
ma consulta a respei-
lo dc um provável es*

.tado de sítio. Disse
estar dc "plantão em
casa".

Preço desta
edição

Cr$ 30,00
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PROCISSÃO DO SENHOR ADEMAR ADIA NOVAMENTE
MORTO SAI ESTA NOITE mudança no secretariado

Cnm o» templos repletos do fiéis prosseguem ns
eolenldndcs dn Semana Santa. As (Ih dc hoje, na
Catedral, será entoado o Canto dns Mntinns o Lnudos.
A aoleno nçáo litúrcica comemnrntlvn dn paixão o

_mort#-do-Senhorr-«erA-oficindn-Ü!r-tSlTn3or~míffl!r(S~
nhor Jofin D'Aviln, cnm sermão do cardeal d. Jnimo
».Amara. As 20h, haverá a procissão do Senhor Morto,
com prcgnçfio do monsenhor Benedito Marinho,

As 9h de ontem (oi celebrada na Catedral Metro-
pnlitana mista pontificinl da sagração dos santos
óleos, pelo cardeal d, Jaime dc Barros Cámnrn. As 17h
realizou-se a solene missa dn Ceia do Senhor, com
lava-pés, procissão do Santisimo e desnudação dos
nltarei.

SOLIDARIEDADE AOS
MARUJOS_REBELDES

SOLENIDADES

Aminhl, a partir das 22,30
Itoras, Mito realizadas as so-
lenldadei da bênção do fogo,
canto do proeénlo pascal, can-
to du profecias, canto das
ladainhas, bínçilo da pia ba-
tlamal, renovação das promes-
«¦ do batismo, final das la-
dalnhas a missa pontificai da
vigília pascal, seguida de bín-
çâo papal.

A solene missa pontificai de
ontem, na Catedral Metropoli-
tana, foi celebrada ao som de
músicas saciai, entoadas pelo
cAro do semlnáiso SAo José.
O pregador foi o cAneuo Nar-
bal. Em sua rápida pregação
o «Anego chamou a atenção
doa fiéis para atentarem bem
pa» as palavras d* Jesus

3uando, 
depois de ter eonvl-

ado os seus mais earos dis-
clpulos para a cela, disse-lhes
que um deles haveria de traí-
Lo mu todos deviam comer
do pio que estava oferecendo

Encontro de

governadores
^nTPTAIegre

PORTO ALEGRE (Asp.CM)
— Noticia-se que está sendo
cogitada uma reuniSo dc go-
vernadores nesta capital, se-
gundo sugestão do sr. Ademar
de Barros. para a redaçSn de
um pronunciamento em defesa
do regime democrático. Enca-
recendo a necessidade das re-
formas de base, o documento
firmaria ponto de vista con-
trário a qualquer modificação
da Constituição.

Ao encontro, que ainda nSo
tem data marcada, comparece-
riam os governadores Carlos
Lacerds, Magalhães Pinto, Ade-
mar de Barros e Nel Braga,
¦•ndo que éste ultimo viajará,
na próxima semana, para esta
capital, a fim de manter en-
trevtsta com o governador lido
Meneghetti sôbrs o encontro.

Banco Almeida Magalhães
TRADIÇÃO DESDE 1860

Rua do Rosário 108-A
1605

Evite os males

provocados pela prisão de ventre

ibdndo VENTRE-LIVRE
(57780
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Em novo manifesto, ontem distribuído, os dire-
tores -Ir. Associação dos Fuzileiros e Marinheiro* as-
sinnlnm como vitória o fato de terem os fuzileiros
navais depositado suas armas na entrada do Sindi-
coto dos Metalúrgicos, em represália à concentração
dos militares dn Marinha.

porque aquele alimento era o
Seu corpo.

RETIRADA

SAO PAULO (Sucursal) —
Movimento intenso do passa-
geiros íoi registrado desde as
primeiras horas de ontem nas
citações rodoviárias, ferrovia-
rias e no aeroporto de Congo-
nlias, com uma procura supe-
rior no comum de passagensdemonstrando, os paulistas, o
desejo de abandonarem a ca-
pitai e aproveitarem os res-
tomes dos dias sniitltlcados
liara passarem no interior.
Para a Guanabara, a procurade passagens íoi intensa, saln-
do trens e ônibus totalmente
lotados. A ponte aérea, porrua vez, estabeleceu diversosvêos extras, para atender ao
numeroso público que níluiu
ao aeroporto dc Congonhas.
O retorno maciço de paulistasá capltnl deverá se verificar
na noite de domingo. As nuto-
ridades rodoviárias estão to-
mando precauções para evitar
os costumeiros acidentes de
tnifcgo, ocasionados geralmen-te pela pressa excessiva dos
motoristas.

FIÉIS
t\

Apesar da retirada dc cen-
tenas de paulistas dc sua c_l-_

_ dnriiya afluòncia~rrgg tcmpíos
tem sido grande em SSo Pau-
lo. assinalando desta forma o
lr.iclo das cerimônias litíugl-
cas da paixão. As principaiscerimônias íoram realizadas
r.a Catedral, onde houve, on-
tem pela manhã, a missa pon-ttiical, celebrada pelo cardeal-
aiceblspo dc São Paulo, sendo
esta n primeira íase das come-
tnorações lltúrplcas, ilenoml-
nada "a confecção dos santos
óleos". De tarde houve outra
missa pontificai. A pregaçãoesteve a cargo do cônego Pas-
coa: Crlstõíoro. Ao final da
missa houve a trasladação e
reposição do Santíssimo Sa-
cramento pelo cardeal Mota.;

REPRESENTAÇÃO \

Em tôdas as cidades brasi-
leiras do interior, as cslebra-
ções da Semana Santa estão
alcançando grande repercussão
popular, como é tradicional.
Em Belo Horizonte a paixão,vida c morte do Senhor será
representada cm ato público,hoje. Os atores que partici-
parão da "paixão de Cristo"
rão todos pertencentes ao rá-
dio e h televisão de Minas.
Em Ribeirão Preto os templos,
ontem, estavam bastante fre-
ql.entados por grande numero
ce fiéis; O ponto alto da Se-
mana Santa em Ribeirão Pre-
to, todavia, será atingido,
heje, quando o povo percor-rerá as ruas acompanhando a"procissão do enterro".
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Garantem n seu pacifismo e
eloclsm a adesão dos "com-
panhclros dn Exército" e a"solidariedade dos militares
de Natal, SAo Paulo, Salvador,
Rio Grande do Sul", Acredl-
tam na vitória, pois "esta é
uma epopéia, que culminará
com a reforma dos nossos re*
EUlamentos arcaicos, dando-
nos liberdade de agir ao lado
e não contra o povo brasi-
leiro".

As "forças nadonallatas",
segundo os manifestantes, es-
tarâo unidas pelas reformas
de que necessita o Pais. "Só
assim, os mllltsres, ao lado do
povo, ao indo dos seus pais,
irmãos, esposas e filhos, lu-
tando pelos direitos mais pri-
inãrlos, e pelas liberdades mais
fundamentais, até hoje sonc-
Radsx". E continuam: "Onos-
so ato, unindo-nos aos traba-
lhadores na data de aniver-
sário da nossa AMPNB, teve
profunda importância para a
política nacional, para os des-
tlnos dc nossa Pátria. Deve-
mos continuar em nossa trin-
cheira rie lula, com o pensa-
mento único de que aqui esta-
mos para "deixar a Pátria II-
vre ou morrer pelo Brasil",

Por diversas vezes, no Inte-
rlnr do Sindicato dos Metalür-
Bicos, foi lida mensRgem, que
teria sido enviada pelos cabos
e marinheiros presos na Ilha
rias Cobras, na qual ístei
acusam "a Intolerância desen-
freada, a prepotência, o abuso
do poder de umas poucas men-
taiidades retrogradas de apá-
trlda- com Interesses antl-nn-
clonáitstas c anti-povo" de te-
rem desfechado "profundo col-
pe nos sentimentos democráti-
roí de nosso povo, no mais ver-
ponhcío atentado ã dignidade
da pessoa humana encarcera-
da sem quaisquer Justiíicatl-

va* legais". Recriminando "a
estrutura só:lo-econAmlea do
Pais, em luta contra a espolia*
câo Internacional, a mensagem
conclama os companheiros as-
aoclados, operãrlos, campone*
ses, estudantes e intelectuais
progressistas, para uma toma*
da de poslçlo para derrubar
definitivamente uma estrutu»
ra anacrônica".

A Unllo Nacional dos Kstu-
dantes distribuiu, ontem à tar-
de, nota oficial, na qual se so-
lid.iriza com marinheiros e fu-
cilelros, protestando contra a
punição de diversos diretores
da sua Associado de classe, a
exigindo "das autoridade* o
Imediato levantamento do c*r-
co ao Sindicato dos Melslúr-
gleos, onde se encontram reu*
nldos os fuzileiros e marinhei-
ros". "NAo podemos deixar de
estranhar — dis a nota — a
atitude do governo federa),
que, no mesmo momento em
que rem assumindo posições
reivindicadas pelo conjunto
das forcas populares, se arris-
ca a apagar êste saldo posltt-vo. permitindo que sejam vio*
ladas, frontalmente. as liber-
dades democráticas, ora em
curso no Pais".

O sr. Leonel Brizola, em
manifesto de solidarieda-
de enviado Aquele sindicato,
denunciou "ss intenções gol-
pistas que movem os roman-
dos da Marinha de Guerra, em
sua pcrsegulcSo sos marinhei-
ro.', e fuzileiros. E' lnadmlssí-
vel que s» negue a ísses nos-
sos irmãos um direito que a
ContituicAo assegura a todos
— o direito de associacAo". E
concluiu sugerindo a "Imedia-
ta democratização dos regula-
mentos militarfs. incorporar.-
dn nossos patrícios militares
ao processo democrático bra-
sileiro".

DENUNCIADA TRAMA
DE GOLPE PELO CGT

O Comando Geral dos Trabalhadores, após reu-
nião de uma hoir, quo efetuou, ontem, a portas íecha-
das, na CNTl, distribuiu manifesto no qual denuncia
que "a elite da Marinha trama um golpe contra o
povo, contra as Reformas e contra o presidente da
Repúblicr., aplicando repressões a marinheiros e fuzi-
leiros". Adiante, n CGT solidariza-se com a intenção
do marinheiros e fuzileiros de se apresentarem presos
com os diretores da Associação de classe, ao mesmo
tempo em que determina estado de alerta para todos
os trabalhadores, prontos para uma paralisação geral.

Depois da reunião, alguns
membros dn COT sc dirigi-
ram para o Ministério do
Trabalho, a íim de encon-
trar solução pura o problema
criado com o cerco, por fôr-
ças do Exercito, do Sindicato
dos Metalúrgicos, onde se
achavam marinheiros e fu-
7.ilciros. Os entendimentos
íoram mantidos, inicialmen-
le. com o ministro Amauri
Silva, c, mais tarde, no Mi-
nistério da Guerra, com o
ministro Abelardo Jurema,
da Justiça.

PERSEGUIÇÕES

Ao lomar conhecimento da
assembléia dos marinheiros e
fuzileiros, o CGT reuniu-se
secretamente, distribuindo,
após o seu término, a se-
guinle nota oficial: "O Co-
maneio Geral dos Trabalha-
dores, lendo cm conta a de-
cisão dc milhares dc mari-
nheiros c fuzileiros, reunidos
em assembléia, de sc apre-
sentarem presos, juntos com
os diretores da Associação
rios Marinheiros c Fuzileiros
rio Brasil, nn próximo dia 30
rio corrente, face ás perse-
guições n punições riuc o mi-
nistro da Marinha e n Almi-
rantado vém aplicando, sis-
temàticamente, determina a
todo o movimento sindical
(jue sc coloque cm estado de
alerta e sc prepare para uma
demonstração de solidarie-
daric aos bravos marinheiros
c fuzileiros do Brasil. Dc-
nunciamos ao povo c aos
trabalhadores que a elite da
.Marinha trama, neste mo-
mento, um golpe contra o
povo, contra as Reformas de
Base e o presidente da Re-
pública, aplicando repressões
a marinheiros e fuzileiros,
com 'o 

propósito de íazer
crescer o descontentamento
desses nossos irmãos que lu- ¦
tam por Justas reivindicações
e pela aprovação das medi-
das contidas na mensagem
presidencial, enviada ao Con-
gresso no dia 15 passado.
Comunicamos aos trabalha-
dores e ao povo que os ma-
rinheiros e fuzileiros resol-
veram acampar na sede do
Sindicato dos Metalúrgicos,
Rua Ana Néri n.° 152, até o
próximo dia 30, e para onde
pedimos seja enviada, a par-tir de hoje toda a espécie de
solidariedade, inclusive ali-
mentação. Solicitamos a to-
dos os trabalhadores e seus
sindicatos que aguardem,
atentos e mobilizados, a ori-
entacão do CGT, nas próxi-mas horas, a respeito da po-sição que a classe operária
vai tomar como Solidarieda-
de efetiva aos marinheiros e
fuzileiros que lutam por seus
direitos e reivindicações, e
se-incorporarem à luta do
povo brasileiro pela efetiva-
ção das Reformas de Base."

MARINHA

, Do mesmo modo, pronun-ciaram-se diversas entidades
dos marítimos da Marinha
Mercante, distribuindo a se-
suinte nota: "O Sindicato
Nacional dos Coniramrstres,
Marinheiros, Moços e Rema.

riores cm Transportes Mari-
timos. n Sindicato Nacional
dos Taifeiros, Culinários o
Paniflcadores Marítimos, o
Sindicato Nacional dos Ca-
bos-foguistas, Foguistas e
Carvoeiros da Marinha Mer-
cante, o Sindicato Nacional
dos Comissários da Marinha
Mercante e a Associação dos
Aposentados da Marinha
Mercante, pelos seus repre-
senlantcs, tendo em vista a
resolução do Comando Geral
dns Trabalhadores, de hoje
datada, conclamam ns asso-
ciados dos referidos órgãos e
convidam os companheiros
dos demais sindicatos mari-
timos a comparecerem, com
urgência, ao Sindicato dos
Metalúrgicos, sito à Rua Ana
Néri, 152, no Largo do Pe-
dregúlho, a fim de hioote-
rarem solidariedade efetiva
nns marinheiros e fuzileiros
navais, ciue defendem seus
direitos de se incorporarem
á luta do novo brasileiro pe-
Ias Reformas."

MOBILIZAÇÃO

Cumprindo determinação
do Comando Geral dos. Tra-
balhadnres, diversas organi-
ções sindicais encontram-se
mobilizadas, aguardando a
palavra de ordem desta en-
tidade para uma paralisação
geral, caso haia tentativa de
um golpe no Pais. Entre es-
sas organizações, destacam-
se as dns portuários, estiva-
dore*. servidores núblicos,
marítimos, ferroviários da
Leopoldina r Central dn Bra-
sil, Carris, Operários Navais
e pessoal da Petrobrás. A
exemplo do CGT, n Sindi-
cato rins Ferroviários ria
Leopoldina distribuiu mani-
festo quase nos termos des-
fa entidade, denunciando
também "a trama, por partede alguns membros da Ma-
rinha, de um golne contra o
povo, as reformas dc base ».
o presidente João Goulart".
Nn documento, declara que
se encontra solidário com a
nota do CGT. recomendando
a todos os ferrovia!"'" ri"e"se coloquem em estado de
alerta".

Ã»
FUNCIONÁRIOS T*.— »

Também em manifesto dis-
tribuído e firmado oelos pre-si dentes da Confederação
Nacional dos Servidores Pú-
blicos, da Federação Cario-
ca de Servidores Públicos,
da União Nacional dos Ser-
vidores Civis do Ministério
da Marinha, da União rios
Previdènciáfios rin Brasi! e
da União Nacional dos Ser-
vidores Públicos, os servido-
res resolvem apoiar o ma*
nifesto rio CGT, prestar tô-
da a solidariedade ans com'
ponentes da nossa Marinha
de Guerra, mobilizar tortos
os servidore» -públicos a fim
de ficarem alertas para cum-
nrir as palavras de ord«m do
CGT. concitar os servidores
públicos e autárquicos a ¦-
comnarecerem às suas ent:-
darics de classe e convocar
todos os dirigentes rie entir
dades rie servidores públiros
para uma reunião nn dia ''S,
sábado, ns sede da Cnnfe-
rieracán Nacional dos Servi»
dores Públicos".

SAO PAULO (Suctirsnl) — Apesar
do afirmar que divulgaria «a novos ti-
tulares da «eu secretariado após a fiei-
çío da Mesa da Assembléia Legislativa,
o governador Ademar de Barros preferiu
manter oa meios políticos paulistas em
ambiente de expectativa, adiando mais
uma ver. (para a próxima semana) o»
nomei doi que irio ocupar ai Secreta-
rias.

Mas, aos poucos, os nomes vio apn-
recendo, sendo que o "DIArlo Oficial"
publicou o afastamento dn padre Ja-
nunrio Baleeiro da Secretaria dn Edu-
caçSn e a-oonsoqüento-ncmcçfio-da_au.
Ataliba Nogueira, Confirmou-se, tam-
bém, a salda do secretário de Obras,
engenheiro Silvio Fernando Lopes, quo
pediu demifsão em caráter irrevogável.

CARÁTER

A reformulaçio dn secre*
tariado de SP ter*, prlorlti*riamente, um caráter politi*co, mas o setor administra-
tivo nio será totalmente
abandonado, mesmo porquealgumas das obras previstas
no Plano de Desenvolvlmen*
to tém Intuitos propagandls*tleos. A Idéia inicial do ro*vernador era a de conservar
•m seus postos os secretários
Dagoberto Sales (Transpor-
tes) • Juvenal Rodrigues de
Morais (governo), ambos do
PSD, uma vez que os dois
já haviam declarado que não
apoiariam a candidatura do
sr. Juscelino Kubitschek.
preferindo marchar com o
lider nessepista. Entretanto,
o maciço pronunciamento do
PSD em favor do politienmineiro deve alterar esse es-
qiiems, de vez que os dois
secretários ficarsm quaseisolados dn restsnte do par-tido. muito embora o tr. Ju-venal Rodrigues de Morais
seja figura de inegável pres-tieio entre os pessedistas rie
SAo Paulo. Seus substitutos— se vierem a deixar o se*
rretsrisrio — náo foram ain*
da cogitados.

PST -"^Hfc-

Também em relacSo ao
PST. que tende a apoiar osenador Kubitschek, a poli-tica do governador é a mes-
ma que seria adotada paracom o PSD. Dessa forma, o
sr. Ademar de Barros deve-rá manter em seu posto o
secretário do Trsbalho, depu-
tado Roberto Gcbara. ou cn-tão. substitui-lo por outro
elemento do mesmo partido,
provavelmente o sr. Ubira-
.iara Keutnedjian, presiden-
te da agremiação. Essa me*nida se inclui entre outras
anteriores tomadas pelo che-
fe do Executivo para evitara concretização dn apoio
pessetista ao candidato doPSD.

PTB
Embora até o momento

nenhum nome do PTB tenhasido cogitado para intecrar
a administração estadual,
essa hipótese não deve ficar
de todo esquecida. Ocorre
que o líder dêsse partido na
Assembléia paulista, depu-
tado Benedito Matarazzo, es»
tá em franca dissidência rom
a sra. Ivete Vargas, e tem
mantido freqüentes contatos
com o governador. Como a
seção paulista do PTB an-

da meio afastada do presi-
dente da República, a parti-
clpsçio de representante do
grupo Benedito Matarazzo
na administração estadual
poderia agravar a cisão,
atraindo para o campo go-vernista algumas áreas do
partido.

MENOS OPOSIÇÃO

A possível participação
petebista no governo teria
ainda nutro efeito: diminuí-
ria ainda mais a oposição ao
governo na Assembléia Le-
glslatlva. onde a UDN vem
se mantendo equldistantc,
sem apoiar mas também sem
hostilizar o sr. Ademar de
Barros. Atraindo para a
área governisls alguns ele-
mentos do PTB. o chefe rio
Executivo neutralizaria tam-
bém êsse nutro grupo ria
oposição e ficaria quase ab-
soluto no Legislativo.

FICAM

Além dos dois secretários
dn PSD, cuia situação £ uma
incógnita, deverão permane-
cer ém seus postos os secre-
tários da Justiça, sr. Miguel
Reale, velho amigo do go-
vernador. da Fazenda, sr.
Silva Gordo, «partidário
(rom algumas ligações urie-
nistas) e da Seeurança Pú-
blica, general Aldévin Bar-
bosa Lemos, que vem tend"
exemplar atuação (segundo
o figurino ademarista).

A maioria do PSP é favo-
rável a um secretariado
composto exclusivamente
por elementos do partido,
acreditando que essa é a
única maneira eficaz de for-
taleccr a candidatura rin go-
vernador à presidência da
República. Êsse fato pode
influir na permanência dos
srs. Dagoberto Sales c Ju-
venal Rodrigues de Morais,
enfraquecendo suas posições.

SAEM

As pastas onde deverão
ocorrer modificações sfio as
da Educação, Obras (ji con-
eretizadasj, Agricultura e Saú-
de.

O afastamento rio padre Ba-
leeiro era reclamado há mui-
to pelos próprios pessepistas,em vista da Intensa campanha
contra êle movida por boa par-te da imprensa e pelos ór-
gãos mais responsáveis de
professores « alunos. Seu
substituto será o prof. Atali-
ba Nogueira, mais técnico do
que político.

No mesmo caso está o sr.
Oscar Thompson Filho, da
Agricultura, cuja atuação nào
vinha agradando aos círculos
situacionistas. Desta feita, é
quase certa a sua substituição
e dois nomes praticamente
desconhecidos no cenário po-
litico estlo Igualmente nota-
dos para substitui-lo: Lauro
Proença de Brito e Fernando
Penteado Cardoso.

O sr. Silvio Fernandes Lo-
pes (Obras) dcmltiu-se para
concorrer pelo prdprlo PSP (o
qua Ji * quase certo) h Pre-
feitura santista. Em seu lugar
deverá entrar o eng" Marcon-
des Ferraz, ligado aos círculos
situacionistas.

Na Secretaria da Satltle, de-
verá retornar o ex-titular Ze-
ferino Vaz, passando o atual
secretário, deputado Salvador
Julisnelll, a ocupar provável-
mente, uma das carteiras do
Banco do Estado.

AUTARQUIAS

A reformulação administra-
tiva atingirá também as autar-
qulas e outros órgãos do go-vérno, começando pela Caixa
Econômica Estadual, cujo pre-
sidente, sr. João de Luccn, sc-
rá substituído pelo sr. Cassio
de Toledo Leite, medida essa
em vias do aprovação na As-
sembléia Legislativa,

Outra modificação já defini-
da é a que ocorrerá no De-
partamento do Águas » Esgo-
tos, onde o sr. Nassin Nadruz
será substituído pelo sr. Eu-
gênio Dorsn. Nos outros se-
tôres administrativos, existem
apenas conjecturas, sabendo-se
somente que modificações
substanciais deverão ocorrer.

NA ASEMBLÉIA

O empenho do governadorem eleger um representante
do PSP para a Presidência da
Assembléia, no caso o depu-
tado Ciro Albuquerque, está
sendo interpretada como uma
Jogada política de duplo sen-
tido: primeiro, reforçaria a
base parlamentar do governoe, segundo, manteria o partidono governo, quando da desin-
compatibillzação dn sr. Ade-
mar rie Barros, isto caso vc-
nha a se concretizar a candl-
datura do vice-governador Lau-do Natel à prefeitura pauiis-tana.

Dessa forma, o sr. Ciro Al-buquerque ficaria na chefia doExecutivo e o PSP continuaria
a contar com a máquina go-vernametnal para apoiar a can-didatura de seu líder no piei-to presidencial de 65.

ARCEBISPO DEPÕE E SP sem água
DEFENDE CARTILHAS eIuzsenão

chover logo
O arcebispo de Aracaju, d. José Távora, como

presidente do Movimento de Educação de Base
(MEB), prestou depoimento à Delegacia de Polícia
Política e Social (DPPS), em carta a seu titular,
delegado Denizard Corrêa Pinheiro, sóbre a apreen-
são de exemplares do livro dc leitura "Viver é Lu-
tar" determinada pelo governador da Guanabara.
Em minuciosa explicação, depois de citar trechos de
documentos de diversos Papas, d. José Távora acen-
tua que se relacionasse centenas de expressões de
Leão XIII a Paulo VI, "condenando toda uma situa-
ção histórica em que o econômico-social ou políticoesmagam^ o homem e publicasse essa pesquisa num
folheto, êsse folheto correria o risco de ser conside-
rado subversivo". Declara, mais, que é contra o co-munismo e que lutará até o último instante paraque o Brasil possa viver livre de qualquer regimetotalitário.

DEPOÍMENTO n*r

tm tua carta-depoimento. da-tada de 1D últimn, A DPPS. d,Jnsi1 Távora re declara "presi-
dente do Movimento de Educa-çSo de- Base (MEB), iniciativade responsabilidade direta daConferência dos Bispos do Bra-sil. Brasileiro nato. M anos. na-tural dc Pernambuco, arcebisporie Aracaju, tendo «nteriormen-te residido no Rio de Janeiro,durante 13 anos. na qualidade dacolaborador direto dn cardeal d.Jayme de Barros Câmara, tenrinfido «eu bispo auxiliar durante3 anos",

Adiante, o depoènte diz que"ei MER tem sede no Estado daGuanabara, coordenando, daqui,as atividades que exerce nasáreas ceoRráficas em que atua:Norte, Nordeste, - entro-Oeste t
parte do Estado de Minas Ge-rais. Até bem pouco essa sedefuncionava no Palácio SSo Joa-
quim, mas as instalaçSes se tor-naram ali insuficientes, em fac»de nossa expansSo «. de comum«eérdo com as autoridades ecle-siasticas, estamos hoje localiza-dos n« Rua Sfio Clemente, 3M".

CARTILHA

— Com re/erènci» an episódioda -cartilha" — continua d. Jo-sé Távora em sua carta «o de-legado Corrêa Pinheiro — "que-
ro informá-lo que, por fdrç»
dos meus deverei funcionais, detodos os dissabores « constrangi-mentos que éste «plsódlo nostem causado, coloquei ¦ par tan-to o senhor cardeal d. Jaym»de Barros Câmara, arcebispodesta Arquidiocese, quanto aComissfio Central da Conferín-cia Nacional dos Bispos rio Bra-•11, através de seu presidente."

CONSTRANGIMENTOS

Um outro trecho da correspon-
dência, o arcebispo de Aracaju« presidente do MEB explica queos constrangimentos decorrentes
da apreensão das cartilhas pelaPolicia carioca -tocam de pertoum trabalho .educativo de gran-de alcance social de arcebispos
c bispos, sobre o qual è lançadadúvida Ideológica, com suspeiçíomesmo de «ervico ao comunismo.Mais do que ninguém, nós, aibispos, que representamos a Igre-
ja, sabemos distinguir entre co-tnunismo e catolicismo. Arcebis-
pos e bispos das regiões subde-«envolvidas dêste pais vivem nnmeio do povo e subem, todoseles, que especialmente as condi-
Coes rie vida das populações ru-rais, ali, sâo tão aflitivas, sua si-tuaç?o econòmico-social * tio
precária e injusta que a conjta-taçâo ou mesmo as fotografia!
dessa realidade podem parecer

subversivas. Entretanto, o bomsenso conclui que subversiva nia« a constatação t sim a situaçãoreal."

POSIÇÃO
Depois de declarar-se contra-rio ao comunismo, d. José Távo-ra ressalta qui sua posiçio fir-me. de guarda e pregador doEvangelho nSo lhe dá o direitode permanecer omisso, diante dasinjustiças sociais, "assim comonáo admito o ódio entre os ho-mens e as classes".

SAO PAULO (Sucursal)— Desde o dia 19 do cor-
rente não chnve na regiãn
da represa BillinRs e, em
conseqüência, o nível dos re-
servatórios da Lieht, princi-
palmente o citado, continua
caindo. A vaMo rio Tielô
marcava _ ontem apenas 30
metros cúbico1; por sesundn,
enquanto o nivel ria Billings
era da ordem de 17.50% on-
1em. assinalando as represas
de Guarapiranga e Sorocaba
níveis de 17T_ e 15,43%, res-
péctivamentte.

A situação no abasteci-
mento de água e energia elé-
tnca para São Paulo está
sendo considerada pelas au-
toridades do DAEE como rie-
sesneradora, Na oróxima se-
mana, se as chuvas n3o caí-
rem em abundância sóbre as
prinriDais regiões das reprè*
sas abastecedoras. os cortes
de energia voltarão e. desta
vez, mais rigorosos. Segun-
do a reportagem apurou, o
problema da água para o
consumo da população tam-
bém está merecendo estudo
para racionamento, embora
o mesmo seja moderado.

BRASIL E NORUEGA
AJUSTAM PAGAMENTO

O embaixador Boulitreau Fragoso, ministro in-
térino das Relações Exteriores e o embaixador da
Dinamarca no Brasil, sr. Helmuth Moller, trocaram
notas a 25 do corrente, fixando disposições aplicáveis
às relações comerciais e de pagamentos entre o Bra-
sil e a Dinamarca, em caso de ab-rogação do Ajuste
de Pagamentos vigente entre o Banco do Brasil e o
Banco Nacional da Dinamarca.

Em maio de 1951 aquiles
Bancos concluíram um Ajus-
te de Pagamentos, visando a
regular as relações comer-
ciais e financeiras entre os
dois países. Aplainaram, as-
sim, dificuldades causadas ao

Classificação
vai reunir

professores
O presidente da União Na>

cional dos Servidores Públi-
cos, informou, que os pro-
fessôres do Serviço Público
Federal, estarão reunidos se-
gunda-feira próxima, às ..
17h30m, no auditório da
ABI, a fim de estudarem a
situação dos mestres com
relação so novo plano de
classificação de cargos, que
proporcionará paridade com
os militares-

comercio internacional pelaescassez de moedas conver-
siveis existente nos paisesrecém-saídos da guerra.Sendo o comércio geral-mente favorável ao Brasil,
em 1958 tínhamos um saldode, aproximadamente, quin-re milhões de dólares, o que
preocupava as autoridades
dinamarquesas. A íim de
não perder um ótimo consu-
midor de café (5.° comprador
de café brasileiro na Europa
e 7.° no mundo), o Brasiltratou de aumentar suas
compras, encomendando .na-vios e maquinaria diversa.
Em conseqüência, em feve-
reiro de 1962 o Brasil devia
à Dinamarca, a curto, médio
e longo prazos, cerca de US$
24 milhões.

A troca de notas efetuada
normaliza a liquidação dos
compromissos pendentes, no
caso de ab-rogação do Ajus-
te de Pagamentos, permitindoseja a divida saldada em
mercadorias ou serviços. Os

j dois governos prometem,ainda, esforçar-se por au-
mentar o intercâmbio mútuo
e não colocar entraves às res-
pectivas importações de café
e bacalhau.

Cemitérios
com

urgência
Opo.-mtndnrr.i.in.itfljj,

fmisffli/lii ninrtfi rr.inlff, f
problema rin lalm dr ccir»
.«•rins nesta Capital, Traia*
se. rtureianto, 'ric moiirli
tirfieii/iMlinn, rinrln n »oit|.
ração cm que sc encontram
cs fnmpnj-sntilnj rfiriorai,
O (issiill.n (rm nir/ri ucn|||j»
dn intime rn» udííi, mm ijui
sc cliepiic a um reiullad»
satisfatório, Sim é jmisimj
continuar assim,

Cabe também c Asstm.
Mela Lcpislafiúa tnaulmtm
tar-se no sentido rír cnHr
is exigindo* da população
nn particular. Os niir.roí
já estão pela hnra ria mor»
te, c, dentro em breuci it
os podêres cninprfrntrj n_|(
encontrarem i/ma «nliifío.t
jíltn irrii queimar n< ric/uiu
tos ou jogá-los «n /miiío d«
mar, pela falta nbsn/iiin <|t
srfe palmos rie irrrn tirve*
luta para scjuiltri-Ios,

Na antiga Crimurn rin; \%
ri-adorcs, um rios nrm tiicim
bro» flprrsfi!..>ii prnjrln fnj.
tiíiiindn /orno* cremaidrioi
nn.t nossas nrcrdpnlrs, «
cremplo rio que há nn (ode
o mundo cit.'ili:acío. O btm
intencionado Icgisla.-Jor mu«
M'cipal, porem, /nirceu dt
repente c o seu útil projf
to nno tei'e coiilinuodo.M,
Veio, depois, a Assembléia
Lepislafii.a que ni esld, a
qual, in/elt:mente, pre»
cupa-sc mais rom o polilfc
rapf m do que com os ime»
rêssex do povo.

O governador nnrioii qur
rendo construir um criiiiló»
rio na Zona Sul, convenci*
rio rin ncccssidn-dc absoluta
dessa providência, cuja exe
cução, cnirelnnlo, vão /oi
oritniitc.

Em São Paulo, ontle o
problema existia como ijíjuí,
o prejeito P-estcs Maia obíc»
ue vm empréstimo ric 80
milhões da Caixa Económi»
ca Federal, ji desapropriou
a área necessária c iniciou
a construção rio mais tno»
demo cemitério paulistano.

O ideal, porem, mio seri
a construção dc grandes cf«
iitifcrios — disse o arqnitf
to flodnri/ Gnarnlrio, m/tor
rio projelo em c.rceiiçíio •_•
mas a locnliiação dc prqur
nas nrcrópolcs nos bairro»,
Isso, além dc mais ecom5«
mico, serve ao desajògo áo
frdnsito com. a eliminação
rio» íonpo» cortejos fúni»
bres. É uma política que »«
assemelha à do» hospifaii:
maior número de edijiw
ções menores, mai» bem
disseminadas,

É lambem -de toda convc
niéncia que os novos cerni-
térios estabeleçam a paáro-
niiação de sepulturas —
aconselha o referido arqui'
teto — pois assim se resol»
re a tão decantada ipualda»
rie post mortem, desejável
tanto em seus aspectos so«
ciais, quanto religiosos,

Ê essa, realmente, uma
sugestão louvável, aliás,
adotada vos Estados Unidos,
onde ipiia/meiitc há os jor-
nos rremaíórios dc uso ja-
aiHativo.

Dc qualquer maneira, no
nosso caso. o -de que neres*
sit.amos, com a mírior ut*
pèitcia, è de mais tris cc
miteVios pelo menos, um n4
Zona Sul, outro na Zona
Norte e o terceiro para aten»
der aos milhões fie morado»
res dos subúrbios, e isso dl
maneira a que o custo dos
enterros não exceda de unt
salário-mínimo, para usar t
padroniraçflo de prouentol
tão em moda.

AU Right
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CÂNTICOS E PÃO NAf
PÁSCOA DOS JUDEUS>i

Fartura

A partir dn noite dc hoje, dia 27,
até .sábado próximo, 4 dc abril, os is-

-^liln. i-nmpmnriim a Pnnpna — Pr...

inch — que c n mais antiga festa dèslc
CEMMONIAli

povo milenar. Segundo o grão rabino,
Henrique Lemlc, a festa tem mais dc
3.S0O anos e tem como motivo histórico

-a--s_Wa-d_-45fito~e-a-forfntçío-do-povo-
judeu.

Disso o Riáii-iaijiiio Hcn-
rlque Lemlc, que grande
parle do cerimonial da Pás-
coa judaica se desenrola cm
casa, onde a lamilin se reúne
para o tradicional Selder;
quando se lè c se canta a
narração dn libertação dos
escravos do Egito. Narrou,
ainda, que no "Pef.ach", os
Israelitas contam com uma
rica aplicação dc símbolos
quo chama, especialmente, a
otençfio das crianças, Excm-
pllíicou n matehn: que subs-
liiui o pão, durante túda a
Semana Santa; que por não
.ser fermentado, lembra a
rapidez cia salvação e da in-
lervencã» divina na fuga do

que tra. > lembrança da do-
cura da ajuda divina; um
óvo que tem significado du-
pio: a fé judaica na sobre-
vivência, porque o óvo cm
si, contém a semente de uma
nova vida e a fé na nova
vida tem sustentado os es-
cravos há milênios como sus-
têm os sofredores dc todos
os tempos. A segunda sig-
nifleação — continuou — é
que o óvo é redondo como
redonda é a roda do destino,
girando permanentemente; os
que hoje estão triunfantes
no auge da trajetória, ama-
nhã poderão estar no ponto
mais baixo do desespero —
lembra a humildade — e os
desesperados de hoje, ama-
nhã poderão banhar-se no

Egito. Continuando, disse' sol dc uma nova felicidade;
que sóbre um prato repousa lembra a esperança. Finall-
vários símbolos, durante a
cerimônia: ervas amargas,
que representam o sofrimen-
to dos judeus; um doce es-
pccial feito dc nozes c maçã,

zando a parte referente ao
simbolismo, disse "esta tem
sido a fé dos judeus desde
p. época de Moisés e esta tem
sido a mensagem que emana

PRIMEIRO CONCURSO
DE ESTAGIÁRIAS: E. RIO

NITERÓI (Sucursal) — A Secretária de Educa-
ção do Estado do Rio mandou fazer um levanta-
mento das necessidades do ensino em todo o Estado,
para marcar a data da realização do primeiro Con-
curso dc Estagiárias, que substitui o antigo Con-
curso de Ingresso no Magistério.

A prof. Clésia Diniz disse que o Concurso será
realizado nos municípios onde existe falta de pro-
fessóras c neles poderão se inscrever mestras de
todas as regiões do Estado do Rio, desde que firmem
um documento com a Secretaria de Educação, com-
prometendo-se a lecionar os dois anos regulamenta-
res, nas escolas vagas.

Transporte
de graça e

pão tabelado
NITERÓI (Suoursal) — Tendo

im vista haver o governo do Es-
tado. através dc suas repartições
S1NE. EFE, SEEC, etc., Irans-
portado, gratuitamente, a s s i s •
tentes para o comício da Guana-
baríi e para a concentração de
Bom Jesus do Itabapoana, o ve-
rcador campista Horibes Paes,
através de requerimento, suge-
riu que o governo fluminense,
que já mantém tais repartições
deficitárias, deixe logo de co-
brar passagens, transportando o
povo dc graça, também para o
serviço e não só para comícios.

TRIGO

Depois de ler o memorial em
que os panificadores de Campos
declaram a impossibilidade de
fabricar o pâo pelo preço tabe-
lado sem adquirir a farinha de
trigo pela tabela 'do Governo, a
Câmara Municipal tclegrafou ur-
Sentemcntc, ao presidente da He-
pública c ao presidente da SU-
NAB expondo a situação e sol:-
citando uma quota per.manen-te de farinha de trigo paraCampos de modo que o tabela-
mento possa ser cumprido.

Concluindo, disseram os pa.nificudores que os estoques de
farinha de Campos só dão para48 hroas, sendo iminente um co-
lapso no abastecimento cm todo
o município.

Cartas
à Redação

Do ir. P. Saturnino de Bri-
to Filho recebemos a seguinte
carta:

Sob o título "Secretário re-
grassa da America, o COR-
REIO DA MANHA de 24 do
corrente publicou noticia em
que se declara ter o eminente
secretário-geral de Vlacjão e
Obras do Estado, engenheiro
Enaldo Cravo Peixoto, assina-
do em Washington contrato de
supervisão das obras de esgo-
los da Guanabara "com a íir-
ma norte-americana associada
da Saturnino de Brito, indica-
da pelo Banco para fazer tal
serviço".

H_ manifesto engano nessa
noticia. Para a finalidade em
causa, nâo foi assinado con-
trato algum com firma norte-¦nierlcana, mas sim, direta-'ticnte do Banco Interamerica-
,,0. de Desenvolvimento (BID)
«rim o Escritório Saturnino de
Brito, sendo intervenientes a
SURSAN c o Banco do Estado
da Quanabara, representados
pelo exmo. secret&rio-gcrai de• Viação e Obras. Nüo existe
nenhuma "firma norte.ámeri-
cana associada da Saturnino¦ de Brito", pelo que não houve
interferência alguma de qual-
quer firma daquele grande
pais.

Torna-se necessário, assim,
corrigir a noticia errada, e è»-
'eco objetivo da presente,cuja publicarão agradecere-
remos.

APRENÜA INGLÊS

Curso Oxford
Copacabana — 37447?

Tijuco — 34-3331

EFETIVAÇÃO

As professoras que obti-
veiam nota superior a 50 no
concurso serão efetivadas
nos quadros do magistério,
depois de seis anos ininter-
ruptos na função. Serão
disputadas 900 funções que
sobraram do total de três
mil, abertas pela Assembléia
Legislativa em 1963.

Concluiu a Secretaria da
Educação dizendo que, as
funções serão distribuídas,
em maior quantidade nas es-
colas do sul-fluminense, prin-
cipalmente nos municípios de
Angra dos Reis e Parati, on-
de há, presentemente, ca-
rencia de professoras. Com
essa dsitribuição racionai,
espero solucionar, nas re-
giões mais afastadas do Es-
tado do Rio, o problema das
escolas que não funcionam
por falta de quem queira le-
cionar no interior.

Lavradores do
RJ querem

fazer invasão
NITERÓI (Sucursal) —

O sr. Armando Rodrigues
Peixoto, prefeito de Manga-
ratiba, esteve no gabinete do
Secretário de Segurança Pú-
blica, para denunciar o Sin-
dicato dos Lavradores de
Mangaratiba, recentemente
fundado, que estaria arti-
culando uma invasão à Fa-
zenda Três Orelhas. O
prefeito disse ao secretário
Herval Basílio que partici-
pou de duas reuniões do
Sindicato, como convidado,
ocasião em que os líderes
Iraçaram planos para' novas
invasões e incitaram os la-
vradores.

PROVIDÊNCIA

O secretário de Segurança
Pública determinou ao De-
partamento de Ordem Poli-
tica e Social que envie cin-
co policiais ao Municipio de
Mangaratiba para .observar
o que de fato existe sobre o
relato do chefe do Executi-
vo daquela cidade.

Por sua vez, o delegado
Carlos de Souza Lima afir-
mou que o DOPS está aten-
to e que êle próprio vai ver
de perto se realmente há
perigo de invasão de terras
naquela região, porque já
existe semelhante acusação
contra lavradores da Fazen-
da Boa Vista. Disse o dele-
gado do DOPS que recebeu
instruções do Palácio do
Ingá para visitar os munici-
pios de Mangaratiba e San-
ta Maria Madalena com o
objetivo de conversar com
os lavradores locais e apazi-
guar os ânimos.

das casas judaicas e de suai
sinagogas, ao mundo Ia fora.

LIBERTAÇÃO

Ainda falando sobre a tra-
dicional Páscoa judaica, o
gifio-rablno Henrique Lemle
disse que, em Israel, está
festa é especialmente popu-
lar por ser o dia de prima-
vera; quando os campos se
transformam cm tapetes de
flores novas, fazendo-se com-
preender bem, por que em
tempos remotos foi destacada
como leitura festiva o afa-
mado "Cântico dos Cânticos"
de Salomão, que também é
o livro do amor da juventu-
de e da beleza da vida. "No
culto das Sinagogas — disse
— lêem-se nos dias da Se-
mana da Páscoa trechos com
referência à festa que tem
como denominação tradicio-
nal "Época de Nossa Liber-
tação"; a promessa de liber-
dade e igualdade para todos".

Termina
a greve de
S. Gonçalo

NITERÓI (Sucursal) —
Ao completar ontem o oita-
vo dia de greve os trabalha-
dores da Prefeitura Munici-
pai renderam-se à realidade
financeira do Municipio e
resolveram aceitar a propôs-
ta do prefeito, de acordo com
os entendimentos havidos na
última reunião entre indus-
triais, comerciantes e repre-
sentantes da classe reivindi-
cante. Assim, foi firmado
acordo, prometendo o' pre-
feito pagar 100% de aumen-
to a todos os funcionários,
salário minimo regional, au-
mento do salário-familia pa-
ra CrS 2.100.00 com vigen-
cia a partir dc 1.° de ianei-
ro de 1964, readmissão de
Helena Maria Quintanilha
demitida em dezembro por
motivos julgados injustos,
náo punição de nenhum gre-
vista, abono das faltas ocor-
ridas no período da greve,
nomeação de uma comissão
dentro do prazo de 90 dias
para estudar as demais rei-
vindicações.

SÁBADO

O presidente da associa-
cão de classe dos servidores
da prefeitura de São Gonça-
lo disse à reportagem do
CORREIO DA MANHA que
a Comissão de Greve assi-
nou ontem, às últimas horas
do dia, o acordo mediante o
qual todos voltarão ao traba-
lho no sábado.
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(MUITO PEIXE NA GB
fPOUCO EM S. PAULO

O sr. Glndstonc Marques, adminis-
' I liudor do entreposto dc pesca du

¦ SUDEPE, nn Praça XV, afirmou que' 
haverá sobra nessa Semana Santa. Até

,t| ontem, mil toneladas de peixe fórum
| vendidas no povo. pelo entreposto c
| pelos onze caminhões da SUDEPE cs-

pnlhiidos peln cidndc, enquanto mais 400
tonclndns eram esperadas para a tardu
dc ontem.

O preço de venda no entreposto
_ nos caminhões são baixes, mas as
feiras c peixurins particulares espalha-
das pela cidade cobravam o pescado
acima do custo na SUDEPE, uma vez
que os comerciantes compravam no lei-
Jiio, somando no arremata 30',., para o

preço de venda, estipulado pela SUNAB.

Carioca tem peixe, paulista quase nada.
Semana Santa com discriminações

Doenças do coração
DIA E NOITE - SERVIÇO DE EMERGÊNCIA

CLINICA DR. EUGÊNIO SILVA CARMO
Elctrocardiogra.la — Fonocardlografla — Ralos X — Oxl-

letilo — Laboratório — Prevençlo (Chek-up) — Diagnóstico
preço™ — Quartos de recuperação — Tratamento Intensivo —°<i Barão dt Ipanema, 12 • 4.0 and. — Fone: 37-3914 —
Copacabana. 14031

AMEAÇA DE NOVA
GREVE DE ÔNIBUS

O sr. José Alves de Lima, 1.° secretário do Sin-
dicato dos Rodoviários, disse ontem que os moto-
ristas de ônibus c lotações da Guanabara poderão
paralisar novamente suas atividades nos primeiros
dias do mes de abril. Tal decisão — acrescentou —•
será motivada por ainda continuarem o.s emprega-
dores a não cumprir o acordo salarial da categoria,
referente ao pagamento de diárias c instituição do
livro de ponto.

No próximo dia 3, o Conselho de Delegados do
Sindicato estará reunido para decidir a respeito da
fixação de data pera realização de uma assembléia
geral da classe, quando será analisada a situação
dos motoristas cm relação aos empregadores.

ENTENDIMENTOS

VENDA

Declarou ò sr, Gladstonc
Marques que só náo compra-
va barato o pescado quem
não quisesse se locomover
até o entreposto ou aos cn-
mlnhòcs, preferindo adquirir
o peixe nos mercados par-
limiares, onde o preço era

, . o dobro. Citou como excm-
(SS, pio o c/icriic, que custou no" :< leilão nara comerciantes CrS

I 1.200,00 o quilo, sofrendo um
acréscimo de 30'« c vendido
ao público por CrS 1.600,00
nos mercados, enquanto no
entreposto c nos caminhões
custa CrS 900,00. Ontem, os

Eclxcs 
eram vendidos pela

UDEPE a Cri 900 o cherne;
CrS 450 a batata: CrS 250 a
corvina; CrS 450 o pargo.

SOBRA

Segundo n sr. Marques, o
Rio nunca teve tanto peixe
numa Semana Santa. A
quantidade para a venda 6
tão grande que deverá cair
o preço nas próximas horas.
Mais quatro barcos, com 40
toneladas de cherne, namn*
rado e batata ainda estão
para chegar. O pescado vem
dn Rio Grande do Sul, Ba-
hia, Espirito Santo, Guana-
bara e Santos.

For ocasião do último mo*
vimento paredista da cate-
goria — acrescentou — os
motoristas concordaram em
voltar ao trabalho por terem
as autoridades decretado a
intervenção cm oito emprê-
ras de ônibus e lotações que
insistiam em desrespeitar o
acordo salarial e afirmado
que todas as providências
seriam tomadas para garan-
tir os direitos dos motoristas.
Entretanto, apesar da fisca-
lização que atualmente es-
tá sendo realizada pelas au*
toridades e por elementos do
Sindicato produzir efeitos sa-
tisfatórios, existem ainda

EMBAIXADA EXPLICA
SOBRE O DIA DO MAR

Com assinatura do encarregado de Negócios da
Bolívia, sr. René Jordan Pendo, a Embaixada dês-
se país distribuiu um "comunicado", no qual decla-
ra: "As afirmações desta 'Embaixada, em seu comu-
nicado de 23 do corrente, em que a Bolívia come-
mora o Dia do Mar, estão acobertados por fatos his-
tóricos, tratados internacionais e informações regis-
tradas pela próprip, imprensa chilena. Em conse-
quencia, atribuiu-lhes falsidade, revela um deplo-
rável desconhecimento da história e da realidade
mediterrânea da Bolívia, que, desde 1879, viu-se
privada dc soüs portos dc Antofagasta, Nejillones,
Cobija ou La Mar e Toc.pilla". • '.

TRATADO

Noutro trecho, salienta o
comunicado:

"É inadmissível que a Em*
baixada do Chile afirme que
"não existe a tão propala-
da mediterraneidade impôs-
ta pela força das armas" c
invoque, a seguir, o Tratado
de 1904. Justamente me-
diante êssc ato internacional
foi imposta à Bolívia a sua
mediterraneidade, poste que
o negociador chileno em La
Paz, um tal de Koenlg, em
nota oficial dirigida ao go-
verno da Bolívia em 1904,
afirmou: "Os nossos direitos
provêm da vitória. Ai dos
vencidos! Que o litoral bo-
liviano vale muito, isso já
o sabíamos e por isso o to-,
mamos — para logo acres-
centar — o Chile toma o li-

loral boliviano com o mes-
mo direito com que a Ale-
manha anexou ao seu terrl-
tório a Alsácia e a Lorena."
(Textual). Será também
possível que o embaixador
chileno Ruiz Solar desconhe-
ça a existência dessa nota
oficial de seu governo! pre-
liminar ao Tratado de 1904?"

FATOS
"A Embaixada da Bolívia

repele energicamente as fal-
sas afirmações do embaixa-
dor do Chile e reitera que o
encarregado de negócios da
Bolívia, doutor René Jordan
Pendo, apoiou as- suas in-
formações à imprensa brasi-
leira em fatos históricos, tra-
tados internacionais e notí-
cias' registradas' na própria
imprensa de Santiago do
Chile."

Correio dos Municípios
Campos

ANUIDADES — In formado.
da decisuo da comissão des;»-
nada pela Inspetoria Seccional
para fixação das anuidades esco-
l.-.res, os proprietários de cole-
gies particulares de Campos re.
(i.lvcram manter . seus estabele-
cimentos fechados após a Pás.
coa. As aulas, no curso ginasial
• normal, foram iniciadas no
dia 23 último.

A referida comissão reduziu
dc 50 por cento, e até mais, as
tabelas originais elaboradas pela
comissão mista de cada colégio,
padronizando as anuidades para
166. em 33 mil cruzeiros paga-
veis em 10 prestações mensais.
0« diretores de colégios vão re-
correr ao Ministério da Educa-
çã_ e ao Judiciário.

Cambuci
BANCO — O diretor do Ban-

co do Estado do Rio, sr. José

Eaad, informou que as obras dc
construção do* prédios das lu-
turas agências de Cambuci e
Itaperuna já estão qup.se con-
cluldas c que nessas cidades a
casa de crédito oficial terá mo-
dernas agências.

Petrópolis

MEMÓRIA".' — A Associação
Comercial - Industrial de Pe-
trápolis enviou memorial ao go-
vernador do Eatado, a propósito
da nova Lei das Notas de Ven-
das. Pede a Associação um pra-
zo de pelo menos 120 dias para
que possam mandar confeccionar
os talonárioi necessários.

JANTAR — Foi homenageado
com um jantar o prefeito Flá-
vio Castrioto, pelos professores
do Liceu Municipal, em sinal de
reconhecimento pelo atendimen-
to de suas reivindicações, como
eletívação, férias remuneradas •
cutras vantagens.

empresas, mesmo sob o re*
gime de intervenção, quo
não cumprem o acordo. Di-
ente destes fatos, a classe
está dando urr^ crédito de
confiança às autoridades, o
qual deve expirar-se no dia
da realização da assembléia,
quando a situação será ana-
lisada e medidas decretadas
para assegurar o cumpri-
aiento do acordo.

ACORDO
Pelo instituído no acordo

salarial, ficam obrigados os
empregadores a possuírem
um livro de ponto, com a cs-
cala de serviço, para ser as-
sinado pelos motoristas e
marcadas as horas de traba-
lho, o que não vem sendo
Jeito. Outra irregularidade
refere-se ao pagamento de
diárias, no valor de CrS ...
2.634,00, o que não sendo
respeitado por parte dos cm-
pregadores, obrigam os mo-
toristas a trabalhar na ba-
se de comissões, variáveis de
17% a 20% do montante da
féria do dia.

EMPRESAS
Afirmou o sr. Alves de Li-

ma que são as seguintes as
empresas que não vêm cum-
prindo o acordo salarial do
motorista: Auto Viação Para-
ense — linha 848 e 120, Ola-
ria-Fortc Copacabana c Cas-
tclo-Forle Copacabana (não
existência do livro de pon-
to); Auto Viação Estréia de
Prata (os empregadores des*
contam CrS 400,00 para for-
mação de uma caixinha e
não existência do livro de
ponto); Viação Francisco de
Sá — linha 464, Francisco
Sá-Leblon (não possui gara-
gem e os ônibus permanecem
na via pública); Viação For-
te — linha 119, Castelo-For-
te de Copacabana (inexist.n*
cia do livro de ponto e paga-
mento dos motoristas na base
de comissões); c Empresa
de Lotação Estréia — Praça
Paris-Engenho de Dentro
(desrespeito a hora d. des-
canso dos motoristas).

Religiões
se unem em

Curitiba
CURITIBA (Do correspon-

dente) — No próximo dia
29, data de aniversário des-
sa cidade, às 16 horas, será
realizada grande encenação
popular,- cujo objetivo é a
efetivação de "ato de afirma-
cão", reunindo praticantes
de todas as religiões existen-
tes em Curitiba. Sóbre a so-
lenidade, disse o reverendo
Soeiro Emrich, pastor pres-
bisteriano: "A obra do sàiiflp-M-
so João XXIII constituiu um
dos marcos mais notáveis na
objetivação desses encontros,
bem como traçou oportunas
perspectivas para seu êxito.
Numa época de negação dos
valores supremos da vida
pela imposição dos padrões
políticos sócio-economicos,
marcantes em tantas esferas
da atividade humana, faz-se
urgente e imperativa uma
afirmação de fé em Deus".

Êste movimento de todas
as crenças c o primeiro rea-
lizado no Brasil e contará
com a participação de pro-
testantes, católicos, judeus e

ortodoxos.

FEIRA

A reportagem visitou a fel-

va Instalada cm frente ao cn*
t reposto de venda da
SUDEPE, onde constatou a
venda do pescado a preço
superior. Nada pôde fazer
q fiscal dn SUNAB, uma vez

3ue 
a venda é feita dc acôr-

o com o estipulado, isto é,
30'* sobre o preço obtido no
leilão.

SAO PAULO

SAO PAULO (Sucursal)
— Apesar das medidas mo-
ralizadóras anunciadas pe-
Li Delegacia Regional da
SUNAB cm São Paulo, pa*
ra evitar a falta dc peixe, a
verdade é que a escassez
désse alimento se fazia sen-
tir ontem, nas feiras livres,
depósitos dc pesca, e entre-
postos da capital.

O pescado existente cm"mercados negros" de super-
mercados era cobrado clan-
destinamente até a CrS 2
mil por quilo. O preço dc
outros peixes de primeira
qualidade variavam entre
CrS 1 mil e CrS 1.500,00,
sem que a ação fiscalizado-
ra da SUNAB se fizesse sen-
tir, mostrando-sc incompe-
tente para reprimir o abuso.

O tabelamento determina-
do pela SUNAB para evi-
tar a falta de peixe na Se-
mana Santa, variava de CrS
500 a CrS 900 para o quilo
de peixe de primeira quali-

dndo, com margem de lucro
para o revendedor de até ..
50%. O tabelamento das sar»
dlnhas foi fixado para*a ba*
se máxima de Cr$ 225 o qui-
lo. O camarão salgado era
dificilmente encontrado nt
praça e seu preço atingia
níveis astronômicos.

SP condena
ex-membro
da Gestapo

SAO PAULO (Sucursal) —
condenado em São Paulo, a S
anos dc prisão, um ex-mcmbro
das tropas da Gestapo de Hitler,
de nome Karl Fraymann, ou
Karl Mario Jesko, que se encon-
tra já há vários anos rcs'dln'io
nesta Capital e que teve rua
condenação solicitada pelo p:o-
motor da 2"." Vara Criminil.
por crime dc '..'siflcaclio de cin-
cum cn tor.

ííí;-

BOTAFOGO
0 melhor
apartamento
na melhor
localização

aca agora um excelente ne-
gócio. adquirindo um dos mag-
níficos e confortáveis, aparta-
mentos de luxo do Edifício DOM
MAURO - òtimamente localizado
à Rua Voluntários da Pátria/ 30

junto à praia de Botafogo.
Construção sobre pilotis com lu-
xuosa entrada social. Maravi-
lhoso play-ground com piscina.
Apartamentos compostos de es-
paçosa sala-living - Três ótimos
quartos com armários embutidos

Dois banheiros sociais de luxo
Confortável copa-cozinha com

azulejos até o teto - Quarto e
banheiro de empregada e de-
mais dependências • completas
Preços a partir de...
Cr$ 10.500.000,00. Prestações
mensais de apenas Cr$ 50.000,00.
Procure-nos, ainda hoje, nó local
até às 22 hs ou em nossos es-
critórios.

.onsítutora fanató &£
Av. Rio Branco, 173 -12." andar-Tels. '32-919Í 8 22-5458
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URSS PEDE ÓRGÃO MUNDIAL DE COMÉRCIO
IACKSONVILLE ENTRA
NO 4." DIA DE LUTA

Jaduotivillc, Flórida (AP-CM) — Novas vio-
:'ncinn, acompanhadas dc bombas incendiaria**, fo-

•iuni registradas ontem nn cidade portuária do Jack-
. Eonvllle, apesar de lideres brancos o negros tenta--.cm acabai' com os conflitos raciais já com quatro-'.In* do duravfio.

i Iíutlodgo Penrson, presiden-t-1 dn centro local dn Associa-' rão pnra o Progresso das Pes-tons do Cór, advertiu que os
negros realizarão manifesta-
ções *nt itrando escala "n me-•' ros que se faça alguma coi-í i para evitar n discriminação' racial". Acrescentou que "se

• rr,ta cidade nfio fizer algo ho-
Jo ou amanha, Jacksonville so-¦ rit cenário do demonstrações' nn massa".

TROTESTO

' Trarson, excluído do uni uru-'.pn bl-racial do paz choflado
pelo prefeito Haydon Burns,
disso que nâo sabia so a ns-soclnçfto que preside partlci-
pnrln da pacificação do Jack-1 sonvillo e que náo tinha In-'' tenção dn suspender as do-
mnnstrnçócs cm vários lugares
públicos ondo a discriminação
d intensa.

O grupo bl-raclnl entrou cmnção rapidamente para resta-
belecer a paz c resolver os
problemas da segregação, de-

..pois do três dias dc tiroteios
n mortes, numerosos feridos ei tlanos consideráveis causados

por pedras e incêndios.

Súmula
SUDÃO EXPLICA
expulsão DE
MISSIONÁRIOS
Cartum (FP-CM) — As

razões que levaram o go-
vémo do Sudão a expulsar
03 missionários cie várias
províncias do Sudão Merl*
(Uoiial foram publicadas on-
•lem num comunicado ofi-
ciai do Ministério do Inte-
rior. A nota diz que os mis-
vi-mários estrangeiros atua-
vam como intermediários' 
entre os dirigentes que so
encontram fora da lei ins-
lalados no estrangeiro e
¦•eus agentes cio interior do
Sudão,

MONSENHOR BERAN

« Praga (FP-CM) — "Não se
resolveu assinar qualquer' acordo entre o governo
tcheco e o Vaticano com res-
peito a situação de monsc-
nhor Beran, arcebispo de
Praga", declarou-se oficial-

¦ mente, ontem, nesta Capital.

.ÁFRICA DO SUL

Cidade do Cabo (FP-CM)
— "O governo da Repúbli-
ca Sul-Africana decidiu não' retirar-se voluntariamente

.. ,'da Organização Mundial dc
Saúde, apesar da provo-
cação que obrigou sua deis-
gação a deixar a reunião

. durante a qual se tomou
uma decisão injustificável"— declarou ontem, no Par-
lamento, o primeiro-ministro'. 
suj-africano.

EDGAR FAURE
' Moscou (FP-UPI-CM) —

, Edgar Fáurc, ex-presidente
do Conselho francês, chegou
ontem a Moscou para uma"visita privada" de duas se-
manas. Fauro espera entre-
vislar-se com Nikita Kru-
chev. Anunciou-se também
para fins de abril a chega-
da a Moscou de Ahrhede

.'-Ben Bella, presidente da Ar-
géliü,, em visita de caráter
oficial,.

DESASTRE
Madri (UPI-CM) •¦- Gran-

rie parte de um posto sub-*
terrâneo do estacionamento
dc automóveis, em constru-
ção na parte comercial de
Madri, afundou-se súbita-
mente ontem. A Polícia dis-
se que um operário desa-
pareceu c quatro outros
saíram feridos levemente.

URSS-SIONISTAS

Tel-Aviv (FP-CM) — Pela
primeira vez uma delegação
de uma organização sionista
íoi convidada para uma vi-
sita â URSS. A Organização
de Mulheres Soviéticas en;
viou ontem um convite ofi-
ciai à seção israelense da
Organização Sionista Inter-
nacional de Mulheres para
que uma delegação da mos-
ma visita a União Soviética
no decorrer deste ano.

MAC ARTHUR

Washington (FP-CM) — O
general Douglas Mac Arthur
sofre de uma inflamação
pneumônica na base do pul-
mão direito e os médícos| co-
meçaram a aplicar-lhe anti-
bióticos. O comunicado mé-
dico publicado às Hh30m
GMT diz o seguinte: O ge-
neral Douglas Mac Arthur
faz progressos satisfatórios.
Seu estado continua sendo
grave.
ALLENDE~sãntiago 

doTrltfc-rAP-GM*--
O Partido Radical, o segun-
do maior do Chile, poderá
vir a apoiar o candidato so-
cialista Salvador Allende.
Um grande setor deste par-
tido, até então governista,
vai apresentar proposição
r.cstc sentido na convenção
do 4 dc abril. Os radicais
estão em crise desde que seu
candidato presidencial, se-
nador Júlio Durán, renun-
ciou em face dc uma vitóriaesquerdista em Curico.

ÚLTIMOS INCIDENTES

Um branco íol ferido gra-
vemento na quinta-feira por
um grupo do negros c uma
bomba Incendiaria foi atirada
num lote do carros usados,
destruindo um dos veículos.
Repetidos falsos alarmas tém
obrigado os bombeiros a per-
correr Iodos os cantos dn cl-
dade, enquanto ns pcdrndns
vão aumentando os prejuízos
mntcrlnls.

O branco ferido, dc 63 anos,
foi internado com um ferimcn-
lo de 7 cm na cabeça, segun-
dn declarou à Policia, c a Ida-
rie dc seus agressores varia

. dc 12 a 15 anos.

CULPADOS

Quinze membros da seita ex-
tremlsta dos "muçulmanos no-
gros" foram reconhecidos on-
tem culpados de terem ataca-
do alguns policiais durante um
choque ocorrido cm jnnciro
passado. A defesa mantinha a
alegação dc que os policiaishaviam entrado inoplnadamcn-
to na sedo dos "muçulmanos
negros" quando estos partlci-
pavnm do uma cerimônia rc-
ligiosa.

França terá
campos de

projéteis
Paris c Boeoti (AP-FP-CMl

— O programa dc provas rie
projéteis da França avan,:a dn
acordo com as previsões c fon-
tes bem informadas declara-
ram oniem que vão ser insta-
lados campos de lançamento
na costa norte da França e rie
recuperação ao longo da casta
da Guiana Francesa na Ame-
rica Latina.

O presidente Charles De
Gauile. logo que regressou rin
sua viagem ao México, respon-
ricu àcarta que o príncipe No-
rodou Sianouk, chefe dc Es-
tado do Cambódia. lhe escre-
vou pedindo a realização, cm
Genebra, de uma conferência
destinada a garantir a neutra-
lidade do território, cambódia-
no, que foi violada recente-
mente com o bombardeio dc
Changrea por aviões sul-viet-
namitas. A resposta dc Ds
Gauile constitui, pràtlcamen-
te, um*"compasso de espera",
porque a Franca, a Inglaterra
e os Estados Unidos se man-
têm constantemente em con-
tato. lendo cm vista uma even-
luai conferência dc 14 mem-
bros em Genebra.

O jornal "El Ticinpo", de
Bogotá, publicou ontem um
artigo do ex-ministro c escri-
tor Francisco Umana Bernal,
sob o titulo "De Gauile na
América Latina", no qual dis-
se: "Mais do que a.s declara-
çBes do general De Gauile du-
rante sua recente visita ao
México, tem. para os democra-
tas da América Latina, uma
significarão muito especial, o
falo cie que o presidente da
França não levou cm conta as
reiteradas insinuações do go-
vêrno de Havana para que lho
fosse dada ccrlnza dc que um
convite para estender sua via-
gem até Cuba seria aceito com
benevolência".

Intelectuais
poloneses

contra censura
Varsóvia (AP-CM) — tm-

portantes escritores e profes-
sores poloneses, num total de
34 dirigentes de entidades cul-
turais, enviaram uma carta ao
primeiro-ministro Joszef Cy-
rankiewlcs protestando conlra
a política de censura do go-
vêrno comunista c a limitação
do papel de imprensa.

QUEM ASSINOU

Não se conseguiu uma rela-
çáo dos que assinaram a car-,
ta, mas uma fonte bem infor-
mada revelou que entre os sig-
natários figuram o físico teé-
rico Leopold Infeld, ex-cola-
borador de Alberl Einstein, o
grande poeta polonês Antonl
Sionimski, o filósofo Tadeusa
Kotarbinski c escritores de fie-
cão famosos como Jerzy An-
drezjcwski, Maria Dabrowska
e Stanislaw Dycat.

Na carta os intelectuais po-
loneses advertem o governo de
que o desenvolvimento da cul-
tura nacional está. prejudica-
do pelo que eles denominaram"radicalização da censura" e
pelas restrições no abasteci-
mento do papel de imprensa.

REDUÇÃO

Os jornais e revistas foram
reduzidos em tamanho, obrl-

-gando—-centenas de escrito-
res a competir fortemente na
disputa do espaço a eles con-
cedido pelas Juntas de Edito-
res, dominados pelos comúnis-
tas. Os artigos de controvêr-
sias foram banidos pela cen-
sura. Os manuscritos para 11-
vros são' rejeitados pelos edi-
tôres com a desculpa de que
riflo há, papel, ou são publica-
dos em edições de tiragem re-
duzida demais, não permitiu-
do assim que sejam atendidas
ns mínimas exigências de dis-
tribuição geral.

PC francês
por reunião

internacional
Pari» i.FP*AP-CM i — Os co*

miinlsiu.s franceses redoma*
rnm ontem a convocaçfío mie-
dlatn dc Iodos os Partido* Co-
íniinistns do mundo pnra dc-
baicrein a controvérsia Idcoló-
glea entre Moscou o Pequim.
Os franceses soguom a unha
dc Nlklta Kruchev c duranto
a reunião do comitê central
crltlcarnm vivamente ns "po-
slçõcs sectárias e aventurei-
ras" dos dirlccnlo.-. dn China
Popular, -uuim como a "ntlví*
rindo de sapa e dc oportunls-
mo rea lixada por êlcs".

ARTICULAÇÃO

Raymond Guyot, membro do
comitê político do PC francês,
recebeu a missão dc redigir
um Informe sôbrc n.s relações
entre os diversos Partidos Co-
munlstas. E' a articulação íi-
nal para a conferência, cuj.i
urgência foi reclamada cm ia-
cn "da gravidade da situação
no seio do movimento sócia-
lista".

FRENTE A FRENTE'

Delegadas chineses c sovié-
ticos à Conferência de Solida-
riedade Afro-Aslíilíca, reunida
em Argel, voltaram ontem a
enfrentar-se, no selo da co-
missão política. Esgotadas as
acusações mútuas, o debate fqj
dado como encerrado. Nada
transpirou desta reunião. O
presidente Ben Bella recebeu
ontem os chefes das 71 dele-
caçoes afro-aslátlcas e asuav-
dava-se para a noite a última
sessão plenária e a votação
das resoluções.

fionobm (Dc Jnnns Lcngyel, correspondente do
CORREIO DA MANHA na Europa) — Nikita S.
Pntoliehcv, ministro soviético do Comércio Extc-
rior, propôs ontem na Conferência do Comércio o
Desenvolvimento, cm Genebra, a criacfio dc uma
Organização Mundial do Comercio, à qual se opõem
os países ocidentais, c afirmou que a União Sovié-
tica está disposta a fazer acordos a longo prazo comos paises subdesenvolvidos, assim como a assinar
i-onvcnios relativos à assistência técnica que ésses pai-ses necessitam para sua produção.

O delegado soviético assina-lou como fatores negativas
pnra o desenvolvimento do co-
mérclo mundial as atividades
dos monopólios capitalistas, o
neo-colonlallsmo, representado
pelos agrupamentos ecor.ômi-
cos fechados das potência.)
ocidentais (Mercado Comum)
o a situação anormal criada
pela guerra fria.

PROORAMA SOVIÉTICO
Ac, passar ao exame da sl-

Inação dos países em vias do
desenvolvimento, o ministro
soviético declarou que consl-
derava seu dever afirmar quta União Soviética não Unha
a responsabilidade moral nem
material ante a História pelantuaçAo dos paises subdesen-
volvidos.

Depois" de ter feito esta
observação, Patollchcv passoun parte concreta de sua c.ipo-
Fiçáo. referente à ajuda aos
países em vias de desenvolvi-
monto: li A URSS aumen-
tara suas compras dc maUS-
nas-prlmas. assim como dc
produtos manufaturados c se-
iiil-manufaturados procedeu-
tes dos pafccs cm vias dc dc-
senvolvlmcnto, mediante açor-
der, comerciais e com recmbol-
sos de créditos outorgados pelaURSS n estes países; 2> A
URSS esta, disposta a fazer
acordos a longo prazo com cs-
ici produtos, assim como assl-
nar convênios relativos à
assistência técnica que neces-
sitam para a sua produção;
3i A URSS deseja que se che-
pu» a acordos Internacionais
destinados a estabilizar os
preços para uma série de pro-
cintos que englobam as mate-
nac-prlmas e os produtos tro-

ptcals; e 4) A URSS preço-nua que a taxa dos Juros dosempréstimos outorgados aos
países subdesenvolvidos seja
pelos governos, seja nor org.i-
ulzaçôes Internacionais ou por
particulares com garantia go-vernamenUI, nio ultrapasse
3'e. No final de sua exposi-
ç&o, o delegado soviético pé-dlu a supressão das praticasdiscriminatórias das potência»ocidentais para com os socla-
listas e a criação de uma orga-
nlzaçfto Internacional de co-
mérclo, "unificada e univer-
sal", sob os auspícios dos Na-
voes Unidas.

APARTHEID E COLO*
NIALISMO

Uma declaração condenando
severamente a política racial
e colonial da África do Sul e
de Portugal foi aprovada on-
tem na conferência pelo gru-
po nfro-asl&tlco. Dia o grupo
qu* "é inútil discutir com os
r-prrséntantes daqueles dois
países", e, por Isso, "náo cola-
beraremos cm nenhuma c sob"
nenhuma forma". Paralem-
mente, o grupo afro-aslátlco
se reserva o direito de "ador
tar ulterlormente qualquermedida" que vise a obrigar n
África do Sul e Portugal a
modificar sua política, maj
náo recomenda explicitamente
a exclusão dos delegados dos
deis países dos trabalhos da
Conferência Mundial de Co-
mercio e Desenvolvimento.

Segundo observadores, toda
ver. que um delegado sul-aírl-
cano ou português subir á tri-
buna, as delegações afro-asin-
ticas abandonarão a sala paravoltar quando o orador tiver
terminado seu discurso.

Violada trégua
entre Etiópia

e Somália
Adi* Abeba (FP-UPI-CM)

— O Ministério das Relações
Exteriores da Etiópia infor-
mou ontem que rol reiniciada
a luta na fronteira etlope-so-
máil, onde está cm vigor uma
irégúa repetidamente violada
por ambas as partes.

Um porta-voz ministerial dis-
se que a luta foi travada en*
tre a polícia etlope c as tropas
da Somnlla, resultando vários
mortos e feridos, e acrescen*
tou: "Tropas reguiarcs soma-
lia, apoiadas por unidades dc
carros blindados, cruzaram a
fronteira * lançaram um ata-
que de surpresa contra o pós-to etfope de Debo Oorvall*, a
cerca de 350 km a leste dc
DJIglga. Cste ato dc agressão
se produz no momento cm quedelegações dos dois países ne-
gnciam, em Cartum, uma so-
luçlo pacifica para resolver o
litígio fronteiriço. Tal agres-
fio demonstra que o governo
da Somália náo deseja verda-
dolramente resolver o confil-
to com o espírito das resolu*
cóes de Lagos. O governo do
meu país lamenta este inci-
dente e responsabiliza o go*
vêrno somali".

As negociações entre a So*
málla e a EtlApla foram ini-
ciadas esta semana em Car-
tum, onde o primeiro pais apre-
sentou reclamações territoriais
não só contra o governo etlope,
mas também contra o Quonta.

O Imperador etfope Haile So-
lasslé enviou ontem à tarde
uma mensagem a todos os che-
fes de Estados africanos para
informar-lhes da situação em
Debo Goryalle e acusando a
Somália.

LODGE CONTRA SAlÜA
DOS EUA DE SAIGON

Salgou c Washington (AP-FP-CM) — Hciuy
Cabot Lodgp, embaixador dos Estados Unidos no
Vietnam do Sul, disse ontem n imprensa que a guer*ra contra o Vietcong podo ser gnnha mediante iaplicação dos atuais planos, "sempre que ns in*
fluèncias externas hostis permaneçam dentro do seu*
limites", acrescentando que a retirada das tropas d»Vietnam do Sul seria "desastrosa" o que a noutra*
lização do Vietnam, proposta pela Frnnça c* o blo*
co socialista, "seria a própria vitória comunista".

O secretário norte-america-
no dc Defesa, Itobcrt Mcn.i-
mara, declarou ontem que n
nçlo militar direta contra o
Vietnam do Norte poderia ser
apenas suplementar à guerra
antiguerrllha, mas nio excluiu
a possibilidade de tal açfio,
afirmando que essa questão
vem sendo objeto do estudos
cuidadosos.

AVANÇO CHINÊS
Lodgc disse que a perda do

. Vietnam do Sul para os ro-
munlstas seria um êxito paru
Pequim, que faria perigar umu
vasta lona na Ásia dc 240 mi-
Ihões dc habitantes. "A Chi-
na Comunista deseja converter
o Vietnam do Sul em um sa-
lélita — acrescentou Lodgc.
A guerra no Vietnam do Sul
c anunciada por Pequim como
uma guerra de libertação sõ-
bre a qual os chineses baseiam
a propaganda dc que sou co-
munlsmo c superior ao comu-
nismo soviético e que os Es-
tados Unidos, apesar de serem
a maior potência impcriallsia
do mundo, não passam dc um
tigre de papel, que nio é ca-
par. ou não deseja utilizar seu
próprio poder. O Vietnam do
Sul é o núcleo de uma zona
que está limitada a noroeste
e leste por Formosa e Filipi-
nas, ao Sul pela Indonésia, e
Oeste pela Birmânia e os chi-
nêscs desejam dominá-la."

Kobcrl Mcnamnra, que r*.
grcüsou há duas som-iius do
Vietnam do Sul, disse niitrnt
cm discurso na Associação In.
riuatrial de Segurança N.icln.
nal quê o presidente Lyndon
Johnson aprovou 12 rcconi»*.
rincões que êle apresentou d*,
pois de sus inspeção nqurlt
pais. Acrescentou quo os Km».
dos Unidos continuarão fornt-
cendo ajuda ao Vietnam do
Sul, "membro da família dt
nações livres, que nio deixar»,
mos seja abandonado, por mui*
to caro qué isso soja", A cer*
la altura afirmou: "Aprovam»*
o plano do primelro-mini-ir**Sul-vletnamlta Nguycn Khnn,
segundo o qual será estahc!»
vido um programa de mobili.
r.ição nacional para canalinr
iodos os recursos nacionais pi-ra a luta."

A GUERRA
Sois mortos e cinco desapa-

recidos é o resultado do umi
emboscada dos vietcongs ni

quinta-feira a uma patrulhiSul-victnamita, a cerca dc 94
quilômetros a Sudeste dc Sal-
gon.

Trinta o cinco vietcongs mor.
tos c quatro capturados é o b<<
lanço do uma operação reali.
zada nos dias 24 e 25 passa,
doi, na região de Canllio, p»Ias forças governamentais. Ev
tas tiveram 12 mortos e 34 íc>
ridos.

ONU acalma Chipre
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Nicósia — Mulheres c crianças cipriolas observam na rua um soldado canadense, em atividade de patru-
lha em Chipre, agora policiada por forças da ONU. (Radiofoto UPI)

NEHRU FAZ APELO
DE PAZ NA ÍNDIA

Nova Deli (AP-CM) — O primeiro-ministro
Nehru formulou ontem patético apelo às populações
da índia para que detenham as sangrentas desordens
religiosas. Nehru, debilitado por um ataque dc apoplc*
xias, disse por uma rede nacional de rádio que osin*
cidentes entre hindus e muçulmanos "são fatais para
todos nós".

O dirigente indiano falou especialmente aos
membros da tribo Adivasi, espalhados pelo Leste da
índia, cuja adesão ?*>s conflitos aumentou para 300
o número dc mortos nestas últimas 24 horas.

AÇÃO CONJUNTA

Nehru também anunciou
que o presidente do vizinho
Paquistão, Mahammad Ayub
Khan, convidou a índia pa-
ra uma reunião de ministros
do Interior de ambos os pai-
ses, para uma ação conjun-
ta destinada a deter a luta
religiosa hindu-muçulmana.
Os hindus, vasta maioria da
população de 462 milhões da
índia, começaram a luta com
os muçulmanos em Calcutá,
a 16 de março, c o conflito
se propagou rapidamente
por todo o pais.

ÓDIO RELIGIOSO
Falando primeiro em In-

glés, depois em hindu, o ve-
lho e enfermo Nehru disse
que a nação faz írente a
muitos problemas difíceis,
mas que o pior de todos é o
ódio religioso. "A menos que
se detenha completamente
este sentimento de ódio, éle
nos conduzirá às piores con-
seqüências" — assinalou,
com a voz totalmente cm-
bargada pela emoção. A in-
dia — prosseguiu •— é um
país de muitas comunidades
e, a menos que possamos vi-
ver em harmonia, respeitan*
do as crenças e hábitos en*

tre elas, não poderemos
construir uma nação gran*diosa e unificada."

APELO DIRETO

Afirmando que somente o
povo, náo os governos, po-dera deter o derramamento
de sangue, acrescentou: "Pe-
ço, portanto, a todos os
meus compatriotas que po1
nham fim a este comporta*
mento desumano. Especial"
mente, peço aos nossos ami*
gos e compatriotas Adviasjs,
dos Estados de Bihar e Oris*
sa, que tém sido grandcmeir
te agitados pelas histórias
que vém escutando-'. Os
Adviasis, muitos dos quais
são cristãos, se uniram à lu'
ta hindu-muçulmana quando
escutaram informações de
atrocidades anticristãs qu*
se disse haviam sido prati*
cadas por muçulmanos do
Paquistão Oriental.

ENFERMO
Com êsse apelo, Nehru in'

fervem pela primeira vez nos
esforços para deter os dis*
túrbios, pois está virtual*
mente afastado do governo
desde 7 dc janeiro, quando
sofreu um ataque do cora-
ção.

PLANO BRITÂNICO PARA
EVITAR ATAQUE ATÔMICO
Genebra (AP-FP-UPI-CM) — A Grã-Brelanha

apresentou ontem o primeiro plano pormenorizado
para um sistema de postos militares de observação
na América do Norte, na Europa Ocidental, na Eu-
ropa Oriental e na Ásia Soviética, com o fim de
prevenir-se contra ataques de surpresa ou guerra
acidental.

O representante soviético,
Somyon K. Tsarapkin, disse
que seu governo não discutirá
o plano de postos do observa-
ção, a não ser que as potên-
cias ocidentais concordem em
desmantelar suas bases mili-

Delegados
adiam

resoluções
Argel (UPI-CM) — A União

Soviética c a China Comunis-
ta continuaram ontem sua ba-
talha ideológica na Conferên-
cia de Solidariedade Afro-Asiá-
tica, enquanto os delegados
procuravam entrar em acordo
sobre uma serie de resoluções
que objetivam atenuar a dispu-
ta, Em principio havia a in-
tenção de fazer-se a leitura das
resoluções numa sessão pie-
nária dc encerramento na tar-
de de ontem. Contudo, foi
anunciado que a sessão de en-
cerramento será realizada ho-
Je pela manhã, ocasião em

que so apresentará as resolu-
ções para a sua adoção. Ao
mesmo tempo, a Conferência
decidirá o local e a data
para a sétima reunião anual.
Ainda ontem, numa sessão pú-
blica, houve violento conlra-
ataque do chefe da delegação
soviética, ás. acusações feitas
pela delegada da China Comu-
nista. No fim da noite, as

duas delegações prosseguiam
nos debates a portas fecha-
das.

tares e retirarem suas forças
e armas nucleares da Europa
Central, acrescentando que
sem que o Ocidente aceite es- ,
sas condições, o plano brita-
nico "só criará maiores danos
ii possibilidade de um acordo
sobre outras medidas".

O FLANO
O plano foi apresentado à

Conferência de Desarmamento
por Peter Thomas, ministro
de Estado da Grã-Bretanha pa-
ra Assuntos Exteriores, e esta-
belece que os postos de obser-
vação informem qualquer ati-
vidadde suspeita, que possa
preceder uma agressão contra
qualquer pais membro da AH-
anca do Atlântico Norte
(OTAN), ou do Pacto d Varsd-
via. Os postos serão em mime-
ros iguais de cada lado e terão
pessoal do lado oposto que se
manterá em constante e per*
manente comunicação com
suas respectivas sedes.

Os postos serão instalados
cm pontos estratégicos das
ferrovias e rodovias, nos aero-
portos e portos de mar e te-
rão todo o equipamento neces-
sário, instrumentos de detec-
ção, veículos e um certo graude liberdade rie movimentos
nas áreas próximas.

Para impedir má interpre-
tação sóbre movimentos mili-
tares que não sejam perigosos,
cada lado dará ao outro infor-
maçào prévia sobre suas ma-
nobras.

OUTRA TENTATIVA

O delegado soviético, Tsa-
rapkin. declarou ainda que, de
qualquer maneira, o plano bri-

tãnico na forma apresentada"não é senáo outra tentativa
do Ocidente para substituir
um desarmamento autêntico
por um sistema de controle
sobre as armas e as forças
soviéticas".

REJEIÇÃO

Funcionários norte-america-
r.os disseram que as observa-
ções de Tsarapkin sobre o pia-
no correspondiam, prática-

mente, a uma rejeição do mes-
mo por parte da União So-
viêtioa.

Os Estados Unidos e o Ca-
nada deram sua aprovação ao
plano.

ESQUEMA BAPACKI

Pela primeira vez, a URSS
aprovou oficialmente, ontem,
o plano Rapacki de "congela-
mento" dos armamentos nu-
cleares na Europa Central.

Ladrões do Bloco neutro
trem postal.
confirmados

Londres (FP-AP-CM) — Nove
do» onze acusados no processo
do trem poetai Glasgow-Londres
foram considerados culpados, on-
tem, pelo tribunal de Aylssbu-
ry. As sentenças serão porferi-
das quando terminar o processo
de um deles, que ainda nSo foi
julgado. O veredito íol pronun-
ciado pelo júri depois de 70 ho-
ras de dellberaçío, a mais longa
que so conhece na história mo-
dornn da Inglaterra.

A Interpol o a ScoUand Yard
continuam realizando investiga-
cões para localizar o "cérebro"
do famoso assalto, bem como re-
cuperar dois milhões de libras
que ainda faltam.

O assalto ocorreu a 8 de agós.
to de 1963. nas proximidades de
Londres. O trem postal, trans-
portando dinheiro, transferido
dos bancos da Escócia para os da
capital londrina, foi Interceptado
por homens armados, que 3e-
varam cm caminhões os sacos de
notas de cinco libras esterlinas.
No "quartel-general" dos assai-
lantes, foram recuperadas mais
(arde 200 mil libras esterlinas e
capturados os onze comparsas
que acabam de ser julgados. O
grosso da fortuna e o "cérebro"
do assalto quase perfeito encon-
tram-se ainda fora das mãos da
justiça.

vai reunir
64 países

Colombo, Ceilão (AP-CM)
— Espera-se que 64 países
estejam reunidos em outu-
bro, no Cairo, para a Con-
ferència dos Não-Compro-
metidos, entre os quais fi*
guram, pela primeira vez, o
Brasil, Argentina, Bolívia.
Chile, México, Uruguai, Ve-
nezuela, Trinidad-Tobago e
Jamaica.

Prossegue em Colombo a
reunião preparatória desta
conferência, que' recebeu,
ontem, uma proposta da In-
donésia visando a caracte-
rizá-la nitidamente como
reunião só dos países neu-'tros. Madame Soepeni, de-
legada indonésia, sugeriu
que as "forças emergentes"
do mundo, ou seja, que "não
desejam ser exploradas pelo
Ocidente ou Oriente e pro-
curam criar novas áreas de
prosperidade", acorram à
ieféia.

O Papa profetizado
OTTO MARIA CARPEAUX

Quem esperaria, num dia
como o de hoje, considera-
ções sobre a violência em
Chipre ou Cuba ou Pana-
má ou Vietnam ou Cam-
bódia ou sobre o conflito
entre a Indonésia e a Ma-
lásia? Há situações espiri»
tuais, permanentes, que ia-
zem emudecer ou, pelo me-
nos, tornam menos audíveis
os ruidos.de mentira que
justamente nesta Semana
Santa foram lançados para
envenenar a atmosfera. A
essas invenções da malícia
preferimos a fiéção, melhor
Intencionada. E apresenta-
mos aos leitores da coluna
Internacional, no dia de
hoje, em vez de tantos no-
ticiaristas um fiecionista.

Chama-se Johannes Rue-
ber. É pseudônimo. Não
importa, porém, o verda-
deiro nome desse escritor
alemão que acaba de pu-
blicar o romance Dttnícles
Rom (Roma Sinistra). É
um estranho romanee his-
tórico, colocado .no futuro:
acontecimentos apocalipti-
cos sacodem a cidade de
Roma; a cúpula da basílica
de São Pedro desaba; Trás-
teverc, o bairro do povo,
vira campo de ruínas; o
Papa se refugia nas cata-
cumbas;- um ditador assu-
me o poder sobre a Itália;
parece o fim do mundo.

Sabemos que nada disso
acontecerá. Johannes Rue-
ber não.é um profeta. Mas
sua profecia antiutópica
— livro que se coloca ao
lado das sombrias antl-
utopias de Samiatin.Or-
well, Corrado Álvaro e tan-

tos outros — não é absur-
da,' Pois tudo aquilo que
não acontecerá — quase já
teria acontecido e em par-
te já aconteceu num recen-
te passado. Êsse Johannes
Rueber é um prophefo ex
euentu.

Essa verificação íortale-
ce nossa confiança no fie-
clonista. Talvez éle possa
predizer-nos, depois da si*
nistra profecia do passado,
coisas melhores para o fu-
turo? Já o fêz.

Já o fêz no seu romance
precedente que, há uns 10
anos atrás, foi recebido
com desconfiança; "Dis
Heiligsprechung desJohann
Sebastian Bach" ("A ca-
nonização de João Sebas-
tião Bach"). Nessa novela
emocionante contou Rue-
ber a lenda de um Papa
futuro, todo dedicado à
reunião das Igrejas sepa-
radas, que resolve dar um
primeiro passo para recon-
ciliar os protestantes, so-
bretudo os' luteranos: ca-
noniza, eleva aos altares o
compositor da Paixão se-
gundo São Mateus e da
Missa em si menor.

Isto tampouco aconte-
ceu; nem, julgamos, aconte-
cera porque o gênio não é
garantia da santidade e o
pobre de Assis, talvez con-
te mais no reino dos céus
do que todos os doutores
da Igreja. Mas sabemos
que já houve um Papa que
teria sido capaz de fazer
aquilo. Rueber profetizou
com acerto, não os aconte-
cimentos, mas a figura hu-
mana de João XXIII.
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AVIÃO CAI NA BAIA
E MATA TRIPULAÇÃO

Vôo fatal

O piloto Luiz Carlos Niemcycr, o
co-pilóto Ênio Celestino Dalmon c o
raillotelegrofltsa Wilson dc Oliveira
perderam a vida ontem, pela manhã,
quando o avião que tripulavam cm vóo
de experiência, um "Curtlss-Comandcr"
tia Vusp, prefixo PP-LDL, de paBsagci-
ros, teve o asa esquerda partida logo
após decolar, já com o motor cm cha-

mas, do Aeroporto Santos Dumont, pro-
Jetando-se na baia da Guanabara, a 4
quilômetros do pier da praça Mouà, e
explodindo ao submergir.

Apenas o corpo do ladlotelcgrafis-
ta não for encontrado pelos guarda-vi-
das do Serviço de Salvamento do Es-
tado e pelos homens-rüs da Marinha,
que funcionaram durante todo o dia dc
ontem no local, recolhendo destroços.

KM CHAMAS
0 avlio dn Vasp decolou do

Siiiitii» Dumont por volta dns
llhsrmi. com um doi motores
rm chamas, o que despertou a
Menção do pessoal encarrega-
ilo da seiíiiriinça naquele acro-
porto. Contingentes da Marl*
nlm dc (iucrra que estavam
nimprimlo » prontidão rlsoro-
t.i determinada naquela unida-
de, receberam ordens para
acompanhar o vôo, e se deslo-
«.ram para o loeal do aciden-
ir ibalxio das ilhas Fritlc.l*
ras) assim que o aparelho ex-
pludiu. Segundo depoimento
do capitão Roberto, aue che-
fiou a operação dc salvamento
efetuada pelos homons-rás, o
avlao começou a perder altura
logo após a decolagem, tudo
faicndo crer que tentaria um
pouso dc emergência no (ia-
leão. Na altura das Ilhas Fci-
ticelras, porém, perdeu a asa
esquerdo, projetando-se na
baia num "mergulho de faca",
isto é, de forma vertical, ba-
lendo ria água com a asa nio
atingida e explodindo.

BUSCAS
Após a explosão, acorreram

ao local várias embarcações, a
primeira das quais o reboca-
dor "Harrison", para procurar

CLINICA RIACHIIELO, 386 -
Impotência, doenças sexuais
crônicas, prí-nupcial. Diana*
mente. 8 às 20h. tel. 22-7481.
Kua üiachuelo. 3S6. 1781

possíveis sobreviventes, cn-
quanto tripulantes de unida-
dei do Lóide Brasileiro .solta-
vam fogos e acionavam suas
sirenas pedindo auxilio is em-
barcaçôes mais próximas. Uma
delas, de pequeno porte, trl-
pulada pelos irs. Vicente No-
gueira dos Santos (funciona*
rio da FRONAPE) c Otacllio
Carlos da Silva (do Departa*
mento de Saúde dos Portos),
conseguiu ie aproximar dos
destroços entre os quais esta-
vam as corpos do piloto c do
co-pilóto, que foram recolhidos,
posteriormente, pela lancha"Tenente Washington", do Cor-
po de Bombeiros, tripulada pe-
lo sargento Hugo Rainho, que
se diria para o Estaleiro Car-
mo Mendes, no Caju, para re-

DESTROÇOS
Identificada a área onde o

avlio se projetara, lanchas do
Serviço de Salvamento da GB,
da Base de Submarinos • de
particulares Iniciaram o traba-
lho de Barateamento do local,
prendendo em cabos de aço
destroços que se acumulavam
numa profundidade média de
15 metros. Várias sondagens
foram feitas pelos 10 mergu-
lhadores da Marinha, e entre
os destroços recolhidos encon-
travam-se poltronas, pedaços
da fuselagem, etc.

Com o recolhimento de ape-
nas dois corpos, surgiu a cs-
perança de que a terceira vf-

tinta ainda estivesse com vida,
cm virtude da formação do
chamado "colchão de ar". En-
tretanto, minutos depois, essa
possibilidade era afastada, pois
o rádlo-telegra.ista nlo velo i
tona. Os dois corpos foram le
vados para o Armazém IB do
Ciis do Porto » dali removidos
para o IML, onde, apesar de
bastante mutilados, foram Idrn-
tlflcados por tunclonirios do
Lóide Brasileiro.

EXPLOSÃO
O sargento Hugo Rainho, do

Corpo de Bombeiros, um dos
primeiros a chegar ao local
onde caiu o aparelho, decla-
rou ao CORREIO DA MANHA
que o avlio nio explodiu no
ar. "Embora estivesse a uma
distância aproximada de cinco
milhas, pude ver perfeltamen-
te que o PP-LDL caiu de uma
altura de cerca de 150 metros,
e se houve explosão, esta ocor-
reu depois que o avlio sub-
mergiu" — afirmou.

NOTA DA VASP
"A VASP lamenta informar

que seu aparelho, PP-LDL, que
executava um vóo de expcrl-
òncla, sem passageiros, aciden-
tou-se hoje, na Baia de Gua-
nabara.

A aeronave era pilotada pe-
Io comandante João Luiz Novo
de Niemeyer, co-pilóto Hênio
Celestino Daemon e ridio-opc-
rador Wilson de Oliveira, que
pereceram no acidente."

RACIONAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
O Coordenador de Racionamento de Energia Elétrica comunica aos Srs. Consumido.

"* 
«"'conseqüência da falta de chuvas verificadas no» últimos dias, acarretando bal-

xat vatiis no rio Paraíba do Sul; ...... _ .¦•
da escassa acumulação de iguas no reservatório de Le|ei, bem como no •»¦..*

llngs, o que Impede o recebimento de auxilio substancial por parte da Sio Pauto Light; o
da aproximação do fim da estaçio chuvosa: _,'..-
ficam restabelecidos, a partir de segunda-feira, dia 30 de marco, os desligamentos

de circuitos, conforme determinado pelo Ato n." 13, de 22-1-54, obedecendo aos seguin.
tes horãrlos:

2a. FEIRA A SÁBADO
MANHA

PERiC
8h00m is 9h00m
8h20m às 9h20m
8h40m it 9h40m
9h00m it lOhOOm
9h20m it 10h20m
9h40m it lOhíOm

lOhOOm it IlhOOm

GRUPOS

1_ 2— 3 — 36 — E
4_ $_ 6— 7— 8 — G — K
9 _ 10 — II — 13 — 21 — 23 — I — M

17 — 19 — 20 — 22 — 24 — 29 — 32 — C — L
14 _ 16 — 26 — 27 — 28 — 30 — D — A
12 — 15 — 33 — 35 — 37 — B — F
15 - 25 - 31 — 38 - 39 — H - J

NOITE

PERÍODO GRUPOS

17h40m it 18h40m 1— 2— 3 — 32 — E
UhOOm it líhOOm 36
18h-0m it 19h20m 4— 5— 6— 7— 8 —G —K
19h00m it 20h00m • — 10 — 11 — 13 — 21 — 23 — I — M
19h40m it 20h40m 17 — 19 — 20 — 22 — 24 — 29 — C — L
20h20m it 21h20m 14 — 16 — 26 — 27 — 28 — 30 — D — A
21h00m it 22h00m 12 — 15 — 33 — 35 — 37 — B — F
21h40m it 22h40m 18 — 25 — 31 — 38 — 39 — H — J

DOMINGOS E FERIADOS

PERÍODO GRUPOS

ShOOm it lOhOOm 1— 2— 3— 4— 5— 26 — E
8h30m it 10h30m  *— 7— 8— 9 — 10 — 32 — G
9h00m it IlhOOm 11 — 13 — 16 — 19 — 20 — 21 — K
9h30m it ilhSOm 14 — 17 — 22 — 24 — I — M

lOhOOm il 12h00m 23 — 27 — 28 — 30 — C — L
10h30m it 12h30m 12 — 31 — 33 — D — A
IlhOOm it 13h00m 15 — 18 — 39 — B — F
IlhSOm it 13h30m 25 — 29 — 38 — H
12h00m it 14h00m 35 — 36 — 37 — J

ALTERAÇÕES DE LOGRADOUROS
DO GRUPO 4 PARA O GRUPO 3

ENGENHO VELHO E ALDEIA CAMPI STA — Ruat: Professor Gablio (trecho), Ma-
rir. e Barros (trechot), Moralt e Silva, Luli Gama, Mata Machado, Gal. Canabarro (tre*
cho), Av. Maracaní (trecho). Ruas: B. Mesquita (trecho), Deputado Soaret Filhe, Vise.
Itamarati (trecho). Artistas (trecho), Jaceguei, Almte. Cindido Brasil, Pe. Champagnat,
Costa Pereira e Ribeiro Gulmaries (trecho)

DO GRUPO 17 PARA O GRUPO 4
MADUREIRA, TURIAÇU E VICENTE DE CARVALHO — Ruas: Sanatório, Guanaba-

ra, João Pereira, Olívia Mala, Cons. Galvão, Domingos Fernandet, Com. Fiblo Magalhíet,
Buriti, Silvio, Tlblrlçí, Turlaçu, Apurlnas, Ca pitio Vieira, Aponta, Simões da Mote, Ibli,
Santo Sepulcro, Alves, Capiranga, Borborema, Pereira da Coita, Delflne Atvet, Operi-
rio Sadock de Sá, Dr. Jovinlano, Peicador Josino, Itaúba, Nilo Romero, Aramaré, Lima
Drumond, Manuel Machado, Alice de Freitas, Bezerra de Menezes, Marambala, Fernandet
Leão, Tlúba, Agrário Menezes, Juliano de Miranda, Irmã Zélla, Carneiro de Mendonça.
Estradas: Otavlano o Vicente de Carvalho e Travessas Leopoldlne de Oliveira, Olinda doi
Santu e Cascavel.

DO GRUPO 19 PARA O GRUPO 7
ROCHA, RIACHUELO E SAMPAIO — Ruas: Dr. Garnkr (trecho), Bandeira de Gou*

veia. Perseverança, Magalhães Castro, Cadete Polônia, Vinte o Quatro de Maio (trecho).
Figueira, Joti Féllx, Gal. Belford, Prof. Oliveira de Menezet, Barbosa da Silva, Flack,
Francisco Bernardlno, Clara Barbosa, Engenho Novo, Gregirlo Neves, Alzira Valdetaro,
Antunes Garcia, Francisco Manuel, Antônio de Pádua, Sio Paulo, Vítor Meireles, Mal.
Bittencourt, Filgueirat Lima, Alice Figueiredo, Frei Pinto, Sio Joio, Henrique Diai, Gal.
Rodrigues, Senador Jaguarlbe, Nazárk. e Etmeraldino Bandeira.

DO GRUPO 17 PARA O GRUPO 7
CATUMBI, ITAPIRU E RIO COMPRIDO— Ruai: G. Reydner, Catumbi, Joio Ventu*

ra, Van Erven, Chichorro, Itaplru, Navarro, Falet, Z. Vltconti, Prof. da Silva, Gal Gal*
vão, Gal. Guaiacurut, Caturama, B. Petrépolii e Travessa Braz e Barret.

DO GRUPO 3 PARA O GRUPO 17
CATUMBI, ITAPIRU, RIO COMPRIDO, SANTA TERESA E COSME VELHO - Ruai: .

Coqueiros, Padre Mlguelinho. Vista Alegre, Gonçalves, Dr. Agra, Barão de Petrópolis
(trecho), Cindido de Oliveira, Gomei Lopes, Almte. Alexandrino (trecho), Dr. Júlio Oto*
ni, Prof. J. Koeler, Itaplru, Estréia, Schmidt Vasconcelos, F- de Almeida, Estrada Joa*
quim Mamede e Trav. Agra Filho.

DO GRUPO 10 PARA O GRUPO 2
FLAMENGO — Ruas: Catete (trecho), Buarque de Macedo, Correia Dutra, 2 de De*

zembre, Artur Bernardes, Bento Lliboa o Largo Machado.
DO GRUPO 9 IARA O GRUPO 38

SAO CRISTÓVÃO — Ruas: Gal. Argolo, Esberard, Senador Alencar, Cal. Bruce, Gal.
José Crlstlno, São Januário, e Conde de Leopoldlne.

DO GRUPO 1 PARA O GRUPO 33
SAO CRISTÓVÃO — Ruas: Bele, José Clemente, Dr. Si Freire, Bonfim e Franco

de Almeida, Av. Brasil (trecho) Travessa Al rei Pinto.
DO GRUPO 22 PARA O GRUPO I

GÁVEA — Rua Araripe Júnior.
DO GRUPO 25 PARA O GRUPO 1»

CAXIAS — Ruet: Curuzu, Aval, Nabuco de Araújo, Santa Cecília, C. Vatques, A. de
Oliveira, Carlos de Carvalho, Joio Brlgldo, T. Aranha, Cardeal Arcoverde, Marquei de
Herval, Cel. V, Flores, V. de Pátria, Gal, Dlonlslo, Marlz a Barrei, Mal. Bento Manuel
e Raul Soarei. Avenidas: Brigadeiro Lima o Silva, Pres. Verget, Praça: Pacificador. Ruat:
Almte. Alexandrino, Cabofrlo, Itaborne, Bernardlno Machado (trecho), Juparani, Bento
Gonçalves (trecho), Almte. Barroso e Joio Vicente, Avenida» Rio Petrópolis (trecho) e NI*
lo Peçanha (trecho).

DO GRUPO 19 PARA O GRUPO IS
CAXIAS — Ruat: Itaperuna, Cel. França, Cap. Damaiceno, Emílio, Projetada, Itatlnga

(trecho) e Itaiubá (trecho). Avenida: Virgílio de Melo Franco (trecho).
Estas reitrlçõet poderio ter abrandadat, caso ha|a colaboração mais efetive per parte

dot srs. Consumidores, especialmente residenciais.

ATENÇÃO
A composição dos grupos de logradouro! é a mesma que ji foi dlvulgede pela Im*

prensa,
ÊSTES HORÁRIOS ENTRAM EM VIGOR A PARTIR DE
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ÊXODO DO RIO DEVE
SE ACENTUAR HOJE

Com o Serviço dc Meteorologia prevendo bom
tempo para ok feriados da Semana Santa, foi inten-
to o movimento registrado nos dois últimos dias
nas estações rodoviárias, ferroviárias, aéreas e ma-
ritimos da Guanabara. Hoje, dia considerado come
um dos de maior incidência dc desastres nas rodo»
vias federais, o (xodó do Rio deverá se acentuar ao
mesmo tempo em que os hotéis cariocas, estão, pri-
ticamente, lotados, ante a chegada de turistas.

Hoje os cinemas e casas dc diversão terão suai
atividades normais, com exceção de alguns bares •
restaurantes.

Os salva-vidas nada puderam fazer, encontrando apenas cadáveres e destroços

TCHECOS LUTAM POR
COMÉRCIO MUNDIAL

Praga, março (Dc Reinaldo Rocha, enviado cs-

pecial) — Enquanto se desenrolam as reuniões pre-
liminares da Conferência Internacional de Comércio
e Desenvolvimento, cm Genebra, no Ministéro tche-
co-eslovaeo para o Comércio Exterior, ouvimos odi-
retor para Relações com os Paises em Desenvolvi-
mento, sr. Franticek Hamosz. a respeito da posição
de seu pais quanto às reivindicações dos latino-
americanos.

Inicialmente o sr. Hamosz féz questão de lem-
brar que a Tcncco-Eslováquia féz uma proposta
(juntamente com a Polônia e a União Soviética) na
terceira reunião do Comitê Preparatório da Confe-
rencia, no ano passado e, em linhas gerais, essa pro-
posta será o documento básico para as negociações
tcheco-esiovacas em Genebra.

ORGANIZAÇÃO

Nossa delegação, disse,
acha justo que o comércio
mundial seja organizado em
certo sentido, porque o co-
mércio que foi influenciado
até agora pelo mercado não
é justo. Os países em de-
senvolvimento não podem se
conformar com o seu cons-
tante empobrecimento, ao
mesmo tempo que ocorre
Um também constante enri-
quecimento dos paises já in-
dustrializados. Tem-se que
tomar em conta também ou-
trás dificuldades do comer-
cio externo. Por isso, a
Tcheco-Eslováquia vai dar
seu voto a favor da criação
da Organização Internacio-
nal do Comércio, embora te-
nha certeza de que surgirão
grandes discussões sobre co-
mo essa organização deverá
funcionar. ...

FUNCIONAMENTO

Opina o responsável pela
política tcheco-eslovaca cm
relação ao comércio com os
países em desenvolvimento,
ainda, que essa organização"deve ser de caráter geral''.
E continua:

Cada pais deve ter o
direito de associar-se a essa
organização e a ela deverá
caber a atribuição de orga-
nizar e resolver todos os
problemas do comércio mun-
dial.

SUPERADOS

Salienta o sr. Hamosz:
Alguns organismos que

existem até agora já não
correspondem às necessida-
des atuais, como, por exem-
pio, o GATT (Acordo Geral
de Comércio e Tarifas) de
que nós, a Tcheco-Eslová-
quia, somos membro. O
GATT dá condições iguais
para todos. Mas isto é uma
igualdade de aparência, for-
mal apenas. Pois, as condi-
ções não são iguais quando
os paises não são iguais, não
têm nível de desenvolvi-
mento igual.

A consciência de que és-
ses organismos já não cor-
respondem às necessidades
atuais — prossegue o dire-
tor do Ministério do Comer*
cio Exterior — já se nota
mesmo nas atividades do
GATT, que já se propôs es-
tudar as condições de de-
senvolvimento dos países.
Somos da opinião que um

organismo que só tem 58
membros não pode resolver
todos os problemas do co-
mércio mundial.

PARTICIPAÇÃO

Sabemos — continua o sr.
Hamosz — que é certo vo-
tar pelo desenvolvimento
dos países ainda não desen-
volvidos. E sabemos que os
paises industrialmente de-
senvolvidos têm a obrigação
de participar do desenvolvi-
mento daqueles.

E, esclarecendo seu pen*samento:
Temos a opinião de queos paises em desenvolvi*

mento têm que participar do
enriquecimento mundial, de
forma que participem dos
lucros que proporcionam aos
paises já desenvolvidos.

PLANIFICADOS

Reportando-se ao comércio
dos subdesenvolvidos cornos
países de economia planifi*
cada, diz:

E' bem sabido que o
comércio dos países em de*
senvolvimento com os pai-
ses socialistas desenvolve-se
bem mais depressa que o co*
mércio com os países capi*
talistas. Isto demonstra que
o comércio com os países de
economia planificada tem
muita importância para o
comércio mundial. Isto não
quer dizer — - frisa o sr.
Hamosz — que seja um
comércio sem dificuldades,
mas, mesmo lutando com
nossas próprias e peculia-
res dificuldades, o intercâm*
bio com os países em desen*
volvimento está crescendo.

POSIÇÃO

E conclui o alto funciona*
rio tcheco-eslovaco:

E' por isso quei em
Genebra, vamos nos esfor-
çar decididamente para quese consiga o afastamento das
dificuldades, discriminações
e embargos no comércio
mundial. Somos de opinião
que essa posição será a da
maioria dos paises em de-
senvolvimento e podemos
afirmá-lo porque, antes de
nos fixarmos nesses pensa-
mentos, consultamos os go*
vemos de alguns paises e
tivemos a oportunidade de
ver a mesma idéia apoiada
em Teerão pelos partici*
pantes da reunião da Comis*
são Econômica da ONU pa*ra os países do Leste Asiá*
tico.

Estiva pode
parar portos
contra STF

SANTOS (Sucursal-SP)—- O porto dc Santos per-
manece ameaçado de para-
lísação em face do movi-
mento encetado por 532 ba-
grinhos, que tiveram o dl-
rcito de ingresso no sindi-
cato da categoria revigorado
pela decisão do STF, cujos
juizes revogaram ordem de
suspensão da liminar que
favorecia a reivindicação.
Desde o último domingo os
estivadores e conferentes,
categoria que teve sua sede
social penhorada por ordem
judicial, encontram-se em
assembléia permanente. En-
quanto os estivadores mobi-
lizam recursos para evitar o
ingresso dos novos associa-
dos, os conferentes de car-
ga e descarga impetram re*
cursos no Judiciário, numa
tentativa de levantar a pe-
nhora da sede e dos bens de
seus diretores. Os lideres da
estiva, particularmente o
presidente da Federação, sr.
Oswaldo Pacheco foram ra-
dicals em suas manifesta-
ções na última assembléia:
se o Sindicato fôr obrigado

.a aceitar os novos sócios,
todos os portos do Brasil,
juntamente com outros se-
tores da indústria, do co-
mércio e até do campo, ço-derão sofrer paralisação."Chega de abuso de poder",
disse o presidente da Fe-
deração dos Estivadores.

Banha mais
cara na

Guanabara
Banha de porco sofreu

novo aumento nos negócios
por atacado registrado na
Bolsa de Gêneros da GB.
Foi vendida, nos dois últi-
mos dias, à razão de até
Cr$ 45 mil por caixa de 60
pacotes de kg. Na semana
passada, a mesma mercado-
ria teve a cotação de Cri 43
mil/Cri 44 mil e, há pouco
mais de um mês, oscilara
na faixa Cr$ 22 mil/25 mil.
Também a manteiga comum,
que estava com a cotação de
Cr$ 1 mil/Cr$ 1.050,00 por
kg, aumentou para Cr$ ...
1.100,00. O arroz amarelão
(de Goiás, Minas e São
Paulo), . em compensação,
baixou de Cr$ 14 mil/Cr?
14.500,00, para CrS 13.500,00/
Cr$ 14 mil. Os tipos infe-
riores conservaram os preços
anteriores, bem como o fei-
jão preto, que continuou a
Cr$ 6.500,00 (o de proce-
dência gaúcha) e Cr$ ...
6.200,00/Cr$ 6.300,00 (ouça-
tarinense ou paranaense).

ADVERTÊNCIA
Falando à reportagem, o

sr. Marcelo Rangel Pestana,
diretor da Divisão de Tríin*
sito do DNER, acentuou que
várias viagens extraordiná-
rias tiveram que ser eonce-
didas ks empresas dc trans-
porte Interestadual dc pas-
sageiros, cm vista da desti-
sada procura dc passagens.
Revelou que, num rolo de
200 quilômetros das capital.'-,
o policiamento do DNER cs-
tá fortemente reforçado, pois
a Quinta-feira Santa c o Scx-
ta-feira da Paixão foram,
sempre, dias dc maior incl-
déncla de acidentes graves
nas rodovias federais, tendo
ocorrido 39 desastres no ann
passndo. Advertiu nesse
particular, os usuários das
estradas federais, principal-
mente os motoristas par-
tlculares. quanto aos perigos
do excesso de velocidade c
da ultrapassagem,' causas
principais dos desastres nas
rodovias. Chamou a atenção
para o fato de que lnúmc-
ros motoristas sem prática
cie estrada estarão viajando
para cidr.des de veraneio.

RODOVIAS
Segundo o DNER, apre-

sentam boas condições para
o trânsito as rodovias fie-
derais que saem do Rio. Sáo
elas: aBR-2 (Rio-S.'Paulo*
Curitiba-Pôrto Alegre), pa-
vimentada em toda a exten-
são: a BR-3 (Rio-Contôrno
de Pctrópolis-Belo Horizon-
te), totalmente pavimentada;
a BR-4 (Rto-Bahla), com-
pletamente pavimentada, e a
BR-5 (Rio-Campos-Vitória),
pavimentada em 70?» de sua
extensão. Por sua vez. a ro-
dovia Washington Luís, co-
nhecída como "Velha Rio-

Petrópolis", está com a pis-
ta de concreto em obras,
aconselhando o DNER que
seja utilizada a rodovia da
Contorno. O trânsito pela
Contorno da GB, qut é •
inicio da Rio-Vitórla. Ji es-
tá restabelecido na altura de
Magé. O DNER antecipa qu»
o maior volume de trânsito
será registrado na rodovia
("residente Dutra (Rio-São
Paulo), onde a média diária
chega a atingir o total de
11 mil veículos nas proxl*
midades do Rio e São Paulo.

DEFICIÊNCIA
Percorrendo as estações de

embarque e desembarque, a
reportagem pôde constatar a
total deficiência na de em-
barque rie veículos, na Pra»
ça Quinze, embora fosse
anormal a afluência de vel*
culos para atravessar a baia.
As três barcaças da empresa
particular e as duas da em*
presa federal (STBG), que
exploram esse serviço, trans*
portaram, respectivamente,
1.200 e 600 veículos, duran*-
te o dia de ontem. Apesar
disso, inúmeros veículos fi*
caram por mais de cinco ho*
ras na fila, esperando a ret
do embarque. Por volta das
18h, o final da fila atingia
as proximidades do Aero*
porto Santos Dumont.

HOTÉIS
Quanto aos hotéis cariocas,

a maioria está, pràtlcamen-
te, lotada, como o Copaca-
bana-Palace, onde está»
hospedados, principalmente,
paulistas e baianos- O Nôv»
Mundo e Miramar hospe-
dam, por seu turno, paulis-
tas e mineiros, enquanto •
Luxor tem suas acomoda*
ções lotadas por turistas ap
gentinos.

LIGA ÁRABE FÊZ
19 ANOS DIA 22

A Liga dos Estados Árabes (LEA), que congre-
ga 13 países independentes do Mundo Árabe, total!*»
zando uma superfície de mais de 10 milhões de qui«
lômetros quadrados, com cerca de 100 milhões de
habitantes, comemorou no ultimo dia 22 seu 19.**
aniversário.

Integrada atualmente pela Ari-
bia Saudita, Argélia, Icmen, Ira-
que, Jordânia, Kuwait, Líbano,
Líbia, Marrocos, República Ara-
b« Unida (RAU). Síria, SudSo e
Tunísia, a LEA foi crlada a 22
de marco de 1943, eom a assina-
tura, no Cairo, de um Pacto en-
tre os representantes dos sete
países árabes entlio independeu-
tes, que eram: Síria, Transjor-
danla. Iraque, Arábia Saudita,
República do Líbano, Egito e
Icmen.

INDEPENDÊNCIA
Os sete países fundadores da

LEA. que posteriormente passa-
ram por mudanças de nome e de
forma de governo e por revolu-
çGes, não deixaram, entretanto,
que o Pacto dos Estados Árabes
sofresse nenhuma alteração. Des-
de a sua fundação, nenhum Es-
tado-membro retlrou-se da Liga.
Ao contrário, todos 03 paises
árabes que conquistam sua in-
dependência Ingressam no qua-
dro da Organização.

Atualmente a Liga dos Estados
Árabes compreende oito repú-
blicas e cinco monarquias. To-
dos esses países, de acordo com
o pacto firmado, conservam sua
plena independência e soberania,
em todos os campos da política
interna e externa, da legislação.
da economia, da administração
e em suas demais atividades, co*
laborando, porém, entre sl, numa
área sempre crescente para me-
lhor defender seus direitos e pro-
mover seus Interesses comuns.

ESTRUTURA
A estrutura da Liga dos Esta-

dos Árabes, similar i da ONU c
da OEA, tem como órgãos bási-
cos o Conselho da Liga, o Se-
cretariado-Geral Permanente e
as Comlssõee Permanentes, pos-
fulndo ainda alguns órgãos sub-
sidtários e institutos especializa-
dos. O Conselho reúne represen.
tantes de todos os Estados-mem-
bros, em sessões ordinárias duas
vezes ao ano, c em sessões ex-
traordinárias, quando convoca-
das por dois membros, pelo me-
nos, ou pelo secretárlo-geral. Os

voto» têm valor unitário e aa de-
cisões são tomadas por unániml-
dade ou por maioria, quando en-
tão se obrigam apenas oa pafjes
votantes a eumpri-lae.

O Seeretariado-Ceral, eleito
por maioria para um período da
cinco anos, funciona permanen-
temente na sedt da Liga, ne
Cairo, e divide-se em departa-
mentos Políticos, Econômico, Ju-
rldtco, Cultural, Administrativo,
Financeiro, de Imprensa e PU-
blicacSo. de Assuntos Sociais,
Palestino, de ComunlcacBet e da
Petróleo. Subordinados ao Se»
cretariado-Geral estão ainda ee
delegações da LEA, Instaladas
cm várias cidades do mundo.

ECONOMIA
Sob o ponto de vista econftmt-

co. êsse aglomerado de paises,
ainda em iate de luta eontra •
subdesenvolvimento, já assume
posição importante, tanto pela
processo de Industrialização, a
começar pela República Árabe
Unida, como pelo vulto doe ve-
cursos econômicos naturais da
região. O petróleo, por exemplo,
apresenta entre os principais
produtores mundiais alguns pat-
ses árabes, sobretudo o Kuwait
(2.° exportador t 4.» produtor da
mundo), a Arábia Saudita, o Ira-
que e, recentemente, a Líbia.

Em outros produtos, o Mundo
Árabe se destaca principalmente
através da República Árabe Uni-
da, que é a maior produtora de
algodão de fibra longa, e ds
Marrocos, que é o maior expor-
tador * o segundo produtor mun-
dtal de fosfatos. O Iraque, porsua ves, exporta 80% das ti-
maras consumidas no mundo.

COMÉRCIO
. Sob o ponto de vista comer-
ciai. cambial s bancário, desta-
ca-se o Líbano, eom Beirute
apresentando-se eomo o grande
entreposto distribuidor do Ori-
ente Médio e o 4.* centro cambial
do mundo, depois de Nova YorJc,
Londres e Genebra. Globalmen-
te, o comércio exterior dos Ea-
tados Árabes situa-se em tênis
de 4 bilhões de dólares anuais
em cada sentido.

PORTE DE ARMA TEM
OUTRA NORMA NA GB

O secretário de Segurança, coronel Gustavo
Borges, assinou portaria determinando que os juizes
e magistrados, senadores, deputados federais e depu-
tados da Assembléia Legislativa da Guanabara pode-

portar arma independentemente de li-rao, agora,
cença.

A medida é extensiva aos
ministros de Estado, secre-
tários do Estado da Guana-
bara, membros do Ministé-
rio Público Federal e do Es-

Brasília tem
novo titular

na Educação
BRASÍLIA (Sucursal) —

O jornalista Pompeu de
Souza íoi nomeado superin-
tendente-geral de Educação
c Cultura da PDF, devendo
ser empossado segunda-fei-
ra, às 15h30m, no gabinete
do prefeito Ivo de Maga-
lhães e assumir no mesmo
dia, is 19h, o posto.

tado da Guanabara, pro-
curadores da Fazenda do
Estado, oficiais das corpora-
ções militares, autoridades
policiais e seus agentes, gra-
duados e praças das corpo-
rações militares, na forma
dos respectivos regulamen-
tos. Estas autoridades ficam,
porém, obrigadas a exibir,
sempre que fôr solicitado, o
documento de identidade
comprovante da sua posição.

Estão também autoriza-
dos desde què devidamente
registrados na repartição po-
licial competente, os atuais
portadores de portes de ar-
mas concedidos pelo Depar-
tamento Estadual de Segu-
rança Pública, Secretarias
de Segurança Pública da
Guanabara, São Paulo c Es-
tado do Rio, Essas pessoas
são obrigadas a apresentar
sempre, que solicitadas, do*
cumento de indentidade, c o
cartão de .porte de arma.
Todas as demais disposições
sobre o assunto ficam revo*
gadas pela atual portaria.

DOIS EM UM
OU UM COM DOIS
DE QUALQUER JEITO VOCÊ

VAI GOSTAR!

...E A SUA FAMÍLIA TAMBÉM!
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O dia de hoje
Registrou-no ontem

um gravo caso ,dc in-
disciplina, senão de
sublcvação, na Mari-
nha. A reação só potlc
c só deve ser esta:

1) A disciplina tem
dc ser' restabelecida,
com toda a energia;
não se tolera absoluta-
mente o menor movi-
mento dc sublcvação
nas Forças Armadas;

2) Êsse restabeleci-
mento da disciplina nâo
pode ser difícil. Tratan-
do-se da sublcvação dc
um punhado dc gente
numa nação dc 70 mi-
lhões dc habitantes, is-
to limita a gravidade do
caso. Não justifica o cs-
tado de sitio, que tão
facilmente degeneraria
cm golpe contra as ins-
tituições, nem o contra-
golpe preventivo dos
que pretendem expio-
rar o incidente. •

É preciso localizar
esse incidente c linii-
tá-lo às suas dimen-
soes verdadeiras. Tra-
ta-se dc um caso de
hierarquia e de disci-
plina, que não deve ge-
neralizar-se. Em Bra-
silia houve, também,
um movimento sedicio-
so que foi sufocado sem
que isso atingisse a vi-
da constitucional do
país.

E passamos à ordem
do dia.

Politici é, por defi-
nição,. conflito e luta.
O conflito é normal na
democracia. Ninguém
deseja substitui-lo pela
unanimidade tácita dos
cemitérios. Mas a luta
admite a trégua. No dia
de hoje, que teríamos

o direito de falar sóbre
ela, pondo de parte a
gritaria c boataria in-
cessante dos extremis-
tas.

Num outro sentido,
inferior, a política é a
arte c o artificio das
combinações, das joga-
das, recuos, avanços,
alianças, traições, cs-
quemas — podemos ga-
rantir aos profissionais
desse xadrez que o po-
vo está farto dc tudo
aquilo. Não lhe importa
nada se Fulano ou Bel-
trano será o segundo
vice-presidente da As-
sem bléia neste ou na-
quele Estado. O que im-
porta ao povo c a
inflação c o custo dc
vida: medidas imedia-
tas para combater cala-
midades imediatas, c as
grandes reformas cs-
truturais para garantir
o futuro. O povo deseja
melhores condições de
vida num clima de li-
berdade, sem medidas
opressoras que seriam
as conseqüências inevi-
táveis dc uma tentativa
dc estabelecer uma di-
tadtira: o povo é contra
o golpe.

* * *
Aqueles que agora

nos .prometem que não
haverá golpe, sáo pre-
cisamente os que vi-
nham pregando, tem-
pos atrás, o regime de
exceção. É uma conver-
são que pouco nos im-
porta. Não haverá gol-
pe, queiram ou náo
queiram os golpistas.
Haverá, em 1965, ciei-
ções, queiram ou não
queiram os continuis-
tas.

A garantia das ins-

Binômio
No dia 19 de abril realizar-se-á cm Belo Horizonte

am comicio organizado pelos sindicatos c pelo PTB, com
a presença do presidente da República, para advogar as
reformas de base.

Parece, à primeira vista, tratar-se de edição mineira
daquele comício que aqui no Rio de Janeiro íoi realizado
na Praça da República. Mas não é tanto assim. Pois em
Belo Horizonte, além dos ministros de Estado pertencen-
tes ao PSD, também o próprio PSD participará do co-
micio das. reformas, devendo discursar o sr. Taneredo
Neves. E tampouco se tratará dc mera fralernização
PSD-PTB. Pois, entre os organizadores, também se men-
dona o prefeito Jorge Carone Filho, que não é petebista
nem pessedista. Enfim — reproduzimos a noticia — "com-

parecerá o governador Magalhães Pinto". Tudo manda
afirmar que as reformas serão reivindicadas em base
apartidária.

Para o mesmo dia 19 dc abril c na mesma cidade de
Belo Horizonte, a Federação cias Indústrias de Minas
Gerais acaba de convocar um Fórum da Legalidade, para
ouvir pronunciamentos de vários candidatos à Presiden-
cia da República sóbre a situação brasileira. Prestigiando
esse Fórum, isto é, implicitamente, prestigiando a lega-
lidade, já aceitaram o convite para falar, os srs. Jusce-
lino Kubitschek, Carlos Lacerda, Magalhães Pinto c
Ademar de Barros. O Fórum advogará, portanto, a ma-
nutenção da legalidade em base apartidária.

Depois das experiências do primeiro governo da fase
parlamentarista não nos ocorreria pleitear nova união
nacional, que se revelou sinônimo dc imobilismo, anu-
lando-se reciprocamente as íôrças antagônicas. Tampou-
co silenciaremos nossas dúvidas quanto à sinceridade de
certos reformistas e quanto à sinceridade de certos legalis-
tas. Mas a coincidência das datas c do local dá para
pensar.

is * *

Por que não oferecer ao povo mineiro o espetáculo
de. reivindicação simultânea das reformas de base e da
legalidade constitucional? Enfim, é de origem mineira o
uso político da expressão: Binômio.

Volta

A volta dos corles dc
racionamento, a partir dc
segunda-feira próxima, foi
determinada com o mesmo
desprezo pelos consumido-
res que caracterizou a me-
elida, de outras vezes. Até
agora não se publicou a
escala que será adotada;
«manhã os jornais não vão
circular, nem funcionará a
comissão do almirante Ma-
galdi.

Isto significa, em lermos
práticos, a incerteza dos
moradores no assunto. Po-
de-se imaginar, para sim-
pies argumentação, que
provavelmente entrará em
vigor o mesmo sistema de
cortes da vez passada.
Trata-se, porém, de sim-
pies suposição, não confir-
mada por qualquer comu-
nicação oficial, até agora.

Ovos
Sáo estarrecedores os pre-

ços cobrados pelos ovos de
Páscoa. Sabemos da infla-
rão do custo-de-vida, mas
rada disso justifica uma
alta tão alucinante paia
isses comestíveis Iradlcio-
: ais da Semana Santa. O
chocolate, anualmente, co-
:no que por milagre, ao
níquirir o formato de ovo,-
i-áquire também uma nova
e bem ampliada espécie de

preços. E, por coincidência,
sempre no mesmo periodo
do ano, quando, por causa
das festividades; crescem o
seu consumo c a sua pro-
cura. Ao lucro certo, alia-
se a ganância, que, em no-
me.da Páscoa, continua li-,
vre e sem freios. Já se en-
contram na praça ovos com
o preço de 45 mil cruzeiros.
Incrível, mas é verdade.

Tradição
A Superintendência do

Desenvolvimento da Pes-
ca, mais conhecida por
SUDEPE, prometeu que, na
Semana Santa, os cariocas
teriam peixe abundante c
barato. Duvidamos, na
ocasião, das promessas, de
vez qifetodo ano a histó-*
ria se. repete: promessas de
peixe barato ficam apenas
nas declarações oficiais c
oficiosas.

Mais uma vez ela se
confirmou: o peixe popu-
lar (corvina e pescadinha)
era, ontem, vendido no va-
rejo numa faixa entre CrÇ
400/800,00 por quilo, cn-
quanto que o dc boa qua-
lidade (namorado-badejo)
tinha os preços oscilando
entre Cr$ 1.000/1.600,00,
por quilo. Para não alon-
gar, o peixe está sendo
vendido mais caro do que
a carne bovina.

A disparidade é inexpli-
cável, não só porque o pei-

tituições democráticas
contra o golpe da direi-
ta ou da esquerda nio
reside em declarações
para fins táticos. Essa
garantia reside na coo-
peração provada de
dois elementos consti-
tutivos da nossa vida
pública: uma tradição
que agora já é mais que
secular c uma viva ne-
cessidade do povo bra-
sileiro de respirar cm
liberdade não dirigida
e não controlada. São
estes os fatores básicos
da firmeza das institui-
ções neste pais.

* * *
Os homens públicos

brasileiros podem apro-
veitar o dia dc hoje pa-
ra meditar sóbre aque-
les desejos do povo c
sóbre a impossibilidade
dc contrariá-los, ateu-
tando contra as insti-
tuições.

Dos governadores dos
Estados deseja-se que
façam menos política
eleitoral, dedicando-se
mais à solução dos pro-
blemas administrativos.

Do presidente da Re-
pública deseja-se. que
cumpra com o seu dc-
ver, tranqüilizando o
pais cm vez de pertur-
bá-lo-, a fim de que ter-
mine o seu mandato
dentro do regime legal.

Enfim, o Congresso,
alvo de acusações mui-
tas vezes injustas ou
excessivas, tem ótima
oportunidade para des-
menti-las, assumindo a
liderança que lhe com-
pete em favor das re-
formas e da renovação
que a Nação exige pre-
sentemente.

xe exige apenas a coleta c
a carne bovina o trato du-
rante mais dc dois anos

.do gado, mas, sobretudo,
porque a SUDEPE mobili-
zou algumas centenas dc
milhões de cruzeiros do
Erário, sob a justificativa
de incentivar o consumo e
estimular a redução dos
preços do pescado.

Confirma-se, pois, a "tra-
diçáo": os preços do peixe,
na Semana Santa, tem mis-
térios que náo será uma
simples SUDEPE que des-
lindará.

Apreensão
Dezenas dc kombls fo-

ram apreendidas pelo Ser-
viço dc Trânsito, sob a
alegação de estarem fun-
cionando como lotações.
Dispcnsamo-nos de repetir
os argumentos já diversas
vezes expendidos e que se
voltam contra a retirada
daqueles veículos, medida
que se inscreve na mesma
linha de proibição dos lo-
tações na Zona Sul, c está,
igualmente, voltada contra
o povo. Um grave aspecto
somou-se à .apreensão de
ontem: motoristas de táxi
"cooperaram" com a poli-
cia, na expulsão dos con-
correntes.

A luta entre táxis do
tipo convencional e as
kombis c, dc fato, a luta
dos garajistas que contro-
Iam os automóveis de alu-
guel contra o bem-estar da
população. Há tempos,
esses mesmos - garajistas
tentaram, com violência,
impedir que trafegassem os
ônibus de companhias dc
turismo, entro o Galeão c
o Centro. Em seguida in-
vestiram contra as kombis.
O abuso dos táxis c, nesta
cidade, um dos fatos mais
perceptíveis por quantos
necessitam usá-los. Os
preços chegaram tão alto
que os motoristas já pou-
co se interessam pela fre-
quesia. Mas o governo faz
vista grossa sóbre tais
irregularidades como se
apressa cm garantir-lhes a
praça livre para maiores
abusos. Em lugar de ad-
ministrar o Estado, o go-
vernador da Guanabara só
pensa em termos eleitorais,
tendo em vista o pleito
do 65.

Números
O secretário de Agricul-

tura de Minas Gerais afir-
mou que dos 30,3 milhões
de hectares ocupados pelas
propriedades agrícolas mi-
neiras, apenas 1,7%,. ou
seja 515,1 mil hectares, são
passíveis de serem enqua-
drados nas disposições do

I decreto da SUPRA.
São números que, evi-

cientemente, não permitem
esperar que a reformula-
ção da estrutura agrária
do Pais se faça exclusiva-' mente com aquele decreto.

Mundo Político
Bilaci ê etapa da guerra revolucionária

A propósito da crise na Marinha de Cuerra, o sr.
Bilac Pinto, presidente da UDN, féz li Imprensa as se-
gulntos declarações:

"Em face dn indisciplina do subalternos da Marinha
de Guerra, que culminou com os acontecimentos de on-
tem e hoje, o ministro Silvio Mota resolveu.agir com a
energia reclamada pela gravidade da sltuaçSo, determi-
nando a apllcoçflo de sanções regulamentam.

Asse lamentável episódio nio pode ser considerado
isoladamente, devendo ser relacionado com outros seme-
lhantcs, que tém ocorrido nn Exército e na Aeronáutica,
cumprindo ainda notnr quo Ini indícios veementes de que
forcas poderosas e nSo ocultas estão fomentado tais atos
dc Indisciplina. .

Parn que os leitores possam avaliar a significação
dessas reiteradas manifestações de desobediência aos rc-
gulamcntos militares, que se vém generalizando nas Fôr-
ças Armadas, devemos esclarecer que eles constituem ela-
pas importantes da "guerra revolucionária" — de cunho
morxlsta-lcninista — que estilo cm curso cm nosso pois."

Almirantes pediram demissão

Imagens da SS

Tal como divulgamos
com detolhes noutro local
desta edição, o almirante
Silvio Mota resolveu pe-
dlr exoneração do cargo de
ministro dn Marinha. Poi-
intermédio dc seu chefe dc
Gabinete, almirante Aloisío
Antunes, féz chegar seu
pedido dc demissão ao sr.
Darci Ribeiro, chefe da
Casa Civil da Presidência
da República.

Idêntico gesto tiveram o
vicc-almirantc Cândido da
Mota Aragão, comandante-
geral dos Fuzileiros Navais
c o contra-almlrante Wash-
ington Frazüo, comandante
da Guarnição Central do
CFN, cargo ate bem pouco

tempo desempenhado prio
primeiro. Os motivos que
levaram os almirantes Ara-
gão e Washington a soli-
citarem, ambos, demissão,
foi o fato dc discordarem
da atitude do ministro
Silvio Mota.

Ontem, nos círculos po-
litlcos, corria a versão dc
que o possível substituto
do almirante Mota, na Pas-
ta da Marinha, seria o ai-
mirante Pedro Paulo de
Araújo Suzano, que já dc-
sempenhou o cargo, ou o
almirante da reserva Pau-
Io Mário da Cunha Rodri-
gues, presidente do Tribu-
nal Marítimo.

Jurema fa* relato a Jango
Logo que os acontecimentos no Sindicato dos Mela-

lúrgicos (onde se homísiaram os cabos c marinheiros)
tomaram o caráter dc crise, o ministro da Justiça, sr.
Abelardo Jurema, entrou cm contato com os titulares das
pastas militares c, a seguir, buscava entrevista telefônica
com o presidente da República, cm São Borja, a quem fez
relato das dificuldades.

O sr. João Goulart informou ao sr. Abelardo Jure-
ma que iria regressar ontem mesmo ao Rio.

Mais tarde (17 horas) o ministro da Justiça voltava
a se avistar com o general Gcnaro Bontcmpo, chefe de
gabinete do ministro Jair Dantas Ribeiro. Nessa mesma
ocasião, ciam enviados os coronéis Ciro Labarthc e Pinto
Guedes ao Sindicato dos Metalúrgicos, com a missão de
concitar os marinheiros a regressarem às suas corpora-
çòcs, onde deveriam aguardar a solução do problema pelas
autoridades. ¦

*
Ademar cancelou o retiro w

Informações colhidas nos
Campos Elisios revelaram
que o governador Ademar
de Barros resolveu cance-
lar o retiro ao qual se pre-
tendia entregar neste fim-
dc-semana, no interior do
Estado, recolhendo-sc no
próprio palácio, com asses-
sores c próecres políticos,
para discutir os problemas
nacionais e a evolução dos
acontecimentos militares no
Rio dc Janeiro.

Por outro lado, o chefe
do Executivo bandeirante
resolveu responder, através

do programa "Definição

pela Legalidade", as acusa-
ções que lhe íoram dirigi-
das por tramar a deposição
do presidente João Goulart.
O pronunciamento do sr.
Ademar dc Barros ioi gra-
vado cm video tape e, se-
gundo se afirmava ontem
à tarde nos Campos Eli-
sios, já havia sido censu-
rado pelos representantes
do Ministério da Justiça,
que teriam invalidado os
tópicos principais da fala
do governador.

Levy se defende dc acusações

Com o objetivo do se defender dc acusações profe-
ridas pelo vice-governador Elói Dutra, num programa dc
televisão, o deputado Herbert Levy, relator da CPI sóbre
o café, convocou os jornalistas à sua residência, em São
Paulo, para afirmar que a firma COMAL deu à economia
.do Pais prejuízos superiores a 23 milhões de dólares, fir-
ma essa que está agora tentando impedir "a ação mora-
lizaclora de um deputado que quer cumprir o seu dever".

Explicou o ex-presidente da UDN que procurou a
direção da emissora de televisão (canal 9) onde lhe fo-
ram feitas as acusações para utilizar-se do direito dc re-
batê-las. Os dirigentes da emissora, porém, negaram-se a
permitir fosse levado ao ar o video tape que o sr. Her-
bert Levy gravou, razão pela qual o parlamentar resolveu,
então, convocar os representantes da imprensa.

]K vai hoje a BH

O senador Juscelino
Kubitschek está sendo es-
perado hoje, em Belo Ho-
rizonte, para traçar, com
seus correligionários, o
plano de sua campanha po-
litica em Minas Gerais.

Deseja o sr. Juscelino

Kubitschek, conforme de-
ram a conhecer os seus
correligionários, incentivar
a criação de novos Dire-
tórios Municipais do PSD
em todo o Estado e iniciar
imediatamente uma ampla
campanha publicitária.

* O deputado Ranieri Mazzilli, presidente da Cá-
mara dos Deputados, está sendo aconselhado por vários
amigos a desistir de sua viagem a Genebra para ondo
pretende seguir nos próximos dias integrando a Delega-
ção Parlamentar Brasileira.

Alegam esses conselheiros que o presidente da Cã-
mara devia protelar sua viagem, em face dos acontccl-
mentos políticos nacionais, pois não estaria afastada in-
clusive, a hipótese dc o representante paulista ser con-
vocado, a qualquer momento, para o Palácio da Alvorada.
Até o momento — revela-se — o sr. Ranieri Mazzilli não
se deixou tocar por esses .conselhos.

* De Porto Alegre nos chega a informação de que
o governador lido Meneghetti está a braços com nova
crise irrompida no setor governamental confiado ao PDC,
partido que apoiou sua candidatura e que faz parte do
governo. É que os pedecistas do interior estão se dizendo
vitimas de perseguição política, alegação que foi encam-
pada pelo lider do PDC na Assembléia, deputado Nelson
Marchezaii. '¦¦'¦ 

~ >'

* A jornalista Leda Barreto, autora do livro "Ju-
lião, Nordeste e Revolução"; apresentou denúncia ao mi-
nistro da Justiça contra o governo da Paraíba, sr. Pedro
Gondim, que teria mandado apreender a edição do livro,
sob o fundamento de que o mesmo desenvolve temática
subversiva.

* O Diretório da UDN do Ceará homologou, em con-
venção, a candidatura do governador da Guanabara à pro-
sidência da República. O fato deu origem a troca de te-
legramas entre o candidato e os lideres udenistas cea-
renses.'

O discípulo marcado
CD. A.

Quando Judas, consumo-
do «eu torpe comércio, se
aproxima dc Jesus para
saíidiMò; "Deus ie salvr,
Mestre,"', tem como res-
posto; "Amigo, a que vles-
te?" Segundo 0 podre Fil-
liou.-.douto tradutor c co-
niciilador dn fllblla. ua
versão arcou mais antiga o
merecedora dc /c a pala-
vra usada por Jesus mio
corresponde precisamente
a amigo, mas a compa-
nheiro ou discípulo; n qui-
li/lcntiuo afetuoso, ile o
reservava aos que o mero-
ciam do falo. Jesus sabia
de antemão o que iria su-
rodcr-lhr. c não se ctipa-
iiara a respeito dc Jttdos.
Por isso, o "A que vlcstc?",
na lição daquele perito,
deve ser entendido innis
como exclamação do que
como indapaçán; "Foi para
isto que vioste?"

A traição fora anunciada
muitos séculos antes, e a
vítima sabia-se predestina-
ria, vias o traidor se in*
norava a si mesmo, n ain-
dn depois dc praticar n iit-
jàmia ignorava-lhe os pro-
porções. Esperava talvez
(é aquela autoridade lilc-
rriria que o admite) unt
milagre como tantos ou-
tros que Jesus ia /acendo
com a maior simplicidade;
préjo, saberia Itbcrfar-se;
acusado, dcfcndcr-sc; jul-
gado, tido o condenariam;
condenado, escaparia à
morte. Tamanha coufian-
ça tinha no mestre que
bem poderia ganhar à sua
custa algum dinheiro (á
semelhança dc tantos ho-
mens dc hoje c de sempre,
Judas amava o dinheiro).
Essa fraqueza lhe seria
perdoada. Vendo, porem,
que a tragédia caminhava
inexoravelmente para o

desfecho, saiu correndo a
devolver as trinta moedas
de prata que já não lhe
davam nenhum pra:rr, an-
les lhe queimaram ai
mãos.

Comn ninguém as qut-
sesse, atirou-as ao chão do
templo e enforcou-sc. "To-
cadn de arrependimento",
írndti: o padre Afafos Soa-
res: e obnrva: "O arre-
jiciirtiniculo de Judas não
foi um ato dc dor sincera,
mas uma manifestação dc
desespero. Sc fàsse um ato
dc dor. Jesus fcr-lhc-la
perdoado, como perdoou
a muitos outros pecado-
rrs." Poussé par 1c repen-
tir, confirma Filllon, que,
por sua vez, considerando
stiper/icial esse arrependi-
menfo, o assimila ao re*
morso, c comenta; "Como
se, pela restituição do di-
nheiro,' Judas pudesse
apagar sua traição!"

Não podia, o que não
Impede que rm todos os
textos (• versões dc São
Mateus (os outros evange-
listas silenciam) figure a
noficia dc que Judas Sc
arrependeu — pcnintcntla
duetus. f) exato que, se-
gundo Fillion, a versão
grega não emprega o ver-
bo referente ã penitência
sincera, c 'pie se perdeu
o texto aramaico originai,
onde se faria talvez a elu-
ctdação disse grave passo.
Tal como chegou até nós,
a letra do cronista fala cm
arrependimento, só.

A situação dc Judas,
moral c juridicamente, 6
tínica; fadado a cometer
crime monstruoso, tndlea-
do previamente pelos pro-
feias, crime superior a
qualquer outro imaginável,
c sem resgate; c issn cri-
tnc 6 necessário, pois dele

reiultarit a redenção do hv
mem. Se Judas não »
comete, comelc-Io-a* outro;
alguém há de comelé-to, *
isse alguém c* desgraçada,
tnriitc Judas, logo éle, dt..
elpulo, companheiro do hu.
mem admirável que depu.
sltara no discípulo tim
confiança. Pior: do homem
que, podendo escapar a
traição e ao martírio, na-
da fa: por anular unia e
oitfra emergência; hutiicm
que se deixa prender,
escarnecer e cruci/icar,
quando lão fácil lhe se.
ria — c èle mesmo o pro.
clama — com um sorriso
imobili:ar seus persegui-
dores c dl:er a Judas qiu
rcstltua as moedas repug-
nantes. Como poderia o
discípulo rude c cobiçoso
perceber tamanhos mUti-
rios? "Melhor fora que não
houvesse nascido"; mas nos
criminosos não se oferece
alternativa entre o nasci»
mento c o nada.

Ate Fillion, em seus ro.
men tórios prtodoxos, re-
conhece que "corações co*
mo o dc Judas são estra*
nhamente complexos r dl-
jiceis dc esfudar". Talve»
por isso, movido à pieda-
dc, aquele outro padre
Ocggcr, primeiro vtgiiria
ria Catedral de Paris, de
que fala Anatolc France,
saiu pelo mundo a pregar
a infinita misericórdia, em
nome dc Judas, resgatado
como instrumento neces-
sário da Paixão. Mas êsse
vôvo apóstolo morreu lon-
co c miserável, c Judas
perdeu de/initivamente a
causa perante os homens.
È hoje um vago símbolo
«sado cm campanhas po-
liticas, figura grotesca, ma»
lhada pelos últimos mole»
quês na Aleluia. Ou vem
ir.so.

ILLIA TENTA CONTER
INFLAÇÃO NA ARGENTINA

(Por Geraldo Rojas, correspondente do FNS).
Buenos Aires — O proble-

ma mais sério do governo
do presidente Hua, na Ar-
gentina, é o ultimatum que
recebeu da Confederação
Geral do Trabalho — CGT
— para solucionar os pro-
blemas sócio-econômicos do
país, dentro de um prazo
especificado pelos lideres
trabalhistas da nação plati-
na. A CGT formulou e en-
caminhou a Mia o que de-
nomina de Plano de Luta,
cjiitcndo o esquema que a
organização colocará cm
ação na Argentina, caso o
presidente não tome as pro-
videncias consideradas ne-
cessárias à economia nacio-
nal. Nesse plano está pre-
vista, inclusive, a ocupação
das fontes nacionais de pro-
dução, por parte dos traba-
lhadores.

O partido político de Mia,
União Cívica Radical do
Povo, reagiu á advertência
da CGT, declarando que
nfto é possível exigir-se do
presidente tantas providên-
cias a curto prazo. Seus
três meses de governo náo
são ainda suficientes para
que Ulia possa'definir sua
linha administrativa.
Simultaneamente, as cias-

ses produtoras platinas exi-
giram das autoridades novas
proteções e garantias aos
seus Investimentos, em vista
da perspectiva de ocupação
de suas propriedades, por
parte dos operários.

CAUTELA POLÍTICA
O presidente Ulia demons-

trá bastante preocupação
com a imparcialidade que os
demais partidos políticos da
Argentina têm demonstrado
diante do "Plano de Luta"
da CGT. Ulia esperava um
substancial apoio, que não
velo, desses pequenos parti-
dos, a fim dc criar, no Par-

lamento, uma frente de .
reação às exigências opera-
rias. Náo obstante, a reis-
ção dessas alas políticas 6
mais a favor da CGT do
que do governo e a maior
parto dos seus representan-
tes no Legislativo concorda. - - -
em ser muito difícil a situa-»
ção social e econômica do
trabalhador argentino.

SITUAÇÃO ECONÔMICA
NA ARGENTINA

Uma análise objetiva da *
situação econômica platina
revela uma substancial des-
proporção entre os preços e
os salários vigentes no pais.
A renda média na indús-
trla, a qual ocupa 20% da
mão-de-obra nacional, é de,
mais ou menos, 8.000 pesos
por mês, por indivíduo. In-
cluindo-se nessa média os
salários do comércio, êsse
índice baixa para menos de
6.000 pesos mensais. Sc a
análise abranger também o
salário agrícola, o índice
cal para 5.500 pesos. Segun-
do o relatório da CGT e
estatísticas oficiais, o sala-
rio mínimo teria de ser de,
pelo menos, 13.500 pesos, a
fim de garantir a subsistiu-
cia mínima à família ope»
rária na Argentina.

Em outra parte do rela-
tório da CGT, sáo aponta-
das, novamente, as estatls-
ticas oficiais que afirmam
existir no país mais de um
milhão de desempregados,
em conseqüência do crês-
cente atraso industrial. Essa
cifra corresponde a 10% dá
população global. A situa-
ção é agravada pelo fato de
não existir qualquer sistema
dc seguro provisório ao de-
sempregado. E, dia a dia,
cresce o número de fábrt-
cas encerrando suas ativlda-
des. A inflação aumenta,

com a expansão do crédito
bancário, a queda das ex.
portações c a deterioração
geral da economia platina.

Tendo em vista os adver-
tendas da CGT e a falta
de apoio político para o seu
plano de saneamento, a me»
dio prazo, para a Argentina.
Ulia está adotando novas
providências no setor sócio-
econômico e dando prior!-
dade à execução de outras
medidas projetadas anterior-
mente. Nos últimos trinta
dias, a CGT conseguiu que
as autoridades endossassem
100 novos contratos coletl-
vos de trabalho, com um
aumento salarial médio de
éâii.O *

Foi criada a Lei de Abas*
tedmento, que começa a
atuar, na Argentina, dentro
dos moldes da SUNAB do
Brasil, para o congelamento
dos preços de artigos de pri-
meira necessidade. Ulia or-
denou também uma campa-
nha contra o comércio es»
peculador de produtos ali-
mentares. Simultaneamente,
deu-se a.rjeíorma do Banco
Central, o que permitiu ao
governo recorrer a cerca de
70 milhões de pesos para
Investimentos em setores
críticos da economia Inter-
na. Foi anunciado que, cm
1964, a Argentina vai re-
glstrar um saldo favorável
de US$ 500 milhões no mer-
cado internacional.

A opinião geral é que o
ultimatum da CGT desper-
tou Ulia de sua apatia
administrativa, O presiden-
te declara que 1964 vai ser
um "ano multo difícil", mas
os trabalhadores dizem que
se Ulia não superar as difi-
culdades, eles já têm as res-
postas certas para os pro-
blemas argentinos. (FNS),

COMÉRCIO APLAUDE FALA
DE MAGALHÃES AO BRASIL

O Conselho Diretor da
Associação Comercial do
Rio de Janeiro — "pensa-
mento fixo na ameaça de
intervenção federal e nos
insultos comunistas do co-
micio da Central do Bra-
sil", conforme afirmou
um de seus membros à
reportagem — aplaudiu dc
pé, em reunião realizada
ontem, o telegrama de
aplausos que o sr. Rui
Gomes de Almeida, na
qualidade de' presidente
da Confederação das As-
sociações Comerciais do
Brasil, enviou ao gover-
nador Magalhães ¦ Pinto
pelo "Manifesto de Minas,
Gerais aos Brasileiros".

Para o Conselho Dire-
tor, a palavra de Minas
veio, "clara, precisa, equi-

BANCO BOAVISTA S. A.
Uma completa organização

bancária. 3031

librada e cheia de autori-
dade, no momento exato".

MP INFORMADO

Terminada a reunião, o
sr. Rui Gomes de Almei-
da enviou mensagem ao
Palácio da Liberdade, em
Belo Horizonte, informan-
do ao sr. Magalhães Pin-
to que o Conselho Diretor
da ACRJ, após ouvir a
leitura do telegrama da
Confederação, a respeito
do Manifesto, "se solida-
rizou, de pé e por unani-
midade, com essa minha
iniciativa, louvando-a, en-
tusiàsticamentc, pela voz
de vários conselheiros".

Várias manifestações dc
apoio têm chegado às
mãos do governador Ma-
galhães Pinto, em Belo
Horizonte, que em seu úl-
timo pronunciamento in-
citou o povo a preservar
o regime democrático, com

absoluto respeito às nor-
mas legais da Constitui*
çao.

O bispo diocesano de
Divinópolis, Don Cristiano
Pena, enviou por telegra-
ma "calorosas felicitações
pela veemente e patriótica
defesa da democracia"; e
a Associação Comercial de
Juiz de Fora afirmou que
o' pronunciamento do go-
vernador "representa a
palavra de Minas em hora
dramática para a Nação".
Da União dos Varejistas,
o governador recebeu te-
legrama ressaltando a "fi-
delidade" com que inter-
pretou "o pensamento de
Minas, disposta à luta pe-
Ia defesa da democracia e
contra o golpe". A So-
ciedade Mineira de Enge-
nheiros Agrônomos exalta
os democratas a "manter

acesa a luta sem trégua
pela democracia".
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BH recebe
auxílio

do governo
BELO HOniZONTF. (Su-

cursai) —• O presidente Jofio
("ioulart liberou njudn íe-
deral nn valor de SOU ml*
;hées de cruzeiros nnrn a
Prefeitura de Belo HorlMin*
K r a Importância, ontem
rcrcbldn, foi npllcndn nn ro*
nularlzaçíio do pngnmenlo
dos servidores, que se acha-
va em atraso há três meses.
O prefeito Jorge Carone, em
audiência com o presidente

Correio dos Estados
SAO PAULO

Conlrii o PCB
mo claro (Suçuriil*SP) — Requerimento de pro-testo contra n legalização do1 uri Ido Comunista no Brn*

fll foi apresentado íi Cima*rn Municipal do Rio Cloro,
pelo vereador do PDC. ir.Manoel José do Silva, tísc
requerimento, subscrito por

PECUARISTA
LEITE MAIS

produto» manufaturados «Ia
reglio. A mostra ttrá a du*
rocio de 17 dias e tem conu»objetlvoi prlnclnoli "otrolr uatençio dos meios industriais
dn Estado para as poiiibili*nadei que a região oferece ovender oi artigos expoitos".
A F1JA será instalada mt
Aeioclubn de Jaú core ireacoberta de 1.200 metros qua*tirados e descoberta de 3 mil

.-¦ v„.u. «iimui-io ijui metros quadrados. A inou* -. —••
vário» vereadores locais, íoi P|'rnçio da feira ocorrerá no reunião com pecuaristas das bacias deton tido combatido pelo ir. <•'» ].« de maio e, entre oi ,„ _, _l/.r""",4W 

aB" 0,cias ao
Jc-ié Crespo, edil do I»SB, Mandei, «. deitlna*ie a Minas, Sio Paulo c Estado do Rio, de*

QUER
CARO

Coliuia dos Sindicatos

A Comissio de Pecuária Leiteira
da Confederação Rural Brasileira, cm

alegando une "n democracia
deve dar liberdade a opiniões

Joio Goulart, crícnmlnhoii
follcilacòcs nnrn que scjnm
proporcionados á municlpn-
tldadc recurso» da ordom de
fi bilhões de cruzeiros, ver*
l-.is que fcnln apllendas cm ai
obras públicas inadiáveis. Algazurra

I

ídcológlcni, a fim de que o
povo seja o Juiz", A quês-tão esta suspensa e deverá
ter debatida na próxima reu-
nino daquela Câmara.

Alastra-se
a crise nas
siderúrgicas

BELO HORIZONTE (Su*
cursai) — A crise que ntin-
fie às pequenas usinas sl-
derúrgicas de Minas produ-
tornr. de ferro guia, depois
de ler atingido is unidades
(in Ocsle mineiro, especial*
mente Dlvinópolis e [latina,
chegou a Governador Va-
Ia d ares. As usinas da
SINVAL c USINPA. inter-
romperam .suas atividades
aguardando solução do go-
vi-mo federal para financia-
mento dos seus estoques, du*
ranlc o período da crise atual
no mercado nacional do pro-
rltito * A paralisação das uni-
dades dc gusa dc Valadares
provoca prejuízos dc CrS 40
milhões cara aquela cidade
do Rio Doce. coin ;i decor-
rente falta dc emprego para"»(i famílias que trabalham
nas pequenas usinas c nas
atividades correlatas, espe-
cialmcnto extração dc car*
vão vegetal. 

SAO JOSÉ DOS CAMPOS
(Sucursal-SP) — Enquanto
fia realizada a procissão do"Encontro", no último fim-
dc-semano, no Largo da Ma-
triz, cm São José dos Com*
i>us. o.s comunistas atuantes
desta cidade realizavam um
comício cm prol das refor*
mas. promovendo grande oi*
nazarra, O fato causou in*
dignução do padre João Mar-
condes Guimarães, que to-
davia pediu aos lieis que se
mantivessem calmos, n fim
dc evitar atritos com os co*
munislas, Mnsmo assim, odelegado Valdir Simoneti,
por precaução, postou cnor-
me força policial no local,
garantindo o final das manl-
íostações sem incidentes.

Ji está programada pordiversas entidades dc Sfio
José dos Campos a realiza-
ção, no próximo din 4. á noi-
te, da "Marcha da Familia
com Deus pela Liberdade", a
exemplo do que se realizou
nn capital paulista.

Feira industrial

JACr (Sucursal*SP) —
Cerca dc 20 cidades estarão
mostrando na feira industrial
regional de Jaú (FIJA). os

mostrar fatores que propl*ciaram a ripida induitrlall*znçao de toda a zona. prin*clpalmente ai quatro Uilna*Hidrelétrica!, que a cercam.
Construção .

SAO PAULO (ASP) — O
prefeito Prestei Maia enviou
a Secretaria de Obrai, n pri

cidiu encaminhar A diretoria da enti-
dade relatório sugerindo seja solicitado

ESTUDOS

à SUNAB o imediato aumento do preçodo leite para Cr$ 110 o litro, na faicndti.
Alegam os pecuaristas que o atual

preto dc CrS 01,80 é insuficiente para '
dar à produção remuneração condigno,cm face, principalmente, da alta de140-ró no salário-minimo de algumas re-
Siôes c do aumento de 20% na gasolina.

Durante a reunião foi exa*minada a sugestio da Fede*raçio dai Aiioclacões Ruralid« Estado de SSo Plull)
(FARESP), que Indica a ne-

ra aumento para Cr* 73,30. preço do leite na base de
,fva•¦n,wí, ."f8" ,ômenl0 Êr» •«.«>. quando ltua!
Çr$ 80 estaria deimorallzan- mento « de CrS 95,00. A Co*

a secretaria ae uoru, o pri* ' *Y-t j '• >H c •na,c« • •¦*"
mclro programa aprovado ceiildade do preço, na fa*
para o corrente exercício, o xenaa, ser elevado para ape-

FUNDO ATLÂNTICO
INVISTIMINTOS

W NOME
W SUA...

La

«o
Av. Rio Irtnca, JO

ftlu 2--J-37 - S2-39I*
A.. II» Ironco. IJ6i,1oj. 311

Ivo Cal. »««. 1351,
Ifljo. Satni fwo)

liao Vík. rirajé, III
tnj. G«T. Osório (Iponwto)

CrS 100.000,00 investidos tm
30-3-1960 voloriiaram ali
31-12-63 para CrS 474.399,30.
«101 ,

RESGATE IMEOIATO
P*s Mtnnscfcs Mai comirmis»

.FONE.

CIDADE. ___Méè>>

18 ABRIL 1964
este poderá ser o seu *•¦¦#

_g^ _^^ Á^m. *,-'9f|f|3>
milhoes ie enzeiros

m DOBRADINHA
EXTRAÇÃO DA
INCONFIDÊNCIA

11.654 prêmios, no total de 761 milhões
de cruzeiros, serão distribuídos a 18 do
abril pela Extração da Inconfidência.

Comprando o mesmo número nas duas Ilí
séries, Você poderá resolver em um dia
o problema de toda sua vida... São
duzentos milhões do cruzeiros que o
esperam... Tente a sua "chance"!

LOTERIA FEDERAL

III

Agora e sempre com as
CAIXAS ECONÔMICAS FEDERAIS. i

GRANDE OPORTUNIDADE

TERESOPOUS
Av. Oliveira Botelho 141, na Rela

Entre o Higino e o Praça Caicata dos Amores

Edi Bel-Vera

Sala-1-2e3

DEPENDÊNCIAS E GARAGE

PtS CM A '

OBRA JA INICIANDO
MEI31H1B2SBI StD.0S3v0Q
Com sinal de 100.000,00

PlantJam«R.o e vendas enciusives:

NATAN BERMAl
R 7de'5etémbro6o 3 and Tels 3? í 172e 52-22S1

ciuiil destina oitocentoi mi
lhões de cruzeiros, para cons*
truçio de galerias de égu.i
pluviais, cm virlos locaii da
capital.

MINAS GERAIS
MP no interior

BELO HORIZONTE (Su*cursai) — O governador Ma*
galhács Pinto viajou para o
interior do Estado com tua
familia para passar os feria-
dos da Semana Santa, rc*
gressando domingo.

Reunião ile misses
GOVERNADOR VALADA-

RES (Sucunal-BH) — Será
a 4 de abril próximo o maioracontecimento da vida socialdn cidade, com a realização
ne uma festa, no Ilusão Es-
porto Club, durante a qualserão apresentadas as senho*ras. senhoritas c "brotos"
mais elegantes, num total do33 «colhidos. Participarão
da festa misses de virlos mu*
niciplos mineiros — Belo Ho*rizonte, Caratlnga, Campo
Belo, Ipanema, Itajubí, Ube-
raba — e a miss Espirito
Santo, além de cronistas de
Belo Horizonte, Rio e SSo
Paulo. A promoção é do cro*nista Sebastião Nunes, do"Diário do Rio Doce" e afesta é a primeira no gene-ro a se realizar em Governa*
dor Valadares.

Posto do SAPS
IPATINGA (Sucursal*BH)— Foi solicitado ao ministro

do Trabalho, pela direção da
USIMINAS, que o SAPS
preste assistência técnica eassuma o controle dos diver-sos órgãos de abastecimento
c alimentação da usina side-rurgica local. O ministro, cmresposta, manifestou-se favo*ravel ao pedido, comunican-
do ter determinado provi-dência a respeito, ao órgãofederal.

Melhores da imprensa
BELO HORIZONTE (Su-cursai) -—Foi aprovado o re-

gulamento do concurso "Mc-
lhores da Imprensa", ano1964. promoção tradicional
dn Radio Itatiaia c que sedestina a distinguir c premiaranualmente, as figuras c o.sfatos mais importantes do
jornalismo mineiro. Serãovotantes toclos os veículos dc •
Belo Horizonte, as sucursais
aqui instaladas e as entida-
des ligadas ao jornalismo c'arádio-difusão. Os troféus aserem entregues são denomi-
nados "CID", em homena-
gem ao saudoso jornalistaCid Rabelo Horta.

SANTA CATARINA
Passeata acabou
em tiros

FLORIANÓPOLIS (ASP)— Protestando contra o au-
mento das tarifas dos trans-
portes coletivos, autorizado
pelo prefeito, estudantes uni-
versitários promoveram um
comício c passeala, sendo a
mesma dissolvida a tiros e
gases pela Policia.

MATO GROSSO
Mais dois jornais

CUIABÁ (ASP) — Mais
dois órgãos de. imprensa se-
rão criados em Cuiabá. Tra-
ta-se de "A Cidade", e "Tri-
bit na Liberal". O primeiroserá dirigido pelo deputado
Augusto Vieira e o segundo
pelos deputados Emanoel Pi-
nheiro e Sebastião da Cunha.

Combate à verminose
CUIABÁ (ASP) — Para*

lelamente à campanha con*
tra a varíola, o governo es-
tadual autorizou o início do
combate à verminose. Ver-
mifugos e ferruginosos serão
fornecidos a cerca de 240 mil
crianças.

GOIÁS
Ovos: 500 cruzeiros

GOIÂNIA (ASP) — Ape-
sar da anunciada ação da
SUNAB nesta capital, con-
tra os especuladores do co-
mercio; os principais gene-
ros de consumo subiram de
preços, nos últimos dois dias.
O peixe enlatado teve re-
marcação total e seu pre-
ço é variado. A dúzia de
ovos, por exemplo, está sen*
do vendida a 500 cruzeiros.

Apreensão
c contrabando

GOIÂNIA (ASP) — O ser-
viço de Repressão ao Con-
trabando continua ativo, ten-
cio apreendido nos últimos
tíias vultoso contrabando de
relógios e bijuterlas. A
mercadoria apreendida será
levada a leilão.

nas CrS 80.00. A maioria,embora julgondo ludiciosos
oi estudo» da entidade pau*lista, entendou-se não serconveniente aua homologa*
çao, bateada em quo o go*vèrno, via dc regra, nuncaatende totalmente ns rei-vindlcaçõei da clasie, éon-cedendo ai majorações embaje inferior As pleiteadas.Daí a poitulaçio de Indicomaior, suficiente para quemesmo com o provável cortoao governo, a classe obtenha
reajuste razoável, talvezmesmo superior aos CrS ...80,00 aventados. Outro at-
Kumento para o pedido deÍndice elevado foi o dc queno «gundo semestre do ano
passado a entidade solicita*

do tua pretemio anterior,
atendida apenu parclalmen-'te pela SUNAB ao decretar
em novembro último, a ele-vaçáo para Crf «1,00, em
vigor.

320CÓ

Na hipótese remota do
governo atender ao pedidode Cr$ UO por litro na fn*
zenda, o alimento panaria,ao consumidor, para aproxi-
madamente CrS 170, ou seja,com aumento de mais de 320
por cento sobre o preço vi*
gorante em março do ano
p™«d°, da ordem de CrS ..40,80. i

LOCKOUT

Em Minai, oi produtoresrurais anunciaram a dlipo-siçno de deflagrar lockoutcaso nio leja concedido oaumento pretendido para o

operativa Central doi Pro-'dutores Rurais informou que* Ç?u.,a d? «umento é o novosalário-minimo e que BO1*^doi operirlos que fazem ocarregamento do leite já fo*ram aumentados.

DESMENTIDO

Oi servidores da Coope-
ratlva deimentcm os direto*rei que afirmam nio citarem condições de continuar avender o produto pelo mes*
mo preço c que os empre-
gados da CCPR c dos íazen-
delros então reivindicando• novo aumento. Os lervldo-
res dizem que a maioria dosoperirlos empregados nas
fazendas nio recebe o sala-rlo-mínlmo c que os pc*cuarista* estio alegando semraiio para pedir novo au*mento de preço pira o pro*duto.

MOBILIZAÇÃO GERAL PELA PARIDADE

A Confederação Nacional doi Servidores Civil r aFederação Carioca eloi Servldorci Publicou vio iniciar", •partir do dia 31 do corrente, umo moblll/nçfto gemi dotodoi o- servldorci civil fedenii e autárquico», viiandoa prenlonar o Congreno a votar com a maior urgênciaa mensagem a «cr enviada, poiilvelmcntc. na próxlmi se*
gunda-íeira. propondo a paridade de venclmentoi entr*civis e militar». Nette sentido, todos os servidores fede*rais estarão reunidos, em assembléia geral, para tomar
poiiçio definitiva em «orno da luta empreendida por dl-verias entldadei do funclonallimo civil e por membroado Pacto do Unidade e Açio. que congrega a* categoria»rio» nortuirio», marltlmoi, eitlvadorc*. arrumadores c fer*rovlirloi. para « mamitençfio da paridade de vencimen»to» entre civis e militares, conseguida no ano de 1960.Em principio, o funcionalismo nio ie coloca contra o abo*no provisório que terá sugerido pelo presidente Joio Gou*lart ao Congreno na» legulntei base.*: aumento de 100

por cento ate o nível 11; Oo por cento para os nlveli 12 a16; 80 por cento para oi níveis 15 e 10; 70 por cento para°í nLv'í.*' e ,B! '""C0" «ratificadas c cargos em comli*sio de 8S mil a 100 mil cruzeiros; 60 por cento para oa
que exercem cirgoi em comliiio dr 100 mil a 150 milcruzeiros: 50 por cento pira os demais, com efeito retroa*tlvo a l.o de março.

Cumpre assinalar que a concessio do abono nio Im*
pedira, de modo algum, segundo pronunciamento de dl*mentes dai entldadei de lervidorei público», a revlsiodoi vencimentos do funcionalismo, com base no trabalhorealizado pela Comissão Paritirla. encarregada de elabo*rir os estudos relativos i manutenção da paridade dovencimentos entre civis e militares. Informa*se ser pen*lamento das entidades de cúpula do íunclonollsmo civilfederal, tio logo seja enviada a mensagem an Congres*lo, determinar a realtzaçio dc assembléia em todas as as*sociaçõys de servidores, piro que seja traçado um planocapaz de compelir o Congresso a votar, dentro de um pra*-p a ser flxadp pela categoria, o reajustamento de ven*cimento», mantendo-re a naridade entre as duas classestíe lervidorei. Por nutro lado. o» servidores do Institutode Aposentadoria c Pensõe» do* Marítimos, cm assembléia«ral. no Sindicato dos Rodoviários, pnra analisar n pro*blema dn enquadramento, decidiu asuardar a lula quevem sendo desenvolvida pela Confederação Nacional dosServidores Civis e pela Uniio dos Previdenciários do Bra*
o^?n-ld««°dosSAPs.SeJa Criad° Um qUadr° ÚniC° P,ra

AERONÁUTICA VETA
PROJETO AEROBRAS

BRASÍLIA (Sucursal) — O Ministério da Ae-ronautica julgou "inconstitucional c lesivo ao po-der aéreo c a segurança nacional" 0 projeto dodeputado Marco Antônio (PST-GB) criando a Aero-eras e mandando encampar, "por interesse público",o patrimônio das companhias dc transporte aéreoque operam no Brasil.
Sustenta, ainda, o parecer—• solicitaoo pelo sr. Getúlio

Moura (PSD-HJ), relator du
projeto na Comissão de Jus-iiça, cm setembro ue 1963 —.
que a aprovação daquela me-ulda iraria graves inconvc-
mentes á política nacional dotransporte aéreo e constitui*
ria tentativa para esfacclar
o Ministério da Aeronáuti-
ça". O deputado GetUliu
Moura anunciou que votara
a favor da Aerobrás quantoà juridicicladc c constitucio-
naiidadc, mas pedirá á Co-
missão dc Segurança que se
manifeste sobre a conveni-
encia da encampação,

CRÍTICAS *
No arrazoado dirigido à

Câmara, o Ministério da
Aeronáutica afirma que "não
ve vantagem econômica na
estatizaçáo do transporto
aéreo, mas c dc esperar-se
o contrário, a exemplo do
que ocorreu com os trans*
portes ferroviários q mari-
timos, que foram cslatlzados
c tanto oneram os cofres pú-bllcos, dando, em troca, au
povo brasileiro, um serviço
irregular e, nâo raro, de má
qualidade."Ainda que se admitisso
a conveniência da Aerobrás,
por outras razões, no mo-
mento atual, a medida teria
inconvenientes políticos, por-
que as. forças mais conser-
vadoras a explorariam em
reforço dc acusações que
constantemente divulgam só-
bre a tendência socializante
do Governo. . .

SUBVENÇÃO
No tocante ft possibilidade

de se reduzir o auxílio go-vernamcntal ãs empresas,
com a criação da Aerobrás,
o Conselho Superior da Ae-
ronáutica (órgão integrado
por ex-ministros e ex-chefes
do Estado-Maior das Forças
Aéreas) afirma que essa re-
dução iria em prejuízo do
usuário.

O transporte aéreo de-
sempenha papel indispensá-
vel ao processo de desenvol-
vimento e integração nacio-
nais, mas há possibilidade de
se fixar tarifa aérea que pro-
duza receita proporcional au
custo da operação, em face
do baixo poder aquisitivo do
povo brasileiro. .

ABANDONO
Rebatendo as acusações do

autor do projeto, segundo as

SVNAB REESTVDARÁ
IMPORTAÇÃO DE ÓLEO

A SUNAB decidirá na próxima segunda-feira
^e vai ou não importar óleo comestível no exterior
para regularizar o abastecimento do mercado inter-
no. O esquema inicial, que previa a,aquisição de 20
mil toneladas por intermédio de empresas parti-
culares que operam no setor, foi posto de lado, es-
tando agora em cogitações a coir.pn de metade da-
quela quantidade, pela Companhia Brasileira de
Alimentos (COBAL), que é uma empresa estatal.

quais "em virtude da livreiniciativa, está o interior
abandonado pelas empresa»
dc transporte aéreo, apesardas subvenções", frisa o pa-recer que esti em execução
o Plano de Integração Na-
cional da Aeronáutica e assubvenções sio pagas a pes-lerlorl. após a comprovação
da realização de todas asviagens programadas com asrespectivas escalas. Argu-
menta, ainda, que é do in-terésse político e comercial
brasileiro a manutenção daslinhas aéreas internacionais,
e que tal objetivo seria frus-trado se as empresas nacio-nais, estatais oji privadas,nfio tivessem possibilidade decompetir, cm equipamento,
serviço, agenciamenfo e pro.paganda, com os explorado-
res estrangeiros. "Tal com-
petição exige subvenções e
auxílios financeiros que, po-demos garantir, são conce-
didos em todos os paises, fn-dependentemente do sistema
de exploração adotado, es-tatal ou privado".

SUGESTÕES

O relatório recomenda queo poder público promova,
perante os órgãos apropria-
dos, "a responsabilidade dos
que agiram ou venham a
agir irregularmente, visando
a locupletar-se com os au-
xílios e subvenções concedi-
tros pelo Governo para o be-
nefíclo da parcela menos fa-
voreclda do povo brasileiro";
c propõe que a aplicação de
tais recursos seja fiscaliza-
da pelo Governo, uma vez
feita a padronização na con-
tabilidade de todas as em-
presas,

Além de preconizar a pa-dronlzacão dos equipamen-
tos, o relatório frisa que, com
relação à segurança de vôo,
argumento invocado pelo au-
tov do projeto, "já cabe à
Aeronáutica, não havendo,
portanto, no1 setor, o que es-
tatizar". Sóbre os limites de
temoo de vôo da eauipagem,
lembra que a fiscalização de
tal item, compete às reparti-
ções federais do Ministério
do Trabalho ou de outros
órgãos competentes, portan-

to, "também aqui nada' exis-
te a estatizar".

Açúcar dá
luta

em Magé
duas mil pessoas de S»ntoAlelxo, nn município dc M»gc,participaram de um conflito tn-tre policiais, populares c comer-clantea que sonegavam açúcar

á populaçlo daquela localidade.
O ineldente teve inicio quandoum eibo da Policia. Militar. GU-berto de tal, que ie encontrava,embriagado, procurava adquirircem o comerciante "Manlnho"
«Cucar crlttal. que eitl tendovendido pelo preço extorsivo de230 cru-eirei, mesmo »iilm níoconseguindo comprar o produ-to. Em face da recusa do co-merclante em vender a merca-dorla. o cabo da PM Interditou
o seu estabelecimento, sollcltan*
do reforços i policia de Magé.Os populares, exaltados pela to*(ai sonegação de açúcar naque*Ia localidade, desentenderam-se
com os comerciantes e policiais
que lhe» davam proteção. A po-pulaçüo de Magé continua cia-
mando' por medidas enérgicas
para coibir o abuso dos comer-
dantes daquele município.

Agência
Nacional
em Minas

BELO HORIZONTE (Su-
cursai) — A sucursal da
Agência Nacional em Minas
Gerais, criada há dias pordecreto do presidente da Re-
oública. será oficialmente
instalada em Belo Horizon-
te, dia 13 de abril. O jor-nalista Milton Luca de Paula,
designado para dirigi-la,
convidou o sr. João Goulart
e o ministro Abelardo Jure-
ma para o ato que, naquela
data, estarão na capital mi-
nelra para o comício em fa-
vor das reformas de base.

Enquadramento
do MTPS

Segundo declarações do sr. G*-raldo dn Malta Machado, dire*
tor da Dlvlslo de Pesjoal do Ml»nlstfrlo do Trabalho e Trevlden-
ela Social, encontram-ie em fa-se de concluído os estudos quevém sendo feitos para <*, enqua-
dramento definitivo dos fundo*
n*rlos daquele óriüo mlnist».
rial. Salientou que. de acôrd.j
com a atividade a ser desenvol*vida pela Comlssüo dc Classlfl-
caçio de Cargos, espera-se ouc
o encerramento dos trabalhos
sobre o enquadramento e rea*
daptaçôes deverá ocorrer «oro»
xlmadamente no dia 10 de abril.Informou que aegulrá segunda*
feira para Brasília a fim de se
entresar com os membros da
ComlsUe de Classlflcaçlo de
Cargos, frisando que a mesma
Ji tem em seu poder todos cs
processei t o plano de enqua*
dramento final dos servidores do
Ministério do Trabalho e Prevl.
dncla Social, elaborado pelo Gru-
po de Trabalho.

vida do trabalhador, Direita ieTrabalho, Previdência S o e I a 1,Organlraçio Sindicar e anlllsedos Problemas Nacionais. Outro
ponto a ser discutido neste con-clave de trabalhadores de todo aPais. dlr. respeito k crlnçlo deii m a Confederação Geral dosTrabalhadores, que teria a fun*.
cio de entidade de cúpula domovimento sindical. a0 lado das•eis ConfederaçSes Nacionais dosTrabalhadores ICNTC, CONTEC,CNTI, C.VTT, CNIMAF e CO.V.TAG).

Pelo ncglmcnto Interno gloCongresso Sindical Nacional daTrabalhadores podciüo tomar
parle no eonclave os represen-tantes das Cnnfcderaçõei, Fe-deraçües. Sindicatos e Associa-
côes Profissionais de Trabalha-dores das cidades e do campo,legalmente constituídas, alémdos dirigentes das Organizaçõesdo; Funcionários Públicas Civisc Autárquicos, federais, esta-duais e municipais. Poderão,também, participar do Congres-so. como observadores, represen-tantes de entidades sindicais detrabalhadores de outros paisesou pessoas convidadas pela Co-missão Organizadora.

IV Congresso Sindical Convenção de
servidoresDiversas organizaçies sindicais

v*m realizando reunlfles paratraçar as teses a serem defendi-
das no "IV Congresso Sindical
Nacional dos Trabalhadores", a
ter lugar nos dias 2> de julho a
1 de agOto do corrente am,
nesta cidade, podendo este pra-zo ser dilatado a critério dos re-
presentantes sindicais, O Con-
gresso, como te sabe, tem como
objetivo a adoçio de medidas
concretas sobre as condiçSes de

A União dos Previdenciários
do Brasil, em assembléia realiza-
da no último dia 24. no Sindica-
to dos Aeroviáriòs. já constituiu
a delegação dos previdenciários
que participará da "Conferência
Carioca de Servidores Públicos",
que será realizada noa dias 3 a 7de abril, no auditório do Insti-tuto de Aposentadoria e Pensfleg
dos Comerciários.

NOTAS & FLAGRANTES
— INTERVENTORIA — O ministro do Trabalho

assinou ato substituindo a interventoria no Sindicato do
Comércio Varejista de Sorocaba, Estado de São Paulo,
por uma Junta Governativa integrada pelos srs. Joaquim
José Batista Ferreira. Amadeu Sorans e Carlos Afonso
para, no prazo de 9 meses, normalizar o funcionamento
da entidade.

— FERROVIÁRIOS — Os dirigentes ferroviários
de todo o Pais vão se reunir nos dias 15 a 30 de abril,
para debater o Regimento Interno da Rede.Ferroviária
Federal c o escalonamento das categorias por hierarquia
salarial.

— LIGHT S. P. — Pelo acordo firmado com as
Companhias de Eletricidade, Gás e Telefone do Grupo
Light, Estado dc São Paulo, os empregados receberão au*
mento de 70% a partir de 1.° de abril, com teto máximo
de 121 mil cruzeiros. A vigência do acordo será de doze
meses.

— CONCURSADOS — A diretoria da União dos
Previdenciários do Brasil enviou ofício a todos os IAPs.
solicitando o número de vagas no quadro das autarquias,
para pleitear junto ao presidente João Goulart o apro*
veitamento imediato de todos os concursados. O movi*
mento dos concursados está sendo liderado pela dra. \Abigail.

i

Processo
GOIÂNIA (ASP) — O pre*feito desta capital, Hélio de

Brito, está processando o
presidente da União da Defe-
sa Coletiva do Alto da Boa
Vista. sr. João Dionísio, res-
ponsável pelas invasões de
lotes de terrenos, em bair*
rgp de Goiânia.

ESQUEMA
O esquema inicial, elabo-

rado por elementos da au-
tarqula c representantes das
organizações Anderson Clay-
ton, Sanbra, Matarazzo e ou-
trás. que dominam o setor da
produção e comercialização
dos óleos .comestíveis no
Pais, preconizava que a im-
portação seria de particular
para particular, isto é, as
próprias empresas compra-
riam o óleo, em estado de
semi-refino. a exportadores
norte-americanos. A opera-
ção seria efetuada com be-
neficios fiscais e cambiais às
organizações, particularmen-
te no que concerne à isenção
da taxa ad valorem c à
dispensa. do depósito préviode 200 por cento sobre o va-
lor da transação, determina-
do pela Instrução 263 da
SUMOC. Náo chegou, no en-
tanto, a ser efetivada em vir-
tude da autarquia- desejar
estabelecer o preço de ven-
da da mercadoria ao consu-
midor.

COBAL
Em vista disso, novos es-

tudos foram realizados e
aventada a conveniência da

importação de apenas 10 mil
toneladas por intermédio da
COBAL, que face à sua con-
dição de empresa estatal po-
deria receber com mais lè-
gitimidade os favores cam-
biais. Também contribuiu
para a modificação do cs-
quema o telegrama enviado
pelo governador do Ceárâvá
SUNAB, protestando contra
a concessão de privilégios às
empresas interessadas na
importação, particularmente
por não haver sido consulta-
do aquele Estado, grande
produtor de algodão, mate-
ria-prima básica para a fa-
bricação de alguns tipos de
óleo.

DIFICULDADES
A importação pela COBAL

também apresenta dificulda-
des, pois a companhia teria
de providenciar o enlata-
mento e o refino da merca-
doria estrangeira, operações
para as quais ainda não está .
rigorosamente aparelhada.
Por isso, o superintendente
da SUNAB convocou reunião
com os técnicos da autar-
quia, na próxima segunda-
feira, para decidir se a im-
portação será feita ou não.
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n CORREIO DA MANHA, Sext-t-Felra, J7 de Marco de 1164

Gerico
E 0 "Gerico", mais uma vez, agradece.

Do dr. Felipe Cardoso PI*
lho. administrador Distrital
dc Suniii Teresa, recebemos:"Aprcsto-me cm responder
os iijiMintiis ventilados na
edição de hoje, dln IS.tcon*
cernentes íi Arca do Dlstrl*
to Administrativo de Santa
Teresa,

1,0) ¦— Falta do águn no
bairro dc Fátima: nfio cons-
tilul foco crônico de fnltn
dc água o bnlno de Fátima.
O abnstcclmonto normal c
razoável. Em um ano do
Administração só recebemos

reclnmnçno de fnlta do água
no bairro de Fátima em três
fnsos, ciirnctcrlsticnmcnto
iiKUdns. duns motivadas porcngulço na bomba quo ser-
ve Aquela região c a última
lealmente prolongada do
rompimento dn adutora, rc-
porcutlndo cm toda a área
do 3,o c 4.» DDA.

2.°) — Pavimentação da
fl. MnuA: o buraco mostra-
do na fotografia foi aberto
criminosamente na noite do
último dln 5, Nn dia 7 ás
12 horas Já eslava fechado.

3.°) — R. Monte Alegre.
115 — Terreno do Estado,estamos estudando a possil-ilidadc de construir no Io
cal uma escola pública. Se
tal possibilidade nfio se con
fltmnr, providenciaremos i.
construção de um muro c a
restauração do passeio."

Pelo atcncAo, o multo obrl*
gado do "Gerico" ao dr.
Felipe Cardoso Filho, adml-
nistrador Distrital de Santa
Teresa.

Nabor do Rego reclama asfalto
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Moradores da Rua Nabor do Rego, em Ramos, apelaram para o GERICO a fimde que a Secretaria de Viação c Obras, pi evidencie o calçamento da referidarua, o que traria melhores condições habitacionais aos moradores, contribuindo
ainda para escoamento do tráfego, que entre a estação de Ramos e Av Bra-sil e feito através da Rua N. S. dis Graças, única via pavimentada

Mudando para pior
O semblante da boa

velhinha parece exprimir
o mais profundo desen*
canto ante a dificuldade
encontrada para transitar
pela calçada da R. Alzi-
ra Brandão, na Tijuca.
Não há dúvida de que o
progresso exige, não ra-
ro, grande sacrifício e bóa
dose de compreensão de
todos. Essa compreensão
e ésse sacrifício nâo íal:
taram aos moradores da*
quela rua que agüenta*
ram estóicamente duran*
te vários meses a mudan-
ça do encanamento nos
dois passeios públicos da
rua. Todos, naturalmen-
te confiavam que uma
vez terminados os traba-
lhos tudo voltaria a ser
devidamente reposto em
seus lugares, ficando lim*
pa e bem consertada as
calçadas. Lamentável-
mente, não foi o queocorreu, Paralelepipedos
foram amontoados sobre-
as raizes das árvores. As
calçadas não foram re-
compostas e algumas pe-
dras ficaram também pe-lo caminho, como que a
tornar mais longa e mais
dura a caminhada, como
deve estar sentindo a bôa
velhinha que, como nós,
não poderá entender que
em nome do progresso se
muda para pior.

,,

Incrível mas verdadeiro
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Verdadeiramente incrível é o que se observa na

Rua Franco de Almeida, em São Cristóvão. Trata-
se de uma rua que não chegai a ter 100 metros de
comprimento, mr.s de grande importância porqueliga a Rua Bela à Avenida Brasil. Não obstante
a sua indiscutível importância encontra-se inteira-
mente" r.bandonada, sem pavimentação e com fétida
e pestilenta vala a empestar tôda a região. Ao
passar-se pela Avenida Brasil, mesmo na altura
do n.° 2.123, é-se forçado a presenciar o degra-
dante espetáculo. Urgem providências para sanar
a situação.

FUMAÇA DAS
FÁBRICAS
PERTURBA

Comissão dc moradores da
Rua Fonseca Teles em São
Cristóvão, procurou o "Ge.
Tico", pedindo-lhe que fôs-
se seu porta-voz junto As
autoridades responsáveis pe.Jos destinos dêste Estado.

Trata-se de incômoda si-
tuação criada peles fábricas
localizadas nos n°s. 18 e 40
daquela rua. Ambas se lu-
balizam como que num va-"e formado, dc um lado, porum morro, e do outro pelos
edifícios residenciais ali
construídos. É que as cha-
mines dessas fabricas nfio

cão suficientemente altas
para expelir a fumaça de
modo a nâo perturbar a
quantos residem à sua vol-
to. Nos dias de vento.' en-"tão. a situação se agrava
seriamente pois que o ven-
to se encarrega de le.
var para dentro das
moradias não apenas
a fumaça, mas a fuli-

gem também. A situação é
realmente aflitiva e precisamerecer a atenção dos ves-
ponsáveis o quanto antes.

Estivemos no local e não
temos dúvida de que com a
elevação de '•' mais alguns
metros das chaminés refe-ridas o problema deixará deexistir.

Com a palavra, pois, asautoridades reponsáveis.

BANHISTAS
PEDEM
PROTEÇÃO

Leitores do "Gerico", resi-
dentes na Ilha do Governa-
dor, chamaram-nos a aten-
ção para o fato de o Posto
de Salvamento, localizado
logo à entrada da ilha, fi-
car sem guarda na parteda tarde. Durante a manhã
os_guardai.salva-vidas lá es-
tão atentos. Nã7TTiOiivida~
de que o movimento na par-te da manhã é bem maior,
mas acontece que na parteda tarde também grande é
o movimento de banhistas
que, como os que ali vão
de manhã, correm risco de
vida. Por ésse motivo pedi-ram ao "Gerico" para queinsistisse junto às autorlda-
dos competentes no sentido
de que as mesmas ali colo-
cassem um guarda salva-
vida também na parte da
tarde.

Ai fica o apelo.

Indicador de hoje Bombeiros
O Serviço dt Meteorologia do Ministério da Agri*tu,t*i,rf«,|ÍS-".-\,ii.HlIuLn,?.£rSv-i*0 *> J**n»P0 p»ra hoje:
RIO DE JANEIRO E NITERÓI — Tempo bom, comnévoa seca. Temperatura elevada. Ventos de este ao nor*te, fracos. Visibilidade de moderada a boa. A tempera*tura máxima ontem registrada na Guanabara foi de 37.5

êrrtus, 
em Santa Cruz, e a mlnlmn de 20.3, no Jardimolânlco,

BRASÍLIA — Tempo bom, eom nebulosidade. Tem*
KrfJ!!!'*! ••«vida, Ventos de nordeste ao norte, fraco*.Visibilidade boa,

, j ,i%0 HORIZONTE — Tempo bom, com nebuloil*dnde. Temperatura elevada. Ventos de nordeste ao nor*te, fracos. Visibilidade boa.
SAO PAULO — Tempo bom, com névoa seca. Tem*

pçraturn elevada. Ventos de este a norte, fracos. Vlslbl*lidade de moderada a boa.
CURITIBA — Tempo instável. Tomperatura estivei.Ventos variáveis fracos. Visibilidade de boa a moderada.

. ANALISE SINÔPTICA DO MAPA DA PREVISÃO
DO TEMPO

- - Jrcn,e MK ,m dlsalpsjçio sobre o Paraná, determl-nando a ocorrência de precipitações nesse Estado, emSanta Catarina e no norte do Rio Grande do Sul. Nosdemais Estados mantêm-se o domínio da massa tropical,com tempo em geral bom com nebulosidade e tempera-turn elevada, salvo na região norte, onde ocorrem chu*vas esparsas.

Curso» do Arquivo Nacional
Acham-se abertas, até 6 de

abril, as matrículas para o
Curso Permanente do Arqul*
vo Nacional, cuja finalidade
é especializar pessoal na téc-nica de arquivo, não só ser*vidores públicos como auxl-llarçs de empresas e dc or-
ganizaçôes que desejarem
melhorar as suas condições.

Farmácia*; de plantão
FARMÁCIAS: N. S. daSaúde, Rua Sacadura Ca-bral 165 - Cristo Rei, Ruada América, 34 — Normal,Av. Presidente Antônio Car-los, 51-A — Baiana, Av.Mem de Sa, 278 — B. Lour-des Figueiras, Rua Riachuclo

Í°. -7,V'tcral'„Av- Mem de
S**' Hl'A,T Rl° Comprido,Rua Aristidcs Lobo, 238 —t
Saldo, Rua Catumbi, 108 —
Mcdina, Rua Haddock Lobo123 — Principal. Rua do Bis-
po 50 — Sagrado Coraçãode Jesus, Rua Barão de Pc-trópolis 232-C — Pereira.
Rua do • Matoso. I01-B —.
Radar, Av. N. S. de Fátima,50-D — Salvador de Sã, Av.Salvador de Sá, 7" — Flori-da, Rua Arnaldo Quintela,115-A —- Passagem, Rur. daPassagem, 6-A — Santa Ca-tarina, Rua Marquês de Olin-
da, 95-B — São Clemente,
Rua Sao Clemente, 62 —
Santa Lúcia, Rua Humaitá,
83-A — Lourdes, Rua Cosme
Velho, 448 — A. M. Luz &Cia. Ltda, Rua das Laranjci-
ras, 131 — Paissandu, Rua
Paissandu, 104-A — Flamen-
ro, Praia do Flamengo.
224-A - Sanla Alice. Rua
Alice 21-A — Beníica, Rua
Sao Luiz Gonzaga, 2265 —*
Frei Fabiano, Rua Bela.
8R9-B — Santa Rita, Rua
São Cristóvão, 829 — N. S.do Bonfim, Rua Ana Néri, 43 de Maio, Rua Pereira
de Siqueira, 59 — San-
tos. Rua Conde de Bon-
fim, 436 _ Tijuca, Rua
Uruguai, 317-A — Tiju-
cana, Rua Pinto Guedes.
63-A — Santa Maria, Rua
Maris e Barros, 635 — Roca.
Rua General Roca, 569-B
Uruguai, Rua Barão de Mes-
quita, 590 — Linhares, Rua
Barão de Mesquita 1039—
Sete, Praça Barão de Dru-
mond, 29 — Itabaiana. RuaItabaiana, 3-A — Avenida,
Av. 28 de Setembro, 21-A —
Dina, Rua Almirante Cândi-
do do Brasil, 134 — Américo.
Rua Montevidéu, 824-C —
Santo Antônio de Pádua,
Av. N. S. da Penha, 52-B —
Raul Pereira, Rua Dionisio
36-B — Léa. Rua Guaporé,
Ltda. Rua Lobo Júnior, 2059
559-A — Santos, Valéria,Santa Justa, Av. Antenor
Navarro, 699-A — Edilber-
to Rocha da Fonseca, Rua
Itabira, 89 — Márcia, Est.
Vigário Geral, 2470-C — Nu-
nes Vieira, Rua Valentim
Bulhões Marcial, 385-B —
Conceição de Lucas, Rua

O curso completo terá du*
ração de dois anos. No pri-meirp ano preparar-se-á »r-
qulvistas para arquivos cor-rentes; no secundo, com oensino de disciplinas auxilia-
res, preparar-se-á técnicos
para arquivos gerais.Informações: Praça da Re*
publica, 26, telefones 52-0028
c 42-9454.

Magalhães, 334-B — N. S. daItaocara, Est. Vicente deCarvalho, 1604 — Frazão Fl-
fiuciredo & Cia. Ltda. RuaOliveira de Melo, 11-A —
Salvador, Rua Conselheiro
Mayrink, 374 — Presidente,
Av. Suburbana, 7331 —
Cory, Rua Piauí, 121-A —
Farmácia e Drogaria Ltda.,Rua Silva do Vale, 019 —
Marana, Rua Álvaro deMiranda, 383-A — VelosoRua Ferreira Sampaio, 8-AFonseca, Rua Arquias
Curdeiro, 628-A — Sobera-
na. Rua Conselheiro Agosti-nho, 171-A — Farmácia doíndio, Rua Ana Néri, 780 —
Madri, Rua Feliciano deAguiar, 471-B — N. S. doSocorro, Rua Cachambi, 357Almerinda, Av. João Ri-beiro, 197-B — Minas Ge-rais. Rua Aristldes Caire,102 — Drogacirnc. Rua Cir*ne Maia, 48-A — São Paulo,
Rua José dos Reis, 525-B —
Thomaz Coelho, Rua Jussa-ra, 10-D — Santa Alda, RuaAssis Carneiro, 60 — Ria-chuelo, Rua 24 de Maio, 511Almaia. Rua Adolfo Ber-
gamini, 1U4-A — São Lucas,
Rua 24 de Maio, 1005 — Au-
rea, Rua Aquidabã, 1243-AAdriano, Rua Adriano. 97Radium, Rua Barão do
Bom Retiro, 1184-B — Es-
pindola. Rua Lins de Vas-
concelos, 523 — Brito, Rua
Dias da Cruz. 650-A — Vila
da Penha, 3a., Av. Braz de
Pina. 1615-B — Santa Rita,
Av. Monsenhor Félix, 936 —
Sanla Rita de Cássia, Est.
Vicente de Carvalho, 709 —
Império das Drogas, Av. Au*
tomóvel Clube, 5376 — N. S.
ca Aparecida, Av. Automó-
vel Clube, 3222 — Rialto,
Av. Suburbana. 9540-A —
Quintino, Rua Goiás, 1138-BDona Clara, Rua Capitão
Couto Menezes, 28 — Daltro,
Rua Cerqueira Daltro, 406-AFarmácia dos Pobres de
Madureira, Av. Ministro Ed-
gar Romero, 60 — Jacarepa-
guá, Rua Cândido Benício,
4152 — Nova Olinda, Rua
Cândido Benicio, 870-Á —
Preferida, Est, de Jacarepa-
guá, 6101-A — Pechincha,
Est. do Pau Ferro, 31-B —•
Comari, Rua Artur Rios,
1753-A — Zelita. Est. Santa
Maria, 1795-A — São Sebas-
tião, Rua Felipe Cardoso, 83Tupiara de Sepctiba, Est,
Sepetiba, 5775-F — Cocotá,
Rua Marcante, 85 — Novo
Mundo, Rua Paranapuã,
162-B.

COTAS DO IAA PARA
USINAS FLUMINENSES

____ NITERÓI (Sucursal) — Reservando para as
atuais usinas fluminenses uma cota de limite da
•produção, superior a 8 milhões e meio de sacos de
açúcar, o Instituto do Açúcar e do Álcool não dei-
xou de atribuir mais de 1 milhão de sacos às novas
usinas que venham a ser instaladas, em atendimento
à concorrência pública recentemente aberta pela
autarquia.

As medidas visam a incrementar a produção de
açúcar e, em especial, a posição do Estado do Rio,
que podendo aumentar em muito a sua produção,
pela modernização das usinas e ampliação das áreas
de cultura.

precisam
de médicos

Acham-se abertas as ins»
rrlçôes para preenchimento,
mediante concurso, de uma
vaga de l.°-lencnte-médlco»
especialista cm clinica geral
e uma vaga para I ."-tenente,
médlco-cspeclallsta em labo.
ratórlos, do Corpo de Bom*
beiros do Estado da Guana»
bara.

Os interessados deverão dl-
rlglr-se ap Quartel General
da Corporação (na Praça da
República) onde lhes serão
fornecidas instruções sobre
as condições necessárias, bem
como os pontos que consta-
ráo dos respectivos exames
dc classificação.

Os classificados serão In-
corporados no quadro médico
do Corpo dc Bombeiros, com
todas as vantagens dos ofi»
ciais da corporação.

Arrais podem
ir à greve
terça-feira

O sr. Scrapião Amorim.
representante do Sindicato
dos Arrais na Federação Nn-
cionnl dos Marítimos, disse,
ontem, à nossa reportagem,
que aqueles trabalhadores,
inclusive os do Serviço dc
Transportes da Baia dc Gua-
nabara, poderão paralisar
suas atividades a zero hora
do dia 1 de abril. A decisão
depende das autoridades do
Ministério da Viação aceita-
rem ou não a tabela da hic-
rarquia salarial e profissio-
nai dos marítimos, na partereferente aos arrais. Estes
fixaram prazo até o dia 31
para serem atendidos em suas
reivindicações.

HIERARQUIA

_***.* ftJern-

livros para a GB

¦fl I -*H
WÊM w -'jm
fmWw m%' ¦ ]jfmW

^K\- jB Wmmw ^^J mW'mm

mm Mrfl ÍW'f • Háa H
m wwWr ¦¦'''¦

*-^^ y ' .¦ Hk^v W
^àmmr ' '' ' tM ¦!

|fe. ' ' II¦hc •* . ¦
¦Tt'-'',w ¦
¦¦"-"•'¦ul m»¦PM lVii;"u\ ,'v».»sW¦vR3*BreasTBM',«.\' " ¦¦ ¦¦""¦¦.¦¦"^••í**-»;. *PI7Bslil*s** -,'',¦•¦ W

mil í! iHmíi 
'/^%^mVlW*w\

I m 
'¦ 

Ml ÃWtf íkif^r/SmWé\

O governo dos Estados Unidos, por intermédio
do sou Serviço de Divulgação e Relações Culturais
no Brasil, doou à Universidade do Estado da Cut»
nabara uma coleção de 800 livros, de autores nor»
te-nmcricnnos, versando sobre economia, ciências pc-
liticas e sociais, história e literatura. A foto documen»
ta a entrega, feita pelo diretor do USIS, sr. Alfredo
Boerner, ao reitor Haroldo Lisboa da Cunha.

Governo do Estado
PAGAMENTO DAS MERENDEIRAS

CONTRATADAS
O pagamento das merendeiras contratadas, sob o regi-

me dc locação de serviços, será efetuado na próximatèrça-icira, dia 31, na Secretaria de Administração, à Ave*
nida Erasmo Braga, 118, loja, a partir das 12 horas. As
interessadas deverão comparecer munidas de identidade
para recober seus salários. A informação é do Departa*
mento do Pessoal.

Inspetor de alunos
386 candidatos foram apro-

vados na prova dc seleção
para contratação dc inspetor
de aluno, cujos nomes deve-
rão ser publicados no "Diá-
rio Oficial", que deverá cir-
cular segunda-feira próxima.Os aprovados vão ser lota-
dos nos estabelecimentos deensino da Secretaria de Edu-
cação.Na tabela da hierarquia

salarial e profissional dos
marítimos, os arrais ficam «.«...
colocados no 1.° grupo, com Medico proctologíslao escalonamento do tráfego 
do porto. A tabela — acres-
centou — que ainda se cn-
contra em poder dos dirigen»
tes da Federação dos Mari-
timos deverá ser entregue,
nas próximas horas, às au-
toridades do Ministério da
Viação para ser estudada.
Nos estudos levados a efeito _T
na Federação, ficou aprova- .[Nomeações
do para os arrais um salário —
de CrS 138 mil, além de um
escalonamento íuncioral e
salarial.

De 1 a 20 de abril, estarão
abertas as inscrições para o
concurso dc médico proctolo-
gista. Deverão ser feitas na
Avenida Erasmo Braga, 118,
térreo — loja A. Serão pro-vidas, inicialmente; 14 vagas.

GREVE

Por ocasião da greve quaa categoria deflagrou há pou-
co tempo, reivindicando o
pagamento de atrasados e o
respeito à hierarquia profis-sional do arrais, comandante
de pequenas embarcações,
ficou decidido que a classe
aguardaria até o dia 31 do
corrente mès que a nova ta-
bela da hierarquia fosse apro-
vada pela Federação e enca-
minhada às autoridades. Di-
ante dêste fato, íoi suspenso
c movimento paredista e os
trabalhos apressados para
que a sua conclusão fosse
abreviada.

O governador fêz as se-
guintes nomeações: Lorimar
Pereira de Souza para fun-
ção gratificada de secretária
do presidente da Comissão
Estadual de Energia; o" Luiz
Carlos Lara Moritz para di-

retor da Divisão dc Obrai,da Comissão Estadual deEnergia.

Garage modelo

Dentro do programa dedescentralização dos serviço»estaduais, a Superintendei.»
cia de Transportes entregou,
ontem, ao Departamento deLimpeza Urbana a Garagem
da Hua General Polidoro —
considerada modelo — poisexiste nela um completo
equipamento para recupera-
ç.'.o dos veículos de lixo, alémde pessoal especializado.

Operador
de máquinas

A ESPEG vai promover a
realização da prova de sele-
ção para contratação de ope*
rador de máquinas da ....
SURSAN. As inscrições ei-tarão abertas, a partir do dis
1 de abril, na Avenida Erai-
mo Braga, 118, térreo, e.\li-
tindo 5 vagas. O candidato
deverá ter 30 anos incom-
pletos.

ATIVIDADE DO GOVERNADOR

O sr. Carlos Lacerda chegou, ontem, ao seu gabinete
de trabalho no Palácio Guanabara às 6 horas da manhã,
passando a examinar « despachar processos. Às 11 horas
foi almoçar em sua residência, retornando cerca das 14 ho»
ras à sede do governo, onde ficou acompanhando os acon»
tecimentos que se verificavam no Sindicato dos Metalúrgi*
cos, É sua intenção, caso melhore a situação na área mili»

t tar, seguir hoje para seu sitio em Petrópolis, a fim de pas*
sar o fim-de-semana.

FORMADOS NOS EUA
OPERÁRIOS LATINOS

USINAS

As maiores cotas de pro-
dução foram reservadas pelo
IAA para as usinas São José
(858.788 sacos), Barcelos
(617.969 sacos) e Outeiro
(600.000 sacos), todas no
município de Campos. As 28
usinas existentes atualmente
no Estado deverão cumprir
suas cotas, sob pena de nova
redistribuição, com base na
maior produção do período
considerado.

i CRÉDITO

Os técnicos fluminenses,
após examinarem o plano do
IAA, afirmaram que sua exi-
qüibilidade dependerá, só

prestar assistência técnica
aos lavradores, sob a formade patrulhas volantes, que
percorreriam as usinas deaçúcar, orientando os agri-cultores e distribuindo fer-ramentas e adubos.

P. Afonso pode
dar energia

a CE este ano
BRASÍLIA (Sucursal) —O ministro Oliveira Brito,das Minas e Energia, querprioridade no encaminha-mento ao Congresso da men-sagem do presidente da Re-publica para a abertura decrédito especial de Cr{> 5 bi-lhões. Destina-se à comple-

bretudo, da ajuda financeira' ItísTcS^TSZ
(crédito) a ser dada não só de transmissão que levará

Trinta e quatro sindicalistas de
12 paises latino-americanos concluí-
ram em Washington, EUA, ontem, o
curso de três meses promovido pelo
programa "Aliança para o Progresso".
Uma cerimônia de diplomação e um
banquete marcaram o término do
currículo, fundado pela AFL-CIO, e
mantido em partes quase iguais por
organizações sindicais filiadas a estas

ESTUDOS'

às usinas, como principal
mente aos plantadores de
cana, para que eles moder-
nizem seus métodos de tra-
balho, melhorando, Inclusive,
as condições de vida nos cen-
tros de produção.

Atualmente os agricultores
estão pleiteando a criação de
um organismo destinado a

energia de Paulo Afonso aFortaleza.
O ministro enviou nota aochefe do Gabinete Civil daPresidência da República,

pedindo caráter prioritáriono encaminhamento da men-sagem. . O presidente JoãoGoulart quer a obra prontar.té dezembro vindoufo, o
que será possivel — segundo
o sr. Oliveira Brito — "se
os recursos não faltarem a
tempo • a hora".

Os principais oradores da
cerimônia de formatura fo-
ram a sra. Esther Peter-
son, subsecretária do Tra-
balho e assistente especial do
presidente Lyndon Johnson,
e José A. Donill Atiles, em-
baixador da República Do*
minicana na Organização dos
Estados Americanos.

Desde sua 'chegada, em
princípios de janeiro último,
os sindicalistas efetuaram
estudos de economia geral,
discutiram as instituições de-
mocráticas, tomando por mo-
dèlo o sistema de governo
norte-americano, analizaram
a ameaça dos regimes'tota-
litários aó processo demo*
crático e a história dos mo-
vimentos sindicais norte-americanos e ^internacionais,
os sistemas de negociação
coletiva entre as empresas
e os trabalhadores e o de-
senvolvimento cooperativo.

ATIVIDADES
Normalmente, os partici*

pantes do curso dedicam-se adiversas atividades, entre elas
a agricultura, o comércio avarejo, os serviços públicos,as comunicações, a carpin»taria de construçSo, a. fabri*

empresas norte-americanas, íundaçÕei
e governo federal dos EUA, estes
através da "Aliança para o Pro»
gresso.".

O objetivo do curs0 é ajudar o$
trabalhadores organizados da América
Latina a se elevarem, do ponto de
vista educativo, institucional e econó»
mico, para melhor participação na
Aliança.

Bolívia, Chile, Peru, Repú»
blica Dominicana, Uruguai,
Colômbia, Costa Rica, Gua-
temala, Honduras e Para*
guai.

cação de papel, o transporte,a fabricação de conservasalimentícias, etc.
.Os participantes do cursovieram do Brasil, Argentina,

Expulsos os
invasores de
São Vicente

. SANTOS (Sucursal-SP) —
A Polícia interveio enérgica-
mente, em São Vicente, para
expulsar, mais de 2 mil pes-
soas que se haviam apossado
de área de 26 mil m2, de pro-, i« c iuiWB o uing»uiu ji«
priedade do sr. Custódio Go- • e,nilno. preconizado pelo pre-- sidente da República. Após

percorrer as ruas centrais da
cidade, a multidão dirigiu-se
ao Palácio Iguaçu, onde rea-
lizou comicio na presença do

?:overnador 
Nei Braga que

alou aos manifestantes, rea-
firmando sua disposição de
defender os ideais democrá-
ticos e de liberdade da fa-
rr.ília brasileira. Ao lhe ser

Protesto contra
encampação
de colégios

CURITIBA (Do correspon*
dente) — Multidão calcula-
da em 40 mil pessoas reali-
zou na tarde de ontem, sob
forte chuva, uma passeatade protesto contra a encam-
paçao- de colégios partícula-res e contra o dirigismo no

mes Bandeira. Em poucas ho
rasos invasores demarcaram
os lotes e já se preparavam
para construir os barracos naVila Cascatinha, fundos doQuartel do 2." BC, quando oreforço policial chegou e osexpulsou.
•,povfm,rtdr5,-13jmü»r.m2- nas "•'"'"> orasueira. ao me ser
?,m!L -™ade j da ,Vila' con" entregue um exemplar do li*tinua em poder dos invaso- vro editado pelo Ministériores. porque as pessoas que se da Educação e Cultura, obser*diziam proprietárias dos ter- vou o governador: "O livrorenos ainda não apresenta- que os senhores me trouxe*ram o certificado de afora- iam eu não jogo fora aquimento a Policia, como com- mesmo para nao sujar o ehao
provaate. do Paraná."
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QUADRILHA PERSEGUIDA
E PRESA EM COPACABANA

Um grupo do sete assaltantes ar-
m.idos dc pistolas, revólver e faca, In*
vndiu na madrugada dc ontem o Café
<• Dar Oi-is (Rua Burata Ribeiro 611)
dc propriedade dc José Loureiro (por-
lugués, 20 anos, solteiro, Rua General
Artigas, 516 — apartamento 103), quan-

do éste encontrava-se faicndo a limpe-
za Juntamente com um empregado, rou-
bando cerca de CrS 130 mil em dinheiro
e mercadorias. Em seguida ao assalto os
marginais embarcaram em um carro
particular, sendo presos por uma «uai-niçío da RP após movimentada perse-
guiçio.

DOIS MORTOS E SEIS
FERIDOS NA COLISÃO

Duas pessoas morreram o seis ficnrnm feridas, sendo
\ima tm estado grave, no choque entre rinis coletivos ocor-
rido na madrugada de ontem, na Kua Mnrrchnl Bnrbcdo,
próximo à Estrada da Água Grande, em nrnlcngo. Tia*
fegando vazio e desenvolvendo grande volocldndo, n Óiil*
bus chapa 80-04*73, da linha "Cnndclárin-Pndrr MIriicI",
colheu pelo flanco esquerdo n lotnçf.o plncn 8*70*74, da
linha "Deodoro-Padre Miguel", dirigido pelo motorista VI*
cente Oliveira dos Santos (Rua "F", 191, np, 302).

ASSALTO

Jojé Loureiro fazia a Um*
yiCM do bar, Juntamente com
icu empregado Severino Ho-
râclo da Silva (solteiro, 23
inv .. Tina Euclldcs da Rocha)
estando as portas descidas.
Em dado momento os mar-
Sinais Antônio Alves Santa-
na: Luis Carlos dc Souza:
Moisés dn Silva; .Inlr José
Soares; João Bnlistn Silva o
Valdcci Bezerra Carneiro in-
vadtram u estabelecimento
empunhando armas, cnmian-
In Severino Pereira da Silva,
carnjlstn cin edifício situado
a Kua Constante Ramos, 78,
permanecia nn auto GB —
2-0^77, de propriedade de
um morador daquele prédio
qnr- o deixara na garagem.

EMAGREÇA
SEM DIETA

E SEM REGIME
CREME DE

Ml Mini
LYS D'OR

Sus Xevltr da Sllvalrs, 40
íobrtlojo, 307 • Ttl 43-5731

ROUBO

Após imobilizarem o co-
merciante e seu empregado,
a quem um dos assaltante*
feriu do raspáo nas costas, à
faca, os marginais saquea-
ram a casa roubando a quan-tia de Cr) 80 mil que st
achava na caixa c na prata-leira, Cr$ 5 mil que estavam
nus bolsos dc José Loureiro
• Cr$ 2.800 dc Severino,
além dc garrafas de bebida
e pacotes de cigarro.

PERSEGUIÇÃO

Após o assalto os bandidos
embarcaram no carro, tendo
Severino da Silva, que es*
tava no volante, arrancado
em alta velocidade. A RP
8/9 composta pelos patru*lheiros 1601 e 1577, que no-
taram a atitude suspeita dos
marginais, saiu em persegui-
çao ao carro. Os marginais
foram seguidos por Copaca-
bana, Botafogo e Humaitá.
Quando alcançaram o Túnel
Velho, devido à dificuldade
encontrada peloa PVs, uma
vez que o carro' dos bandl-
dos corria muito mais, os
policiais perderam-nos da
vista.

ENCONTRO

Retornando à Rua Barata
Ribeiro os patrulheiros rece-

berum, de José Loureiro, a
queixa de que seu bar havia
sido assaltado. Momentos
após, um indivíduo informou
aos policiais que um "carro
verde entrara na garagem da
Rua Constante Ramos 79, e
que seus ocupantes estavam
armados." Diante disso parali se dirigiu a RP, que pediureforço 4 torre, sendo envia-
das as patrulhas 6-117 e
8-102. Após terem vasculha-
do a garagem, os policiaisencontraram os bandidos
num quarto onde haviam
obrigado o servente José Ge-
raldo Justlno de Souza, pri-mo dc Severino Silva, a es-
condé-los sob a ameaça de
armas.

ARSENAL

Dada vos do prlsio aos
sssaltantes nio ofereceram
resistência, saindo do escon-derijo com as mios na ca-beca. Em poder doa bandl-
dos foram encontrados um
revólver Taurus calibre 38,
um revólver Colt 32, uma
pistola Star calibre 7,65 e
uma pistola Bereta calibre
7,65 além de uma faca de
escoteiro. Todo o produto do
roubo foi recuperado. Os
bandidos foram conduzidos
ao lí.o DP onde foram au-
tuados em flagrante e meti-
dos no xadrez.

V£
HOJE NA

17:50 —'A Mulher « •
Tempo

DOIS ASSALTOS NO
CAMPO DE SANTANA

Um funcionário público e um comerciário fo-
ram assaltados ontem, no Campo de Santana,
sendo de quase Cr$ 200 mil o montante dos roubos.
No primeiro caso, o assaltante, que se fazia acom-
panhar por uma mundana, foi baleado por um sol-
dado da Policia Militar, que o prendeu, enquanto
sua companheira fugia com os valores.

18:00 — Top Ca»
18:35 — Pergunta ao

Joio
18:43 — Cin* TV-1J
19:11 — Showilnha

Kellogg'1
19:20 — Novela 'Sonhe

de Amor"
19:43 — Plantão Po-

lidai
19:49 — Bate Pronto
19ii5 — Tel» jornal

Plrelli
20:15 — Coral
•1:50 — Cheyenn»

30597

FUNCIONÁRIO

O funcionário da Impren*
sa Nacional Rubens dos San-
tos (casado, 27 anos, Rua
Joaquim Matos 229) foi as-
saltado na Praça da Repú-
blica, esquina com a Rua
Azeredo Coutinho, próximo à
Casa da Moeda, pelo margi-
nal Mauricio Inocéncio Ba*
hia (solteiro, 22 anos, Rua
Volga, Quadra 335 Lote 6— Bangu), que se diz moto-
rista. O ladrão aplicou uma
gravata em sua vitima, en-
quanto a mundana que o
acompanhava roubava-lhe
Cr$ 40 mil que tinha no ból-
so. Em seguida ambos fugi*
ram atravessando o Campo
de Santana. Um PM que
passava pelo local perseguiuo assaltante fazendo dispa-
ros. Um dos tiros atingiu-o
na região glútea esquerda,
íazendo-o solicitar socorros
no Hospital Souza Aguiar.

Depois de socorrido Mau-
ricio foi autuado no 4.° DP.
A mulher que o acompanha*
va fugiu sem ser identifi-
cada.

COMERCIÁRIO
O comerciário Francisco

NÃO FUME MAIS!...

NICOTILÉSS
É o medicamento em comprimidos, que acaba com

o vício do Fumo, inofensivo ao organismo
— A venda em farmácias c drogarias —

30929
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efeito imediato eMJflaaaLpÉ|M
alívio rápido com IK-d

Futebol é com o

fpGUAMBAnW
I Ouça Amanhã I

I a partir das 14:30 horas I
do Pacaembu I

I FLUMINENSE I
I CORÍNTIANS I

kttfl Narração: PAULO CEZAR HhI
TENIUS IHI

^W Comentários: RUJANY MARTINs» «^ m

; ¦ e MARIO VIANNA — Volante: I
ALFREDO RAIMUNDO. ¦

H a partir das 20:00 horas I
Do Maracanã ^B

I BANGU x SÃO PAULO I
Narração: JOSÉ CUNHA ¦

Comentários: DÓLAR TANUS ¦
Participação de Fernando Carlos, ¦

Mt Cid Neves o Moisés Maciel. M

¦ rádio

¦GUnNABflRA<"¦¦ 1060 sWe
30154

VITIMAS

O lotaçio ficou sèriamen*
te avariado. No local, tive-
ram morte imediata Otávio
Malek (solteiro, 23 anos, Rua"C", 95, ap. 401) c Ari
Francisco Rosa (cajado, 46
anos, residência Ignorada).
Saíram feridos o motorista
do lotação e mais Vicente dc
Oliveira Nascimento (soltei-
ro, 3B anos. Rua Evarlsto Pi*
res, 170, Bangu); Benedito
Mauro dc Abreu (solteiro,
33 anos Rua Cornelll, qua-
dra "A", lote 10, Realengo);
Manuela Reis da Silva (viu-
va, 38 anos, Rua "P", 03,
Padre Miguel); Berenice dos
Santos (casada, 27 anos, Es-
trad» do Retiro, 42. Bnnen)
c Luisa Meneses da Silva

'rasada, 23 anos. Rua Abr.
larrin Ullenrnurt, 34, Bangu).

Todas com exceção do
motoristn que ficou interna*
do com traumatismo encefá-
lico, sofreram ferimento* le-
ves e depois de medicados
no Hospital Rocha Faria rc*
tiraram*sc.

POLICIA

Acompanhadas do um tíc
nlcn do Instituto de Crimi-
nalistlca, autoridades dn 33."
Distrito Policial estiveram
no local e apuraram ser o
motorista do ônibus, que cs*

, tá cvnriido, o único respon-
sávcl pelo acidente. Os ca-
dáveres foram recolhidos nn
necrotério do Instituto Mc-
dico Legal.

NENHUMA PISTA DO
MOTORISTA LADRÃO

Autoridades do Setor de Roubos e Furtos do 17.» DP
continuam em diligências a fim de solucionar o desapare-
cimento de mais dc Cr$ 7 milhões pertencentes à Compa-
nhia Cerâmica Brasileira, destinados ao pagamento dc pes-
soai, furtados pelo individuo que conduzia o táxi dc quo
se servia o pagador da firma, Marcos Matiuse. Os poli-
ciais informaram que o roubo pode ter sido levado a efeito
por elementos da própria firma lesada. O pagador Mar*
cos Matiuse foi acareado com o motorista José Martins Li-
ma, que segundo as autoridades possui antecedentes cri-
minais, mas não o reconheceu como culpado. Acompanhado
por detetives do 17.° DP, Marcos esteve na Delegacia de
Vigilância, tentando identificar por meio de fotografias um
homem que apanhou o táxi inicialmente pedido no ponto
da Rua Ana Ncri, fazendo com que éle fosse obrigado a
embarcar no 4-97-98, que passou logo após.

UM VALENDO
POR DOIS OU
DOIS EM PM
ERA O QUE VOCÊ
QUERIA E É O QUE
NÓS VAMOS DAR!

Casimiro de Souza (solteiro,27 anos) residente em Bar*
ra do Piraf. foi assaltado portrês indivíduos de côr preta
Sue 

o abordaram no Campo
e Santana, e sob a ameaça

de armas de fogo, furtaram-
lhe Cr$ 40 mil em dinheiro,
um relógio de pulso no valor
de Cr$ 80 mil e um anel de
ouro. Após o assalto, um dos
criminosos desferiu-lhe um
tiro no pé esquerdo, fugin-
do em seguida. Socorrido no
HSA, retirou-se depois de
receber socorros, O 4.° DP
registrou o fato.

Assaltada
e agredida
a senhora

Dois assaltantes invadiram
r.a tarde de ontem a resldén-
cia da sra. Tub Morgenstern
(romena, viúva. 80 anos, R.
Presidente Barroso, 22-A,
Estácio) e como a vitima gri*
tasse, agrediram-na a socos
e pontapés e fugiram sem
nada roubar. Dois homens —
um preto e um branco —
chegaram à residência da
sra. Tub e apresentaram-se
como empregados da Rio*
Light, alegando que precisa-
vam ver o registro de luz.
Quando a octogenária abriu
a porta, o preto sacou um re*
volver e disse: "t um assai-
to. Fique quietinha se não
quer morrer". A vitima, en-
tretanto, gritou e íoi espan-
esda, após o que os bandl*
dos fugiram. Uma viatura
ca RP esteve no local • con-
duziu a sra. Tub ao HSA,
onde íoi medicada de contu-
são no nariz, hematomas em
ambos os olhos, lábios e es-
coriações pelo corpo. 0 6.°
DP registrou a ocorrência.

MARTINS

O motorista José Martins
Lima foi apontado por Mar-
cos como sendo o possívelcondutor do táxi que lhe ser-
viu, através de uma fotogra-
fia existente no Serviço de
Trânsito. Martins, que já res-
pondeu a processo por rou-
bo, trabalhou há tempo na
Garagem Catumbi, onde sa
acha enguiçado há um ano o
carro a que corresponde o
n.° GB 4-97-98, cujas placasforam roubadas no inicio do
ano. Atualmente achava-se
trabalhando com o distribui-
dor de revistas José Fico, no
caminhão GB 60-94-31. Posto
à írente de Marcos no 17.°
DP, cujas autoridades o pren-deram na madrugada de on-
tem quando dormia em sua
casa, o pagador não o reco-
nheceu, dizendo não ser éle
o motorista culpado. Segun-
do apuraram as autoridades,
Martins, na tarde do roubo
dos 7 milhões esteve fazendo
distribuição das revistas de
José Fico.

RECONHECIMENTO
Tentando o reconhecimen-

to do individuo que embar*
cou no táxi que a telefonista
da companhia havia pedido
para servi-lo, Marcos esteve
na tarde de ontem na Dele-
gacia de Vigilância, acompa-
nhado do detetive Viana. En-
tretanto, embora tenha visto
diversas fotografias de mar-
glnais, não reconheceu ne-
nhum deles como sendo o que
embarcou no carro. Ildebran-
do, companheiro de Marcos
disse que o individuo é bran*
co e bem'apessoado, e se ves-
tia com apuro.

A MECÂNICA
Nos dias 10, 25 e 31 de ca-

da mês o tesoureiro Marcos

Segurança
para o júri

das Poni
BELO HOH1ZONTE (Sucursal)— As autoridades de ouro Frê-

to vem tomando uma série de
providências com a finalidade
de garantir a normalidade do
julgamento das Irmãs Poni —
Edna e Ethel — envolvidas na
tragédia do -Pouso chlco Hey"
que vitimou a jovem Lourdes
calmon. O novo julgamento se-
rá realizado na próxima terça-
feira, dia 31, reinando expecta-
tiva em tomo da «essío em que
serio rememorados os episódios
Sue 

culminaram eom o homict-
io. Presidirá os trabalhos o

juiz Moadr Andrade. Reforço
de 30 praças da Policia Militar
seguirá para Ouro Preto, na da-
ta do julgamento.

Matiuse, entre 8 e 9h, pedeà telefonista da Cerâmica quetelefone pedindo um táxi queo transporte até o Banco Sul-
Americano onde cio apanha o
dinheiro da folha de paga*mento dos operários, sendo
sempre ajudado pelo conti*
nuo Ildcbrando Silva. No dia
do assalto a telefonista ligou
para o ponto de táxis da Rua
Ana Neri e, minutos depois,
chegava à porta da fábrica
um carro. Quando Ildebran-
do foi em direção ao táxi um
homem branco, bem vestido,
tomou a sua frente e entrou
no carro. Começou uma dis-
cussão entre o continuo e o
homem desconhecido qtie ter-
minou quando o motorista
decidiu sair com o carro.

OUTRO CARRO

Ildcbrando já voltava pa-ra pedir à telefonista que
providenciasse outro carro
quando o táxi usado para o
assalto parou à porta da fá-
brica e o contínuo, vendo-o
desocupado, perguntou-lhe se
podia servi-lo, concordando
seu motorista. Os policiais
encarregados de investigar o
furto estudam a possibilida-
de da quadrilha ter algum
funcionário da Cerâmica co-
mo informante. Entretanto,
também não esquecendo que
o fato do continuo Ildebran-
do sempre apanhar o carro
serviria como ótima indica-
ção para os ladrões sobre a
ccasião do transporte do di-
nheirn.
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GUARDA ASSASSINOU
LADRÃO DE GALINHAS

Foi esclarecida pelos detetives Renato Mota e Carli-
nhos, da Delegacia de Homicídios, a morte de Adriano Si-
mões de Carvalho, cujo cadáver fora encontrado, há dias,
com um tiro na testa, em um matagal da Rua Adriano, es-
quina da Rua Ajurutuba, em Todos os Santos. O crimi-
roso, um guarda noturno que dava serviço no local, está
foragido. Ouvindo os vigias da SURSAN, Francisco Alves
Caetano e Moacir Dias de Souza que, na madrugada do
crime, estavam de serviço nas imediações, os policiais fica-
ram sabendo que a vitima, pouco antes, estivera roubando
aves no quintal de uma residência próxima, sendo esta a
origem do assassinato.

ANTECEDENTES

Segundo as declarações dos
vigias, o sr. Francisco Martins
de Andrade, morador na Rua
Santos Titara, 144, por volta
das 3h ouviu rumores estra-
nhos no quintal de sua resi-
dência, constatando, em se-
guida, que se tratava de um
ladrão de galinhas. Com au-
xilio de dois amigos, Mário
Jorge Ramos de Almeida e
Paulo César Martins de Andra-
de, foi em perseguição ao Ia-
ripio que, após a correria, pro-
curou refúgio no matagal. Sur-
giu, no momento, o guarda-no*
turno Joaquim Geraldo Elias
dos Santos (Rua Primeiro de
Maio, 32, Nova Iguaçu), a
quem es três homens pediram
auxilio, pois estavam temero-
sos de entrar no matagal. Cau-

telosamente, cercaram o ladrão
que se vendo perdido, tentou
correr. O vigilante, entretan-
to, féz uso da arma, matan-
do-o.

COMPROMISSO

Consumado, o crime, o guar-
da fugiu do local. O sr. Fran-
cisco Martins de Andrade e
seus amigos, fizeram, então,
entre si, o pacto de nada re-
velarem para que não fossem
envolvidos com a Policia bem
como para proteger o crimi-
noso. Entretanto, com o caso
esclarecido, foram ouvidos pe-
los policiais e confirmaram as
palavras dos vigias da
SURSAN. O vigilante crimino-
so deverá apresentar-se, nas
próximas horas, acompanhado
de um advogado.
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10 CORREIO DA MANHA, Sextnl-Fdri», 27 de Março de 1064

Guerra Correio Militar
CniJrrno

O mlniilrn ri* Ouerri •> .inou
rorlarU autoiliandn o mo 6*
hlu.» de IniIrucSo dr mola man*
»i pelo. ofiriaín i- praça» da»
lUirnlçOtl il.n lu„ 4.i, tia., 1»,
ta, • Oa, n-»i(,rs Miiiia.e» e
Comando Militar da Amaiôiila.
I'«ii outro lodo, ifmiou ai prn*l.ri... :i3 d« !*.|..:a t !.'ll de
31-10*6?. r iiuti.i- duposicOc» quernntraririn a portaria CGI, de IS
(to corrente.

UN.ronM.3 - A Srcretarm
da Guerra marcou o 3." uniforme
para o» dim W * 31 ilo corrente.

DEL RI. > IIFCiOU — Oe volta
dc ma viagem de inapeçno art
Eiitahelrclmmtn Refional de Ma*
tcrlal de Intcivlcnri,. com «ede
em Pinto Al"»ic, rr|re.*oii n ri*
tu cidade o general Januirln
.'(..'.o dei Ile. diretor du Material
de Intcnd.ncla. que ontem le
onreientou ai .-.lt,is autoridade»
militares.

HOMENAGEM A JOItNAUS.
TA — Tor motivo do transcurso
do sua dala natallcla, n Jotnall"*
Ia Alderlco de Paula Chaves, rr*
prrsrntantc dn Agencia Nacional,
no Mlnl.t.-rin da Guerra, foi «I*
VO, ontem, « tarde, de uma ho-
menagem da parte de seus cole-
gas da Sala da Imprensa daqur*
le Mil.litciin. .Saudou-o o presi*
drnte do Comiti. Jornalista Octi*
v-lo S. de Castro, no.so colega
de redação, que ofereceu uma
lembrança, tendo o liomenages-
do auradrcldo. Ao ato estive-
ram presentes vários amigos e
oficiais du gabinete ministerial.

CANDIDATOS A ECEME —
Continuam abertas, até 31 do cor*
rente, as Inscrições para a ma*
Irlculo no Curso por Corrc.pnn.
dêncl.i dc Preparação a ECEME,
mantido pelo Departamento Cul-
lural do Clube Militar. Informa-
*;6e» no 1».° andar daquele Clu*
be * partir dns ISh. Inscrições

(uicikIo aa normas publicada» no
NE 1993 dc ->M1I.

IIKGMES.SO DP. GENERAIS -
0« generais Ilailinsa Pinto r Nniro
Vllsnnva Madeira, comandante?,
icpfclivamentp. da Oa, negiiin
Militar r do Grupamento rir Elr*
luentos de Fronteira, tule com
arde tm Manaus • aquela em
Campo Grande, Mato Grosso, que
aqui s» encontram hi vãun» dias
ir,liando dr interíiie» dt auai
Grandes Unidade», v.lo rcgrtiiar
aos irua postos, O gtnrral nar*
bota Pinto, viajar* Ia, feira t o
gen, Nalio, no domingo, dia X),
ambos pnr via aérea, ns quais
Api dentaram ontem suas despe*
didas aos altos chefes mtlUares.

MEDICINA MILITAR - Itru*
ilida rom a prrsenca. rnlre ou*
tros, dos acadêmicos Majela Hi*
Jos. Marques Pinto. Olivio Viei*
ra Filho, Oriovaldn Lima. Wal*
dir Caldas Pires. Maurício Tei*
chhfll, nulicin Romar Fernandes,
Paullno de Melo, Wchvul Cunha,
Slénlo Soares Ether. Américo Pe*
íeira, CrlstAvAo Xavier Lopes,
Teles do Aragão, Ore.tcs Dlnlr,
Weaver Moraes e Barros, a Aca*
demia Brasileira de Medicina
Militar tatlficou tidas as provi*dências tomadas pela tua dire*
{Ao quanto » intensa atividade
planejada para o corrente ano.
a iniciar-se, oficialmente, no dia
.1 de «bill rm se. são conjunta
com toclfdade* médicas, forma*
rcuticas, odontolúflcit. e univer.
sitarlat. rin homenagem ao ma*
rechal Marques Pinto, antigo che-
fc do Seivico (lc Saúde da FKB.
Do programa traçado destacam*
se as seguintes Iniciativas: pron-
ta instalação do Curso de Auxl*
liares de Enfermagem, diversos
Simpósio* c mesas-redondas to-
bre ai.untcs de alta relevância
e atualidade, os Congressos Na-
cional e Inter&merlcai.o e Inter-
nacional de Medicina Militar,
previstos para 6.1 e a instalado

por via postal ou lelegráfica, obc* da sede própria da Academia.

KSTAI.C.MAIQR Tn.VNSKF.nil— o Eitado*MaIor dn Exército,
par ntrtssidailr dn srivlcu, tran-*
frilu du QG da :a. Dl para *
SMG n mai. Paulo nurlier Fon*
Irs; da DIR para a (.', Com, n
maj. Abelardo Xavier da Sil*
VOira Cavalcanti llaiceln*;. porinirrtsie próprio do QG da Ci.
UM para n QG da Ia, Dl n mal.
José Henrique Viena Martins:
<la 14a. Clt para o QG da Oa. DI
o maj, Rondou dr Oliveir.i Gul*
niarães; por necessidade rio sei*
viço, do QG da 4a, DC para a
30a, CR n mal. José Manoel l.ut.-.
ria Cunha e Mcncm; dn QG da
3a. Ilila. Mllta paia n EME o
maj, Rubens Guilheide Almrlda
Filho; do QG da (bi, n,\| para o
EME n ma|, João Pinto P.ica.
Classificou na Ea MB o maj, Mil*
lon Machado Martins. Nomeou
chefe de gabinete ria DAE n cel.
DelArey Comide de Moura Sou_«.

CONSULTOn JURÍDICO NA'
OMJM — O consultor-lurldico rio
Ministério da Guerra, dr. Josn
Ricardo Gomes de Carvalho, ara.
ba de ser dlstinguMo rom a Mc*
dalha de "Alta Distinção", que
lhe foi conferida pelo Conselho
da Ordem do Méritn Jurídico Ml*
litar, a qual sci-llic-.i entregue a
1.» de ahtll próximo, fo ISh, em
sessão solene comemorativa de
mui» um aniversário do Superior
Tribunal Militar. O dr. José lll*
rardo é membro d» Ordem rio
Mérito Militar e de sua fé ile
oficio ...rem parte comissGei rias
mais brilhantes. Inclusive um elo*
glo do ex-ministro da Guerra
marechal Henrique I.ott. que dis*
se a certa altura: "Possuidor de
brilhante cultura jurídica, moral
Ilibada e alto senso de Justiça,
exerceu com notável descortino
as delicadas funcóes de cônsul*
tor-jurldico déste Ministério. Sua
coadjiivacãn leal e Inteligente
contribuiu, sempre que necessó*
rio, para dirimir dúvidas na so*
lução dos problemas que. face íi
legislação, exigiam acurado rs-

l.ido, a fun da prrmilir « nin*
1...11 dc decidiu rquAnimet",

FONIA COM O DATAUIAO
SITZ ¦- A Diretoria de (.uinuni*
iM-iir- informa mie rs «eguinlr.
i.iv : ii.» ru» relacionadas p..m
Ml... em fonia. com n natalhãn
Surr, «olicitandn o cmnpaicri*
Ii-iiHii (ir ipsirirmr. lir-l.i Ca*
pilai au MinlM-Mio na CUOrrn,
Sala de Fonia, 4," andar — Ali
M..riiliu II,.i. fo Miiciu do» di..-.
Abaixo: Dia .10 ile marco — \. i*
ii( ni..!- Cai valho, Albino l.upes da
Silva, tiri.ildn Alves de .Sou/a.
Louroolr Cnrdoio, Elga nricii.
Diuval Jotc Vieira, Ainnury do
Figueiicdn, Flmdnlice rios San*
Illl! (lia 31 dr março — Maria de
Lourdci A. p. da silva. Morly
Dias llurrc.o, Onnail Junqiicnu,
Maila Cario» Pimcntel, Feriiiiu*
do P.ili-on. Itn-rlv Itimtr; dia I •*
de abril — Lucila TOrrei carrl*
lho. lll; i.i llueile Slrimun, Ail
O.ronr. Rnbertu Vai, Lúcia Ale*
Katldro Mniani: dia 3 dc abnl —
Ir.icy da Cru» Freitas, Antônio
Cícero Olelio, Nn.iula Marly dn
Silvelia Costa, Joaquim Augusto
Ciu/, Ac.riflo ('. Lopes, AlVIllll
JOIO Lm/ de Cnstrn, AinlIMI.a
Sohnmeler, sd. msb Antônio Cor*
los. Nc.tor Teixeira, Maria Te*
rewi Quariquazll da Frnta: dia :l
de abril — Teir.lnha G. L. Do-
tos dr Mortes, Edy Carneiro dos
Reli, Maria Dulce M, B. A. Bi a*
ga. Norma Cistn fiamos, fcnlra
da Cunha Pereira, Maria Eunlrc
G. II. M, de l.ucrna c Zlld.i Ai.iu-
jo de Medeiros,

Aviação e Astronáutica
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Mno*ilc*ol>ra
industrial

No próximo dia 31, às 20h. no
auditório do Palácio da Cultu-
ra. terá lugar a cerimônia de
lançamento, no Estado dn Gua-
nabara, do Programa Intensivo
de Prepara.ão da -Mão-de-Obra
Industrial. O Programa, criado
pelo Decreto n.o J3.324 da 18
dc dc/embro dc 1063, visa a
preparação dc 50.(WO profissio-
nais cm todo o território na*
cional. No Estado da Guanaba.
ra. o número dr profissionais a
ter preparado c de S.7O0. Os
frupo. industriais prioritários
serão os das indústrias mecinl-'
ca. elétrica, eletrônica, que
abrangem 80.. da mão-de-obra
especializada cm nossa indús-
fria. Os cursos serão objeto dc
convênio com escolas indus-
Irlnis públicas (inclusive as do
SENAI). utilizando a capaclda-

, dc ociosa das mesmas. As des-
pesns com profesfi^rc?, material
dc ensino, material dc consumo
c «implementação de equipa*
mrnto correrão por conta do
Programa.
Associação Brasileira
de Educação

Reunida a Comissão Especial
de Biblioteca c Arquivo da
ABE. sob a coordenação da
profa. Nair Senra Martins or-
ganlzou os seguintes grupos dc
comissionados, com as respec-
tivas incumbências: verificação
e distribuição des livros nos
armários « estantes, possiblli-
tando, para breve o reinicio dns
empréstimos aos sócios-, recebi-
mento c arrolamcnto. nas cs-
lantcs, das publicações inclusi-
ve revistas, dando ciência ao
grupo; atualização dos ficho-
rios e outras medidas dc inte-
résse geral.
Limitarão da cultura

Os bacharéis em direito, srs.
José Antabl (ex-vice.presiden-
te da UME) e Ovidio dc Vas.
concellos Alvarenga estiveram
ontem no CORREIO DA MA-
NHA, protestando contra a ati-
tude da direção da Faculdade
Nacional tlc Dirello por .líio
ter aceito o pedido de mat ri»
cuia dos interessados cm ingres-
sar no curso de doutorado,
ministrado naquela organização
de ensino. Esclareceram que
após cumprirem todas as c::>-
gencias formuladas pela Uni.
versidade foram supreendidos
cm nao terem suas matrículas
aceitas sob a alegação de que
o número de vagas era limita-
do, regimcntalmcntc. a 20 (vin-
te), para. cada seção "o que
constitui, por si só. um absurdo
e atenta contra a cultura. Não
compreendem como a direção
do educandárlo adota tal riic.
dida quando o presidente da
República determina o aumen-
to de vagas nas escolas. Ape-
Iam para os órgãos responsa-
veis, a fim dc que possam, jun.tamente com outros colegas,
dar proseguimento aos seus es-
tudos ampliando os conheci-
mentos indispensáveis a forma-
ção cultural' e profissional".
Persistindo a llicitude do ato —
afirmaram os visitantes — le-
remos consumado um crime
contra os direito fundamentais
do homem, amparado pela nos.
sa Carta Magna, cm seu artigo
174. quando diz ser dever do
Estado o amparo á Cultura".
Finalizaram a entrevista con-
íiantes que serão matriculados
todos os bacharéis inscritos porter uma reivindicação justa e
que atende a necessidade do
momento em que vivemos.
Cursos na ACF

A Associação Cristã Feminina
comunica que ainda restam va-
gas para os seguintes cursos:
Arte Cênica, Ballet, Canto, Dic.
ção, Declamacão, Piano Açor-
deão, Alemão, In-rlês, Francês,
Italiano (para o ginásio e cien-
tífico). Filosofia, Pintura Es-
tamparia. História da Arte De.
cape e Patina, Ginástica Tiitmir
ca, Desenhista cm Arquitetura.
Decoração dc Interiores, Móveis
Modernos, Curso Ventas de
Orientação a quem dirige. Maio-
res detalhes na Av. Franklin
Roosevelt, 84 — 10." andar. •
Cursos de Engenharia
na Holanda

A Technological Univcrsity.
Delft realizará a 22 dc outubro
1964 a 12 de setembro de 1963
um Curso Internacional de En-
genharla Hidráulica c um Curso
Europeu de Técnicas Sanitárias.
Oa candidatos devem possuir di-
ploma dc curso superior, expe-
riéncla. c sólidos conhecimentos
da Ifrigua inglesa. As taxas de
Inscrição se elevam a 2.00O fio-
rins (USS 560). O custo de ma-
tutenção é estimado cm 450- tio-"
rins por r.iés-c"»s despesas de
livros em 75 florins. Para a
realização destes cursos são ofe-
recidas algumas bolsas dc es-
tudos, incluindo, em casos espe-
ciais, a passagem de volta. Os
interessados devem solicitar
formulários de inscrição ao Ser-
viço Holandês do Informações
á Av. Beira Mar. 216. 1.202 GB.
Opinião Pública
no México

Proscguindo a serie dc palcs-trás programadüs pelo Curso
de Opinião Pública e Relações
Públicas da PUC sóbre proble.
mas dc opinião pública, o gcn.
Ltiir. Aramiillo Flores, adido mi.
litar do México, pronunciará,aa próximo dia 10 dc abril, áj

9 horas, na sala 228 uma confe.
rência sóbre "Forças Armadas
e Opinião Pública no México".

DA Jackson
dc Figueiredo

ffistório do Arlc — Pró.ini-
nativa do D. A. Jac-i-on Fi*
gueireclo e ligado ao Centro de
Estudo de História, será reali-
zado. ás terças e quintas-feiras,
um Curso rie História da Arte,
das 14 ãs 16 horas.

Ciclo dc Coii/crcncins -- Por
iniciativa do O. A. Jackson de
Figueiredo, terá inicio, após a
Semana Santa, um ciclo de con-
ferênclas sóbre Doutrina Social
ria Igreja já estando convida-
rios para riêlc participarem o
deputado Franco Montoro, o
professor Alceu Amoroso Lima,
o pr. Ávila e o professor Pau*
lo de Assis Ribeiro. Estão aber-
Ias inscrições no D.A. com o
presidente Agostinho Dias Car.
nelro. Aos participantes, será
conferido um diploma.

E_ccnr.'ócs — O D. A. Jack.
son dc Figueiredo já tem pro-
gramadas duas excursões: uma,
» Pedra Bonita, marcada parao dia 5 de abril e organizada
pelo Centro dc Estudos dc His-
tória; outra, a Ouro Preto, du-
rante as férias de julho. Ins.
crlções no DAJF.

Rci-lsta — A partir de nialb,
entrará em circulação a revista
de cultura "Macunaiina". Assi.
naturas no DAJF.

Teatro — A filosofia ria PUC
também terá o seu teatro. Ins-
erições no DAJF.

Notícia* e
comentários

A Escola Nacional dc Educação
Fislca e Desportos convoca os
alunos abaixo relacionados para.
completar as provas psicológicas,
no dia 4 de abril, às ShilOm: 101

Alolslo Neves Pereira: 107 —
Artur Nunes de Carvalho: 147 —
Joaquim de Almeida Costa; i.íj

Mauro Moreira da Costa Lima;
156 — Newton Silva; 181 — Lúcia
Maria Pires; 183 — Norma Pinto
de Oliveira.

Em prosseguimento à recepção
oferecida pela Faculdade dc En-
gcnbaria aos seus novos alunos,
será promovido pelo Depar-
tamento Social o II Baile dos
Golfinhos, no dia 20 de abril,
no Clube Monte Líbano, anima-
do pelos orquestras dc Steve Ber-
nard e Roberto Menescal. Os
convites poderão ser adquiridos
no DA da FEUEG, na Rua Fon-
seca Teles, 121, Sâo Cristóvão.

Na Cidade Universitária de Lou-
valii, quatro personalidades íran-
cesas receberam o titulo de dou-
tor honoris causa da Universlda-
cie Católica: Jean Pommler, pro-
íessor do Colégio de França; Pa-
dre de Vaux, diretor da Escola
Bíblica e Arqueológica Francesa
de Jerusalém; Pierre Chouard,
professor de Flslologla Vegetal na
Sorbone, e Paul Lacombe, proles*
cor na Escola Superior de Minas,

, Segundo comunicação da Se*
eretaria de Administração, o pa-
gamento relativo às merende Iras,
contratadas a partir de 1 de se-
tembro de 1983, para servirem no
Departamento de Educação Pri-
márla, deverá ser efetuado no
próximo dia. 30 do corrente, na
Secretaria dc Finanças, na Rua
da Alfândega, 42, das 11 as 14h.
tornando-se necessário, no ato
üo recebimento, a exibição de
documento que comprove a sua
Identidade.

Agradecemos ao Serviço Brita-
nico de Informações pelo map-
niflco exemplar "Escolas na Grá-
Bretanha", que em seus 13 ca-
pítulos apresenta: Jardim de In-
fància, A Escola Pré-Prlmárla,
Ensino Secundário — O Ginásio,
Ensino Secundário — A Escola
Moderna. Ensino Secundário —
Outras Escolas, Ensino Secunda-
rio — A Escola Geral, Escolas
Independentes e Escolas Espe-
ciais, Diferenças Regionais, Be-
creio e Educaçío. Rádio e TV
a Serviço da Educaç&o, Asisstên-
cia Médica e Soeial c Olhando
para o Futuro.

ot nomes escolhidos na lista tri*
pllce para a Escola de Minas de
Ouro Preto, em substituição ao
prof. Joaquim Mal», que renun*
ciou recentemente a direção ria-
quele estabelecimento de ensino
superior.

Serã realizado em Rala. Ho*
landa, o segundo curso interna*
cional de verão sôbre Industria-
lização (28 de Julho a 29 de
agosto do corrente ano). Sâo
oferecidas algumas bolsas dc es-
tudos para candidatos de ir.au
universitário que tenham bons
conhecimentos da língua Inglesa.
Aa Inscrições encerram-se a 1 de
junho . Informaçfies e formula-
rios de inscrições ao Serviço Ho-
lendês de Informações. Cais»
Postal 189J, Av. Beira Mar, 216,
sair. 1.202, OB.

Será Inaugurada dia 31. is 10
horas, ua Faculdade Nacional de
Arquitetura, uma Exposição da
Casa Popular Alemã, promovida
pela embaixada da Alemanha.

Terá Inielo no dia 10 dc abril,
no Instituto Osvaldo Cruz (Man-
guinhoM. o Curr.o dc Bactcrlolo-
gta Aplicada sobre olguns temns
de Importância médica e bioló-
glea, ministrado pelos professo-
res Guilherme Lacortc. Mário
Sant03. Estácio Monteiro c Car-
valho Lourcs. O referido curso
é da E-cola Médica dc Pós-Gra-
duaçío dn PUC.

Os doutorandos de 1964. da Fa*
euldade Nacional de Medicina,
farão realizar no próximo dia 18
de abril o tradicional "Baile do
Termômetro", nos salões do Ho-
tel Glória, abrilhantado por Dlci:
Farney.

A Secretaria dos Cursos de Bi-
blioteconomia da Biblioteca Na-
cional comunica que a aula inau-
curai será proferida pelo profes-
sor Josué Montello, no dia 31 do
corrente, às 18h.

O Diretório Acadêmico da Es-
cola Nacional de Educação Fisl*
ca e Desportos felicitou a Asso-
claçáo Atlética da mesma escola
pela brilhante vitória das uas rc-
presentações nos Torneios Inicio
da FAE. campeã de basquetebol
pela oitava vez. consecutiva c
vlce-campeã de futebol.

Sambaqui libera
verbas

PôRTO ALEGRE, 25 (Su-
cursai) — Continuou ontem o
ministro Júlio Sambaqui, acom-
panhado do prefeito Sereno
Chaise e de deputados e verca-
dores dos Municípios onde este.
ve. seu plano de visitas ao in-
terior do Estado, quando II*
berou verbas destinadas a vá-
rias comunas.

Em Osório, o ministro da
Educação liberou verbas num
montante de 90 milhões de cru-
zeiros tendo assinado convênio
com a Prefeitura da localidade
para construção de 30 escolas
primárias e um ginásio agrico-
ia. Parte da verba de- 90 mi*
lhões vai ser aplicada na com-
pra de um ônibus para os estu.
dantes c construção da Casa do
Estudante de Osório.

Entre verbas concedidas para
bolsas de estudo c auxilio á Es.
cola Llberato Salzano Vieira da
Cunha, que construirá para
funcionamento no próximo ano
uma moderna Escola Técnica,
foram liberados 30 milhões de
cruzeiros em São Leopoldo.

O Município de Rio Grande,
por sua vez, foi beneficiado
com verba do 180 milhões de
cruzeiros, dividida entre auxj-
lios para manutenção de esco-
las do Município, Faculdades de
Economia c tle Belas-Artes.

A Diretoria dc intend. nri,. d.i
Marinha vem de determino:- qnc
os "Ate.tados de Vida e Bell*
díncla" deverão ser aprc.ci.to-
dos » Pngadorla de Inatlvot c
rcn.ldhl.las da Marinha entre
os dlaa 13 rie Janeiro c 31 de
março do corrente ano.

IMPOSTO DE RENDA — A
D.rcloria dc Intendendo da Ma*
linha dittrlbulu circular escla*
retendo aos navios c repartições
como calcular juros relativos a
consignações descontadas cm
liiKi. para fins de abatimento
nas dcciaraçücs do Imposto dc
renda, não havendo, assim, ne-
eessidade de o pessoal recorrer
à Caixa Econômica e a outras
repartições, quando se tratar dc
juros a 12.ú ao ano. Os inati-
vos deverão procurar a DI-IO
«_. quintas-feiras .entre 13 c
161i 3U.il, ate o dia 29 de abril.

CONCURSO LITERÁRIO --
Atendendo a diversas solicita-
VOC& dc reitoritts t univcrstüo*
dei, c dc universitários, vem
oc ter prorrogado o prazo pa-*ra enticga e julgamento dos
trabalho., concorrentes ao Con-
¦ urso Literário instituído peloServiço dc Relações Públicos da
Marinha, que proporcionará a
quatro universitários a oportu-
nidade oc visitarem portos da
Europa e da Africa cm viagem
nos .lav.Ori-transporte» da Ma-
rinho por ocasião da rendição
do Batalhão Suez. Será obter-
vedo o seguinte calendário: en-
trega de trabalho sóbre "A lm*
portôncia Social <!.. Marinha do
Brasil", até 2 dc maio, julga-
mento do referido trabalho ato
15 dc maio, proclamação dos
\ciKcio.es (um por Eflado) dia
16 dc maio, entrega dos prêmios
(diploma c rica miniatura do
brazão da Marinha) aos vence-
dores da primeira fase até 31
de maio, entrega dos trabalhos
finalistas defendendo o tema"Contribuição da Marinha paia
o Desenvolvimento Nacional" até
20 de Junho, julgamento dos re-
feridos trabalhos alé 27 dc ju-
nho, e entrega dos prêmios aos
4 vencedores até 3 dc julho.

O ministro tia Acroi.au*>
tica (foto) fazendo acn«
trepa tio Troféu "Biíríi-

dciio Anysio Botelho" ao
governador Aurélio do
Cai mo, do Estado do Pa-
ré, na Confederação Bra-

.sileira de Desportos
ATOS

O ministro Anysio nolclho .v*.tiinoii os .cguiutcs atos: Man-
di ndo icrvlr cm Brasília os «c-
Kuinte. militares: so Acncio
Thcodoro Costa do Canto, 2os.
í.-irg.-i. wllllam Ferreira, josó
Tcmimnl. n.o» saras. Dldiino Sc.
bastião, Jorge Rodrigues ,|r nli-
veira. Jo_i. Bartolomcu dn 011*
veira, rabos José Amado (Ia
Silva. Jair Juscelino Carneiro,
Arlltoclldcj Xavier Corrêa. Edi.
son Kelcr Motelln, Milton Ama.
ríl i.imliri. Designando o cnp.
av. Clcbcr Lamas Ferreira, pa-ra exercer u funções dc aju*
dento-dc-ordens cio brig. Robor*
to Faria l.im.i; o tcn.tcel, ov.
Walter Kellu Tavares, «epre eu*
tante il<.te MlnlitCrlo "a Dire*
tórln Centi.ll do Conielho Ns*
cional dc Geografia, a fim dc
desempenhar rs funções de
membro eletivo rto.i órgãos de-
libcratlvos daquele Conselho, fl-
cando dispensado daquela Íun-
ção o ten.-cel. av, Cyro de
Souza Valente. Classificando, na
Base Aérea ile Canoas, o maj.
méd. Oslas Aranovlch, c no Des-
trcaincnto da Rase Aérea de
Santos, o mni. méd. Francisco
de Assis Freitas: na Base Aérea
dc Santa Cru':, o maj. av. Ruy
Alvarez: no Estado.Malor dc Ae-
ronáutlca -o ccl, •Vi Carlos
Afonso Dcl.imo.-i: n:i Ba'-c Ac-
rc.i de Santa Cruz. o maj. av.
.toei Rocio: na Diretoria do Ma-
tcrlal, o len.-ccl. av. João dc
Araújo Franco; na Base Aérea
dc Canoar. ficando adido, o maj.
esp. com, José Medeiros dc Sou.
?a. Dispensando dc servir cm
Brasília ,o cap. av. Lucilo Ov
tnvio Marrtins Caldas: dispen-
fiando de ficar â disposição do
governo do Estado dc São Paulo,
o 1.» sare. Richard Hcrmonn
Tempcl. Transferindo o lon.-cei.
int. Ayrton Gluck Pombo, c dc
slgnandO'0 para a Diretoria (¦-
Intcndéncla.
HOVERCRAFT

Londres — Apó# experiências
no mar. no ar e na terra, o "Mn-
vereraft britânico Vlckers VA 1
voltou A água. para um tcslc di-
fer ente no gelo. Xa experiôncia
realizada ao largo da costa de
Norkopping. na região leste da
Suécia, o Hovercraft foi suhmc-
tído a severo testo £ob as mais
extremos condições de inverno.

Informa-se ainda que o gover-
no japonôs aprovou o acordo re-
cpntemcntc firmado entre as
companhias inglesas Vickers-Ar-
nistrong Limited c Hovercraft
Develnpmeht Limited c a Mitsui

iVotas Médicas
ACADEMIA NACIONAL DE

MEDICINA — Reinicia a 2 dc
abril vindouro a Academia Na*
cional de Medicina o seu "ano
acadêmico". As suas sessões,
como de costume, realizar-se-
ão todas quintas-feiras, às 18h.
E nessas sessões, além das co-
municações cientificas dos aca-
clémicos. assuntos e problemas
dc sentido múdlco-social e dc
interesse coletivo serão discuti-
dos c as soluções apresentadas
aos podêres públicos.

FORMAÇÃO DE PSICÓLO-
GOS — Continuam abertas, até
amanhã, 23, as inscrições aos
exames de habilitação para o
ingresso no Curso de Licencia-
lura em Psicologia, da Facul-
dade de Filosofia. Ciências c
Letras da Universidade da Gua-
nabara. O Curso terá a dura-
çáo de q*atro anos c formará
professores de Psicologia e os
preparará para o ingresso uo
Curso de Especialização de Psi-
cologia
cólogos Profissionais. As aulas
iniciar-se-ão no dia 8 de abril,
no prédio da Faculdade de Fi-
losofia, Ciências e Letras da
Universidade da Guanabara (R.
Haddock Lobo, 269) onde, dià-
riamente das 15h30m até às
20h30m, poderão ser dadas to-
das as informações aos inte-
ressados.

A Academia Brasileira de Ora-
teria, instalada na .Rua Alcindo
Guanabara, S4, 10.°'andar, salas
1.005 e 1.008, iniciara em abril
préxtmo, nas turmas, os curso3
de "Oratória e Retórica" e "Dic- -
ção e Técnica -Vocal".

+ *

O Instituto Brasil-Estados Uni*
dos vai realizar, no próximo dia
31 do corrente, às 17h30m. a elei-
ção da metade do Conselho De*
llberatl.o para o biênio 1964-CG.

» •
Encerram-se. amanhã, dia 28,

as Inscrições para o Concurso do
Habilitação do Curso de Llcen»
clatura em Psicologia da Facul-
dade dc Filosofia. Ciências e Le-
trás da UEG (Rua Haddock Lobo
n.» 260).

Os profs. Antónto Moreira C_*
lses. Antônio Pinheiro Filho o
Moacir do Amaral Lisboa, íoram

Auxiliar Medico
Como vem ocorrendo hâ mais

de 45 anos, em 1063 realizou a
SUSEME concurso para auxi-
liar-acadéinico do Pronto So-
corro.

Comunica-nos:"Fomos aprovados 278. Com os
atuais doutorandos o nosso nú.
mero ascendeu a 530. aproxima-
riamente. Estamos distribuídos
por todos cs hospitais do Esla-
do e na dependência das cir-
cunstfincias, prestando . nossr.
colaboração no atendimento à

. pcioulação da Guanabara.
Ocorre, entretanto, um fato

curioso. Ate agora, decorridos
3 meses do presente exercício,
nenhum vínculo de responsabi-
lidade monetária estabeleceu o
Estado conosco. No Orçamento
do Estado não há consignação
de verbas para cobertura de
nosso "bolso'1.

¦Verdadeiramente inconforma-
dos com a situação, estamos
tentando, através cio nosso co-
lega presidente da UME, ser ou-
ridos pelo sr. governador.

Esperamos que S. Exa. c
principalmente, seus secretários
-.almundo rlc Britto e Ento
Cunlia, nos dispensem tíesía fe*,
ta a compreensão que tem fai-
1-ído em outros ocasiões. Centro
Acadêmico Carlos Chagas —
P.N.M. — Centro /endêmico"Sir Alexandcr Fleming
F.C.M. — Cnntro Acadêmico
Bcnjumiii Batista •*• F.M.C.".

COLÉGIO BRASILEIRO DE
CIRURGIÕES — O Colégio Bra-
sileiro de Cirurgiões reune-.se
no dia 30, segunda-feira, às
21h, em sua sede, à Rua Vis-
conde Silva, 52 cm Botafogo.
Na ordem do dia realizar-se-á
o Fórum Interdisciplinar sôbre"Hemorragias Funcionais Ute-
rinas" com as seguintes confe-
rências: "Fisiopatologia e Diag-
nóstico da Hemorragia Funcio-
nal Uterina" — prof. Cláudio
Goulart de Andrade; "Fisiopa-
tologia e Diagnóstico das Per*
turbações da Hemostasia" —
dr. Halley Pacheco; "Trata-
mento da Hemorragia Funcio-
nal Uterina" — prof. Francis-
co Victor Rodrigues; "Trata-
mento das Perturbações da He-
mostasia" — dr. Luiz Carlos
Brito Lira.

reira, e corno patologista o
dr. Domingos de Paoia.

DESMEiVI iDA EPIDEMIA
EM BRASÍLIA — A noticia tlc
que uma epidemia, com mais
de 30 óbitos, grassava na Ci-
dade Eclética, ou da Fraterni-
dade Universal, a 70 quilôme-
tros do Brasilia, vem agora dc
ser posta nas suas verdadeiras
proporções. Por determinação
do ministro Wilson Fadul, da
Saúde, foi enviada àquela co-
munidade, onde vivem cerca
de mil pessoas dedicadas ao
trabalho agrícola, uma equipe
médica levando medicamentos
de primeira urgência. Segun-
do relatório já em mãos do
sr. José Aluísio dc Castro,
chefe tio gabinete do ministro
da Saúde, a equipe verificou
tratar-se apenas de um surto
de gripe, que atingiu a 15.Í
da população, tendo sido esgo-
tados todos os medicamentos
ali existentes. Registraram-se
.'I óbitos, todos de menores de
3 meses. Houve um caso de
difteria, já curado. Presente-
mente, existem 4 crianças in-
ternadas, todas cm convales-
cença de bronco-pneumonia c,
cm domicilio, cerca de 10 pes-
soas atacadas de gripe, mas
já cm franco restabeleeimen.
to. Embora o surto gripai cs-
teja praticamente dominado, o
Ministério da Saúde providên-
ciou a remessa de apreciável
quantidade de antibióticos, an-
tigripais. béquicos. antisseticos
das vias respiratórias, cárdio-
estimulantes c sulfas.

SERVIÇO DO PROF. LOPES
PONTES — A sessão geral do
serviço será no dia 30. segun-
da-feira, no Hospital-Escola S.
Francisco de Assis, com as se-
guintes comunicações: 1) "Tu-
mores de vias ciliares" — dr.
Burech B. Abramovitch; 2)"Síndrome pós-trombótica" —
dr. Haroldo Jacques Kuh; 3)"Miocardose proteínica" — dr.
Ralph S. Berg.

CE. DO H. SOUZA AGUIAR
— O Centro de Estudos do
Hospital Souza Aguiar, reali-
za, no dia 30, segunda-feira,
às 211i30ir|, em—sen an.lilni-in

j..in ne .i, ii,ii,i a conitruçílo da
,l|Kill lliu. hiitruMli, uo _l..;i..,.
Contonnto o noôrdo tlrmndu, <t
Mii.ui terá AMl-téncln tfcnici ,
in iiimi.liv.i il.i vlrl.cr*.. (.«le .t
n lircclru acordo pnra a .rtl.il*
C.ICiiO dC lliurli Min ln Ui- nn nu
oMeiior pelo Vlcken, o primei*lo tíílrs fui com a "SAAfl", da
HUtOlll, o o «remido com .• He*
nubllc iVeroipaci cnrpuration,
CltfldOI 1'n.llii.'. i|1N: 1..u.ntno

O prcildento d.i República »>•
iinou iicrieti) do-lsnnndo n ma),r;p- Cluiilcs Ilenri Knvro, puniexercer .• fiincOm nn tie ret <-
ria deral do Coiliílho de Sc*
lurançn Nacional

HOMENAGEADO
o mliiliiro Aiv/aio Botelho,

amem, na „cdc da Confedera*
ç.'n llinMIcir.. dc Iie*pnrte«. prn.cedeu noiaonlmcnlo h enlrcR.i
du iiofiu •ini i, nn nome ao
íovernniiur Aurélio do Carmo,(In Pará, lonqultlado pela rc*
nrcicntaçflo paraeme de tem».
Tíe Imnrovlío, o p.cíldcnte dacnD, »r. jofin Havellenie, enal*
te-eu a volloao contribuição queo Minist.rin dn Aeronáutica te u
pre.tado nos crpoitcs amadorii*
tai, declarando que cm hoiuc-iorpiii á fai.. comlderava aqui.Je Rto o dc abertura dni come*
n.nrr.çürs rio cinqüentenário do
íundaç-lo dn chij. fazendo en*
treR i an sen mm.iivlnnlc-cir.*
rhefe, brig, Botelho, da. primei*rn fl-imul,. comemorativa. Tam.
bem o governador Aurélio do
Carmo trrei. con-ldcraçSCI alta.
mente elojloioi h Fúrça Acrei
Braallclra, .i(, oirsdecer a en-
treci dn trnfiii "Brlftadelro
Anyfin nolclho", dbciriu que,(Maças D cisa corporação, nfio
ltd mais Iriintcir.ii! entre ns E'-
tados do Brnill. cujos cens ifto
crurailoí, cm tuti.is as dlrcçflcj,
nat mais variadas missões de
socorros.

1." GRUPO DE CAÇA
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Impcçáo dc rolas, o comandanta
do Coni.inilo do Transporte A..
ieo foi recebido no aeroporto

cr..,..

22 iln abril dc 1961

A NASA, quo eslii desenvol vendo vários modelos d«
a.Toii.ives supersônicas pnin vôos comerciais apre»
sentou ao público americano i, maquoto cias quatro
primeiras concepções. Essas aeronaves, que torna»
rão as viagens intercontinentais um verdadeiro"pulo", deverão "aposentar", em futuro próximo, r)i
aluais aviões a ji.to. Na foto, o.s modelos exibidos
pela NASA, sendo que os dois á esquerda são dota.
dos de asas relrôctcis, que se ajustam do acordo

com a velocidade o a altitude do vóo
CHAMADA

Estilo sendo convidado! a rom.
parecer no Hospital Central d,i
Aeronáutica, paia ns provas pi,'.-tii-.i e oral dc Clinica Odontoln-•tica Geral, no dia lfi, fo 8h. na
.rjMiintcs candidatos: Adll«.,i.\
Pereira dc Mattos, Antônio Caí.
Ins Ttireato O." tarei Exérc),
Bcnrdlto Josi1 dn Silva n.icn.i.
Celso Antuncü dn Silveira, Dt?*
raldo Marllncz Carreiro i.is «}•
KA. ESI. EuclidCl Fabiano Al.
ves iSO q.ea. Al.). Frederico
Carlos Mentia dc Mesquita. Ilol*
rin José -Moreira. Jaime dn Sil-
va Nelvn; Jair Fcllx da silva ,2s
Q. PT. TEI. .loão Conceição (IS
Q. EA. ES). Jorge Alberto Nunca
Se;,i'io Júnior, Josc Maria San*
ti.ifiO. I.UÍ7 Anselmo dc Gol« PI-
na (2S() . AT CV)i Nelíon .Mn-
quês dc Oliveira (3. arg. Exerc.)
Nivaldo Ciaconin Grlgoll, Scbns.
tiJío Morelrn da Fonsccn, Sói^m
AURtiíto dc Assis Tcnins, Vlctn-
t» ftossi c Wilson í-imúc.. Lua
(3S Q. AT. RA MR.).

VIAGEM
Chegou ontem a0 Cairo, pi! 1-

tando um (C-.VIi. o brigadeiro
Ricardo Nicoll, cm vi.'SCm dc

Atos Religiosos
JOSÉ SERPE MOREIRA
A família dc JOSÉ SIERPE MOREIRA convida

parentes c amigos para o seu sepultamento hoje,
sexta-feira 27, às 10 horas, saindo o féretro da Ca-
pela São Thiago, cm Inhaúma, para o Cemitério
local. 71026

JUVENAL DA SILVA
LIMA

(MISSA DE 7.°-DIA)
Amélia dc Carvalho Lima, Oswaldo da Silva Lima, se-

nhora c filha, Horácio da Silva Lima, senhora c filho c
demais parentes, asradeeem as manifestações tlc pcs:ir rece-
bldas pnr ocasião rio falecimento do seu inesquecível es-
poso, pai, sosro c av». JUVENAL, e convidam para a missa
que mandam celebrar em intenção dc sua alma, no altar-
mor da Igreja dc São Francisco dc Paula, segunda-feira,
dia 30. às 8 horas. 9945

JERUSA MEIRELLES
SILVA

(MISSA DE 7.° DIA)
Train Shop Brinquedos Ltda. convidam parcn-

(cs c amigos para a missa de 7.° dia que mandam
celebrar cm sufrágio da alma da esposa dc seu só-
cio, ARISTIDES SILVA, no dia 31 do corrente, às
10h.i0m, no altar de N.S. da Conceição, na Igreja
de São Francisco dc Paula. (Largo dc São Francis-
ce). Desde já agradecem a todos que comparecerem
a êste ato de fé cristã. 27207

JERUSA MEIRELLES
SILVA

(MISSA DE 7.° DIA)
Casas Senador Modas Ltda., convidam parentes

c amigos para a missa dc 7.° dia que mandam cc-
lebrar cm sufrágio da alma da esposa de seu sócio
Aristides Silva, no dia 31 do corrente, à.s lOhSOm,
no altar dc N. S. das Dórcs, na Igreja de São Fran-
cisco tle Paula. (Largo dc São Francisco). Desde
já agradecem a todos que comparecerem a este ato
de fé cristã. .. 27208

pur autoridades mlllta
ciai. Amanha, o bgdo. Nlcoíf.é*
gulrá para Homa, onde c.tii m..do aguardado pelas autoridade!
iniliia.es Italiana*. Sm regrai*
citil prevlato para principio -.¦
abril, devendo í.uxr c.cai» nLisboa.

ANIVERSÁRIO
o comandante o.i ume Aí:e«

dc Sanla Cm», co.or.cl Rui .Mo*reira Lima, convoca os veteri*
uns da "Campanha da ltálu",
pina .ií. solenldades que a Foi^a
Aírea Brasileira vai ic.ili_.ir uediii 1:2 do abril vindouro, cm fo»
memornç-io ao., glorioso, iciioa
do i.i ttrupo ur Caça na Segun»da Guerra Mundial.

— Coniis.i.,.0 Organizadora In»
cumbldn pelo comandante, pr<»parou o seguinte programa, p.i.aas comemorações do 10." anlvcr»•ario da entrada cm açío da Ae*ro:,áulica nos ecus da Itália: d:a21 dc abril — ás Oh, no hangar
da llasc Aérea, missa pelo tlc.*
canso d.-.s almas dos mortos jj
1." Crupo dc Caça; dcsiilc mili*
tar c demonstração acrcn dc ca»
yas c jato dc todas ás Unidades*
c almoço oferecido pelo coman*
dante da Uasc a todos os convi*
dados.
•• Mo decorrer das solenidade*,
o presidente ri.i República, Ut»
enírega dc condecoração ou ?c«neral Mlssosway, cm reconhe*
cimento «i cooperação que prei«lou á FAn na íl Guerra .Mun*
dial, coiv.o Instrutor do 1.» C:u*
po dc Caça cm" Asuadulcc", Pa.
nainii. O ücncral Jlissoswjy
transmitiu aos pilotos da For.s
Airca Brasileira conhccimcntüi,
que s'tté -entfio eram uma espéclf
dc prlvllgio das forças aôrcis
da; grandes potências mundlaii,

POSSE

.Será realizado, m dia 31, ti
lâll, a posse do nóv™romandaii.
to do Comando A ovo tático Na»
vai, brig, Itamar Kocha, ca
stibstituigSo ao bne. Alonso as
Aratijo Cosia,

PRECE A SÃO JUDAS
TADEU

Em louvor a uma graça rccí<
bida:

São Judas, glorioso Apóstolo,
íicl servo c amigo de Jesus, o
nome do traidor íoi causa dt
que fósseis esquecido por mui*
los. mas o Igreja vos honra e
invoca universalmente como o
patrono nos casos des cs per a ('os,
nos negócio.*, sem remédio, Ho»
gai por mim, que sou tão mi-
serávcl. Fazei uso. eu vos peço,
desse particular privilegio qu«
vos foi concedido, dc trazer vi*
slvol c imediato auxilio, onde o
socorro desapareceu quase poicompleto. Assisti-mc nesta gra»
dc necessidade, para que possi
receber os consoiaçües c o auxi»
tio do Ceu cm todas as minhei
preciso cs, atribulaeões o sofri-
mentos, alcançando-me a graça
de... (aqui /ar-sc o p cri do
particular), e para que eu pos*
sa louvar a Deus convosco e
com todos os eleitos, por toda
a eternidade.

Eu vos prometo, ó bendito
São Judas, lembrar-me scmj)re
deste grande favor, c nunca
deixar de vos honrar, como
meu especial c poderoso pairo*
no, e fazer tudo o que estivei
a meu alcance para incentivar a
devoção para convosco. Am<m.
São Judas, rogai por nós c por
todos os que vos honram e in*
vocam o vosso auxílio.

(3 Pai-JVossos, 3 Avc-Marias,
3 üliiiia-Pritri)

28.30

Ãlrei Fabiano de Cristo
Agradeço.

ZÉLIA
15145

DR. DAVID E
DR. ROBERTO

LITIO c familia agradecem
1U0i

Comandante João Luiz Novo de Niemeyer
(FALECIMENTO)

SESSÃO CLÍNíee^Vretvjr-TFrâça da República, 111) uma
Ü1CA NO HSE — A próxima
sessão clinico-patológica do
HSE será realizada no dia 30,
segunda-feira, às llh, no mes-
mo auditório n. 2 do Centro
dc Estudos, tendo como leitor
n dr. Halley Pacheco de Oli-

reunião organizada pelo Ser-
viço Benjamin Batista, sob a
orientação do dr. Luiz .tober-
Io' da Silva Lacaz, com o se-
guinte programa: "Pheuhiòpá*
tias Interesticiais na Infância"
— relator dr. Alarino Klinger.

HENIO CELESTINO
DAEMON

(FALECIMENTO)
A família comunica o seu falecimento c convi-

«Ia parentes c amigos para seu sepultamento, hoje,
sexta-feira, às 10 horas, saindo o f«. retro <la Capela
Real Grandeza para o Cemitério de S. João Batista.

4728

Sua família, comunica
demais parentes e amigos para
realizado hoje, dia 27, às 12 horas, saindo o féretro da Capela
Real Grandeza, para o Cemitério São João Batista. 71027

o seu falecimento e convida
o seu sepultamento que será

J. ARNALDO SARRES
(FALECIMENTO)

Maria Molla Sarres, Ivan Sarrès, senhora e filhos. Anlonino Moreira Pelon,
senhora e filho, cumprem o doloroso dever de comunicar o falecimento de seu
apriiirT.sp«oriHHr^^ convidam os parentes e amigos
para o sepullamenlo a realizar-se ho]eTTèJcTSÍe1ra7-~è^^ saindo o féretro
da Capela "B" do Cemitério de São Francisco Xavier, para7ÍfnBffiía.j!eçrópole.

34503

JERUSA MEIRELLES SILVÍ
(MISSA DE 7.» DIA)

Aristides Silva, dr. Armando Marques Mendes, senhora, filhos, Alexandre Fa-
rapo e senhora, agradecem as manifestações de pesar recebidas por ocasião do
falecimento de sua bondosa e querida esposa, mãe, sogra, avó, irmã e cunhada,
e convidam para a missa que mandam celebrar em intenção de sua alma, no al-
lar-mor da Igreja de São Francisco de Paula, (largo de São Francisco), no dia 31
do corrente, ferca-iejra, às 10h30m. 2T208



l.° Caderno CORREIO DA MANHA, SexUt-ltin, 17 dt Março dt 1164 11

FLASHES
A poiso dr» sr, .-nulo do

Almeida llarhosii na presl<
ri^ncla dn A; snrliiçím Comer»
risl dc SAo Paulo, marcada
para n din DO, As 17h. dará
ensejo ii novos o veementes
; lununclamentos das classes
produtoras dn País contra a
poilçflo adotada polo Govér*
no Federal face a problemas
(.iillticn-partldarios, econômi»
ros, financeiros e Ideológicos.
Espera-se quo o sr. Paulo
IJnrhosn, reeleito para o pôs*
lo cm chapa única, no dia 20
rio corrente, c o sr. Tlul Go-
mrs dc Almeida, presidente
ria Confederação das Asso-
rincões Comerciais do Brasil,
alem de outros lideres quo
falarão cm nome dc impor-
t;mlcs rcfiiõcs gcn*cconôml-
r.v, rebaterão os ataques quo
fnfrcriim as classes produto»
ias cm decorrência do "Ma-

nifesto ao Povo Brasileiro"
aprovado cm reuniões efe-
tur.ri.is no Estado da Guana*
bara, nos dias 10 c 11. A vce-
míncia da revolta tem sido ca-
ractcrlstica do sr. Paulo Bar-
bosa cn> seus pronunciamen-
tos. Ê voz corrente que óle,
nn dia 30. será mais caustl*
canto do que nunca com re-
JaçSo a atitudes assumidas
pelo presidente João Goulart.
Por efeito dn ameaça dc in-
tcrvcnçào federal, que sofreu
cm razão do seu comporta-
mento diante das tentativas
rie comunicação do Brasil, a
A.sociação Comercial do Rio
dc Janeiro, na mesma oca*
sino,' será alvo de incqulvo-
car demonstrações de solida-
riedade. Tudo indica que as

i
forças empresariais delibera»
ram aer tão rudes com o Go-
vêrno Federal quanto rude
tem lido este (exemplo: co»
miclo da Central do Brasil)
pnra com iuai entldadea e
seus dirigentes.

VEKBA FARÁ A CMM -
O ministro interino da Fa»
zenda solicitou providenciai
no presidente do Banco do
Brasil no sentido de ter pos-
ta i disposição da Comissão
de Marinha Mercante a im»
portâncla de Crf 4 bilhões.
762 milhões, 512 mil. 683,30,
c _ disposição da Comisiio
do Vale do Sio Francisco a
quantia de Crt 1 bilhão, 713
milhões, 974 mil, 167. A lm»
portAncln refere-se ao duo»
décimo de março da dotação
destinada i cobertura de»
ficlt de exploração indus»
trial nas empresas de nave»
Ração marítima, fluvial e Ia»
rustre, e a segunda corres»-
pondento aos meses de ja»
neiro c fevereiro da dotação
orçamentária do exercício vi»
gente.

OUTRAS LIBERAÇÕES —
Por outros avisos, o minis»
tro interino da Fazenda li»
berou as seguintes importén-
cias: CrS 250 milhões para o
Ministério da Agricultura,

fiara 
despesas urgentes e

nadiáveis com aquisição do
medicamentos e gencros ali-
mentidos para as populações
atingidas pelas recentes
inundações ocorridas no Es»
tado do Maranhão, correndo
a despesa por conta do cré»
dito especial a ser solicitado
ao Congresso Nacional; Cr$
18 milhões para o Conselho
Nacional dc Desportos, cor»
rendo a despesa à cnnta de"Restos.a Pagar": CrS 210
milhões 171 mil 480, para o
Ministério da Saúde; CrS 300
milhões para o Departamen-
to Nacional de Estradas de
Ferro, à conta de "Restos a
Pagar"; CrS 75 milhões, 409
mil, 200, para o Ministério
da Saúde; Cr$ 4 milhões, 32

Transportes
HEGEMONIA RODOVIÁRIA

A revista "Construção" defende, em seu último número,
a discutível tese de que o objetivo da atual política nacional
de transportes seria a conquista da hegemonia para o
setor rodoviário. Eis como a apresenta: "Náo existe no Bra-
sil, formulada de modo explicito, uma política nacional de
transportes. Contudo, da análise dos atos e decisões pode-
mos induzir o tipo dc política que vem sendo seguida, ou
soja, a política implícita. Esta inferéncia nos revela que,
praticamente a partir do final da 2.» Guerra, a política
nacional de transportes tem sido a de fazer do setor ro-
doviário o setor predominante do nosso sistema de trans-
pnites". É certo que a publicação não se propõe a emitir
juizo de valor a respeito dessa politica c pretende apenas
tomá-la como um dado objetivo. Acontece que o caso em
apreço não comporta nenhuma "neutralidade cientifica". O
cerne da conclusão — que desejaria figurasse apenas como
uma constatação — é o fato de que os caminhões trans-
portam, na atualidade, dois terços das cargas.

Ora, .o incremento da indústria de base deve deter-
minar um aumento superior a 50% da tonelagem produzida
na Região Econômica Fundamental, nos próximos seis ou
sete anos. Grosso modo, trata-se de que deverão ser mo-
vimentadas pelo menos mais 50 milhões de toneladas de
cargas concentradas — minério, carvão, calcário, cimento,
etc. E o dilema ante o qual se encontra o Pais é simples-
mente o seguinte: ou as ferrovias serão preparadas para
arcar com o peso dessa expansão, ou a economia entrará
em colapso.

só encontrariam paralelo na
siderurgia.

Ulinério:

Não se trata de questão
axiológica. Simplesmente o se-
tor rodoviário não poderá de-
sincumbir-se da nova tarefa.
C seu crescimento anárquico
r. inusitado resultou apenas
em que arrebatou às ferrovias
o transporte das cargas pro-
duzldas na indústria leve e
em vários setores da produção
acricola. Mas o crescimento
de nossa indústria de base de-
veu-se em parte a que as fer-
rovlBS vêm acompanhando-o
dc perto. Se houver uma. in-
terrupçio brusca desse pro-
cesso, não haverá no Brasil
o coroamento da industrial!-
ração. ,

Como não se trata de mis-
são acima das forças do setor
ferroviário, a famosa hegemo-
nia do setor rodoviário estará
Ia ria da ao desaparecimento no
próximo decênio. A revista"Construção" resta natural-
mente uma alternativa: am-
pilar o seu conceito de hege-
monia rodoviária (limitado ao
fenômeno da distribuição das
cargas transportadas) para
nele incluir outras coordena-
dns. Por exemplo: o efeito
promocional da construção
pesada c da Indústria automo-
bilistica — visceralmente liga-
das ao setor rodoviário — que

exportação

No período entre l.8 de Ja-
nclrc e 23 de março, foram
exportadas, pelo porto do Rio
de Janeiro, 236.975 toneladas'
de minério de ferro, sendo
93,8 mil t em janeiro; 112,7
mil t, em fevereiro; e, 130,7
mil nos referidos dias de
março.

Leopoldina

A TIFF consignou uma ver-
ba de CrS 300 milhões paia o
prosseguimento da construção
da ligação Ambai-Campos Eli-
seos, na Leopoldina. A va-
riante, Iniciada no ano passa-
do, está incluída no progra-
ma prioritário de 'construções
ferroviárias para 1964. Além
disso, o novo percurso está,
vinculado ao plano de recupe-
ração da ferrovia, pois possi-
bilitarâ o rápido escoamento
oos produtos petrolíferos da,
Refinaria Duque de Caxias.

mil, para t Delegaria Reglo-
nal do Imposto de Renda, rm
Minaa Gerais, para pagamen*
to da mensageiros encerre»

Sadoi 
do serviço de entresa

e notificações; CrS 033 ml»
lhões, 333 mil, 333,30, para
a Ride Ferroviária Federal,
para atender a despesas de
material; Crf 24 mllhfies,
767 mil, 200, corespondente
a 12% do total da dotado re»
quisitada pelo Ministério da
Saúde, para atender a dei**
pesas.

AJUDAR FINANCEIRAS
— Entre 1946 e 1962 a Ar»
gentlna recebeu dos bancoa
particulares norte-amerlea-
nos e agências internado-
nais uma ajuda financeira de
818 milhões de dólares, dos

3 
uai» S72 milhões a titulo
e ajuda econômica e 46 mi»

lhões como ajuda militar.
Durante o mesmo período o
Brasil, que foi o Pais mais
favorecido, recebeu um to»
tal de 1.737 milhões de do-
lares. Segue-se-lhe o Méxl-
co com 767 milhões de dó-
lares. A mesma fonte dc in-
formação indica que entre
1945 e 1962, os países con-
siderados como amigos dos
EUA receberam a quantia de
97.133 milhões de dólares.
Aproximadamente duas tér-
cas partes, ou seja 66.455 mi-
lhões de dólares, foram cn»
tregues a titulo de ajuda eco-
nômica e 30.678 milhões,
como ajuda militar. A torça
parte da primeira cifra
(23.695 milhões de dólares)
foi concedida a titulo de em-
préstimo, dos quais foram
pagos apenas 3.000 milhões
de dólares.

U8IMINAS OPERA - A
Usiminas fechou novo con-
trato de exportação de ferro
gusa. contribuindo para di-
verslficar a.pauta dc expor-
tação e carrear divisas parao Pais. A transação, que tn-
tallza cerca de 3 milhões He
dólares, compreende a venda
de 82 mil toneladas, com
parcela de 30.mil destinadas
ao Japão.

O LATIFÚNDIO — "Os Ia-
tifúndios nâo se distribuem
apenas pelas extensões de-
sertas ou semidesertas do in-
t e r 1 o r, mas projetam-sc
agressivamente para o litoral,
onde armam às vezes verda-
deiro assédio aos centros ur-
banos, limitando suas pos-
sibilidades dc exptasão e
crescimento, estrangulando
suas populações". Do livro"Reforma Agrária", editado
pelo IPÊS, que acrescenta:"O latifúndio mercantil do
tipo plantatlon muitas vezes•prolonga, em nossos dias, o
tipo histórico do latifúndio
escravocrata'.'.

RÚSSIA E O BRASIL —
Comparando a lei agrária so-
viética com a reforma agra-
ria que se pretende realizar
no Brasil, o IPÊS afirma quea "lei russa, 'fundamentada
no primado econômico, deu
ao agricultor, apenas, o usu-
fruto da terra, que pertenceao Estado, o que, no Brasil,
seria um desastre. Somente
a propriedade da terra —
afirma aquela entidade —
disseminada nas massas ru-
rais, viria dar ao homem do
campo brasileiro'a scnsaçSo
de segurança, independência
e responsabilidade de quecarece atualmente. A refor-
ma agrária democrática visa
a disseminar a propriedadee não a concentrá-la em po-der do Estado, como a refor-
ma agrária totalitária."

tenda autorliou o Banco do
Brasil a colocar à disposição
da Chefia do Gabinete Civil
da Presidência da República
a importância de Crf ......
122.469.920,20. para atender
a despesas decorrentes da
transferência de encargos do
extinto Conselho de Minis»
tros e para pagamento de dl-
vldaa contraídas em exerci»
cio anterior,

FOME NO MUNDO — A
Comlssio Oxford para Ali»
vlo da Fome no Mundo re»
cebeu a Importância de ....
2.232,468 libras esterlina»
em donativos durante o ano
concluído em 30 de setem»
bro de 1963.

RENDAS NO ESTRAN»
OEIRO — O ministro da Fa»
zenda, de acordo com os pa»
receres da Diretoria daa
Rendas Internas e da Dire»
çáo Geral da Fazenda Na-
cional, deixou de homologar
o despacho do delegado fls-
cal do Tesouro no Estado do
Paraná, que reconheceu Imu-
nidades fiscais de que trata
o art. 31, item V, letra "b".
da Constituiçio Federa), a
favor da Sociedade Instru-
va São Basilio O Grande,
porque dita Sociedade aplica
parte de suas rendas no es-
trangeiro.

MILHÃO EM FIANOS —
A venda de pianos na Grfi-
Bretanha superou a barreira
de 1 milhão dc libras ester-
Unas, em 1963, o que acon-
tece pela primeira vez des-
de a última guerra mundial.

Economia e Finanças
888,8 BILHÕES EM
EMISSÕES: SALDOS
O desequilíbrio Inflacionirio crônico ti que tem

estado sujeita a economia brasileira, em termos quase
seculares, experimentou em 1063 sensível aceleração.
As emissões de papel-mocda no decurso do ano
aumentaram de 75% o saldo de 1962, alcançando
888,8 bilhões de cruzeiros em 31 de dezembro último.
Os meios de pagamento terão crescido, de acordo com
ai estimativas disponíveis, de quase 70%, refletindo»
se ésse aumento, como teria de esperar, sóbre os
preços internos. Os preços por atacado subiram 79%,
o custo da vida na Guanabara 80,7% e o custo da
construçlo 64,3%,

COMPRAS DA PETRO-
BRAS — A Petrobrás fêz
encomendas ao parque in-
dustrial paulista, em feve-
reiro passado, no valor de
442,7 milhões de cruzeiros.
As encomendas de maior va-
lor foram requisitadas pelasseguintes unidades: Região
de Produção da Bahia (173,6
milhões de cruzeiros); Refi-
naria Presidente Bernardes
163,5); Refinaria I.andulpho
Alves (34,9); Conjunto Pe-
troquímico Presidente Var-
gas (17,3); Superintendência'
da Industrialização do Xisto
(11,6); Serviço Regional do
Nordeste (11,3) e Refinaria
Duque de Caxias (9,2),

CONSELHO DE MINIS-
TROS — O ministro da Fa-

Dragagem
do porto

de Santos
A dragagem do canal de

acesso ao porto de Santos,
Iniciada nos primeiros. dias
dc fevereiro, poderá estar
concluída antes do prazo
previsto (fevereiro de 1966)
se fôr mantido o ritmo com
que foi iniciada. Essa a con-
clusâo do engenheiro hi
pouco designado pelo Depar-
tamento Nacional de Portos
e Vias Navegáveis para ins-
pecionar o andamento dos
trabalhos de aprofundamen*
to da entrada da barra na*
quele local.

Ê propósito do dlretor-ge-
ral do DNPVN, engenheiro
Hélio Silveira, acelerar tan-
to quanto possível os traba*
lhos nessa fase inicial, de
forma a possibilitar a con-
ciusão da primeira parte da
dragagem ainda no corrente
ano, facilitando a entrada de
navios de grande calado, o
que poderá dispensar as one-
rosas operações de trans-
bordo.

Para a desobstruçío ago-
ra iniciada, está prevista a
remoção de três milhões de
metros cúbicos de areia fina
e lodo, no trecho entre a
Ilha das Palmas e a Forta*
leza Velha, numa extensão
de 7 quilômetros, na qual a
profundidade do canal pas*.
sara a ser de 13 metros em
média, contra 9 atualmente.

Nos serviços de dragagem
do porto de Santos está em
ação a draga "Minas Gerais",
de propriedade do DNPVN.
aue, nos primeiros dias de
atividade, chegou a alcan-
çar a média de descarga
diária de 4.000 metros qua-
drados.

EMISSÕES
Segundo a FGU, a princi*

pai origem das emissões de
papel-moeda continuou a re-
pousar no crescente de/irit
de caixa das contas federais.
Em 1963 o descoberto finan*
celto do Tesouro foi de pou*
co mais de 500 bilhões de
cruzeiros, quase totalmente
financiados pelos empréstl*
mos do Banco do Brasil.
Além disso, aquele estabele*
cimento oficial de crédito
ampliou suas operações de
crédito com o setor priva*
do em mais de Cr$ 250 bi*
ihócs. dos quais mais de 50
bilhões somente em dezem*
bro, para financiar o 13.° sa*
lário. Só não foi maior o re-
curso is emissões de papel-
moeda para financiar essa
extraornárla expansão de
crédito em virtude dos recur-
sos propiciados pelas opera»
ções cambiais (CrS 115 mi*
lhões) e pelos depósitos com-
pulsórios dos bancos comer*
ciais, i ordem da SUMOC
(cerca de 200 bilhões de cru*
zeiros). Graças a isso, os re*
cursos adicionais proporcio*
nados pela Carteira de Re-

descontos, de que decorrem
as emissões de papel-mocda,
limitam-se a pouco mais dc
300 bilhões de cruzeiros.

< QUADRO

A aceleração do processo
Inflacionirio deve ter tido
importante influência sobre
o comportamento das em*
presas no ano passado e,
consequentemente, sobre o
ritmo de crescimento da eco*
nomia. Defrontados com a
necessidade de financiar o
aumento do capital de giro
nccessirlo ao novo nivel de
preços, os empresários fo*
ram forçados a ampliar
enormemente o capital de
movimento de suas empré*
sas, incorrendo em taxas de
juros crescentes e dificulda*
des de toda ordem. Não obs*
tante ter-se ampliado signi*
ticatlvamente a taxa de re*
tenção de lucros, tudo indi*
ca que sò foi possivel co*
brlr o maior nivel de pre*

Sos. 
pouco ou nada sobran*

o — em termos agregativos
— para financiar o aumento
do volume físico da produ*cão.

COMPANHIA
HUMAITA

DE SEGUROS
GERAIS

AUMENTO DE CAPITAI
Slo convidados oi Senhores

Acionistas par*, nos tfrmoi da
lei • de conformidade com a
resoluçlin di Assembléia Geral
Extraordinária de 20 de março
di 1HI, rompancerim i iidi
aoclil i Avenida Erasmo Brisa
n.« 25S. 2.* andar, neiti cldidi,
em hom do expediente, dentro
do prazo dl 30 din, i contar
da data da primeira publlcaçío
rléati aviso, pira lubacnvirem,
em proporcio de suai ações, o
aumento de capital de Crf....
23.000.000,00 (vinte e três ml*
lhões de' cruzeiros), com a
emlsiAo de 11.SM (onze mil e
qulnhenlai) ações nomlnitlvn
do valor dl Crt 2.000,00 (doli
mil cruzeiros) cada uma, ações
essa* que deverlo ser integral!-
radas em dinheiro, na seguinte
forma: vinte por cento no ito
da subscrição e os restantes oi-
tenta por cento a critério da
Diretoria e de acordo com as
disposições lesais. Será consl-
derado como renunclante ao
direito de preferência, quem,
no citado prnzo, d.le nio fizer
uso.

Rio de Janeiro, 24 de março
de 1864.

CIA. HUMAITA DE
SEGUROS GERAIS

FREDERICO BOKEL
Diretor Presidente

ANTÔNIO BARBOSA
Diretor Gerente
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IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO
CONSELHO DELIBERATIVO

Xa. CONVOCAÇÃO
Usando da atribulei» que me confere o Art. Sl da

fstatute, convoca • Conselho Deliberativo da late Clube
de Rio de Janeiro para, em setsle ordinária, 1» convr
caçle, a riilliir-M ne dia 24 de próximo mis dc abril,
is 21 heras, na sede social, deliberar stbre a seguinte
Ordem do Dia:

a) eleger a Mesa do Conselho, na forma do Art. 57-
l-a do Estatuto:

b) deliberar sibri a* Contas da Diretoria e o Ba-
lanço e parecer da Comlssio Fiscal referentes se
exercida de 1N3 (Art. 57-l-a;

c) eleger as Diretores para es cargos ilitlvoi (Art.
17-l-c;

d) tratar dc assuntos di Inferisse da Soclidadi (Art.
37-ll-S 1*).

Ria de Jinilre, 24 dt março de 1M4
ILMANO CRUZ

Presldinti do Centelhe Deliberativa
77712

COMPANHIA
PATRIMONIAL
DE SEGUROS

GERAIS
AUMENTO DE CAPITAI

SSo convidados os Senhor»
Acionistas pira. nos termos da
lei e dl conformidade com a
risoluçlo di Assembléia Cliral
Extraordlnérln de 20 de março
de 106». comparecerem i sede
social à Avenida Erasmo Bruna
n." 253, 2.* andar, nesta cidade,
em horas do expediente, dentre
do prazo de S0 dias, a contar
da data da primeira publlcaçlo
deste aviso, para subscreverem,
em proporcilo de suas nçõe*. •
aumento do cnpItM de CrJ....
23.000.000,00 (vinte ¦ tros ml»
lhões de cruzeiros), com a
emlssAo de 11.SOO (onze mil O

Quinhentas) 
ações nominativa!

o valor de CrS 2.000,00 (do*
mil cruzeiros) cada uma, açõet
essa* que deverllo aer Integral.*
zadas em dinheiro, na seguinte
forma: vinte por cento no ate
da subscrição e os restantes ei*
tenta por cento a critério de
Diretoria e de acordo com ai
disposições legais. Seri consl*
derado como renunclante ae
direito de preferência, quem,
no citado prazo, dele nSo fiz»
uso.

Rio de Janeiro, 21 de mara!
de 1964.

CIA. PATRIMONIAL
DE SEGUROS GERAIS

FREDERICO BOKEL
Diretor Presidente

ANTÔNIO BARBOSA
Diretor Gerente
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BANCO BOAVISTA S.A.1
ümo completa ergaeisocSo boncárh.

DEPÓSITOS POPULARES
E LIMITADOS ATÉ

CR$ 2.500.000,00
$6 OPIRA NO RIO OI MNEIRO
ONDE MANTÉM 34 AGENCIAS

EXPEDIENTE: 9,00 AS 18,00 HORAS

BANCO BOAVISTA S. A.
Motriz:

PRAÇA PIOX, 118 A — FONE: 23-8150

CARTOBOX .. A. - ARTEFATOS DE PAPEL
Guerra

da SUNAB
no RS

PORTO ALEGRE (Asp*
CM) — A SUNAB apelará
para o governo do Estado,
no sentido de conseguir pes*
soai necessário ao controle
dos lucros no comércio.
Tudo indica que o governo
colocará em ação comandos
formados por memebros à
paisana da Brigada Militar-

FALÊNCIAS E
CONCORDATAS

FALÊNCIA REQUERIDA

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Aclonlstaa:

Temos a satlsfaçio de submeter à apreclaç&o de Vossaa Senhorias o presente Relatório, o Balanço Geral e a Demonstra*
Cio da conta de Lucros e Perdas, relativos ao exercido social encerrado em 31 de dezembro de 1963, As contas ora apresenta»
daa à consideração de Vossas Senhorias refletem fielmente a situação económlro-financelra da sociedade, permanecendo esta
Diretoria, ao inteiro dlspêr para qualquer Informação que ae tornar necessária ao perfeito conhecimento doa atoa de aua geo»tão.

Rio de Janeiro, 20 de Fevereiro de IBS.. — NAIR DE MIRANDA SILVA: Diretor: AGENOR MARQUES DE AZEVEDO —
Diretor.

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1963

ATIVO

DISPONÍVEL

Caixa 
Bancos — C/Movlmento

Cr»

239.314,30
1.649.584,-U

Cr$

..1)08.788,80

REALIZÁVEL

Duplicata» a Receber  34.717.088,61

Í FRONAPE f
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Jugon Café S|A Exp. Imp. Com.
Representações — No Juízo da
2a. Vara Civel, Maria Concei.
ção Ramos, dizendo-se credora
da importância de CrS  CONCORDATA

tí Cia. Ltda. — No Juízo da.1a.
Vara Civel, a firma supra, di-
zendo-se Insolvente confessou
sua falência, E' estabelecida à
rua Sacadura Cabral, 141.

Contas Correntes
Matérlaa-Prlmas
Mercadoria» 
Adicional do Imposto de Renda
Banco de Crédito da Amazônia

S. A. (Deposito Lei 4.216) ,.
Depósito* 

IMOBILIZADO

8.000.000,00, requereu a deere-
tação da falência de Jugon Ca-
fé S|A Exp. Imp. Com. Represen-
tações, com sede 4 rua Visconde
de Inhaúma, 134, grupo 823 .

FALÍNCIA CONFESSADA
Berthold, Rodolpho Waellncldt

SUSPENSIVA
Banco Ipanema S. A. — O

Banco marginado requereu no
Juízo da 10a. Vara Cível, sus-
pensão de sua concordata pro-
pondo pagar os seus credores
35',', à vista do valor de seus
créditos. Pediu também que se-
ja enviado aviso aos credores.

EXECUTIVOS AJUIZADOS

Autor

Casa Vieira Ltda

Cond. Edifício Denver 

Cond. Edifício Rio Azul ....

Maria Helena Viard Costa ..

W. S. Bastos & Cia. Ltda.
Administradora Lóide Ltda. ..

Lo.a*s Dantas Com. Roupas
S. 
Idem
Manoel Pinto Pedreira 

Idem 
Banco Crédito Solar ........

Réu Valor

Cia. Transportes única .

Cond. Edifício Tio Sam
Cond. Edifício Riverie ...

Idem
Idem

Cond. Edifício Rio Belo ..
fi._f.-t »a •*«• e» •*-"••* •*»'

Roberto Cerf 
O gráfico acima registra o incremento da Frota Nacio- Llbornl Bernardlno Siqueira

nal de Petroleiros, em toneladas. Como se vê, a capaci- ¦ ¦¦
dade da empresa vem acusando crescimento incessante, Gaspar Ferreira Costa 
salvo nn ano dc 1962, quando 

'foram retiradas de tráfego ._."',
embarcações antieconômicas. Vale destacar que no ano Manoel Sá Pereira 
passado íoram incorporados três propaneiros (de 2.700 t
cada), paia o transporte de gás liqüefeito, que vinha sendo
realizado por navios afretados, além de um supertanmr,
tle 31.500 t. A FRONAPE tem encomendadas outras emDar-
cações aos estaleiros nacionais e à Iugoslávia (um segundo
supertau.ue).

Silvio Nogueira Ra*
mos .. .... .. .. 87.800,00

Carmino Luigui Ci*
ambarelli  46.316,00

Leão Moysés Eza-
gul  51.996,00

Léo Azeredo Rodri-
gues  .. 21.858,00

José Costa  483.748.70
Navembrasca Naveg.

Brás. Cab. S. A. 4.016.614.80

Amaro Cruz  210.959,00
José Ventura .. .. 124.875,00
RI v 1 e r a Imóveis

Construções .. .. 343.968,00
Predial Cetro Ltda. 343.000,00
Carmcn Mena Bar-

reto Colrolo e Ane-
te Gonçalves Lou-
renço .. .'. .. .. 40.000.00

Metalúrgica Ind. Sul
Americana  22.007.00

Airto Lyrio Peixoto 73.008.00
Rosa Sabah c Mau-

rlcio Sabah .. .. 27.516,00
Emllla Tuclla .. .. 61.517,00
Romandò Chalu Fa-
checo  190.000,00

Olgaides Rabelo La-
go  60.500,00

Alcides Júlio Silva . 132.000,00
Ireço Imp. Com.
Ltda  130.000,00

José Francisco Xa-
Vier  .. 283.999,40

Iracema Brasil Sil-
va, Waldemar Sls-
ton, Dr. Marllo
Santos Fonseca,
Alberto Silva Ma-
tSs e Manoel Pe*
nelas Tourinho . . 500.006,00

900.000,00
13.803.011,20

391.213.90
83.600.00

61.880.00
185.490,00

Máquinas e Acessórios
Móveis e Utensílios ...
Instalações 
Marcas e Patentes ....
Veicules 

COMPENSADO

Bancos — C/Cobrança
Ações em Cauçio 

4.809.471.80
1.691.405,60
1.721.679.80
1.000.000,00
4.716.070,80

3.232.932,30
40.000,00

50.342.563,70

13.93» s:'8,00

3.272.932,30

70.462.622,80

PASSIVO

NAO EXIGIVEL

Capital 
Fundo de Reserva Legal .'.
Fundo de Depreciações 
Previsão Para Devedores Duvido-

aos 

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Cr»

S.000.000,00
386.628,40

1.765.470,00

3.471.706,80

200.000,00
5.734.692,00
1.632.600,00

Contas Correntes ...
Fornecedores ,
Obrigações a Pagar

EXIGIVEL A CURTO PRAZO
Obrigações a Pagar 755.400,00
Fornecedores 21.374.323,40
Instituto dos Industrlãrlos .... 596,875,20
Títulos Descontados 16.880.194,00
Imposto de Renda Retido 18,297,00
Empréstimo Compulsório 117.398,10
Contas a Pagar 500.000,00

Cl»

13.623.805»

V.t67.3»2,M

RESULTADOS PENDENTES

Lucros em Suspenso

COMPENSADO

Duplicatas em Cobrança
Caução da Diretoria

3.232.932,30
40.000,00

40.242.487.7e

Í.7S6.10S,«_

3.272.932,30

70.462.622,80

Rio d* Janeiro, 31 de dezembro de 1963. — NAIR DE MIRANDA SILVA — Diretor; AGENOR MARQUES DE AZEVEDO— Diretor; LUIS MARCHI — Técnico Contabilldad* — C. R. C. 9.040.

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1963

D t B I T O

Salirlos. 13.° Salário, Honorários da Diretoria,
Gratificações, Mào-de-Obra C, Terceiros, Indenl-
zaçóes, Contribuições Para Aposentadorias ....
Impostos
Juros, Despesas Bancarias, Descontos 
Despesas Gerais, Comissões, Aluguéis • Fábrica,

Aluguéis • Escritório
Matérlas-Prtmas 
Previsão Para Detedorcc Duvidosos 
Fundo de Depreciações 
Fundo de Reserva Legal 
Lucro* a Disposição da Assembléia Geral 

C»

23.461.173,40
11.632.552,20
4.344.388,30

11.710.269,70
58 658.359,60
3.471.706,80
1.765.470,00

302.952,90
3.756.105,60

Tjl.l02,977J0

CRE D I T p

Produtos e Mercadorias 
Previsão Para Devedores Duvidosos
Lucros « Perdas ,

Cf
120.065.042,01»

485.329,3»
552.606,20

121.102.977,80

Rio dt Janeiro, 31 de dezembro d* 1163. — NAIR DE MIRANDA SILVA — Diretor; AGENOR MARQUES DS AZEVEDO
— Diretor; LUIS MARCHI — Técnico Contabilidade — C. R. C. 9.040.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal d* Cartoboz S. A. — Artefatos de Papel, tomando conhecimento do Relatório da Dt*

retorla * examinando o Balanço da exercício d* 1963, bem çumo todoa os livros, documentos e contas & éle referentes, ato
de parecer que sejam aprovados pela. Assembléia Geral dos Senhores Acionistas.

Rio d* Janeiro, 20 de Píverelro de 1964. — ABELARDO CARDOSO PARREIRA — WALTER DA SILVA ARAGÃO — AR*
TOMO SA PARU. mi»
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DIRETOR DA AC CRITICA
DECRETO DE ALUGUÉIS

!•• Caderno *

j Economia è Finanças
O sr. Paulo Monnernl, diretor da Associação

Comercial do Rio dc Janeiro, considero "demagógico

c ilegal o decreto que tabela o.s aluguéis residenciais
urbanos, restringe o direito tlc propriedade e aumenta
o clima de intranqüilidade om nosso Pais",

AROUMENTOS

Acrescentou:
"Falhou o Executivo, no

caso, porque: u) — feriu n
Constituição, invadindo u
área do Legislativo; b) —-
pretende com um decreto nl-
terar ou revogar dispositivo

Reunião
fixa

preços
Será entre 5 e 10 tlc iibril

a reunião que fixará o.s pre»
cos mínimos agrícolas paru o
Nordeste, segundo decidiu o
Ministério tia Agricultura,
atendendo a apelo dc diri-
gentes cios órgãos convida-
dos a participar do encontro,
cuja realização estava pio-
gramada para esia semana.

Para exame do problema,
íoram convidados a partici-
par da reunião os secretários
dc Agricultura dos Estados
do Nordeste c representan-
tes dc vários órgãos fede-
róis, como a Comissão dc Fi-
nancinmcnto da Produção, o
Banco do Brasil c a SUDENE,
entre outros. Será essa a se-
gttnda reunião coordenada
pelo ministro da Agricultu-
ra para estudo da matéria,
por determinação do presi-dente da República,

Além da fixação dos pre-
ços mínimos para os produ-los básicos do Nordeste,
principalmente o feijão, a
farinha de mandioca c o mi-
lho, os participantes do tn-
contro discutirão também
medidas visando ao rápido
escoamento da produção pa-ra as áreas de grande consu-
mo do Nordeste, a fim de se
garantir a normalidade do
abastecimento.

BRASA NO "V CONGRESSO
DE LOTERIAS DE ESTADO"

Hoje, às 20.00h. embarca para
Itoma umn delegação da Lote-
ria Federal, chefiada pelo Dr.
Olyntho da Fonseca, presidente
do Conselho Superior cias Cai-
sas Econômicas Federais, Dr.
Aurélio Castelo Branco e Sr.
Orlando Martins Pinto, também
altos funcionários das Caixas
Econômicas e da Administração
da Loteria Federal.

A delegação participará, cm '
Homa. juntamente com 52 ou-1
tros países, cio "V Congresso jInternacional dc Loterias de Es-1
tado" que se realizará entre os
dias l.v e 4 de abril.

Após o Congresso, o.» tócnicos
brasileiros visitarão a Espanha,
Portugal e Franc;a, paises cujos
sistemas lotericos estudarão, com
vistas ao aperfeiçoamento da
Loteria Federal. 3180.'it

logal em vigor; c) — agiu
üomaRôaicamenle cortejando
i,s árons menus favorecida.»..
Infelizmente mais numero-
sai, acenando com favores o
incilldiido» dc habitação lne*
xlstentoy, isto porque, na
realidade, a Lei do lnquili-
nulo, dc nú multo desestunu»
lendo a iniciativa privaan,
de forma alguma substituída
pela intervenção estatal, con-
(iiiziu ao drama dos dias dc
hoje, quando se observa que,
principalmente nos gronues
núcleos dc população, núo
existem vagos para alugai'
apartumentos ou casas rosi»
dencluis; d) — confessou in*
copacidado de enfrentar sé-
rinmcnto a crise habitado-
nal, que podena ser minora-
da ou quase solucionada se
encarada eom realismo, a
exemplo do que llzcram e
vêm lazendo outras nações."

Alais adiante:
"Jú agora acredito neces»

sária a mobilização dos es-
forgos e de parte pondera-
vel do poderio financeiro da
União para que seja aloja»
do decentemente o número
crescente de famílias sem
teto no Brasil. Observa-se
um déficit de milhões de
unidades, que não aluiu ape-
nas a ciasse operária mus
todas as camadas da socic-
nade brasileira, Não será
eom soluções primárias, com
passes de mágica, com trani-
leréncias absurdas de res-
ponsabilidade, que nos livra-
remos do mal-estar que se
avoluma dia a dia."

PARLAMENTO

Prosseguiu o sr. Paulo
Monncrat:

"O Legislativo, que acre-
ditamos cada vez mais pres-
tigiado pelas atitudes serc-
nas que adota ante as inves-
tidas maldosamente endere-
çadas c exigências de produ-
ção cm massa de leis, ao ta-
jante oo Executivo, em puu-
cos meses deverá baixar
normas definitivas regulado-
ras das relações entre senher
rios c inquilinos. Certamen-
te descortinará estas novos
horizontes e alimentarão no-
vas esperanças dc soluções
equilibradas e justas embo-
ra que necessariamente a
longo prazo."

do as variações do* níveis
do salérlo-minlmo, possiblll»tando aos chefes de familia
comprovadamente sem tolo,
nos jovens casais quo so con»
sorclarcm, cm escalas do
prioridade que estabeleceria,
a possibilidade dc mediante
pequeno depósito inicial, ad»
qufiirom lote de terreno o
contratarem n construção,
com firmas idôneas, do quuafinal se tornaria o seu lar.
Medidas práticas e simples
como as aventadas na lei
que regula a venda dc lotes
de terreno, estabeleceriam o
fiscalização, a orientação
permanente e direta e a m»
tcrvcniéncia do organismo

financiador oficial, anulando
qualquer risco, quer para a
entidade financiadora, quer
para o proprietário ds ter-
tono, para a empresa cons»
trutora c para a parte Inte»
ifss.ula cm possuir a casn
própria. Processo, pelo sls»
t?ma coopcratlvisto, idènti»
co, scgulr».sc»ia paru a cons»
truçáo dc edifícios dc apar-
tamento» a serem possuídoscm condomínio. Esta uma
sugestão que encaminho a
Associação Comercial paru
que seja submetida is co»
missões técnicas compete;)-
tes e afinal endereçada, re-
vestida dc melhor forma, aoLegislativo."

CAUSAS DA INFLAÇÃO
IGUAIS ANO PARA ANO
As causas do inflação brasileiro, om 1063, segundo"Análise c Perspectiva Econômica", foram as mcsmp.s

dos anos anteriores: do lado da demanda o processoinflacionário foi alimentado, como do hábito, pelosilcflcits governamentais c pelas expansões dc crédito.

AGROPECUÁRIA MO
ACUSOU PROGRESSO

SUGESTÃO

Continuou:"Acredito que a um orga-
nlsmo oficial, como a Caixa
Econômica, poderia ser im-
posta pelo Legislativo a di-
retriz de aplicar a quase to-
talidade de suas disponibili-
dades financeiras — que rc-
coberiam maciço apoio da
receita públiea — para o fi-
íianciamento a longo prazo,com prestações reajustáveis
c em bases racionais, segun-

Instifuto de Aposentadoria e Pensões dos
Empregados em Transpories e Cargas
DELEGACIA NO ESTADO DA GUANABARA

Concorrências Públicas ns. 12, 13 e 14/64
Processos ns. 3005/64, 3004/64 e 045/04

Chamamos a atenção dos interessados paia os editaisde Concorrências Públicas ns. 12, 13 e 14/64, publicados no"Diário Oficial" do Estado da Guanabara do dia 16 do mêsem curso, relativas a: — material c ferramentas-pára car-
pintaria, madeira e pregos, material elétrico, ferragens e delimpeza.

Bio de Janeiro, 25 dc março dc 1964
Tufic C. I. Farah

Diretor da D.A.G. . -
30530

A produção agropecuária
no ano passado, em termos
globais, praticamente ne»
nhum progresso realizou, em
comparação com 1082. O in»
dice do quantum produzido
— formado pela agricultura,
produção de origem animal
e cxtruiiva vegetai - - uni
J963, aumentou dc apenas
11,1%, contra bvó em iuoü e
7,7% em 1961. As eslimaíi-
vas dc 1963 estão sujeitas a
retificação, dc vez que, ape-
nas parn algumas principais
safras, o Serviço de Estatis-
nea aa Prouuçuo do Minislé-
rio da Agricultura apresen-
tou avaliação das colheitas.
Esse comportamento desfa-
voràvol de nossas atividades
íurais deveu-se principal-mente ao setor agrícola, que,no conjunto, diminiu dc
1,2%, em confronto com o
incremento de 4,3% om ...
1962.

SETORES

Os demais setores da ati»
vidade rural — produção de
origem animal e extrativa
vegetal — em 1963, a des»
peito dos modestos resulta*
dos apresentados, foram,
portanto, o sustentáculo do
índice global, impedindo quese registrasse um declínio do
quantum global da agrope-
cuária. O primeiro aumento
em 1963 de 2,6%, contra ..
9,2% cm 1962. A produçãoextrativa vegetal cresceu de
1,4% no ano passado, contra
3.1% em 1962. Estes dois
últimos Índices, relativos a
34)63, foram construídos com
base em informações par»
ciais c esparsas, pois ainda
não são conhecidas as esti»
inativas globais da produção.

AGRICULTURA

Quanto ao Índice da pro-dução agrícola em 1963, sua
avaliação foi feita partindo-se de estimativas elaboradas
com base nas previsões de
safras distribuídas pelo SEP,
para 8 importantes produtos:café, cacau, arroz, feijão, ai-
godão, cana de açúcar, milho
e trigo que representam qua-
se 75% do quantum da agri»
cultura. As outras safras
dgricolas foram objeto de
estimativas realizadas na re-
cação de "Conjuntura Eco»
nómica" com base cm diver»
sas informações recolhidas
de publicações especializadas
e em alguns círculos ligados
,i comercialização dos produ-
los.

ESTAGNAÇÃO

alividacic agropecuária na-cional em 106.'), relativamen»
te a 1962, passa a ser de 3%,tpntra 7% no periodo ante-nor.

Ministro
responde

à Câmara
O ministro da Fazenda trans»

inillu ao primeiro secretário da
Câmara dos Deputado* cópia
doa esclarecimento* prestados
pela Prealdéncla dg Banco do
Brasil a reapeito do requeri-
mento do deputado Osmar Du-
tra, «obre o amparo dos ca
felcultores dc Santa Catarina!

Conta do
BNDE para
compulsório

O ministro da Fazenda autori-
zou o Banco d* Brasil a abrirconta especial em nome do Ban-
co Nacional do Desenvolvimento
Econômico, onde serão levados
os recolhimentos efetuados pelasrepartições arrecadadoras do Te-
«ouro Nacional, provenientes da
cobrança do empréstimo cnmpul-
sório, dc que trata a Lei n."....
4.242, de 17 de Julho de 1963.

CAIXA
O dc/fcil dc caixa da União

alcançou, no fim do ano, CrSn04.7 bilhões, ou seja, um au-
mento de 79,7%, cm compa»
tação com o de 1962. Defla-
cionodo pelo Índice geral dc
preços — média 1063/1062 —
o déficit de 1963 representaria
CrS 202,1 bilhões, isto c, umaumento, cm termo/ reais,
dí 4,0%, em comparação com
1902. Quanto à expansão docrédito, o setor público con-
ttibtiiu muito mais do que o
privado (80,5% contra ....al,0%).

CUSTOS
Assinala a APEC que, du

lado dos custos, a inflação foi
alimentada pelas incessantes
pressões salariais, inspiradas
na filosofia dc que, para me-
lliorar o padrão dc vida dos
trabalhadores, a greve é subs-
litutivo ao desenvolvimento
econômico. Até ai nada mais
se teve flue a repetição de
um fato ja banal para a eco-
nomia do Pais. Há indícios,
todavia, da ocorrência, cm
1963, de certas transforma-
ções profundamente pernício-sas na estrutura da inflação
brasileira. Em primeiro lu-
gar, ao que parece, os au-
mentos de custos consegui»
ram correr ainda mais de-
pressa do que os da deman-
da global; a nocividade dés-
se descompasso está no fato
de que esse é o tipo de in»
fiação compatível e até pro-
penso às depressões. Em se-
gundo lugar, dentro, aliás, da
mesma ordem de idéias, háindícios sugestivos dc que, cm
1963, ocorreram significati-
vas mudanças na composição
por setores da demanda glo-bal de bens c serviços: como
a oferta não pôde adaptar-
se com a mesma rapidez, sur-
giram vários tipos de desa-
justes setoriais: enquanto ai»
guns setores eram desmedi»demente pressionados pelaprocura, outros ficavam coor-denados ao problema da ca-
pacidade ociosa. Êsse tipo dedesequilíbrio é duplamente
nocivo, pois acelera a infla-

kmm\ mm^r ^^^^L\ \mm\\i w ¦ I
^.mmmmm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

ssÊÊSÊmmmjS\\ //¦¦/¦', \J% \ v^. «ü m

Segundo "Conjuntura Eco-
nómica", vários fatos e ocor-
réncias registrados fio últi-
mo periodo agropecuário con-
iribuíram para a prática es-
tagnação da produção rural.
Entre eles dois merecem re-
levo especial, porquanto im
primiram marcante influcn-
tncia no comportamento glo-
bal do quantum agropecuá-
rio: sensível redução da sa-
fva cafeeira e as desfavová-
\eis condições climáticas que
afetaram a evolução dns la-
vouras e dos postos no Cen-
tro-Sul principal região agro»
pecuária do Pais. A iníluèn-
cia da reduzida produção ca-
íeeira é revelada quando se
eliminam do quantum global
os quantitativos da colheita
de café. Feito isso, verifica-
se que o taxa de aumento da

Ruralistas

ção c prejudica o desenvolvi»
mento.

CONFIANÇA
O ano dc 1963 contradisse

a teoria que quer explicar ainflação brasileira pela que-da da relação dc trocas, poisapesar da alta dos preços in-tcrnaclonais do café, no se-
gundo semestre, os recordes
inflacionários do passado fo»ram espetacularmente bati»
dos. '

No tocante no desenrolar
do processo inflacionário, diza APEC: "Vale lembrar que,nos primeiros meses dc 1063,
ainda sob a inspiração doPlano Tricnal, foram pos-tas cm prática várias me-dldas que provocaram altascorretivas de preços, tais co»mo a supressão do subsídios
ao petróleo c ao trigo, a cor-rcção de certas tarifas ferro-viárias (como a dos subiu--bios da Central do Brasil), o«ajustamento da taxa decambio, etc. Essas medidas,
conquanto saudáveis, não
poderiam deixar de provo-car um primeiro impacto ai-tista nos preços: A inflaçãodc salários — que é muitodiferente da inflação corro-tiva — parece ter contribuí-rio com o especial desvelo
para a prodigalidade da alta
geral dos preços, em 1963.infelizmente, a desatualiza-
çao das estatísticas salariaisimpede o exame minuciosodesse ponto, talvez o maisimportante na análise da in-ilação brasileira em 1963.Em todo caso, o prestigio doscomandos dc greves torna ahipótese bastante verossímil".

Conclui a APEC:"Sem querermos entrar emmaiores descussões quanto à '
relação entre a inflação e odesenvolvimento econômico,lembramos apenas que, deacordo com as primeiras es-timativas oficiais, a previsãodo crescimento para 1063, an-teriormente fixada num mo-tlesto nível de 2,8%, pareceter sido ainda otimista, pois

o Produto Interno teria mi»
montado dc apenas 2,0%. Ia»
ce ã expansão demográfica
que se mantém entre 3,1 e
3,3%. o Produto Interno LI»
quido per capita acusaria unia
queda dc 1,1 — 3,3%. Comu
nos unos anteriores, a agri-
cultura, com um crcsclmcn-
lo de apenas 0,1%, foi, cm
grande porte, responsável porésse resultado mas cm 1063
a indústria mostrou, também,
um fraco comportamento com
um crescimento dc apenas..
2,11%/contra 7,6% em 1062.
A Indústria de transforma-
ção, cujo produto tinha ati-
mentado de 9,0r,'r, em 1062,
resumiu-se a uma modestaelevação de 1,95». sendo quevários setores (têxteis, auto»moveis, couros, fumo, ele.)
acusaram resultados negati»vos."

. Sobretaxa
prorrogada

GB e Santos
Londres (UPI-CM) ~ Conjl.dormido as condições existen.tes nos portos de Snntos c doHlo de Janeiro, a Conferôncl»Marítima Reino Unldu Hrmiiresolveu prorrogar por mui* imeses a suspensão dn sobrei».xa do congestionamento incl.dente sóbre ambos ns portuA suspensão continuará ati31 de março, anunciou a Coiferéncla, waf
As Ilhas informaram nue sans condições de um ou otitriou em ambos os portos, nfoSrom. a sobretaxa dc 3.V. , £dera ser restabelecida nn umom outro ou em ambos o-, natos. antes do dia 31 dc maio dacorrente ano. "
Fazem parte da Conferêncians linhas Bluo Stnr ThosuS

g»Jf Harrlson, tampo? J

EXPERTS DA ADECIF
E BAIXAS NA BôLSA

Segundo especialistas da ADECIF, "os investido,res em ações e quotistas dos Fundos dc Investimentosdevem ficar atentos. As baixas que vêm ocorrendonas Bolsas de Valores não refletem desvalorizaçãointrínseca das wjões. Até pelo contrário. As acòc»negociadas em Bolsa c as quotas dos Fundos de Inves"timentos representam patrimônios industriais <• comer.ciais de grande vulto. Com a inflação, esses patri-momos so podem se valorizar. E, além do maisproduzem lucros". '
CAUTELA

Não existem, pois, razões
técnicas qut Justliiquem abaixa atual. Ela tem origemapenas em fatores psicológi-cos, devido às agitações «mo-cionais dos dias correntes.Por isso, é preciso cuidado:aqueles que venderam agorasuas ações por preços baixos,influenciados por motivos psi-cológicos, estarão vendendo
pci menos aquilo que valemais. Os outros, aqueles quecomprarem, serào os benefi-ciados: estarão adquirindo porpouco aquilo que, na verdade,vale multo. Também para os
quotJstas dos Fundos de In-vestimentas esta é a hora decomprar mais quotas'

"Será bastante o rcstabele»cimento de um clima de coii.fiança e tranqüilidade pollti.ca para que os preços subamrapidamente e voltem a níveis
justos, multo acima dos nível»atuais. Ainda agora, ocorreuisso em fevereiro. Em pouco*nlas. entre o dia 3 e o dia 28,as quotas dos Fundos dc In.vestimentas tiveram o seguin*te crescimento: Fundo Crês»cinco: mais 5,2%; Fundo Hal.I«s: mais 5,6%; Fundo Deltec:mais 4,8%; Fundo Orclca:
mais 3,1%. Isto foi em feve.relro, incluindo o carnaval.-Agora, com os preços aindamais baixos, as altas poderãoser ainda maiores e mais vio»lentas. Eis o momento decemprar, não de vender".

COMPANHIA PATRIMONIAL DE SEGUROS GERAIS
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1963

ATIVO

IMOBILIZADO

Imóveis 
Móveis, Máquinas
Almoxarifado . .

c Utensílios'

RF.AL1ZAVEL

Titulos da Divida Pública interna ..Ações e Debentures
Ações do IRB  

' " 

Outros Titulos .'.'..'.'.'.'.'.'.'.'.'.'
IRB CT.» Retenção rie lioser.vas c Fuíido.C/Correnlci — Agências c Sucursais
C/Currcntcs — Geral 
Apólices em Cobrança ".,!....!
Com issões a Recupera r ...*..'.*.
Juros a receber 

CrS

1.97.1,108,50
947.466,00
615.530,20

1.10.000 CO
520.421,40

85.203 ío
3.055.549,00
3.S22,672,20
2.007.692,70

ín.r.no.oo
S 753.905.90

20.510 10
384.851,50

CrS

3.567.154,70

DISPONÍVEL

PENDENTE

Depósitos Bancários
Caixa 

Depósitos Judiciais e Fiscais
Lucros e Perdas 

COMPENSAÇÃO.

Tesouro Nacional CT.» Depósitos de Titulos .... 200.000 00Ações em Caução 150.00o'oo
Bancos C/Custóclia de Titulos -1.^21,400'on
Sinistros Avisados ,,, 2.560.288 20

11.610.927.80
212.558,70

117.305,20
9.347.780,20

10.351), 805,90

11.823.486,50

9.465.085,40

43.712.362,50

39.6b8.20

51.452.050,70

PASSIVO

NAO EXIGIVEL
Capita! 
Reserva para Integridade do"càpitaí'.'.'!.'!.'.'.'.'"
Fundo para Depreciação de Bens Móveis ...."

Cr$

7.000.000,00
87.017,80

443.OB4.20

Cr»

7.J30.102,»
EXIGIVEL

Reserva de Riscos Não Expirados _ ElementaresReserva de Sinistros a Liquidar — ElementaresReserva dc Contingência — Elementares  
'

Fundo dc Garantia de Relroccssões .Fundos Especiais no IRB  C/Correntes — Sociedades Congêneres'."..!"!'
C/Correntes — irb 
C'Correntes — Geral -..!
rmpõsto s/Prèmlos de Seguros 

"a "fiécoiiier ".'.'.'
selo poi- Verba a Recolher 
Prêmios a Restituir ¦•-......

1 D. 80,1
8.089
2.0Ò3

87
349
455
385

4.341
96
77

224.

.201,10

.910,70

.358,60

.017,80

.710,41)

.314,9(1

.493,00

.841,20

.131,80

.625,00
651.00

COMPENSAÇÃO

Titulos Depositados ..
Diretoria CT.» Caução
Sinistros a Liquidai- .Titulos cm Custódia .

200.000,00
150.000,00

2.568.288,20
4.821.400.00

36.1S2.260.50

43.712.362,50

7.739.688,20

51.452.050,70

Dirctor-Gerente
ANTÔNIO BARBOSA

ELZ1TA DE MEDEIROS PEREIRA
Técnico Contabilidade CRC GB 14.269

Rio de Janeiro, 20 dc março dc 1964

Diretor-P residente
FREDERICO BOKEL Diretor-Gemitn

DR. CLITO BARBOSA BOKEL

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1963

Você não espera mais do que isso, para
desconiar um cheque em nossas Agências. Sabe-

í mos que seu tempo é precioso, e que atendê-lo
.bem é nosso dever.

4 ENDEREÇOS AS SUAS ORDENS:
FILIAL RIO

Rua Buenos Aires, 4 - Tel.: 31-4163
AGÊNCIA CASTELO

Av. Calógeras, 15-B - Tel.: 42-8978
AGÊNCIA MAUÁ

Rua Uruguaiana, 141 - Tel.: 43-3009
AGÊNCIA MÉIER

R.DiasdaCtuzI210-C - Tel.: 49-1484

f(^^á^Ci£^^^
(Matriz - Porto Alegre. E mais 110 departamentos em
SiO ftulfc Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

reafirmam
sua posição

A Confederação Rural Brasi-
leira, em nota oficial, reafirmou
sua posição face ao problema
agrário brasileiro, declarando:"Os ruralistas sentem-se per-
feitamente à vontade para pro-
clamar os erros da política go-
vernamental agrária, porque a
classe sempre se colocou entre
ns propugnadores dc uma Re-
forma Agrária dentro dos pos-
tulados constitucionais e capaz
de assegurar a continuidade
da política cristã e democráti-
ca em que se fundamenta a
civilização brasileira.

A classe, através da Confe-
deração Rural, sempre prestou
sua colaboração para a efeti-
vação do Estatuto do Traba-
liiador Rural, no propósito de
que a legislação trabalhista se

.estendesse ao meio rural, sem
conturbações, evitando-se, as
sim, possíveis crises sociais. Já
na segunda Conferência Rural
realizada em 1952, os ruralis»
Ias proclamavam a necessida-
de de urgente rqnovaçâo da
Agricultura, que, pela ampli-
tude c profundidade, corres-
pondesse a uma verdadeira
revolução agrícola, pacífica,
democrática, cristã, técnica e
dentro dos padrões políticos da
sociedade ocidental. A Refor-
n-a Agrária deverá ser um dos
instrumentos desta renovação,
mas, pelas condições continen-
tais do Brasil, terá de se pro-
cessar de modo a atender *
multiplicidade e i diversidade,
de estruturas agrárias e de
condições peculiares à cada
região através normas flexf-
veis."

DÉBITO CRÉDITO

Prêmios Cancelados — Seguros 
Prêmios — Resseguros no IRB ....'
Contribuição para Consórcios 
Comissões — Seguros ,Comissões — Resseguro.. Aceitos ,,]Comissões— Relroccssões ,,,,
Participação do IRB no Lucro das Retrocessões
Ire-peções de Riscos 
Despesas Industriais Diversas .,.,','
Sinistros — Seguros
Sinistros — Rotroccssõcs 
Despesas com Sinistros — Seguros 
Despesas com Sinistros — Retrocessões 
Ajustamento de Reserva de Retrocessões 
Reserva dc Riscos Não Expirados — Elementares
Reserva de Sinistros a Liquidar — Elementares .Reserva de Contingência — Elementares 
Despesas Administrativas 
Despesas dc Inversões 
Depreciação dc Móveis, Máquinas e Utensílios ..

673.691,50
1Ü. 241.221,20

133.135,111
8.349.303,70

296.691,60
7.531.227,50

6.395,80
3.796.130,10
2.614.330,10
S.395.073,00
5.916.150,80

82.215,10
48.173,40

3.171.37.1,60
9.808.201,10
8.0S9.910,70

R8U.970.lill
17.500.512,70

44.630,50
126.093,40

104.035.991,80

Prêmios — Seguros 
Prêmios — Resseguros Aceitos." 

•••••-
Prêmios — Retrocessões ",,.,Comissões — Ressegures no IRB .'.','."'."'"'Participação nos Resultados do IRB . 

" '"""
Recuperação de Sinistros _ IRB ••••¦•
Rcceiias Industriais Diversas . ....!""!
Recuperação de Despesas dc Sinistros —"iRB 

"!'
Salvados — Segure. ' 

'
Salvados — Retrocessões 
Ressarcimentos Recebidos '.'..'.'.'.Recuperação de Consórcios "
Ajustamento du Reservas de Retrocessões
Reserva de Riscos Não Expirados — ElementaresReserva dc Sinistros.a Liquidar _ ElementaresJuros c Dividendos dc Titulos ...Aluguéis de Imóveis '..:'.',.Juros s/Reservas Depositados nós Ressegurado!!:'*
Juros Bancários 
ialdo  
Outras Rendas  . . 

42.749.332,Í0
1.091.850,40

2J.489.31S.80
4.955.825.81)

21.383,5(1
4.815,786,00

106.180,1)0
15.540,50
24.979,50
34.711,20

li 462,00
31.809,50

2.275.0H4.00
I0.166.936.S0
3.337.555.10

150.459,90
41.757,70

1S7.227,(10
S65.983,40

8.055.515,51)
107.247,00

104.035.991,80

Diretor.Presidcnte
FREDERICO BOKEL

ELZITA DE MEDEIROS PEREIRA
Técnico Contabilidade CRC GB 14.269

Rio dc Janeiro, 20 dc março de 1964.

Dirctor-Gerente
DR CLITO BARBOSA BOKEL

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Diretor-Gerente
ANTÔNIO BARBOSA

SENHORES ACIONISTAS

exérclclo.^lSra. 
^ eXig6nCÍas lc5ais e dos est3tut°E. vimos submeter ao vosso conhecimento os resultados do Balanço e das Contas de Lucros e Perdas, no

Neste exercicio foram lavrados ã tênr.os de transferência dc-ações.
Queremos deixar patente nossos agradecimentos aos amigos e segurados, agentes, corretores e funcionários nelo concurso indtanenúwl mi<» no* nre-staram.As autoridades do Departamento Nacional dc Seguros Privados e Capitalização e do Instituto dc Bèann^.Prii «™ .nU"°J"2lf?™avA^.?u^ -".S5^,"™:

cimentos pelas atenções com que sempre nos distinguiram.
Oo Instituto dc Resseguros do Brasil, consignamos aqui oa nossos agrade.

Embora as contas apresentadas' neste Balanço exprimam todas as operações realizadas pela sociedade, a Diretoria está nronta a nr»«t=r .n.i,n„.r nnirn^ *sdi.recimenjp^ de interesse _dos sre. Acionistas, c que lhe venham a ser solicitados; _, * 
"'"tona esta pronta a preitar quaisquer outros escia-

respectiva remuneração.
Finalmente, por força dos estatutos, deveis eleger os membros do Conselho
Rip/dc Janeiro, 23 de março de 190'

Fiscal para novo período de um ano firmando-lhes
FREDERICO BÓKEL, Dirctor-Presidentc — DR. CLITO BARBOSA BOKEL, Diretor-Gerente — ANTÔNIO BARBOSA, Diretor Gerente.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal, da Companhia Patrimonial de Seguros Gerais, tendo examinado o relatório balanço e contas apresentada»

pela sua Diretoria, referentes ao exercicio de 1963, declaram ter' constatado a aua exatidão, pelo que são de oarecer que devem ser aprovadas nela AssembléiaOrdinária, ~
Rio de Janeiro, 24 dc março de 1964.

Dr, Paulo Ferraz — Dr. Paulo Mário Freire — Dr, José Piquet Carneiro wWO
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Economia e Finanças
Câmbio

Kln funcionou nnt.m.
Entrangeiro

NOVA VORK, M.
1'ihr» menlrnl livre por «KM
comp. o 0,9-S.I vend, nin rlf Ja.

Vão mostrar o que é
a Arquitetura Brasileira

«•Im llvr» por o.io rnmp, . o. 17v.nit». Bii.no> Aires por tl.1lcompra t 0.74 venda, Monte n*
J<» llvr» por S,I« compra »
i.:•-..v_*,l"•¦,¦ ¦•¦*•¦•¦ "vra poi11.10» rnmp. t> fS.low vendaE«tn.olmo pnr 19.4400 comp, r

BOLSA DE VALORES
Ms funelonou ontem.

STOCK EXCHANGE
DE "LONDRES

U-NDRE8. V.
TiTULOÍ DIVERSO*

ConMll. Jl/I ,.,'.-£ 41.M
I. PlUlB Rlllwijri Ce.

Ltd. .. ., .. .. £ 0.1.11/»
Bank sf Lon den

Seuth America Ltd £ f.0.1
Ll<\vd'i Btnk Ltd. (A

Sharts»  £
floyal Dutch Ptlro.
Jtum  £ n.n.,1
Oetan Wilson * Ce.

IHnldinil Ordinarv £
Cahl* A V-l-fl-i I/td.

Ordlnárlai £ l.in.lfl
Rm Flour Mills * Gra*

nanlw Ltd
Imptrlal Chemical In-

_Tu.tr.aa Ltd £
Jtm». d» Guirra Britl*

nt.0 31/1% 1117/47 £ MIO

1.K.7

0.1.1

0.14.1

1.4.7

10.44(0 v.nrl. Madri por P. V.
M, I.MM rnmp. • 1.00(0 vond.
Uiboa por Eac. 1.4(71 comp. r
.7 fl-Jâ vinda, Amittrdl livre
37.7400 comp. * 17.74(0 vend.
Londres pnr £ 1.7.(0 tenri. .
1,70(3 comp. Parli llvr* pnr rr,
30.4OM rnmp, t 1.4100 vinda.
Fileira pnr 1.0070 compra . ..
1.0000 venda, Alemanha On*
dental pnr M. 13.1(30 compra e.
33.1000 venda. Noruega por £
Kr, 13.IU0 rnmp. * MOMO vend,
Kr. Áustria por S-h. 3.0073
rnmp. e .1.(734 vend. Dlnamar*
ca por 14.4(75 compra • 14.SOM
venda, Itália por Llr» 0,1000,00
rnmp. e O.tooieo venda. Peru
per 8, 3.70 comp. » 1.7( vend.

LONDRES. «.
FECHAMENTO - Londrei __¦

br» Nova Vnrk por £ USS
1.70.00 rnmp, e 1.7M1 vend. Ca
nadi pnr £ US| 3.0144 rompra
• 1.0147 venda. "Crni." pnr 10
I Can 11.(0 compra e (1.(2
venda, Berna por £ Kr.

11.1000 i-nmpra * 11.1100 venda.
Ftruxelaa pnr £ K. 130.3*0
rnmp, 130.3(0 vrnrla. Parla pnr
£ F. 1.1.7100 cnmp. e 13.7120
vend. Cnpenhaiue pnr £ K.
10.3073 cnmpra • 10.3000 vend».
Vlrna ach, 7*1.!l cnmp, r 73.37
vend. "Rwltch" pnr £ US»
2.78. J cnmn, • 3,7100 venci. Ale-
manha Ocidental pnr £ OM.
11.1310 cnmp. e 11,12,10 vrnri.i.
Oilo pnr Kr. 10,0013 rompr.i

. 30 nioo venda. Eatncoimo pr,r
V. Kr. 14.3000 cnmpra e I4.ll.vn
\rnda. Rnma pnr £ L. 1.74(23
cnmpra • 1.74(43 para vinda.
Amatirdl por 10.00(0 compra e
10.0(70 vinil. Lllbna p. Ele. M in
cnmp. • 00,11 vend. Madri pnr
r. D. 1(7.40 cnmp. • 1(7.(1 vend.
Buenos Alm por £ P. .1(0.1-,
rnmpra • 30.1.73 para vend. Ri»
rir Janeiro por £ Cr» 
1.070,00 venda. Montevidéu
pnr £ P. (4.00 cnmpra « (3.00
tenda. Prata por £ K. 10,00
comp. i J0.U vinda.

\i$mm ________' it

_____¦ * *^_____l^'^^_____*

MERCADORIAS
CAFÉ

«-¦CABO DO RIONla Funelonou ontim.
SANTO- X - Fichado.

MRRCADO tu NOVA TOU
NOVA YORK, M.

(.•atrito -¦»
Mini Akirt

Marte 1M4 . N/C
Mais 1(04 . .. 49.03. 75

Peik

(0,75/75
. 31.(0/75
.. (1.(0

. 13,30
— Na abertura.
nn fechamento ..

(0,30
31.»
31,25
3.1.30
(3.00

Julho 10(4 ,
Set. 10(4 ,
Der. 1104 .
Marco 1M1

VENDAS
1.7(0 aacaa.
10.100 dita».

NA ABERTURA - Mercada
ealmo eom baixa de 10 ¦ 4(
ponto».

NO FECHAMENTO - Mercada
calmo, cem alta di 3 li 40 pon.
toa. v

ALGODÃO
MERCADO DO RIO

Nla funcionou ontem.
S. PAULO. 2* - Fechada.

MERCADO DB PERNAMBUCO
RECIFE. 10.
MERCADO - Firme.

Cotoc&e» — Por ou quilo»
Matai, tlpn comprad. 7.H0.OO.
ScrtSes, tipn rnmprad. 0.400,00.

Entrada: (.100.
Em 1.» de aetembro: 170.493.
Existência: 170.493.
Exportado: 1.771.
Conaumn: 700.

MERCADO DE NOVA TOR*
NOVA YORK. 20.

Aberl. Int. r(e.
Maio 10(4 .. • 33,60 N/C 33 73

Junho 1M4
Out. 10(4 ,
Der. 1(04 .
Marco 10U
Main 10U .
Julho 1005
Am. Si. Mildl.

31.(0 N/C .11.73
10,15 N/C 30,41
10,40 N/C 30.41
30 40 N/C 30.43
30,43 N/C 30,40
30,01 N/C .10,01

33.4Í
NA ABERTURA - Mercidn

calmo, eom baixa de 10 a 34
ponte».

INTERMEDIÁRIA - Mercada
paralliadn.

NO FECHAMENTO - Mirei*
dn eitável, cnm baixa di ( a 10
pontoi.

AÇÚCAR
MERCADO DO RIO

Nio funcionou ontem.
MERCADO DE PERNAMBUCO

RECIFE, 30.

Companhia América Fabril
Sede — R. Candelária, 17
No escritório deste Compo-

Rhlt, à Rna Candelária n.o
«7. acham-te à dUpoilçio dos
oenhorei leloniitaa m do*
eumentoi t que oc refere o
•rt. 09 do Deereto-lel n.»
2.(27, de 28 de setembro de
1940.

Rio de ..«neiro, 26 de mor-
«o de 1981.
COMP. AMÉRICA FABRIL
FERNANDO GASPARIAN

Dlretor-SuperintendenU
85807

COTAÇÕES POR 00 QUILOS:Criauii: 7.1(7,50.
Oemeraraa: 0.(30.00.
Entrada: 40.730.
Em 1.* d» iitemhro: 5.411.733.
Exportaclo: (1.150.
EMiMnela: 1.139.930.
Cemumo: 1.000.

CACAU
NOVA YORK, 10.

Abert.
Main 1M4
Julho 1M4
Slt. 1M4 .
Dez. 19(4 .
Marco 1903
Mala 1M4 .
Julho 19(5

-2.10
2_.71.7-
13,13/34
23.70

14.10
14.00
24,90

Fech.
310*
12.(2
23,11
23,(3
24.14
14.34
2414

PEIXE APREENDIDO
E' DE PRIMEIRA

A C.O.C.E.A. (Companhia
Cintral de Abaitecimento) cm
nota oficial destinada á lmpren-
ia vem de deimentir noticies
publicada» por jornal» deita ei-
dade, em 25 dn enrrente, refe-
rindo-ie á venda ao pública dc"pescado podre*' peln Governo
da Guanabara,

A afirmação da C.O.C.E.A. _comprovada pelo Exame Fiscal
de n.» 131, feito pelo 8.I.P.O.A.
(Serviço de InspeçOes de Pro*
dutoa de Origem Animal), no
pescado apreendido, que cnn-
cluiu "citar o produto normal,
próprio para o consuma pú*blico". 30170

VENDAS - Na abertura I
contratos, na fechamento, 411
ditos,

NA ABERTURA - Mercado
apenas estável, eem baixa d» 1
a 10 pontm,

NO FECHAMENTO - Mercado
apenas estável, eom baixa de 15
a 17 pontos.

TRIGO
Fechamento

Hoje Anl
Maio 1904 . .. 2.01.00 1.97.13
Julhn 1904 .. . 1.37.37 1.38.75

CHICAGO. !(.

EMPRESA DE TURISMO

TANAS.A.
Comunicação

A Empreso de Turismo
TANA 8. A., eomunles aoo
Senhores Aclonlataa que se
eneontrs i dliposlçáo dst
mesmos, na nede social k Rua
México, n.a 11-C m documen-
toi a que oe refere o ártico
99, do Decreto-Lel n.° 2.627.
de 28 de setembro de 1940.
referente ao exercício de
1963.

Rio de Janeiro, 17 de mar-
ço de 1964 — EDMUNDO
CARLOS PINTO — Diretor-
Presidente. 77790

Os arquitetos Renato Batalha Merusral e José Car-
los Neder partirão para a Europa dentro de pou-
eos dias a fim de participar da Exposição nobre
Arquitetura Brasileira Colonial e Contempor&nea,
a ser realisada nos meses de abril, maio e junho
em Paris, Copenhague, Hamburgo e Milão, sob o
patrocínio do Instituto de Arquitetos do Brasil «•
da Faculdade Nacional de Arquitetura. A Exposi-
çio que mostrará os mais Importante» projetos ar*
quitetônicos brasileiros, deverá ser realisada nas
Faculdades daquelas cidades. 3180..

BAIXARAM CRÉDITOS
PENDENTES DOS EUA

Nova York (FP-CM) — O relatório publicado
pelo Banco de Reserva Federal demonstra que, dc-
pois de ter aumentado, durante oito meses, o volu-
me de créditos pendentes de importadores latino-
americanos a favor de exportadores norte-america-
nos, baixou de 19,7 milhões de dólares em fevereiro,
para chegar a um total de 182,6 milhões.

BAIXAS
O relatório acusa baixas

em 17 dos 23 paises cober-
tos -pelo Banco e os onze
bancos comerciais que for-
necem os dados pertinentes.A maior queda foi nos cré-
ditos pendentes da Repúbli-
ra Dominicana. Elevou-se a
2,4 milhões de dólares. Ou-
iras reduções por paLscs:Chile, 2,1 milhões: Brasil,
1,4 milhões; e Argentina, 1,5
milhões. O único aumento
importante foi de 2.2 milhões
na Colômbia.

ACRÉSCIMO

A dívida pendente de im-

COMPANHIA HUMANA DE SEGUROS GERAIS
BALANÇO EM 31 DE' DEZEMBRO DE 1963

ATIVO

IMOBILIZADO

Imorais 
MOvela, Máquina» • Utensílios
Almoiartfsdo 
O.gnnlzaçto • Instalaçlo 

REALIZÁVEL

Títulos da Divida. Pública Interna 
AçOes e Debtntures 
Aç6es do I.R.B
Outro* Títulos
IRB — Cta. Retenção de Reservaa e Fundos
C/Corrantea — Agência* e Sucursais 
c/Correntes — Geral 
Apólices cm Cobrança 
Pagamento» Antecipados 
Juroa a, Receber 
Imposto de Randa (Adicional Restltulvel) ...
Comissões a Recuperar 

Cr|

1.074.108.40
2.9>s.nss._o
1.021 ...MO

..14.-_5,.0

132.000,00
2.016.-21,20

4S.89S.SO
3.898.772,00
4.098.882,70
7.055.941.00
4.483.800,50

23.88B.673,30
10.187.00

503.675,50
141.800,00
45.334,00

Cri

6.293.477,30

DISPONÍVEL

Depósitos Bancários 16.65.1.2B8.90
Caixa 1.646.818.60

PENDENTE

Depósitos Judiciais e fiscais 1.271.632,10
Lucroa e Perdaa 9.399.430.60

COMPENSAÇÃO

Tesouro Nacional — Cta. Depósitos de Títulos ., 200.000,00
Ações era Cauçío 150.000,00
Banco —Cta. Custódia de Títulos 7.041.800,00
Sinistros Avisado» 3,718.906,20

46.22_.!«4,60

18.300.111,-0

10.671.065,70

81.489.522,60

11.110.706,20

92.600.328,80

PASSIVO

NAO EXIGtVEL Cr|
Capital m ««« *.»* •»
Reserva p/ Integridade do Capital '_5»'__j'_0Fundo de Depreclaç»o de Bens Móveis 1.410 864'90Reservas Estatutárias 1.004.351,60

EXlGtVF.i-

Reserva de Riscos NSo Expirados — Elementares .. 37.040.153 70Reserva dc Sinistros a Liquidar — Elementares .. 9.541.052 20Reserva de Contingência — Elements.es 3.404 06200Fundo de Garantia de Retrocessões 259 863 60Fundos Especiais no I.R.B 4.s 513 inC/Correntes - i.r.b 4.355 íísioC/Correntes — Sociedades Congêneres 9.654.133'20C/Correntee — Geral 2.626.879Í20Imposto — Prêmios de Seguros a Recolher 2Í364Í062 80Selo Proporcional a Recolher 1 645 32270Comissões a Pagar 137 lojSo
Prêmios a Restltuir __8.699,3_

Crt

9.675 080,10

COMPENSAÇÃO

Títulos Depositados 200.000,00
Diretoria — Cta. Caução 150 00000Sinistros a Liquidar 3.718.906.20Títulos em Custódia 7.041.800.00

71.614 442.50

81.489.522,60

11.110.706,20

92.600.228,80

Rio de Janeiro, 20 de março de 1964

Frederico Bokel
Dlretor-Presldente

Dr. Clito Barbosa Bokel
Dlretor-Gerenta

Antônio Bar. o.a
Dlretor-Gerente Elzlta de Medeiros Fcreira

Técnico Contabilidade — CRC GB 14.269

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS"

DEBITO

Crt

Prêmios Cancelados — Seguros 1.655.224,00
Prêmios — Resseguros no I.R.B 33.012.387,60
Contribuição para Consórcios 157.150,70
Comissões — Seguros 14.354.885,30
Comissões — Resseguros Aceitos 121.508,30
Comissões — Retrocessões 7.494.052,30
Participação do I.R.B. no Lucro das Retrocessões 7.730.90
Inspeções de Riscos ."..453.416.60
Despesas Industriais Diversas ::.815.528,60
Sinistros — Seguros 12.230.319.60
Sinistros — Retrocessões 5.733.839,90
Deapasaa ei Sinistros — Seguros 175.932.70
Despesaa e/ Sinistros — Retrocessões 46.476,70
Ajustamento de Reservaa de Retrocessões 3.638.856,10
Reserva de Riscos Não Expirados — Elementares 37.040.158,70
Reserva de Sinistros a Liquidar — Elementares 9.341.052,20
Reserva de Contingência — Elementares 1.185.099.60
Deapasaa Administrativas 21.372.996,40
Deapeaas de Inversões 89.879,30
Depreciação da Movais, Máquinas « Utensílios 303.555,10
Amortlaaçao de Despesaa de Instalação 78.746,30

160. V0.695,10

CRÉDITO

Prêmios — Seguros 
Prêmios — Resseguros Aceitos '. ....,'"Prêmios — Retrocessões "' 

* -4
Comissões — Resseguros no I.R.B ,,, o
Partlclpaçáo nos Resultados do I.R.B
Receitas Industriais Diversas 
Recuperaçío de Sinistros — I.R.B  

" -
Recuperaçío dc Despesas c/ Sinistros — I.R.B '.'Salvados — Seguros 
Salvados — Retrocessões .........'..........'.... í......!Ressarcimentos Recebidos ,,....'.,.'.Recuperaçío de Consórcios ...,............._..Ajustamento de Reservas de Retrocessões '""Reserva de Riscos Náo Expirados — Elementares '!Reserva de Sinistros a Liquidar — Elementares .1Juros e Dividendos de Títulos 
Aluguéis de Imóveis ........Juros s/Operações Imobiliárias
Juros e/Reservas Depositadas nos Resseguradores .!..!!!
Juros Bancários 
Outras Rendaa * 

* ""  
,Saldo  

4

Crt
.482.887,30
405.021,60
809.357,60
289.422,10
49.216.50

291.340,80
163.472,10

13.412,50
35.273,80
21.943,80
2.182,00

76.811.80
876.138,40
161.032,00
324.163,90
419.173,60
21.116,20
72.390,00

212.039,60
465.301,10
656.506,80
337.891,30

160.170,69440

Rio de Janeiro, 20 de março de 1964

Frederico Bokel
Dlretor-Presldente

SENHORM ACIONISTAS I

Atenda»*- áa exigências legais
e dsa aatâtotos, vimos aubmeter
aa voaao conhecimento es resul-
tadea do Balanço a daa Contas
de Lueroa « Perdas, no exercido
Indo de 1963.

Neste exercício foram lavrados

Dr. Clito Barbosa Bokel
Dlretor-Gerente'

Antônio Barbosa
Dlretor-Gerente Elzita de Medeiros Pereira

Técnico Contabilidade — CRC GB 14.26:

RELATÓRIO DA DIRETORIA
t tármoa de transferência de
ações.

Queremos deixar patente nos-
aoa agradecimentos aoa amigos •
segurados, agentes, .corretores e
funcionários, pelo coneurso In-
dispensável que nos prestaram.

As autoridades do Departamen-
to Nacional de Seguros Privados

a Capitalização e do Instituto de
Resseguros do Brasil, consigna-
mos aqui oa nossos agradeclmen-
toa pelas atenções com que eem-
pre nos distinguiram.

Embora aa contas apresentadas
neste Balanço exprimam todas
aa operações realizadas pela so*
cledade, 4 Diretoria está pronta

a prestar quaisquer outros escla-reclmentos de lnterêase dos ae*nhores Acionistas, e que lhe ve*
nham a aer solicitados.

Finalmente, por força dos es*tatutos, deveis eleger os mem-
bros da Diretoria para névo qua-drlênlo de administração, bemcomo eleger os membros do Con-

telho Fiscal, para novo períodode um ano, lixando para estes
a respectiva remuneraçío.

Rio de Janeiro, 23 de março
de 1964. — (a) Frederico Bokel— Dlretor-Presldente: Dr. Clito
Barbosa Bokel — Dlretor-Gerente;
Antônio Barbosa — Dlretor-Ge-
rente.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
¦'-"-¦>b»1,,° assinados, membros , tendo examinado o Relatório, Ba- 1 ciclo de 1863, declaram ter cons-. aprovados pela Assembléia Ordl- . de 1964 - (si t_ullh..m. ir.lin1 Conselho Flscsl, da Compa- lanço e contas apresentadas pela tatado a sua exstldáo. pelo que nárla. ___r__inVf v.ltiii air.V «__,! _,-ha Humaltá da Seguros Gerais, sua Diretoria, referentes ao exer- I sáo de parecer que devem ser Rio de Janeiro, 24 de março BergaUo 844S-

portadores latino-americanos
aumentou de 3 milhões dedólares, indo a 230,7 milhões
em fevereiro, mês cm que os
exportadores norte-america-
nos concederam crídilos novalor rie 3R.6 milhões rm ti-tulos e receberam pagamen-tos que se elevaram a 35,6
milhões.

PAGAMENTOS

Os novos títulos contra osimportadores diminuíram emfevereiro. Houve baixas de2.2 milhões para o Peru c 1milhão para a República
Dominicana. O único au-mento de importância foi
para a Bepública Argentina.1.5 milhões de dólares).

Os títulos pagos por im-
portadores baixaram em 3.5milhões cm relação a janei-ro, sendo a baixa mais im-
portante a do Chile (1,7 mi-lhõcs).

Todas as demais altera-
çoes íoram Ínfimas.

Restrições
à carne

nos EUA
Washington (UPI-CM) —

A comissão de politica da
Câmara de Representantes
declarou-se favorável à ado*
ção de "restrições adequa-
das" às importações de carne.

O grupo, composto de uns
trinta legisladores republi-
canos, acusou o presidente
Johnson de não se mostrar
favorável aos pecuaristas
norte-americanos.

VIAÇÃO ROCHA
MIRANDA S/A

ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO (PRIMEIRA)
São convidados os senhores

acionistas da Ilrma Viação Ro-
cha Miranda S/A, a se reunirem¦m Assembléia Geral Ordinária
no dia 29 de abril de 1961, As
10 horas, cm sua sede social, á
Rua Aristides Cairo n. 29. nesta
Cidade, a fim de deliberarem
sobre:

1.") nelatório da Diretoria,
Parecer do Conselho Fis*
cal, Balanço Geral e Con-
ta de Lucros e Perdas
referente ao exercido so-
ciai encerrado em 31 de
dezembro de 1963.

2.") Eleição da nova Diretoria.
3.«) Eleição do Conselho Fis-

cal.
4.") Assunlos Gerais e Adml-

nistrativos.

Acham-se à disposição dos se*nhores acionistas os documentos
a que se refere o artiio n." 99
do Decreto-Lel n." 2.627 de 26de setembro de 1940..

Rio de Janeiro, 24 de marçodc 1964.
Arthur dos Santos

VIAÇÃO ROCHA MIRANDA S|A
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Companhia de Habita-
ção Popular do Estado

da Guanabara
- COHAB -

Aumento de Capital
A Diretoria da COMPANHIA

DE HAJTtTAÇAO POPULAR DO
ESTADO DA GUANABARA —
COHAB — tendo em vista a
cfeíiÍMsracSo da Assembléia Ge-
ral Extraordinária realizada em
7 de fevereiro afr~_-)
convida os senhores
a compareesrem à sede socTãl
ne Avenida Marechal Câmara,
8» — 10.» andar, diariamente,
exceto aos sábados, no horário
das 9 ás 18 horas, a fim dc
exercerem o direito de prefe-rêncla no aumento do capital
social de CrS 1.000.000.000.00
Ihum bilhão de cruzeiros) paraCr. 3.000.000.000,00 (três bi-
lhões de cruzeiros).

O prazo para o exercício do
direito de preferência terminará
em 26 de abril de 1964.

Rio de Janeiro. 24 de março
de 1961..

F/DIRETORIA
3-96-

BRASÍLIA É PARAÍSO
PARA COLONO BELGA

UruM-Ins (AP-CM) — O diário Bélgica Um
publica, hoje, cnrln _m quo um residente brisa p)ê
Brasília concha ogricullorca comp..t.Iotni* a «o nidi»
caiem nn Capital do Brasil. O miisivi.ln, sr, Morscau,
informa quo mota, (az dois min.**, a 1S0 quilómctroa
110 Norto do Hiwilia, acentuando quo nli n terra ó •
mais fértil do mundo. Vindo, bro™, « Bruxcla»,
projeta levar para aquela i*críSo brasileira campo»
neses que o queiram acompanhar,

¦mm sobreviver au! o tecebl-
mento da rcniunriaçAo eor»
lerpondfiue aos primeiros re»
.ultn.ios operacional». Gosta.
ria n.'i* umas vim» família*
te mwnssassem pnr Brasília
autos de Junho. Existe campo
para o tmprego do cem faml»
ilns, pelo menos."

LEMBRANÇA
Rrcorda o Jornni "Belgiea

Livre" que. nem todos os açrU
cultores brigas têm logrado
t-xito no Brasil. Adianta quao Rov.nin beiça despendeu M
milhões de (ranços (1,2 ml»
11'fies do dólares 1 pnra ore anl»
7a; o Centro Agrícola de Mon»
te Alegre: e que nenhum grU»
po de colonos belgas teve St*
cesso na Bahia.

PROBLEMAS

litr. a carta:"Brasília se encontra rm
plena bonança, mas, há pro--lemas alimentícios. O leite
viaja uns 700 quilômetros e os
cereais cerca do 1.200. A 150
i|iillómetros da capital pode.1 limos Instituir um centro
r.ciicola belga, que teria em
iirasilia um mercado íiimito-
do. Também poderíamos criai
i,»do. As batatas ensejam uma
iirocluçao de 20.000 quilos porHectare: o trigo, 3.000; c o
arroz, 6.000. NAo scrA demais
que acreditemos cm prodígios.O clima é saudAvel, a terra
está bem irrigada e as noites
k\o frias. Todos estes íatóres
njudaráo a qualquer compa-
nioia que queira scgulr-me.
Oitenta hectares para cultivo,
2a para o pasto c um capitai
de 800.000 francos (10.000 do-lares) aerao suficientes paracomeçar. O capital bastara

Transporte e Turismo
Carioca "Transcar S/A"

ASSEMBLÉIA (iERAL,
ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO (PRIMEinA)
S_o convidados os senhoresacionistas ds lirma Transporte eTurismo Carioca Transcar S/A,a se reunirem em Assembl. iaGeral Ordinária no dia __ deabril de J0S.. és 10 hora., emsua sede social, à Avenida Bra*sil n.» fl.050. nesta Cidade, a(Im dc deliberarem sabre:
_.«. Relatório d_ Diretoria,

Parecer do Conselho Fis-
cal, Balanço Geral e
Contas de Lucros e Per-
das referente ao exerci-
cio social encerrado em
.11 de dezembro de 1063.

J.-) EleiçSo da nova Direlo*
ria.

3.*) EleiçSo dn Conselho Fis*cal.
4.') Assuntos Gerais c Adml-

nistrativos.

Acham-se a dispnsiçSo riossenhores acionistas os documen*
tos a que se refere n artigo n."
90 do Decreto-Lei n." 2.627 de2fi de'setembro de 1010.

Rio de Janeiro, 21 dc março
de 1064. '

Alberto Cardoso A/onso
TRANSPORTE E TURISMO

CARIOCA "TRANSCAR" S/A
17M1

GRÊMIO RECREATIVO
AMERICANO

ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
Na conformidade do i-apitu-

lo 8 da Assembléia Geral do Es-
tatulo em vigor, s_o convocados
associados da agremiaçSo, para,em Assembléia Geral Ordinária
a realizar-se em sua sede so*'ciai. á Rua Teixeira rio Azeve*
do n.» 69, Engenho de Dentro,no dia ,*! de abril de 1961. is Slhoras, em Ia. convocaçSo, ouás 21,-0 horas, em 2a. convo-
caçSn, com qualquer número,
para .Icliherarem a seguinte or-
dem dn dia:
a) — Prestação dc contas da

atual junta governativa.b) — Revogado ria reforma de
estatuto.

c) — EleiçSo dc Diretoria Ad-
ministrallva 'e 

Conselho
Deliberativo.

Orlondo Beicrra du Silwj
Presidente Junta Governativa

69647

USABROL (Impor-
lações) S. A.
ASSEMBLÉIA GERAL

ORDINARJA
CONVOCAÇÃO (PRIMEIRA)

Sáo convidados os senhores
acionistas da firma USABROL
(Importações) S/A, a se reuni-
rem em Assembléia Geral Ordi*
nária no dia 29 de abril de
1964, ás 10 horas, em sua sede
social, á Rua Bispo de Lacer-
da n." 67, a fim de deliberarem
sftbre:

1.") Relatório da Diretoria,
Parecer do Conselho Fis-
cal, Balanço Geral e Con-
ta de Lucros e Perdas
referente ao exercido so-
ciai encerrado em 31 de
dezembro de 1963.

2.') EleiçSo do Conselho Fis-
cal.

3.") Modificação na Diretoria.
4.*) Assuntos Gerais e Admi-

nistrativos.
Acham-se á disposição dns

senhores acionistas os documen-
tos a que se refere o artigo n.'
99 do Decreto-Lei n." 2.627 de
26 de setembro de 1940.

USABROL (Importações) S/A
Mnurfcin dos Santos Eríhfll

Rin de Janeiro, 24 de março
de 1964.

Companhia de Habita-
ção Popular do Estado

da Guanabara
- COHAB -
AVISO

Acham-se á disposição dos se-
nhores acionistas, na sede so-
ciai, na Avenida Marechal Cá*
mara, 350 — 10," andar, nesta
cidade. o.« documentos rie quetrata o art. 99 do Decreto-Lel
n." 2.627, de 26 de setembro de
1940.

Rio de Janeiro, 21 de março
de 1964.

P/DIRETORIA
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Títulos e Ações 94

Fiscal do
IAPI na
Fronteira

Com o despacho do presidia
(c da Republica "Autorizo", M
rnlocndo li disposição da SU*
perintendênci,- do Plano dc V»-
lorizaçüo Econômica na Reglto
Fronteira Sudoeste do Pais,
sem prejuízo do seus venci*
mentos e demans vantagens o
sr. Walter Ryff, (iscai do In»
tituto de Aposentadoria e Pen-
soes dos Comcrclilrios.

clubedetírò
guanabara

Assembléia Geral
Ordinária

São convidados os se-
nhores sócios proprietá-
rins a sc reunirem em
Assembléia Geral Ordi-
nária, no dia 4 de abril,
às 12 horas, na sede ao-
ciai à Estrada de Jaca-
repaguá, n.° 3.735, para
proceder à eleição dos
membros do Conselho
Deliberativo com manda»
to de 2 anos e das va-
gas dos de 4 anos de
mandato.

Dc acordo com o pa-
rágrafo único do art. 24
dos Estatutos, se após o
transcurso de uma hora
não for conseguido quo-
rum, a Assembléia fun-
cionará com qualquer
número.
Rio dc Janeiro, 24 da
março dc 19(54. — Os-
car G. SanfAnna. Pre-
sidente. 787$

Indústria de Artefatos
de Borracha Ribeiro

Sanches S/A. »

Panorama Palace Hotel 1
VENDO COTA (15 dias) rie i

2.000.000,00 por 1.200.000,00 |
Tel. 47-8026 — Depois das 14h.

28253 94 :

ASSEMBLÉIA GERA..
ORDINÁRIA

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
SSo convidados os senhorMacionistas da firma Indústriade Arte/atos do Borracha Ribei-ro Sanches s/A a se reunirem,em Assembl.la Geral Ordiná-ria, nn dia 29 de abril de 1961,cm sua sede social, na RuaTeixeira Ribeiro 590, nesta Cl*dade, a fim rie deliberarem si-bre:

— Relatório da Diretoria,
Parecer rio Conselho Fis-
cal, Balanço Geral e con*
ta dc Lucros e Perdas
referente ao exercício so-
ciai encerrado em 31 de
dezembro de 1963:

— Eleição da Diretoria e
membros do Conselho
Fiscal para o exercício
de 1964, assim como lixa*
ção dos respectivos ho«-
Horários;

— Assunlos Gerais e Adml-
nistrativos.

Acham-se à disposição dos
senhores acionistas os documen*
tos a que se refere o art. so doDecreto-Lei n." 2.627, dc 26 dl
setembro de 1940.

Rio rie Janeiro, 21 de março
de 1964.

Geraldo Ribeiro SanchM
Dir. Superintendente

178»

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
nn dia 21) de abril de 1902. á)10 horas em sua sede social, àAv. Mem de Sá n.» 117, a fim
de deliberarem sóbre:

li») Relatório ri.. Diretoria,
Parecer rio Conselho Fil-
cal. Balanço Geral t
Conta rie Lucros e Per-
das referente ao exerci*
cio social encerrado era
31 de dezembro de 1963.2.») Eleição do Conselho Fls-
cal.

3.») Assuntos Gerais e Adml-
nistrativi».

Acham-se à disposição dos •••nhores acionistas os documentos
a que se refere o artigo n.o 911dn Decreto-Lel n." 2.627 de 26de setembro de 1040.

Rio de Janeiro, 24 de marcode 1964.
Alfredo dos Santos Pacheco

HOTEL BRAGANÇA S/A
178.10
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AGRAVA-SE MOTIM DOS MARINHEIROS
Passamos, a seguir, u relutar, de

hora a hora, os acontecimentos politi-
co-militnres do din dc ontem:

7h — A Marinha dc Guerra já
estava dc prontidão o pedia, urgente-
mente, a apresentação dc todo o seu
pessoal. O I Exército anunciava o rc-
gime de prontidão, determinando me-
didas do segurança para manter a
ordem. O almirante Cândido da Cos-
ta Aragão, comancinnto-geral do Cor-
po de Fuzileiros Navais, chega à sedo

do Sindicato dos Metalúrgicos, à Rua
Ana Néri, c entra cm contato com os
dirigentes da Associação do Cabos, Ma-
rinheiros e Fuzileiros Navais do Bra-
sil. Pede que encerrem a assembléia
c acatem as ordens do ministro Silvio
Mota, para o que se propõe como me-
dindor. Alegando que os marinheiros
não deveriam marchar a pé em dirc-
ção ao Ministério, promete enviar
condução c voltar, dentro dc meia-
hora, com uma solução.

— 7h30m — Uma tropa lalúrglcos. Presentes o alml-
reforçada do Corpo dc Fu- ran*e Alolsio Galvão Antu-

depois, o almirante Antunes
:, -- ¦ --¦¦•¦" *¦•••"- se retira e o comandante Sa-

zlieiros Navais, em viaturas uc Sabóla^í rSwníK b°'a P?SSa^ ""PÇ-v.sionar a
, , , . que oaooia, do Gabinete do operação. O almirante Ar«.especiais, desembarca de- ministro. A tropa se dispõe guo continua sendo esperado

.'ronte do Sindicato dos Mc- cm Pos'Çao dc possível in- pelos marinheiros e íuzí-gresso no sindicato. Logo leiros.

Viv118

8h —¦ A assembléia per-
mánentc, instalada ns 21h de
quarta-feira, sofre ligeira In-
terrupção para que os ma-rinheiros c fuzileiros has-
teiem os pavilhões Nacional,
da associação c do sindica-
to, em meio a salvas dc pai-mas e vivas ao Brasil,8hl0m — O comandun-
te Henrique Sabóia mantém
um contato pessoal com o
^residente José Anselmo, da
.-.ssociação, o pretende dc-

— 10h30m — o almirante
Cândido Aragão, após soli-
citar demissão do Comando
Geral do Corpo de Fuzilei-
ros Navais, deixa o Quartel-
General, rumando para sua
residência, cm Copacabana.
Convidado para assumir o
posto, o almirante Washing-
ton Frazão Braga, coman-
dante da guarnição do Quar-
tel Central dos Fuzileiros
Navais, declina do convite e
é exonerado do seu posto.
O convite é feito, então, ao
almirante Luiz Felipe Sinay,

—»Uh30m — É anunciada
u demissão do almirante
Aragão, o que provoca vaias
ao ministro Silvio Mota.— O ministro da Marinha
solicita ao diretor do Lóidc
almirante Goiano, a cessão
de um navio para alojar os
marinheiros que tie encontra-
vam na Associação, a fim de
dar cumprimento ã pena dis-
ciplinar.

—- 12h30m — Passa pelaRua Ana Néri um jipe du
Policia do Exército, com o
coronel Domingos Ventura.
Imediatamente, seis viaturas
da#PE tomam posição. O
Exército passa a policiar o
local, recebido com aplausos
pelos marinheiros e fuzilei-
ros.

16h — Chega, bem mu*
nlciado e disposto a tudo, o
Batalhão Riflchuelo, do Cor-
po de Fuzileiros Navais, sob
o comando, do capitão-cle-
fragata Hílio Migueles Leão.
Desembarca e toma policio,
sendo distribuído gás lacri-
mejante aos praças de um
pelotão. Os seis tanque? to-
mam nota posição, em Bon-
fica, enquanto a PE também
ae desloca, permanecendo,
apenas, um pelotão.16h05m — Chega uma

— 15h — Um delegado do
SAPS comunica que, aten-
dendo à solicitação dos ma-
rinheiros, encomenda cerca
de duas mil refeições,
cujo ingresso no prédio não
era permitido pelas autori-
dades. Disse que mandaria
distribui-las nos morros da
cidade. Antes, durante a
madrugada, correra uma lis-
ta para as despesas do dia,
em que foram arrecadados
CrS 200 mil. O almirante
Luiz Slnay e o comandante
Paulo Pragana ingressam no
Sindicato, onde permanecem
por alguns momentos. Nao

17h30m — O ministro
Amauri Silva, do Trabalho,
chega ao Largo .do Pedro-

guino, em companhia dos

srs. Dante Pelacani c Osval-
do Pacheco, e é impedido de
Ingressar na Rua Ana Neri,
mesmo após se identificar.
Espera durante 25 minutos
e depois se retira.

_ *8h — O almirante Si-
nay recebe ordens para re-
tirar a tropa. Visivelmente
irritado, é acalmado por vá-
rios oficiais. Anuncia que,
também, vai renunciar. .

19h30m — Anuncia-se a
chegada do presidente Goulart
para as 23h, bem como uma
reunião ministerial logo após.
Chega ao Laranjeiras o minis-
tro Nel Galvão. E' redobrada
a. guarda do Palácio, sendo
evacuada a entrada. O ai mi-
rante Paulo Mário da Cunha
Rodrigues é o mais cotado
para substituir o ministro Sil-

movc-lo. Não consegue, ale-
gando o marinheiro que cs-tavam com o povo e sòmen-tc abandonariam o sindicato,
depois dc atendidas suas rei-
vindicações.9h50m — Tropas do 1.»Batalhão dc Polícia do Exér-
cito, sob o comando do co-
roncl Domingos Ventura Pin-
to Júnior, desembarcam na
Rua Ana Néri, estabeleccn-
do, de imediato, um "siste-
ma de segurança", isolando
a sede do sindicato. Cinco

Demissão

comandante do Núcleo da
Divisão dc Fuzileiros Na-
vais, que aceita.llhOãm — Um espeta-
culo emociona a todos quese encontram em frente ao
Sindicato. Novamente inter-
rompida a assembléia, os
marinheiros postam-se à
frente do prédio, cantam os
Hinos Nacional e da Ban-
deira e dão vivas ao Brasil.
Muitos empolgam-se e, sob
uma salva de palmas, atiram
seus gorros e golas do uni-
forme para o alto e para a
rua. Um cabo fuzileiro da

Palmas
13h — Chegam seis tan-

quês pesados do Regimento
dc Reconhecimento Mccani-
zado e ocupam o Largo do
Pedregulho. Instantes de-
pois, o gabinete do ministro
da Guerra comunica, cm no-
ta oficial, que "as autorida-
des estão atentas ao proble-
ma, que, no momento, está
restrito à alçada do Ministé-
rio da Marinha".

14h — O presidenteJosé Anselmo e diretores da
Associação, bem como diri-
gentes sindicais, distribuem
uma proclamação.15h — O almirante Luiz
Felipe Sinay se reúne com
dois comandantes fuzileiros
numa sala de aula da Escola
Uruguai, nerto do Sindicato.15h30m — O marechal

Gás
caravana da Liga Feminina
da Guanabara acompanhada
por esposas de marinheiros
e fuzileiros. Informam ao
coronel Ventura que trazem
uma mensagem de solidarie-
dade. São impedidas, inicial-
mente, de ingressar no pré-
tlio, mas, logo depois, rece-
bem permissão para isso.
Sob aplausos lêem unia pro-
clamação às mulheres e ao
povo da GB.—¦ 16h20m — Em carro
oficial, chegam ao Sindica*
to os coronéis Pinto Guedes,
da Casa Militar da Presi-

Renúncia

conseguem falar com os di*
rigentes da Associação, que
conferenciavam com os co-
ronéis já mencionados. Ao
mesmo tempo, o sr. Darci
Ribeiro reúne-se com o mi-
nistro Abelardo Jurema e
com o m a j o r-brigadeiro
Francisco Teixeira, coman-
dante da 3a. Zona Aérea,
no Palácio das Laranjeiras,
para informar o presidenteda República, em São Bor-
ja, da situação.

Chega ao Palácio o almi-
rante Aluizio Antunes, dn
Gabinete do ministro, paraentregar o pedido de exo-
iteração do ministro Sílvio
Mota. O chefe da Casa Ci-

Barracão

vio Mota, secundado pelos ai-
mirantes Suzano e Goiano.
Continuam chegando mari-
nheiros ao Sindicato.

20h50m — O ministro
Silvio Mota chega, acompa-
nhado de oficiais, ao Palácio
das Laranjeiras. O Almlran-
tado está reunido, ausentes cs
almirantes, Sinay, Aragão e
Washington Braga.

22h40m — A Rádio May-
link Veiga, após lançar um
manifesto, passa a irradiar sò-
mente músicas. O ministro da
Marinha determina a prisão
disciplinar de dez dias para o
almirante Aragão, por ter
abandonado o Comando, sem.
comparecer ao Ministério. O
almirante Aragão encontra-se
desaparecido. Os almirantes
ameaçam renunciar a seus
postos, caso o ministro seja
substituído. O chefe da Casa
Civil telefona ao Almirante
Silvio Mota, convidando-o pa»

carros de combate do Regi-mento de Reconhecimento
Mecanizado chegam, logo a
seguir, tomando posição no
Largo do Pedregulho, nas
proximidades do Palácio dos
Metalúrgicos. A sede do
sindicato é inteiramente cer-
cada, não sendo permitida asalda ou entrada dc ninguém.
De um depósito de bananas,
próximo ao sindicato, as au-
toridades mantém contacotelefônico com seus supe-
riores.

tropa enviada ao local diri-
ge-se à entrada do Sindica-
to, deposita o capacete, cin-
to e guarnição e metralha-
dora no chão c ingressa no
Sindicato. É bastante ova-
cionado e, a seguir, imitado
por, aproximadamente, 30
companheiros, também mui-
to aplaudidos. Os fuzileiros
que não aderiram são afãs-
tados do local. Alguns cho-
ram. O comandante Sabóia
determina o recolhimento do
armamento a um ônibus da
Marinha estacionado nas
proximidades.

Osvino Alves chega ao local,
em companhia dos deputados
Max da Costa Santos e Fer-
ro Costa. Permanece no car-
ro, enquanto os parlamen-lares ingressam no Sindica-
lo. Ouvido pela reportagem,
o presidente da Petrobrás
diz que está apenas de pas*
sagem pelo local. O minis»
tro da Justiça, por sua vez,
após conferência mantida
com os generais Armando de
Moraes Âncora, Genaro
Bontempo e Milton Barbo-
sa Guimarães e com o sr.
Darci Ribeiro, no Ministério
da Guerra, afirma à repnr-
tagem que "o Governo está
ultimando as providências
para que cessem essas ocor-
rências e, dentro de uma ho*
ra, tudo estará resolvido".

dência da República, e Ciro
Labarthe, do Gabinete do
ministro da Guerra. Anun*
ciados seus nomes no audi*
tório, sâo ovacionados. En*
caminham-se ao gabinete do
presidente do Sindicato, on*
dc se encontrava o mari*
nheiro José Anselmo, jun*tamente com outros direto*
res da Associação e os pre*sidentes dos Sindicatos dos
Aeronautas e dos Arruma*
dores. Inicia-se uma reunião
que vai durar duas horas e
meia, a portas fechadas, da
qual nada transpira.

vil maior autoridade gover*namental no Palácio, não
aceita o pedido, por ter
sido transmitido verbalmen-
te.— 17h20m — O almirante
José Luiz de Araújo Goia-
no, diretor do Lóide, chega
ao Palácio das Laranjeiras,
afirmando desconhecer ope*
dido de sua prisão por par*te do ministro. Sustentando
que só sairá do Laranjeiras
após conversar com o pre*sidente da República, diz
que "se o presidente Gou-
lart não tomar atitude enér*
Rica, a situação que através-
samos poderá se agravar, to-
mando grandes proporções."

ra a reunião ministerial que
se seguirá ao desembarque, no
Rio, do presidente João Gou-
lart.

A reportagem apurou que o
cíicio reservado do general
Castelo Branco, chefe do Es-
tadc-Maior do Exército, aos
cficiais-generals seus subordi-
nados, recomendava que se
mantivessem fiéis aos princi-
pios legais, dizendo-se certo,
segundo promessa do general
Jair Dantas, de que o Exér-
cito se manteria fora das com-
petições políticas e que o com-
pareclmento do ministro da
Guerra ao comíc.lo-do-ultimo
dia—13"~hãb significava apoio
às reivindicações defendidas
por alguns oradores da mani-
festação. Constatamos, ainda,
durante todo o dia de ontem,
que um helicóptero da Mari-
nha e um avião de cór ama-
rela sobrevoavam o Sindicato ,
dos Metalúrgicos.

A rebelião em cinco tempos
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Vitrina

E tii que o viu do Templo se rasgou em duas

parles de alto a baixo, o terra tremeu, partiram*
Se as pedras, abriram-se as sepulturas c muitos
corpos de Santos, que tinham adormecido no
Senhor, ressuscitaram.

E perto da hora nono, exclamou Jesus em
alta voi: "Eli, Eli lamma sabacthani?" (Meu
Deus, Meu Deus, por que me abandonaste?)

E o centurião e os que estavam com êle de
guarda a Jesus, --rendo o terremoto e as coisas
que aconteciam, tiveram grande medo, e diziam:
"Na verdade iste homem era o Filho de Deus."

E, pela tarde, veio um homem rico de Arima-
teia, chamado José, que também era discípulo de
Jesus. Este foi ter com Pilotos e pediu-lhe o cor-

po de Jesus.

Antes porém que isto sucedesse muitas coi-

sas aconteceram. Já no Calvário, na cruz, final

de um martírio, Deus feito Homem falou. Suas

primeiras palavras foram de amor.
"Mãe eis aqui teu filho", disse a Maria mos-

trando João. Depois disse a João: "Filho eis aqui
tua mãe."

A terceiro vez que Cristo falou foi porá

perdoar: 
"Hoje mesmo estarás comigo no reino

dos céus." Os homens haviam condenado o la-

drão, mos Deus obsolveu-o. A justiça dos homens

nem sempre é a divina.
A quarto vez, o ser humano foto: "Tenho

sede". Um homem, não um Deus, que padece.
A quinta vez, novamente o homem:" Senhor,

Senhor, por que me abandonaste?" Um apelo

ao Pai. Não uma censura. Apelo dc final dc re-

sistência humana.
A sexta vez, foi o perdão para toda a huma-

nidade: "Pai, 
perdoai-os porque não sabem o que

fazem".
A sétima e último vez. "Tudo está consu-

modo." Consumado não só o sacrifício do mo*
mento, mas a missão dada pelo Pai.

"E, Deus féz-se Homem c habitou entre nós."

Crescem fortunas
Os membros do Ciu-

be dos milionários da
Grã-Bretanha aumenta-
ram de 87, em 1962, pa-
ra 92 no ano passado. E
isto não é nada; um dos
dirigentes do tesouro
informou que mais de
90 pessoas declararam
possuir uma renda su-
perior a 100.000 libras
anuais, isto é, cerca de
300.000 dólares, ou se-
ja, mais de um milhão
de cruzeiros por dia.

Morre nm poeta
O poeta e novelista

em língua catalã Ra-
mon Surinyac, faleceu
em Barcelona, aos 82
anos de idade. Seu pri-
meiro livro de poemas

data de 1901. Dai em
diante, o escritor dedi-
cou-se a novelas, arti-
gos, teatro e poesia.

Mar sob Moscou

Os peritos soviéticos
identificaram a presen-
ça de um mar subter-
râneo sob a cidade de
Moscou, situado a 1.500
metros de profundida-
de. A temperatura da
água é de 75 graus
centígrados.

Réu culpado
Foi condenado a cin-

co anos de prisão e per-
da de direitos do exer-
cicio da profissão, o
médico Gerald Savoy,
implicado na morte da
excêntrica milionária
Winnie Kendall Birdy.
Savoy era médico par-

A chave do mais exclusivo...
TERESÓPOLIS

GOLF
CLUBOuadias esportivas

de Iodos os qèneio
Balneário e
duas noiras piscina

OPORTUNIDADE RESTRITA
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ticular da senhora, e
cobrava para atendê-la
1.500 dólares mensais.
Logo após a morte da
milionária, desaparece-
ram jóias e outros ob-
jetos no valor de
570.000 dólares. Além
de o Júri formular do-
ze acusações contra o
médico assistente, in-
cluiu a de assassinato.

Tremor em Lisboa
Outro tremor de ter-

ra foi percebido ontem
em Lisboa, Porto e
Coimbra, durante cinco
a sete minutos. O ob-
servatório local cal-
culou que o epicentro
do sismo esteja situado
no Atlântico a 140 qui-
lômetros ao sul. Êste
fenômeno tem-se repe-
tido com freqüência
em Portugal, lembran-
do, com certo temor, o
terremoto que destruiu
completamente a Capi-
tal, em 1.° de novem-
bro de 1755, o mais
violento da história des-
de a queda do Império
Romano. ,

Contrabando
Um jornal mexicano

anunciou que um con-

Nio «cl bem por que ra-
:ão. nesse nosso Brasil onde
se traduz tudo, desde o que
é bom, muito bom, como
Dnrrft ot/ Fatilkncr. até o
ot/o c medíocre, muilo me*
díocre, como Tcnncssce Wil*
IlaiIU ou Françoisc Sniian.
ninguém iluda voltou os
seus olhos de tradutor pnra
n obra do romnuclsfa fran-
cès Jean Lartcguy. li colso
mais do que Inexplicável.1 è
imperdoável.

Certo, existem traduções
nortuauisas (da Livraria
Bcrtrand) correndo o mer-
cado. Mns, ns riue conheço
fdc "Os Centi/riõcs" c de "Os
Prctorianos") são bastante
fracas, chocantes nara a nos-
sa "língua brasileira", já que
aos dois por três «urgem ex-
pressões como "estar às fin*
tns" ou palavras como "mlú*
dos" (por "crianças"), etc
Na verdade, confesso, "es-
roti-me às finlas" que seja
bom "português" trndurir o
Jo m'cn fiche ou o jc m'en
fous dos franceses por êsse"monstrengo" que, natural*
mente não figura no in/indá*
«ei verbete "estar" dc Do-
mlugos Vieira, nem aparece
entre as "graças" e "galas"
do livro dc Laudclino Frei-
re. Mas. o que sinto, o que
me choca, è ler romances de
tão grande inferisse e rnlor
escorregando cm tantas "tin-
tas" imiteis...

Há, pordm, pior. Em "Os
Prctorianos" (sc não me en-
gano>, certa senhora, numa
mani/estação pública tumul-
tuada, desmaia e ê retirada
do local por dois guardas,
tsso nos conta Jean Larté-
gui/, autor do romance. Mas
eis que o tradutor nos di;
que a senhora, no tumulto,"desaparece" e. no incsnío
instante, vémo-la carregada
nos braços dos guardas. Uu-
sionismo? lVão. apenas isso:
o verbo pronominal francês
s'nvanoulr tem vários sen-
tidos. Tão bem significa des-
matar, quanto, por extensão,
desaparecer, eclipsar-se. des-
vauecer-se. Na pressa da
consulta ao dicionário (c
provável que a isso tenha si-
do obrigado o tradutor...). não
quis êle ficar com o sentido
literal, -Atirou-se ao exten-
sivo... e o resultado foi o
que. se riu: nm curioso passe
de mágica, dois guardas car-
regando o corpo de uma "dc-
sapareciáa"...

Por essas • por êutras ra-
zòcs 6 que reclamamos «ma
tradução cm nossa língua
dos Urros de harttguy. A
portuguesa è falha e nreju*
dica bastante a emoção da
leitura. Ora, quem conhece
a "malária" dos romances de
Jean Larlfgu.i sabe que ís*
«es "choques" emocional!
podem ser de crlraorriiná*
rin importância. Em livro*
que "correm", que "roam",
como tssrs romances (mais
de ação do que. dc scntimcn*>
tos), golpes assim, paradas
involuntárias c desagrada**
veis. são como oue duchas
frias na sensibilidade, no
sempre crescendo da emo«
ção. Evidentemente, não in*
validam o impacto oeraf,
mas retardam a "adesão'' e
perturbam a continuidade Í8
emoção.

Sem dúvida, melhor sorte
mereclo Jcnu Lnrfcguu a»
ser frndutldo poro a língua
riartuguêsa. Sua figura in»
vulgnr. seus extraordinários
dotes dc narrador, sua rara
sensibilidade para tudo o que
toca a nafure:n humana, sua
coragem intelectual, sua lú«
cida noção da grandera de
homens que não suportam
os nviltamentos das peque*
nns traições c dos cambaia'
chos políticos ou sentimen*
tais — todas essas caracte»
rislicas oue tanto o anro.ri-
viam. por um lado, do Ernest
Vou Sntomon de Les Rénrou**
vós ("Die Geachteten") e,
por outro, do -Andrd MalrauX
dc La Condition Humaine —
fazem de Jean Lartémiy um
autor que erigia melhor tram
tamento por parte de Edito-
ra tão conceituada como a
liertrand, dc Lisboa.

Seja como fôr. c preciso
ler Jean Lartcguy para com»
preender bem as razões pro»
/undas do desastre francês
uo mundo colonialista do
pós-guerra. E. já oue o nos*
so momento econômico nâo
comporta mais. normalmen*
te. a aquisição, em língua
origino!, de romances como
Les Mcrcenaircs. Les Cen-
turions e Les Prétoriens, não
nos deixemos deter pela qua»
lidade duvidosa das tradw
ções da Bertrand. Façamos 9
pequeno sacrifício de supor»
tá-las — e compensação sen-
do grande — enquanto nfio
tivermos boas traduções bra-
sileiras.

Negócio de amigo

trabando de jóias, entre
Cuba e os EUA, através
da mala diplomática
mexicana, está para ser
descoberto. Os funcio-
nários da Embaixada
em Havana parece uti-
lizarem as malas para
tirar do país jóias de
anticastristas, cobrando
comissões que oscilam
entre dez a vinte por
cento. Esta negociata
já está avaliada em
muitos milhões de pe-
sos.

Mulheres no ar

As mulheres resolve-
ram tomar conta dos
céus, depois de varre-
rem a casa. Valentina
foi à estratosfera, e
duas aviadorãs resolve-
ram dar a volta ao mun-
do, partindo de pontos
opostos. Ambas são
americanas e estão pré-
sas pelo mau tempo em
aeroportos diferentes.
Joan Smith está nas
Bermudas e Jerri Mock
nos Açores. O mais in?*-

Jeressante-é que uma
resolveu não tomar co*
nhecimento da viagem
da outra. O toque femi*
nino de duas aventuras
ousadas.

—Mais um cigarrinho?
Cada vez.que Você acende um cigarro e oferece outro ao seu amigo, Você gasta
10 cruzeiros,., exatamente o preço atual da sua passagem de trem!

• Você paga para ser bem servido. É claro. No entanto, funcionando em regime de-

ficitário, a sua ferrovia não pode fazer milagres. Enquanto cada passageiro custa

60 cruzeiros, a receita é de IO cruzeiros por pessoa transportada.

De amigo para amigo, só vemos uma saída:

VAMOS "RACHAR"A DESPESA!
RÊDE FERROVIÁRIA FEDERAL *S.A«
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Era Uma Vez...
AUGUSTO MEYER

J^Aff. flue atinar • desatinar
é átte, andar » deeandtr,

no senho do tampo? O autor
va! levando u personagtns da
capitulo em capitulo, d* epl-
Mdk> em episódio, • no fim
du contas, a história passou
i- acabou, mu, enquanto «Ia
náo pana e acaba, a autor
quer dar a «-tender que é o
Deus abicóndltn t só élt nào
\aella, no meio de tanta in»*.
S-riptt, éle só • mais nln-
guém governa o espetáculo e
rin muda.

Cseondldo nts entrelinhas,
* como m dissesse aos leito-
rei fascinados, num eoehieho
clarivldtnte: Vocês titáo ven-
Ce? As eousas todts vio pas-
tando e nio duram um piscar
de olhos — só eu A que nio
mudo, Justamente para poder
mostrar que ela» entáo mu-
dando a cada Instante. Estou
fora e acima do tempo, nio
respeito as contingências, dou
.altos em qualquer direçáo,
passado, futuro, ou futuro-
pastado ihtemporal... Nio hi
tegrêdo para mim qut nio
seja indiscreto e confesso. Po-
deroso adivinho de todas as
«usas, superior ao destino e
ao acaso, desvendando almas
t enredando e desenleando in-

* trigas, Ji sei como seri a últi-
ma linha do romance, ao tra-
car a primeira...:

O mais engraçado i que noa
deixamos envolver pela sua
lábia — pela tua técnica —
r aceitamos de mio beijada a
..multçáo de uma divina da-
nvidêneia. -Quem nlo quer
que o enganem um pouco,
neste sonho entre dois sonot?
Quem nio quer viver virtual-
mente outras vidas? A venta-
de de crer govgrna éste mun-

do t garante a continuidade
das IIusóm feeundu. I de
qualquer modo, quanto ao
mercado da tteçio literária,
há soIuçóm acomodadas ao
tóite de todos na arte do ro-
trance, que multo de indús-
trla, a contar da hegemonia
bunutM, pretende aer um
eapelho a passear numa entra-
da larva, Isto A, uma fiel con-
aoninela entre realidade se-
ciai e mtlllMçio dessa reali-
dade. Ciências e técnicas, pil-
cologla e sociologia, tudo cabe
no ateo de confusões dai mil
e uma noites modernu, e é
de st ver eom qut dtveçio «
gravidade atacamos a leitura
dot romances caudalotet que
nos custam ca olhos da cara
nos dou sentidos, ao menos
para verificar como foi que •
grande romancista conseguiu
transformar em lleçáo a au-
mt dts sumas do nosso tempo.

Bu por mim confesso: ia
•éses, ao sair da leitura do
uma dessas engenhoau fábri-
eas romaneseu, em que todos
ot postulados lógicos e eattgo-
riais se anulam e confundem.'
angustiado de uma nostalgia
da simplicidade, costumo ro-
ecrrer i fábula pura. ao notl-
eiario dos Jornais, ao romance
ingênuo e sentimentallo, ao
canto de fadas e ao mito pa.rido fretquinho du entranhu
de Humanitas. Diante da ver-
tigem de tanta* mudança» eda aceleração do ritmo do
maturidade e declínio das ge-rações, dt ves em quando mo
entrego a uma cura de retar-
demento e Imobilidade.

Descobri, por exemplo, que
multo mais lógica, para es re-
cismes da fantasia romanesca,
é a soluçio do sono de cem
auoi, que todo* eonhtcemoa

da Infância. Na Rela Aitor.
metida ae Rosque, durante
cem ano* tudo pára no tem-
po, tal como tt aehava tm
determinado momento, c fica
à ttpera do Príncipe t do mu
beijo criador.

No Instante predio em que
a Prinettlnha sentiu a agu-
lha dt um fuso a plear-lht o
dtdo — lembram-»*? — ador-
mecau t eom ela toda a corto
adormeceu. Explicam ca tr-
irioe Orlmm qut até os cava-
lei adormeceram na cavalai..
ca, es ciei no canil, ai pom-
bas no pombal, u moscas na
parede; a o fogo, qut ardia
claro t palpitava alegre na la-
reira. deitou-te com sono; t •
aviado, qut cttava chiando
em cima do foto, parou de
chiar; e o cozinheiro, qut na-
quele relance ia puxar pelos
cabelos o ajudante dormlnho-
co, ficou de mios paradu no
ar e ferrou no tono. Deitou-
te o vento, explicam ainda oe
Irmtos Orlmm. t nlo tt mt-
ala uma folha nu altu irvo.
ns do parque.

Adormeciam todos para um
tono «le cem anos, enquanto
crescia em volta do castelo
uma áspera telva dt tspinhtl-
res entrelaçados.

Ainda me lembro multo
bem da primeira Impressão
que me ficou da linda hlstó-
ria, no ttmpo em qut a ttbe-
dorla me vinha coada peloi
eontot de fadas: um deslum-
bramento. Vintt anos? Ctm
tnos? Pouco importava a con-
ta. Lá dentro do castelo tudo
ctntlnuava intacto, preservado
t intocável, no rolar do tempo
que nio perdoa.

A Princesinha dormia, à
espera do Príncipe. Nio rtl-
oava m «utelo «canudo um

tliénclo dt mortt; lenllt-st
em tudo apenas um compasso
dt eiptra, o leve respiro das
ermas adormecidas. E a fã-
lha vtrdt t Imóvel na ponta
do mu ramo parado, sonhava
eom o primeiro tremor ntr-
»l*0...

M multo mali tarde verlfl-
quel a profunda realidade do
eonto de lida». A Bela Ador-
mreida no Bosqut tra a pró-
pila imagem da poesia dts
eotiMs, guardada num poema,
numa palavra, num tudo e
ntda, qut multu vezes m
crulta e nunca te tntrtga fa-
«'mente. Vive da tua vida
virtual, à taptra do beijo cria-
dor, o em cada um de nót
porte etttr tm germt o Prin»
cipe da história...

Mu ainda em tempo mt
arrependo e deixo no ar, em
tuipensáo reticente, estas con-
ciiisóei eterlta* com a mio
pesada de um ruminante filo-
tcfleo. Aí está um bom exem-
pio da nossa lamentável pro.
peiisio para extrair de tudo
uma timbologia ou a llçio pro*
«eltota dei fatos. Desaprende*
mos a aceitar a gratuidade da
inventiva, a alegria de contar
e ouvir o "era uma vez" tem
maiores Intenções. E por fór-
ça tentamos rer no romance
uma eipéde dt rimo espúrio
da wciologli. da critica social
eu cultural, da psicologia, de
nio tel quantas eouau embru*
lhadu e eonfuut.

Aprende a ver, leitor vicia-
do e pedante, que há também
a sut lógiea no absurdo de um
eonto dt fadas: "Adormeciam
todos para um sono de cem
anos, enquanto crescia em
volta do castelo uma áspera
telva de «pinheiros entrela-
çadoi.ii".

feio Pmet, mirei» —

QiMs edições d» um livre, •«•" 
criiiva», com pequeno intar*

vila, »»rv»m, pela analii* da tu*
r»p»rcuii»n, qu».* para um l».
vanumrnta dt tltuaçlt literárit
brillleirt, O livra « "Man* d*
rada rnita". de Moacir C, Lep*»,
eri em irgund» »diçin, Encnn*
•ra éle. atnra, um acervo crlUrq
«te grande impnri.nri» para qual.
quer indtgaçáo d* ecu valor,

Ex*marlnh»lrn nu» rantava, d».
taiavlariament», a experiénna d*
Marinha, n rnmanritt» lurprern.
deu i"«n pela rvldrntr r «xtranr»
rimaria (orca fie riu» era dotado.
Qualquer rtltrlcle rilininuU, da
Imediato, pnr aquela palpitar**»,
aquela vida verdadeira qur n au.
tor fatia rnrrrr rm «uai patinai,
Al,'ir riiiin, a nngmalldadr do
aaiunln, raramtnl» sequer vialiim.
hradn em nona literatura mar!»
tim» — n barco moderno, de tuer.

ra, explodindo em profundo Atlin.
tiro — prendia pulo imintadn tt.
inatiro e também pela aiiatnclt
dr obra nn máximo aemelhaiit»,
O trupo da horner.«. Iiolado» nat
balsa» para acua triliunaia intr.
riores, figurava »m severa aniúi.
tia. A recorrência entrelaçada «n»
tre o» lempo» pretérito e preaen.
le, conforme resultou Wilson
Martin», rnniuml» uma vlvacida»
dr relevante. Era o que havia,
principalmente, em "Maria de
cada Porto", uma ealemem de
vida vivida, experimentada,

Aparecia txatamentt num» ha*
ra rm que noitoi ficclnniitat,
maia ou menoi eamadoi da fixa-
<in naturaliata, buteavam força»
dr sobrevivência para n gên*ro,
nn rxaséro formal, r.» arteiana-
to, dentro daquela linha onde
mal» ae obaerva a autor que n
tema. Era a faie Intensa da per-
»nn»lizaç*o dn ficclnniila, bem
dlitant* da dedicação Irrecorri-
vel an itiuntn. tpoca que ae pn-
d» bem definir, um tanto chapll-
nianamente, rm que ei tituloj
não tinham rclaçio com o texto.
Não Uri a ficção brauleira ehe-
sado a tanta ma» e indlacutivel
qur houve grande bon vontade.
Claro que n romance imponderi-
vel, entre noi, só cheiou depois
r através dr manifestações limi-
da». A tendência seral, enlretan-
tn, á época em que lurgiu "Maria
de cada Porto", era, tanto da cri*
tira quantn da ficçAn. a busca
fnrmaliitlca. a criação além dn
tema. o arteianatn em preiuizn
da flulncla, do fluxo continuo
que parece uma Niencialidade dn
romance. Em rápida alnteie, po*
diamoi dizer que íe criava o con.
fluo entr* a vida do romance e
a vida da obra literária, eomo
ae retornáiiemri», de modo im-
perfeito, ao debate entre cias-
sicismo e romantismo.

E»terilizava*ie o romance bra*
sileiro daquele lurto vivência! que
fora a característica dominante
durante largo tempo de nona li*
terstur*, desde oi primeiro! mar-
cos do romance nordeitino. O que
ante» 11 divisavt como objetivo

Um
Livro

e
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principal d* ficçin nacional -
a denuncia dr povoi r «itutrôr.s
mau admirável» quando mali pe.ruliarmenie definida» — modifica-
va-ie para um pretendida univer*
taliima, pela amplitude de adapta*
cão ou localí-açín dn elemento
dramático, que, rm aua grande
maioria, nio atingiria maii quen Ineolorido, o nuançado, o In-
cnncrcto.

Nlo podlamna ainda, rnmn nia
ponamoi talvet agora, dentro da
umverialiima Imprimir aquela
marca nacional d* uma altuaçio
dramática, eoncluslv» pera a in.
dependência, a autenticidade da
macio, a exemplo doa gregna nu
n-al» contempnráneamente de um
Dnitoie-vikl. Talvez que n uni-
venallima necessite de uma dn.
«agem nacional que A persfinali-
a», e caracterize. Para que o ar.
tinta pnna aer porta-voz, proda.
mador daquele "típico", eiboçado
pnr Lukác».

Na eain braiileirn. ae nin fir-
máramoi ainda ema marca na*
cional, nono unlveraalismo limi.
tava*ie à estrutura ou teqiier ao
instrumental verbal, quandn tite,
nn romanre, talvez aeja n ro-wi-M
ponderável, t verdade que a ten-
• ativa monitruosa de Guimarães
Rou tivera nesse instrumental n
elemento mal» eficiente para na-
cionalizar n univerialiimn. Ma» a
grande maioria umvcriallzava-ie
somente em linguagem, embora
a aiirmtclo pareta exceniva. t

que é»s* rnmanr». tuencialmen-
te rulturiliata, tinha m*e»nlime.i
rie expreiiia lemelhanie» a vá*
ria» literatura», ri* modn qur nin
enconlrávamni nlle nem a rx-
prrsilo nnna nem a nona te-
mátlc»,

Dal a natural euforia, n qua*
i* deiafógo, com o aparecimen-
tn de um raminciita d* grande
talento, que apreientava um livra
nêv* nt forma antiga, mu um
pedaço dc vida palpitante, ate
entie deiconhceid* — "Maria d*
rada Porto", d* Moiclr C. Lepe».
Era a hlitóri» rar* de caráter
náutico, tio poucas virei regis-
tada entre noi, c *6 atingindo
maiorci nivel» na romance de
Jorge Amido. Mai n mar motiva
de Moacir C. Lope» nin era n dn
Reconcavn, nem aua» klitòria»
eram para aer contadai na beira
do cai» da Bahia. O mar do eea-
reme de Quixadá *ra mar largo
• profundo, de imeniidin atlán-
tica, medeanda *ntr* continen-
tes. Ali qu< afundara, apòa ex-
ploiio, e eruzidor, deixando oi
•ohreviventei entreguei a frágeu
balsa».

Nesse romance, assim lançado
rnmn coisa nova, cedo ae fiz
pre»tlgin dn escritor e Raul Lima,
talvez o primeiro a apontar n
feitn, usando uma cxpreisio quecabia eomo uma luva àquele mo-
mento dc literatura brasileira,
adiantou que "Maria de cada
Porto" trt um "tttouro" ai tíc-

<an Era-n d» tltn, »v»|.»..,
p»l«imp«tnirrrii.m,| 'X*
titule t rn* vlvineti a,,,VJ5itanrii quii* lotaliianta a?.!**n pretensn UBlVr«illime7»2_
rindo-»*, rm grande «,„, '••*
iacolor formiiumo. **

Dupirtada a Itintlt dn m..ria Hteráris rara a livro „".Ztn. "Mana de rada p4f|B» .„,**
gUI *»U desuno e lUtidtmS-Vmau variada» aprtcItçAei L1eu, oinormttivi»t»».f(lslBr»
Rraill, negaram.lhe por,.- .,"*,_
vaçin. apontaram n inidílto .nr>» inndrnial. Tedn, .„„;•
mente, deittctr«m>lhe niliirij.
rnmn te houveiie reijmint»5?
trenir» de lazer ramancti c,„ae rada um d»le« nia «m,„.i-«»r » «ua prnprl» técnica v._malizar uma obra de erijclaM,
llngutgtmoutmtienlei.ioitt
mo que procurar disciplinara
artlitai em hnn» txttutam Staiefai medida». raemna|iM_*,

Aomrde tudn n rnm-ncefoi
tlniiounaeu deaiinn, lido Boi ti '
dn» em permanente Hladodti.
Oucin. Dava.nn» éle — «ti ,verdtdt — um vlmr wuo -,<!
já nna parecia um tento exlltiti« cnntatn indiscutível rnm Znarradnr n» boa tradição dataitador de história» Joi» tini JT
R4gn nu dn épico legendirte lm
ge Amado. Pnr lòbn ludo uíie ampín lirumn, lenn ri» *Z
Intlmt rtnonáncla d» r»c< r.
quelt intimidade «teánlci C
branda tempr* o "mar arada-*y.
Ctmóei, Qur 4»te m«r de M-itJ
C. Lopti, «úbltamen-», |nrolntJ
rava-i* 1 literatura bruilelr»M,
mo entidade anlmici. nirin-ped*
rn»o, guardandn em nu Mio IVda» a* lugotnes eipadili, (t|,ver mesmn rm «ua »imbn|-m
malernalltta apnntada na piltj,náli»e. Apena». literárlamente.elt
mrgia cnm um poder abiirve»,
te. integrai na conquiit». o» h»mena nas halaa», inermr» . •>
ladn», ondulam cnm itu dir»,

Dal, dena potlcin fiiica, mÍ»,
cir C. Lope» extrai, ou melfcjr
conduz a integralldade dn su
tempo-penonagem, reunindo ••»
•ado * preiente na coniciéncn
dn leitor, "como acontece nj vi*
da real", adianta Wilion Mirlini
A técnica nio aerá nov», d-iíi
que Graciliann Ramo.'. **u mif
exemplo brasileiro, el.voui |"Angúltia". Ma» n prn.->-r> ira
Moacir C. Lopei parece mus aju.
dn, poli aerla o probleir.a de um
panado-acin nn preiente. c-ra
inn te teria obtido um rnrr,*ri(i>
cn plurl-dimeniional cm rclicio
an tempn.

Eata icgunda ediein d. "Marli
dr cada Portn", coben» mm-i a
primeira, da mesma admirado o
rntuaiaimo dos leitores. ai<*n dl
•ugerir numerosa» indata-f»; ii.
br* literatura brasileira, eiv, par.
te já aventada» peln teu aríivt
critico, convence da peimaiWncn
do livrn que pndemm ronudtrar
rnn.ance de fatn em virtude dl
aua resistência, demonstrai ter»
pnralmente, ii pniilvei» técnicis
aliciadorii eu normativa! tia,
dtnciai,

LETRAS ESTRANGEIRAS
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Ctrrando os punhos, eom ódio, Caetano cuspiu-lhe nacara o desaforo. Houve, em teguida, um reboliço de móveis.O começo dt um pito abafado. O tom esparramado de umeco — pa... pa,,.

GALERIA: ETIEMBLE
tiUITO inteligente r bastante "unlrersitirln"
*" (ocupa uma cátedra na SnrbonneJ, Etiembl*
é quase «empre "contra" aliuma coisa. Nia
muito Inclinado is exaltacAe» rominricas, celebri-
tou-te, ano» atrás, pela sua tentativa de demolir
a mito de Rimbaud. A» pesquisa» em têm* dai
deturpaçíe» infrida» peln exercido da» letras c
da u»n d» linguagem ito e teu "trace", au
melhor: o teu forte.

Recentemente, Etiemble voltou ao eartaz,
mercê da publlcaeln de um pequeno ensaio d*
11S paginai: "Cnmparalsnn nest pai raliaa''
«Galllmard), ande, entr* outras celsas, CenuBcia

eatadn — para êle deplorável — da edueacio
a» rrança. Ainda "contra", como i* vê.

Quase ilmultineamente, te atira t nutra de-
Minei*: a da creacente intromissão d* expres-
¦íe» eu "slogan»" anglo-amercianoi na Hngut-
gem comum — escrita c falada — dai franeesei
modernos. Trata-se daquilo a que denomina pi.
loreieamente de "Franilals", titulo, preeliamenu,
dc nm estado critien lebre a evoluçio' atual dt
Ungua francesa,

Etiemble é, em luma, nm pelemlita erudita,
eujai opinlêei pedem ler contestada», nunca, po-
rêm, desprezadas.

DRAMATURGOS E CRÍTICOS
BUBLICA-SE em Lnndre» (Peter Owen) um ti*
' tudn de David Klein aãbre n» poetai e dra-
maturgos elizabetanos: "The Elizabethan Drama*
tist» as Crrtlcs".

Observe-se que o tltuln da obra — "Os dra-
maturgos Elizabetanos "como" Criticos'' — asai-
riala a originalidade da posiçSo adotada. O Au-
tor fêz uma cuidadosa seleção de trechos colhi-
doa na esfera da literatura elizabetana,. no *en>
tido de demonstrar que ai representaçíí» tea-
traia do periodn nio constituíam um eimples"jégo" ou divertimento, revelando, «a eontririo,
um* forte coniciênci* eitític» e literária. Z lua
nlo apena* quanto tos poetas dramáticos de «n.
Uo, igualmente no que diz respeita ao» atires

"produtores" — todoi, enfim, quantos, nn ten-
tido moderi.o da expressão, contribuem para a
plenitude da "montagem".

Em apoio de tua tese, David Klein analisa
detidamente textos de Shak*ipe*re, Jenion, Ford,
etc.

SARTRE MEMORIAUSTA
ÇARTRE decide, afinal, escrever as suas memórias*-* Intelectual». O termo é mais *n menos éste,
pois a última obra ("Les Mots", Galllmard) do Au-
tor de. "La Nausêe" i menn», a rigor, tima autobin.
grafia dn que n Itinerário de nma aventura do
eipiritn. Nlasn »e aproxima, alli», da» experlin.
cias semelhantes realizadas por Simone de Beau*
voir.

O ensaio em foco se compíe de duas partes:<*Llre" e "Êcrire". As "palavras", na acepein
*artri*na, nio constituem aqnela espécie de uni--.Hr*» esotíriço-poêtlco, segundo Mallarmê e ni
timbnllsUs em girai, mas • próprio domínio dn
escritor, do Intelectual. Nes». domínio, lartr*
Julga sltu«r-»e. * a êle tubordina todo * «eu ei-
forço de analista de idêiai.

Trata-te, em álUma lnitineia, de ama autên-
tica vneaçta. Reeuamni aa memento cm que
«artre sentiu "a bona da llUratura", * qae,
entretanto, nia lhe trnuxe nenhuma sensaçi*
¦ipacltl dt orgulho nu vaidade,

VARIAS
I 0U1S Aragon (acusado de "variações" iden«"* lógicas): "A questão nán i «aber de onde st
ves, mu para and* *¦ vai.''

Caetano surgiu na portt da rui. guindando as ealças.O» olhos vermelhos. Os eabelot, despenteados, espalhados natesta franzida. Deu dt ombros e abalou, gingando, atá aesquina. Era ali a biboea do Tonho.que hs Queitano...?Amanheci comendo um alho. Bote um mllome. Outro
duplo.

Despejou de ves a bebida na beca e cusplnhou. careteando,
para o canto do belcáo. Depois, limptndo a béeo na ponta dacamisa de steo, stiu rua afora, dizendo para o taverneiro:Pendure. Na vorta eu pago isso.

...
Sinhá Fuló presenciou a encrenca. Morava parede-meia.Stbia que. um dia, aquilo nâo acabaria bem. Queitano rramau de gênio. Chegou-se até os fundos da casa, machucandoos pe» de reumatismo, e chamou da cerca:Virinha Cota!... ô visinha Cota!...Cota mais de uma vez tinha dito, sem pedir segredo a nln-

guejn, que náo queria que Sinhá Fulò mexericasse sua vida.Tuoo ela queria eomprar para sair tendendo, de porta emportar em vendas t açougues. Era uma beleza p'ra gostar da«da dos outros. Náo fosse isso... •
._ E-jntrouxando num papel de Jornal » pouca roupa quelhe pertencia, Cota tinha os olhos vermelhos de chorar e, por¦ 2.",__ôlh0 *í<*ueran' o reclame trroxeado de um tabefe.Sinhá Fui. continuava nos fundos, chamando:Vizinha?... Eh! vizinha Cota...

Quando, à noite, Caetano voltou da estiva, Cota haviafugido. Deixara dependurada à Janela a chave, mas, o fundo
S-LÜ?-* íic*ra *b'rt0- Nâ0 havla Iô8° aceso "em «inal de

Graças ao ditbo — pensou Caetano — a negrinha deu
«ST t(1,°h.P'_!,•. Aíom' *.im- A ÍUna dela era mais nova t acoisa tinha qut dar certo.
ouro* 

V<>*'H * rir' e6cílne,r*nd0 a boca eheia de dentes de

StSSS? «mi' _Lta« íl<•0_vi^v,' mí». « Mendes - eu e eabo
íí!n_.,8_.í?m8 *•* <°nh«eid8 — tornou-a para sl com os três
viviare feiiztt nt miiérla qut oi Ifjopardava, Foi por luo «ue

Cangerê
ELPID10 BASTOS j.

cia t« comoveu, quando a lrml lhe contou. Indignada, queCaetano dera para maltrata-lt, depois que linda, sua filha,
tinha passado a morar com élts. A principio, quando a menina
já se punha moça, Cota falava em tirá-la da essa da madrl-
nha, mas, Caetano reclamava: "Deixa a menina em casa da
maça se educando. Você está procurando a infelicidade da
criança, que está melhor do qut nós''.

Um dia, entra casa a dentro a menina, de briga com a
madrinha.

Soube, depois, pela comadre, que fora por causa de namore.
Linda veio que tó tt vendo. Espevitadt. Bossenta. Ftltn-

do em gírias. Estava mesmo um ehuehu, eomo lhe chamavam
os homens, ao vé-la atravessar ai ruas, as ptrnai tòdas de
íora, o cabelo engomado c cortado rente á nuca, as tohranec-
lhas deplladas, a boca aangrando de baton.

E foi assim que um dia, iem esperar, Cota pilhou a
filha no colo de Caetano, bollntndo-se. Desdt esse dia a vida
passou a ttr um inferno tntrt Cota e o companheiro. Náose sentiu com coragem dt reagir.

Achou duro, ter que te rebaixar á filha, na disputa de
mesmo homem. E uma vez que a casa já náo lhe pertencia,eles que ficassem i vontade.

—¦ Minha lrma — ponderou Cosma, que atá ali se eonser-
vara calada — eu nunca me enganei com aquela minha sobrl-
nha, que só dava mesmo era p'ra vagabunda.

Caetano fumava um "coronel" sentado k seleira da porta.-Pensei que você também tivesse arribado eom tua máe.
Linda, pondo uma das máos no peito, exclamou:Xentesl... p'ra onde ela foi?! ».

Sei lá. Pergunte a ela.
Linda compreendeu, no tom da resposta, que tinha pas-tado a ser a dona da casa. Foi direta ao quarto, onde mudou

de roupa e logo retornou, o roíto íovtlro de talco, cantando o
estribllho.

LIVROS DA SEMANA]

"Da nela,
Da nela..

Tia Macl morava atrás do Asilo. Na sua _*_» ninguém
botava o dinheiro fora. Era tó ttr fé. For liso mesmo tua
porta ae enchia de gtnte e de automóveis. Lá freqüentava
muita gente boa. Diziam que até padres. Porque beatas e poli»
ticos náo it tornavam mais segredo pra ninguém.

Cota entrou, luptritieiosa. Viu sébn uma mesa o enJu-
aorio macabro. Dois tapo». Um morcego enorme. Duas veiit
ardendo diante de um nicho dt Sáo Jorgt c Cotme-Darmào,
enfeitado eom flores de papel.

Custava, a esse tempo, des mil réis a mesa, fora uma
vela. Tia Miei. que preferiu olhar nos búsioi, perguntou-lhe,eom vos dt mistério:

Você quer mesmo que faça o trabalho, minha fllhtf
De quertr, eu queria.,, depende de náo ter muito cara

e difícil.
Tudo isso vai ter uma bobagem. E' somente você lia-

ser uma galinha tódt preta, tréi velas pequenas e três gran-
des; um pedaço dt fazenda vermelha, doze charutos, um litro
de milho e outro de azeite de cheiro. Se você tivesse guardado
alguma coisa qut fés»* dt u»o do fulano, também traga. O
despacho você mesmo tem que botar, um dia dt texta-feir»,
na ladeira dai Quintas, á meia-noite. Isto á eom você. O
reito á eomigo — concluiu tia Miei.

Cota náo guardou legrtdo, atá qut Cattano acabou itben-
do dt tudo.

Já andava por miis dt um mês que Caetano tecaiira
Cota, noi imtdiiç-es do ebó. Uma noite, estava dtsposw a
náo voltar mais, quando lobrigou, na eieuridáo, um vulto da
mulher. Era ela. Caetano esguelrou-se numa eêret, eomprl-
mindo nervosamtntt o faeáe de arrasto, que trazia na cinta,
e aguardou, de respiração suspensa, que Cota pusesse no chão
o despacho.

Antes de fazê-lo, ela se benzeu e quando, já de Joelho!,se dispunha ac preceito, alguém íoi-lhe ao encontro de um
pulo. Era Caetano. Desembainhando o íacáo, que relusia, ros-
nou, a voz transtornada de ódio:

— Você agora tem que come tudo, sua burra! Ou com» 0
ebó ou morre...

Quando Caetano contou a Linda que tinha feito t mil
dela comer o "eangeré", que seria posto perto do cemitério,
para liquidar ambos, ela se desmanchou em gargalhadas t
começou a cantar bem alto, para qut Sinhá Fulò a ouvisse:"Na Pavuna...

Na Favuna..."

"TURBILHÃO"

COMEMORA-SE êite tna e centenário dn nasci-
mente de Coelho Nettn, Ai variai homenagm»

que têm lida preiUdai k memória da fecunda •¦¦
eritor, JunU-ie agora * nova « emenda adida
que «a teu romance "TurbilMo" acabam de fa-
ter a» Edtc.ei "O Crtielrn". Nom» bibliografia
tt* extensa cama a na (nada menm de IM to-
lumiil) teria dda feliz * eieolha de "TurbUhlo"
para cita edleie da eentmirlo? Neite mumo jnr»
ati, Oetavia de Faria, eem a autoridade que ain-
guím lhe nega, ji deu, a respeito, o seu teite.munho: "Turbilhào, ao lado da aer um dm main-rei romance» te Coelho Netto, t verdadeiram.n-
te a melhor imagem que, da «ceio do romancis-U, podem apresentar aqueles que, abandonando»» preconceito» da rejeiçlo modernista, adota-ram *m relarlo a êle uma atitude critlea compre-*n»iv»", Outra nln er* a eplniin do uudoia Bri-tn Braea, na leu famnsn eatudn "Coelho Nettoromaneiita", in "O Romance Braitlelro" — Edi-
íêe» "O Crueelrn", 1S32» "Turbilhão, publicadarm 19M, assinala o ponto culminante dessa car-reira tia cheia d* alto» e baixo». Que tal «brai»J» ignorada, com* tenha constantemente teste-munhadn, que nl* a levem em conta n» que pre.tendem aegar par completo a produçSo do es-«rltor, item citada em primeiro lugar pelm quelhe pi .curam fazer aigumat eonccssêes, t coisa
qui francamente nia compreenda. Sé êste livre,
parece-me, baitarla para dar a Coelho Netto umlugar de destaque no fieclonismo brasileiro". Se-r*. e»m* tanta» do» llvrn» da autor da "Imortal!-
dad*", mal» na arrouba de pnaginacln _afoga«»
num* estonteante «pulência de eltilo? o pró-pri* subtítulo cieolhid» pelo «eritor *iU a ia-
aHeir que ale: "Simplei cam* a verdade". E nia
falta rata* a Jeiué Montelle quando, na apreien-
taçl* deita «dlçl*. «biervai "Coalho Netto Matem n**t* Bvr* a eaploildade verbal que por vê-
i»i noa faUga em «utroí de mui grande» livrei.
Na pintura dai pequenas vidai apagadai eom qu*urdiu * aua história, n mestre maranhense se des-
peja it *eus excessos. • è romancista de alta
categoria, digna de figurar entre os aossos mclho-
mi «arradere»".

\\ v _^ 3^ry

£ A/ (1 \ J
Mário A.. Silva Brito _. __

"HIST6RTA m MODERNISMO
BRASILEIRO" «

CM dor* números da revista Anhemhl, de Sio
Paulo, publicou Mário da Silva Brito, aob o ti-tulo Notas para a História do Modernismo Brasi-•dlelrn, uma «írie de artijos íóbre os antecedentes

da Semana de Arte Mederna de 1922. Dado o
interesse despertado por esses artigos — eapítu-
los de uma História do Modernismo Brasileiro.
em que. há longos ano», trabalha o escritor ¦—
nio poderiam élei ficar sepultadas nas páfinal

daquela ref.sta. Logo ganharam a forma de H-
vro, e em 1»M a Editora Saraiva, da capital pau-
lista, vestia êssei eatudoi com sugestiva capa de
Aldemir Martins e fazia com élei mai» um volum*
da sua coleção "Cruseiro do gul". Alím de mui-
to bem recebido pela critica, o livro levantou,
no próprio ano do teu lançamento, duas láurcas
das mais cobiçadas: o prêmio "Jabuti", para "His-
tória Literirfa", * o prêmio 'Tábio Prado", para"Estudos Braeileiroí". Adotada ou .acomentad»
pelos professores de quase todas as Faculdades de
Letras dn Pais e de diversos cureos de literatu-

,ra brasileira em universidade» estrangeirai, a
obra «sgotou-ie rapidamente. E semente agora
aparece a 2a. edieío. Laneou-a a Editora Civi-
li_a;lo Brasileir* S. A., na sua coleção "Vera
Crua". Já íe disse — e com justiça — que a obra"constitui mlnucioío levantamento do período que
prepara o Modernismo e as transformaçóes dessa
agitada época nos planos político, econômico,
social, artístico e literário, recompondo, quase
passo a pas-o, a evolução da» Idéias renovado,
ras na» letras e artes do Brasil". O livro repro-
du_, quase sempre na integra, o» principais "do-
cumentos" dn Modernismn brasileiro, tais eomo a
famosa diatribe de MontMro Lobato contra a pin-tora Anita Malfatti; o artigo "O Meu Poeta Tu-
turista", com que Oswald de Andrad* apresentou
ao Pais seu conterrâneo Mário de Andrade; o
poeta "Os Pássaro» de Aço", de Agenor Barbosa,
declamado na histórica noite da» vaias no T-utra
Municipal de São Paulo e várias outras "pejas"
essencial» a um perfeito conhecimento dn que foi
a revolução modernista de 1522. Tal como a p-i-
me.ra eaição, a obra incluir-a+nda. intertssantis-
«ima "Ieonografi* do Moderniimo".

"OS SETE PECADOS CAPITAIS"

£>0M0 acentua * «ditar tnlo gllvelr», * livrav> "Oi Sete Pecadas Capitais" — um des mala
recentes lançamento» ta Editora CivUiiaçl* Bra-
ejlelra — *, na forma • na essência, am diver-
tiesement. A idéia de nma antologia como es»
nlo * original, t mais te uma vei • cinema a
tem aproveitado. Original deve *rr a posiçta ta
rscritar diante dn tema. Evidentemente, nia hou-
ve, por parte da Bdltóra, a menor intenção d*
Insinuar qualquer afinidade d* pecada eom •
ftceloaista. A distriboiçl* doi i*t* pecada» pelai

«icritorei foi puramente «eidtntal... Mt«, teiltt
per tlei o desafio, é impoitivel deixar de reco.
nheeer que »e sairam aireiamenta d» difícil ta.
ref». Em "Oi Chapéus Transeuntes". Gulmaritt
Rosa aos fala da soberba, A avareia ingeriu t
«tt* Lara Resende • rnntn "A Cilada". Era"Grande» c Decadência te am caçador de reli*
nhas" (nin se deixe a leitor embair pela ingenuí*
dade dn titulo) Cariai Heitor Cony versa • !«•
xária. "O Canivete" serve de pretexta a Márl*
Donato para nm catudo psicológica da ir*, st
canta "D* Cul* ad Aeanlum Sllvarium", tíul-
Ihcrme Pignelredo, explorando o tema da gnli,
descreve am almoça aa tempa das romanos, rnil
primeiras dia» da Crlitianlimo. Numa pequem
novela de 21 eapituloi, J»ié Conde deienvalve •
assunta "Inveja", na "Crônica da que Aconte»
eea aa Beata Torquat* M. d* J*sus, na cidade dl
Caruaru, Pernambuco, «m 1921". Finalmente, eh»«
ma-se "Baby" a conta «icrlto íóbre a preiulçl
per Lygia Fagundes Telle», euja prota lembrou t
Cario» Heitor Cony "n estilo te .ean-Lue God-
«ard na epliódio ldêntiea qu* a nouvelle-vaiu»
ainda há pouco produiiu",

"HISTÓRIA DÁS ARTES"

^DITADO por J. Ozon, acaba de aparecer o «•
'"gundo volume da Hiatéria da» Arte», de C»r«
lo» Cavalcanti, prof«»»ov do Institu_a.d*-Behr_-*r>~
tes da Minist^ngJa-J_r__rçTo"c"Cultura. As pss«
«oa».._5ü_-aeséjarem iniciar-se no estudo, históp»
ico e critico, não só da Pintura, mas também ('*
Escultura e da Arquitetura, tòm a»ora i sua <Vs-
posição um manual objetivo c didático, tste se-
«undo volume trai coma subtítulo — "Da» cata*
eumbas aes palicies da Renascença". Como oh-
«erva o autor, o critério adotado é a mesmo fio
volum* anterior — "informações históricas, tóc-
nieu c eritieas, acompanhada» d* eamcntános d*
natural* sociológica, para melhor comprcensSo
da* eenstantt* transformaçfiea estilística» aeerrl'
d*» *tr»vés dos tempos". Com o terceiro volum*
— a aparecer dentro em brev* — onde *ei áo ei"
tudadaa as diversas corrente* artísticas, desde t
Renascença fora da Itália até aos nossos dias, tri»
eendo também um eapitulo ctpccitl tóbr* t 8n*
til, estar* completa * ebra. *»

HOMERO lENHA
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TÚMULO DE CRISTO NO MONTE LÍBANO

O monte de pedras, em pri*
nelro plano, simboliu o que
ns fiéis dr. Santa Crus, no;
Monte Santo, Bahia, chamam
i c O Túmulo de Cristo, No
i ielo da escadaria, 3 km de
;.;;ii|ias .- degraus cavados na
incha, cuja construção data
itn fim do século XVIII. obra
lie Frei Apolõnin dr Tiuli-, o
itiniulo assinala o trecho dos
lances mais perigosos na ca-
niinhada qur leva k Capela

ile Santa Cruz, hnjr rrinmlc-
latia e depositário dc ex-votos,

Circula o boletim do Clube
! -..urslonista Rio dc Janeiro,

apresso, com matéria dt- inic-
,üc e agradecimentos h lm-

cn.ia * nos que i olnbor.iram
. ... festejos dc seu 25.» anlver-

no. * Durante a Semana
,nta. o Clube Excursionista

ss Peixinhos . esta acampado
¦ Conceição do Jacarel, Esta.

¦ do Itio, com os guias Juarc/.
.Ipuelro e Irazè Balthazar da

• l-.cira. * Sócios do Centro
icurslonlsta Brasileiro irí.o à

iut Grande também no li to-
. ! fluminense. * Sitio S.intla-

,u, cin Cesário Alvim (HJ),
iom o gula José Hcgtnaldi Dan.

f e, como auxiliai-. Guilherme¦ e|| Mendes LObo, do Centro
excursionista Guanabara. *
..Uni da excursão de propagan-
da do montanhismo à Bahia, o
Club* Excursionista Itio dc
.. n neiro programou acampa-

ento na Serra dos órgãos,
abrigo 4, para escalada :i Agu-
1ia do Diabo com Jadir Barros
Santiago, acampamento na

rala Coqueiral, com profa.
Célia Schiavo Boaventura Neto
.- Pico Maior dc Friburgo, com
-Vlson Bravin Ferreira. * O
Centro dos Excursionistas "lia.

ins", de Campinas, sob a dire-
< ;io de mu presidente, cap. Ro-

nlpho Pcttená. visita locallda-
i cs do litoral paulista, em subs-
ütuíçíio à expedição so Alto
Xingu Brasll-Ccntral, transfe-
rida para Junho. * O lagarti.
xa Fernando dc Oliveira, reccn-
le associado do "Guanabara".
loi para a Escola Preparatória
ctc Cadetes cm Barbacena. *
'ara o dia 12 dc abril o Grupo

rxcursionista Engenho de Dcn-
tra (GEED) estíl organizando
!'stcjos. comemorativos de seu¦s.i." aniversário, c desde já o
conyite é extensivo a todas ns
.iíremiações congênere? e aos
icitores que praticam o excur-
sionismo. As 10 horas, missa na
iL-rcja de São José, no Engenho
cie Dentro. As 19 horas, na se-
ue social, Hua Coração dc Ma-
rin. 16 Méier, entrada fran-
querida ao público, solenidade
c sltoto dc aniversário, recepção
as diretorias dos clubes colr.
mãos e â Imprensa, * O Cen-
tro Excursionista Guanabara
programa sua participação ofi-
ciai no acampamento dos dias
:i e 18 de abril no cume da Pe.
Cra Branca, iniciativa dos téc-
nicos do Centro dc Pesquisas
Florestais e Conservação da
Natureza, do Departamento dc
Recursos Naturais, em combina-
ção com os guias e sócios dos
clubes que concluíram o 1 Cur-"£trde~Conservacionismo. Q_

alguns uulénticas obras dr
arte disputadas por antiquá-
rins. Vinte e cinco caprlinhax
ladeiam todo o caminho res-
taurado no século passado por
Antônio Conselheiro, que in-
troduziu largas ninuradas de
pedra levadas pelos beatos :i
cabeça com» voto dr fé <• sa-
trificin. O iiiiiiiiiiiu-nlii. eom»
poucos nas Américas uo mis-
lirismo, de beleza excepcional
qui' evoca tempos históricos
¦liianil» Moreira César levou
suas tropas até o sopé ti»
Monto Santo, antes dc seguir
para (.'..mulos onde se ilrfriin-

taria rum Antônio Cnnselhei-
ru, excursionistas, lagartixas e
ns apreciadores do fíom cine-
ma poderão ver cm "Deus e o
Diabo na Terra do Sol", dc
(¦liiubrr Rocha, filme que re-
prrscntará êste ano o Brasil,
oficialmente, no Festival de
Cumes. A» publicar a foto,
com» sugestão de visita aos
inontanliistas cariocas qur fo-
iam íi llabia, na Semana San-
Ia, VIDA EXCURSIONISTA
satisfaz a curiosidade dns qur,
há multo ilrmnnstravam inte-
rrssr em conhecer nu rever a
atraente região baiana.

Várias

Centro Excursionista Guanabara
prossegue visitas culturais aos
rentros artísticos e aos teatros
tia cidade. A programação é dn
Departamento Social. * Inicia,
se cm abril o II Curso de Adcs-
.lamento de Montanhismo para
n Corpo de Fuzileiros Navais,
aulas ministradas pelos técnicos
do Centro Excursionista Pico
do Itatiaia (CEPI). * Será
inaugurado dia S dc abril o
ciimpo-escoln do Clube Excur-
sionista Belo Horizonte (mon-
tanhispio) no Morro do Palhei.
ro. A inauguração inicia os fes-
tejos do 3.° aniversário da agre-
miaçSo. » Elizabcth Fabbri, íi-
lha do presidente Amélio Fab.

bri dn CE Rio dc Janeiro, c
Iludolph Huclsmcycr, cx-prcsl-
dente do Centro Excursionista
Morro Azul (extintoI. ambos
lagartixas, estão de casamento
marcado para 13 dc junho. «
Homenageado como um dos
dois primeiros juizes de futebol
formados pelo SC Mackcnzic o
lagartixa Hugh Bliimc, ex-pre-
sidente do Centro Excursionista
Brasileiro. recebeu a flãimila
comemorativa dos 50 anos do
SCM. na sede do Méier. O ex-
vice-presidente administrativo
du CEB. Ardulno Sabóia Amo.
rim, também é um dos vetem-
nos colaboradores do Macken*
zie. * A excursionista sra. Ma-
ria du Rosário Coelho dc Sou-
za, rio Grupo Veloso de Kx-
cursionísmo, Ue São Cristóvão
leva cumprimentos ao grupo
montnnhlsta do CERJ que ama-
nhã, cm Salvador, descerá por
cordas os B5 metros do Eleva-
dor Lacerda. A desportista re-
presentn os excursionistas ca.
riocas que não puderam ir pa-
ra os aplausos aos companhei-
ros do "nio dc Janeiro". * O
Grupo Excursionista Engenho
dc Dentro visitou Itagu.ii c
o Sitio Azul. do sócio Pedro
Flaeschen, domingo, sob a dire-
ção do presidente Dahyl Nunes
Barboza e Pojucan Hostllin Cer-
vantes, com a colaboração do
departamento social. * Haroldo
Sprcnger é o novo divulgador
do CERJ. Apresentado pelo di-
retor-técnico Gluseppc Pcllegri-
ni o outros colaboradores da di-
retoria, em visita ao CORREIO
DA MANHA * Excursão de fé-
reias do CERJ, direção de Justo
Hélio Monteiro, programada pa.
ra julho: Foz do Iguaçu. * d
ten-av. Ubyratan Hostilio Cel-
vantes. ex-diretor d» "Engenho
dc Dentro" formou-se em Odon-
tologin. O sócio-honorário Sc-
bastião Fclisinlno Alves recupe.
ra-se no Hosp. do Servidor da
Prefeitura. * O guia Luigl Ian-
nacc ofereceu o toldo de praia
inaugurado pelo "Guanabara"
na. excursão ft, Praia do Pepino
(S. Conrado). * Guilherme Teli
Mendes Lobo, Antônio Pereira
da Silva, Maria Matilde Senra
Cortes c Yolanda Soares Alves
terminaram n curso de adestra-
mento e ganharam diploma"Prêmio Dedo de Deus", pelaescalada à montanha-slmbolo.
¦I, Márcio Guilherme, filho dos
lagartixas Márcio Januário de
Fieitas-Ivonc de Freitas, que se
casaram no ano passado em pie-
na mata da Tijuca, será batizado
na Capela Mayrink. Será a
primeira excursão do mais jo-
vem lagartixa, t, Cnm escala-

.da comemorativa de reconquista
da Pedra do Charuto, .dia 12 dc,
abril, o Clube Excursionista Be*
Io Horizonte festejará seu 3."
aniversário. «:• Meio milhão cs-
pera os excursionistas mais Ins
pirados. No Tamoio Clube dc
Cabo Frin há informações sò-
bre o prêmio que a prefeitura
daquele município fluminense
.oferece pelo mais bonito hino
a Cabo Frio. E os lagartixas
poetas e musiclstas que já fo-
ram os coros dc alguns clubes
do Rio? E o presidente-pocta II-
defonso Ottoni. do C. E. Belo
Horizonte? «s Alplnlstas alemães
tentam chegar ao Pico Nanga
Parbat, dois norte-americanos e

uni boliviano atingiram o Acnn-
«água «¦ Domingos Giobbi. pre-
sidente do Clube Alpino Paull.i-
ta, pela última informação, ain*
da estava escalando na Europa.
» O cx-prcsidcnic da UBE, Sc-

cundn Costa Netto, relaciona os
lagartixas interessados no acam-
pamento dos dias 11 c 12 de

¦abril no cume da Pedra Bran-
ca, com os técnicos do Centro
dc Pesquisas Florestais v Con-
servação da Natureza. Os ex*
cursionlstas que concluíram o
I Curso dc Conscrvacionlsmo e
ainda não enviaram os retratos
para a credencial dn Departa-
mento de Recursos Naturais,
deverão fazô-lo sem demora.
Remessa e Informações na Se-
oro ta ri a dt* Economia. Av, Mar.
Câmara, 314, !!.•• andar. * O
Chibata, homenagem à Serra do
Caparão (ou do Chibata) será
o órgão oficial dos mnntanhistas
da Associação dos Moços de
Presidente Soares (AMPSi, da
antiga localidade de Alto Je-
qultibá. Minas Gerais. _> No
haile de aniversário rio Centro
Excursionista Guanabara, la-
gartixas-mirins c alguns sócios
compareceram com trajes nas
cores do clube, azul e amare-
lo. Simonc, de 1 ano. filha do
prot. Jorge José c Sônia Serpa,
que se conheceram e se casa-
ram no clube, foi "atração pro-
missora", tt Pela conclusfio do
Curso de Conservação da Na-
tureza, o guia Lnigl Iannacc foi
homenageado pelo "Guanabara".

OITO DESCERÃO
ELEVADOR NA
BAHÍA AMANHÃ

A convite da Associação Atlé-
tica Banco do Brasil, de Salva-
dor, como parte dos festejos dc
seu aniversário, c com a cola-
boração da Secretaria de Tu-
rísmo Ua Prefeitura, do Corpo
de Bombeiros, da Imprensa e
da indústria da capital baiana
amanhã, sábado, às 13h, oito
montanhislas do Clube Excur-
sionista Rio de Janeiro descerão
(por cordas) o Elcuador 'Lacer.
da, dc 65 metros dc altura, em
paredão negativo, na primeira
demonstração pública de leio»!'-
tais cm Salvador.

Foram do nio, quarta-feira,
Giuseppe c Marly Pcllcgrlni
Vera Regina c Danilo Dieguez,
Salomith Fernandes, Luiz Car-
los Teixeira da Silva e Haroldo •
Sprcnger, que se juntam a
Cláudio Leuzinger, agora resi-

_dente_na Bahia e um dos au-
lòrcs da idcía, Junto a A"ABB-c
outros promotores.

Além da descalada e de de-
ntonstrações especiais para o
Corpo de Bombeiros de Salva-
dor, o programa-convite aos
desportistas cariocas incluiu en.
trevistas à Imprensa, ao Rádio

e á TV, passeios proporcionados
pela Fratelll Vita, que ofereceu
as passagens exibição de mate-
rial de cxcursionlsmo e de fo-
tografias, acampamento cm ío-
cal cedido pela Irmandade, re-
cepção e homenagens no baile
dc aniversário da AABB baia-
na. Os sete representantes do
CERJ regressarão no domingo,
dc avião.

Vida Católica
SEXTA-FEIRA SANTA

Após haver instituído na
última ceia com seus dlscípu-
lós. a Sagrada Eucaristia, di-
rlgiu-se Jesus a Judas, dizen-
du-lhe: "Faze depressa o que
tens a íazer".

Dirigiu-se em seguida com
os demais discípulos ao horto
do monte Olivet, recomendan-
do-lhes que orassem para nfio
cair em tentação.

Ficando com Pedro, Tiago
e João, Jesus lhes disse que
mií. alma estava triste, reco-
mendando-lhcs que velassem
cem Ele. Depois, afastando-su
um pouco, disse: "Meu Pai,

—''—¦;-' fir mip. «"r çâJlEgt^se
o querels; contudo não se laça
a minha, mas a vossa von-
tade".

Voltando-se, viu que os tres
discípulos dormiam. Rezou no-
vãmente c caiu era agonia.
Depois despertou os' três dis-
clpulosj dizendo-lhes que ia
checar o traidor. Realmente
»sslm aconteceu. Judas O bei-
Jcu, Indicando-O aos soldados,
llie -O prenderam.Levado à casa de Anás e' "'.i a Caifás, nesta encontrou

sacerdotes e escribas, sendo
:-iterrògado.

Gaitas Lhe perguntou se era" Cristo, "sim, eu O sou",i.jmc. O sacerdote achou que

Ele- havia blasfemado e todos
concordaram que merecia a
Morte. Vendo Pedro que de
loiigc seguia o Mestre, inter-
íopaiain-no e por três vezes
èle negou que O conhecesse.

Conduzido em seguida a Pi-
latos, para que aprovasse a
pena de morte, êsse o Inter-
regou, não Lhe achando culpa.

Mandou-O a Herodes, pois
Jesus era da Gallléia, mas p
tirano apenas ordenou que Lhe
vestissem a túnica branca dos
insanos, reconduzindo-0 a Pi-
latos.

O pro-cônsul falou ao povo,
dizendo que ia casligá-Lo, mas

-a amlfejdão «vifHn a sua morte,
declarãnSõ prefertas^ue c"'-
lasse Barrabás, um criminoso
terrível.

Pllatos, acovardado, lavou
as mãos, dizendo ficar ino-
cento do sangue que ia ser
derramado.

Entregue à. multidão Jesus
íoi despido e açoitado, coberto
ciepols com um manto verme-
lho. Puseram-lhe na cabeça
uma coroa de espinhos e uma
cana na mão, como cetro.

Foi então obrigado a carre-
gar a Cruz em que seria cru-
ciíicado, sendo no caminho
ajudado por Cirlneu.

Afinal chegou ao Calvário,

sendo crucificado entre os dois
ladrões, proferindo então as
sete memoráveis palavras, hoje
recordadas pelos sacerdotes e
pelos fiéis.

As três horas da tarde cxpl-
rnva Jesus e logo as trevas
envolveram a teria, que tre-
meu.

José de Arimatéia e Nicode-
mos obtiveram licença para
tel irar o corpo de Jesus e dar-
lhe sepultura, o que fizeram.
Pediam os chefes da sinagoga
a Pllatos soldados para guar-
ciar o sepulcro.

Mas, no domingo seguinte, o
Custo ressuscitou, vencendo a
morte, para ascender ao céu,

_en^8ua eterna glória.
"Ê hoJ«rinir~_te—sumo

luto, no qual se demora a• Igreja ao pé do sepulcro
do Senhor, meditando sua
Paixão e Morte."

D. Jaime Câmara

SANTOS DE HOJE

Anfilóqulo, Fileto, Ruperto,
Lázaro, Augusta, Lidia.— Dia de jejum e abstinên-
cia. A solene função começa
pelas 15 horas.

Bom dia,
RIO

SIROIO IITTINCOURT

RccihIii lll> llííll
ir u Mutlri

Meu limn (iillicrin:
Kitào a me ligar AKurlnha dc

essa para que eu saiba que vo-
cê ligou, apavorado, querendo
saber se meu passaporte Já es-
ti tirado, se vou ou nau vou a
Madri, por ciinln da Panalr. K,
em huni('ii.-iKfin li santidade dos-
Ia sexta-feira de hoje, deixe
que eu me dê uma prova ine-
xeqüivel de lir.-ivura e humilda-
de. Sabe como? .Simplesmente
levando oo seu conhecimento
que, miiiln «brigado, VOÇÍ foi
muito gentil, eu ii.io mereço
tanto, estou sempre as suas or-
dens — mas, ir a Madri, não,
náo!

Claro, você quer explicações,
¦final eu cheguei a dizer que
U sim, até retrotinho tirei paru
o Ul passaporte. Mas, pela mi-
nha vida, ainda sou quem me-
nos responde, Gilberto. E nào
vou a Madri, apenas porque nâo
posso. Seria mais fácil, parn
mim, morrer a esta altura, que
me ausentar dc minhas respon*
sabilldadcs e obrigações. He vo-
cê nio s: bc, fique sabendo, ami-
go: sou, no momento, o sujeito
<tv muis trabalha nesta San
Sebastião. K' um "ganhar dl-
nheiro honesto" incessante, 24
horas por dia. Crônica, diária,
mente, para éste espaço, outra
crônica diária para a rádio Gua-
n.baia, assessoria i direção dn
jornal (setor Televisão), contra-
capa de Lp para algumas fábri-
cas, uma ou outra reportagem
mais especial (ainda para esta
folha) c mais assessoria, no se-
tor criação, a duas empresas
produtoras. Ora, meu bom Gil-
berto, nem Cristo fez tanto na
terro! Tudo isto, creia, morun-
du em Jacarcpaguá, que pode
ser um lugaiziiiho maravilhoso,
pedaço de poesia dentro de um
Itio, clima suíço em plena (itl
— mas e lunge pia burro!,.,

Meu mundo, Gilberto, fui
sempre muito pequeno, li' Ja-
corepaguá-Ccntro • Copacabana,
Copacabana - Centro - Jocarepa-
guá. Quando abandono esta ru-
ta — e são pouquíssimas as vê-
zes — t para alcançar um vôo
mais saliente até raqueta ou
Corrêas. E voltar correndo, pa-
ra 5.743 problemas que os do-
mingos juntam pra gente.

Olhe, meu Gilberto, eu havia
até planejado a entrada no jato
da Panair. O capote prelo che-
guei até a encomendar, e andei
treinando adeuzinho de cima
de uma escada dc madeira, lá
dc casa. Bolei meu diálogo com
aeromoça, durante a viagem:
falaríamos de Kafka, Macmiltan
e Aracy de Almeida, que ainda
está no Top. Não haveria con-
vite para jantar em Madri, mas
eu lhe perguntaria tanta coisa
da Espanha dc Cervantcs, que
ela não agüentaria e _c oferc-
ceria para me acompanhar a
alguns lugares pitorescos. Esta
técnica não falha, Gilberto!

Olhe, Gilberto, vou lhe con-
íessar uma coisa importantls-
slma: dc tudo isto, nâo é bem
ter perdido a chance de conhe-
cer Madri, tomada e castanho-
Ia que me está matando, nlío.
o que dói é perder a oporluni-
dade de sentar no avião e co-
mer aquela comidinha espalha-
fatosa que servem na viagem,
e o filme da televisão mostra.
É sim, Gilberto: um dc meus so-
nhos maiores era um dia alma-
çar dentro dc um avião (linha
para o exterior) com cliampa-
nha, sorriso de aeromoça dn In-
do c goleia turca de sobremesa.
Comer em avião, eu acredito, é
o máximo cm matéria dc esno-
bação!...

Vou ficando por aqui, meu
Gilberto, arregimentando fôr-
ças para o cansaço final. Vou-
me deixando, no cnmccinho da
madrugada, sentado num bar
qualquer da chamada orla ma-
rítima, ou numa das mesas tos-
cas c bslouçantes do Zleartòla.
Havendo um dinheirinho vaga-
bundo no bolso, um finzinho de
tarde na beira da piscina do
Copa, só para ter o que contar
na coluna, dia seguinte. Vou-
me abandonando c quando há
tempo e Inspiração, compondo
uma canção, uma letra e uma
mensagem mínima, brincando
de tocar um pinho menor, mas
com som de adulto.

Vou-mc deixando, Gilberto,
vou-mc deixando, para que o
pouco que ainda me resta não
me deixe. Nâo vou, c talvez
nunca mais vá, a Madri nem à
parte alguma, até que as coi-
sas melhorem e se tornem mais
justas e humanas no meu dia.
A vida não pára. e o mundo in-
siste em ser noticia. Agora, por
exemplo, acabou de cair um
avião do Lóide cm frente à mi-
nha janela. Interrompi um poe-
ma que deverá sair publicado
domingo, na primeira página
deste caderno. 0 avião está lá,
Indo para o fundo do mar, as
lanchinhas (tão lerdas) do Ser-
viço de Salvamento custando a"pegar o motor". Deve estar
morrendo gente, Gilberto. E vo-
cê querendo que eu vá a Madri,
dc avião!...

Boa viagem, Gilberto, a você
c ao resto da comitiva. Minha
jovem amiga está zangadíssima
de eu resolver não ir (n que
ela sonhava era poder dizer no
colégio: — file viajou para a'Espanha!) todo mundo começa
a. me olhar com os olhos do
espanto, alguém já sugeriu, in-
clusive, uma visitinha ao dr.
Cláudio de Araújo Lima, papa-cm—psiquiatria por- -aqAik—Não-
vou, Gilberto. Nem a Madri
nem ao Cláudio. Estou lúcido,
nasci e hei de morrer venden-
do lucidez. Sei o que quero e
quando posso querer. Troco,
tranqüilamente, uma semana
em Madri nor 7 dias de can-
saco, trabalhando nara alguém
que chega hoje de Paris. E,
isto. é que c ser homem, Gil-
bertn.

Lcia-me sempre, ç meu abra-
ço maior a você e à Panair. As
ordens, ontem, hoje c ama-
nhã: SB.

A morte do hanqiicir o revelou a coleção

Os -jornais iinrlslrnsrs nc ocupo rum Inroniiiflnlc
fui itu» 15 dias com u revcluçún rfo umti /(iblllo.Sfl ruir-
füo dc pliitiini escondida durante anos num 10*10 ««•
dar sem elevador pelo seu proprlrtiirio, um bmiqttolf.o
oiie faleceu recentemente. O Aluscu.de Arle Moderna
ne Paris iuíiupiirou uma exposição dcmi colcçüo eme
.saudo um vivo Impacto nos meios artísticos a gultiitrais. A maior parte da coleção pertence nus nrllrfn.i
rubifilns ou surrealislos com Picassos dn maior lm"
porldncla rio período ntitl, rio cubismo a rin período
rios "monstros"; uma seunlno rie Junu Gri.i eomo tlao
se liiilm «diria risio; uma sala inteira dedicada a
André Bcnitriin, uma outra para Hlfró, iriem para
Ligar e Alassou. ¦Impressionante. A alma rin cole-
eiio (' constituída.'por obra., do período cubista dc,.
Picasso, Légef, Braquc, Grls e alouns dos mais belos
Afodifjliaui, rnrissimo.i Rouaiill i' Deralii. t/m totnl
enfim rie «ijio.riiunriaiuenle 300 quadros rie alio uí-
rei atiupliiiiu ulpuns milhões rie dólares,

Turio isso eslava fliiardado num apartamento do
mu se.vi» nurinr, completamente ignorado rie (ocípsi
visitada apenas — c diariamente — por seu proprie-
túrio, um banqueiro, André Lejèvre, que subindo riiá-
riamente os seis lances de escadas — não liaria as-
censor — acabou, sentindo seus amigos, mofrendq
rio coração, O excêntrico banqueiro abandonará sctls
licpóclos em 192H riedlcnnrio-se exclusivamente no
enriquecimento de suas irèa colações de pintura, de
edições raras e objetos de arle negra. Durante mni.'.'
de trinta anos, aconselhado prin famoso cxpcVi c
colecionador D. Jf. Kahnweilcr, o banqueiro ndiimu-
lou uma fabulosa coleção que o Museu rie Paris re-
solnet. mostrar antes rie ser rendida. Em seu aparta-
mento residencial, n banqueiro linha apenas uma.';
raras peças dc pouca Importância — indo estava
guardado naquele sexto nnriar.

Aiém da notícia, cm s-t importante, enlc frisar
nestes dias em que o problema "coleção" «anda es-
pccial relci'0 ?io Brasil, com duas delas expostas no
Aíuseit rie Arte Moderna do Rio, que o banqueiro
Lefèvrc, antes rie morrer, legou cerca de trinta do
suas mais belas peças para o Aílispu rie Arte Aíoder-
na de Paris e para o Aíuseii de Greiiuble. Assim, a
lembrança disse grande colecionador, sucessor dos
Clwcquct, dos Petlcrin, rios Cnsainoiirio, permanece-
rá viva em riois grandes museus franceses, sem rc-
cursos para aquisições de tamanha importância, Eis
um. lembrete para as coleções brasileiras rie Josiás
Leão, Castro Mana, Ernesto WoTÍ, Walthcr Moreira
Salles, Maria Aínríins, Aloysio de Paula, Pietro Aí.
Bnrdt, Odorico Tavares, Carvalho Britto c muitos ou-
tros. A lembrança respeitosa do eoícrionat/or deve
ser perpetuada nos museus c não IcVvada pelos seus
herdeiros eventuais.

Exposição beneficente

Está cm organização uma exposição p;umoviila
pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento
do Brasília, a ser iiutuguradil nos primeiro:, dias de
abril no Hotel Nacional da Capital Federal. Essa mos-
tra será realizada com doações de trabalhos de Fayga
Oslrower, Vòlpi, Bandeira, Goeldl, Grassmann, Ininià,
Bruno Giorgi, Ceschiatti, Znliiár, Poty, Ibeiê Camai-
go, Silvia Leon Chalréo, Darél Valençn Lins. Atlms
Bulcão, Radspieler, Antônio Dias. Ziraldo, Fortuna, L.
Pérsio, Scliar, Biunchctti c muitos outros.

Spantidis «'in ação

O crítico c colecionador Thson Spaiuidis. que an-
ciou afastado durante algum tempo po:- motivo de
saúde, voltou à atividade. E' o que se deduz da apre
sentação cia mostra de Mira Schcndcl, em Campinas,
apresentada por Spanudis que começa assim: "A' con-
cèpção artística que emana dos trabalhos de Mira faz-
nos lembrar um slsmógrafo <ic extrema sensibilidade,
especializado em captar todos os imperceptíveis c len-
tos processos das formações, aqueles que nos surpre-
endem cie repente com as formações já formadas."

Ijiria c o ho Monde :

Na exposição francesa "Le bel- Aujourd'hul do
demaiii", onde figuram os escultores brasileiros Ligia
Clark e Sérgio Camargo; o jornal Le Monde, com a.
rubrica de Henri Deligny, diz o seguinte: "Movinien-
to sugerido, éle é de uma outra essência do que aque-
Ia que anima as esculturas mobiles de Marta Pan ou

O PORTUGUÊS JULlÓ POMAR

Itinerário
das Artes
Plásticas
JAYMI MAURÍCIO

cs .sedutoras 'combinações de planos articulados pelas
quais Lyglu Clnrk convida <>. visitante a preparar êle
mesmo formas novos e sempre mutáveis." Como se
.0, npós a Alemanha, Lvgln vai rapidamente impondo
seus bichos entro os dificílimos franceses.

Surge um ""Joiío" em SP
. João é n mais recente descoberta dn mercado

de nrle brasileiro. Seus quadros, atualmente expostos
nn Galeria La Ruchc (lt. Augusta, 1530, cm São Pau-
Io), tem sido vistos por milhares dc pessoas. Dc um
ano a esta parte, vende tudo o que pinta, ha coleciona-
dores vindos dos mais diversos cantos do Pais. Os pri-melros quadros de João foram adquiridos, ha poucomais dc um ano, pelo colecionador paulista Oltone
Zorlinl, o mesmo que, há 30 anos, adquiria ns paiso-
gens de um desconhecido chamado Alfredo Volpi. Os
outros vieram depois. Nn opinião dc Zorlini, "João è
um rios maiores pintores brasileiros dn atualidade e
suns telas são susceptíveis de grande valorização''.
Volpi considera João "um talento verdadeiro".

O «pie eles dizem e fazem...

Di Cavalcanti continua o seu festival de despedi*
dns lançando anteontem um livro de memórias de um
carioca lírico e perfeito com grande êxito; à noite,
cm seu freqüentado terraço, o pintor Antônio Bnudei-
ra homenageou o Patriarca que parte breve, para Pa*
ris S De Paris, regressou ontem a sra. Niomar Aloni!
Sodrd Bittencourt, presidente do CORREIO DA MA-
NHA c presidente dc Honra do Museu dc Arte Mn«
derna do Rio S Afnrin Leontiua continua nn sua fase
dc estandartes preparando-se para a sua exposição
retrospectiva no Museu do Rio § Em São Paulo, na
Galeria Atrium. foram vendidos quase todos os dese-
nhos o óleos de Dicpo dc Rifera, cuja exposição fica*
rá-aberta até o fim deste més; cm seguida, exposi*
ção de Atipusío Rodrigues § Na TV Continental (La*
ranjeiras, 291) será inaugurada no dia 10 de abril uma
exposição dos alunos que participaram dos cursos ds
arte que aquela emissora ministra § O "delfin" Er*
iiesío Lacerda, já agora com atelier instalado na Av,
Copacabana, 129, apto. 1109, está radiante: acaba dc
incluir o seu quinto quadro na coleção Roberto Aícri-
nho § Merece toda a atenção do governador Carlos
Lacerda o processo que transfere a gravadora Isabel
Pons de "intérprete" do Departamento dc Turismo paru
professora dc gravura do Instituto Municipal dc Be-
Ias Artes, e a comissão dc readaptação precisa ser "cs*
timulada" nesse sentido § Gilberto Chateatibrinnd foi
portador dc uma excepcional gravura em relevo de
Frans Krajcbcrg, onde estão reunidas, numa técnica
apuradlsslma, as constantes c a problemática ria arte
daquele nosso patrício § A gravadora Edit/i Behring
numa fase dc excelente produção desinteressada de
mostrar seus trabalhos, ou então cstüpidamente igno*
rada pelas galerias de arte e congêneres "culturais''
S O ministro Dnj/rcl de Lima aguardando a designação
de seu colega Jorpc Afota para o SEPRO de Londres
a fim de assumir a chefia do Departamento de In-
formações e Divisão Cultural; Dayrel é um bom cole-
cionador e conhecedor de pintura, além dc homem cx-
treinamento culto § E a nossa grande Ltna Bò Bardi
por onde andará? Em Salvador, no Museu de Arte
Moderna ou no Muçeu de Arte íopular? Ou em São
Paulo, na sua fabulosa coleção, ou nas obras da sede
do Museu de Arte? Mande noticias, Lina, pois sau*
dades existem e o público precisa saber o que você
faz e quer íazer em beneficio, como sempre, da
cultura visual.
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Em Paris, na Galeria Laclochc, o pintor luso Júlio Pomar (Lisboa, 1926) expôs suas "tauroma-

quias" com grande sucesso, apresentado por Dcnys Chevalicr. Notado em Lisboa em 1957, quando
recebeu o prêmio de gravura da.Fundação Gulbcnkian, ja cm 1961 recebia o prêmio dc pintura da
mesma fundação, lançando-sc depois na conquista de Paris c do mercado internacional, o que vem
conseguindo aos poucos mas com firmeza. O clichê reproduz (mal, sem a intensidade das cores) uma
tela de Pomar — Espera — aquela doidera portuguesa de irritar a passagem dos oito^ touros_gu;ejÍEa;^
vessam a cidade, cm direção à j^ejia^jasMj^kimtítrTnrquela correria por ruas e praça"s,""muitos ferimentos

-—e-não- raro mui tes. EKffiorãKSin préto-c-branco nota-se a originalidade e vigor dêsse artista em compo-
sições onde a figura humana domina ao lado <Ic, touros c cavalos, os grupos humanos, a multidão,
cícmentos que não comprometem sua pintura com um figurativismo ilustrativo e sem expressão.
Ao contrário, especulando com esses elementos, Pomar nos dá uma pintura cheia de matéria, cheia de
turbulência c espontâneo dinamismo. A Embaixada de Portugal que anda quase sempre tão distraída
dos bons artistas plásticos lusitanos, não faria nenhum mal às relações culturais luso-brasileiras se
nos trouxesse para as fedas do IV Centenário uma exposição dc Pomar e outros pintores portugueses
de interesse.

I



1 . *f^?*ff*'Ê**t'm?mn***K*tf*f'**^»^^ -,.___. ,.i. ¦__._....,.,,. ._.fí^*i-l.. .fr *, -1 -lft r,lf „- r , r-ii>MWWW „L ft.^-ftW. M j, i tl <;v_

CORREIO DA MANHA, ScxtiwFelra, 27 de Marco do 1004

Música
2* Caderno

Ouviremos, R 7 o 9 de abril,
i E-iculo Nacional do MiiMi-u,

. Orquestra Slnfúnlcii da Uni-
..-rsiuwlii do Illinois, quu tiu
uma lournée do 4 mudes, por¦ itrlos pnlses du América Cen-
rn! • do i_ul. Outro dia, nu
iinbnlxada dos Estados Uni-
os, as credenciam do cunjun-
j, compusto do oitenta musi-
jj, nos chegaram através do
.•avaçõea. E minha rooçüo foi

. Bogulnto: seriamos felizes su
issulscomos uma orquestra

o profissionais tüo boa quan-
í essa, íurmudu do simples
nadores, do simples e.studnn-
s universitários, O regento
i Illinois Kymplinny, mães-
o Bernard M. Cuounian, do-
;tra, mosmo: "O grupo é do
.udnntes, o nfio do protis--.nais. Nossa esperança o a

i ropresentar o atual clima
.uiral dos Estados Unidos —
:ictldo não cm orquestras

.•oíisslonals o outros empre-
iclimenlos artísticos, mas nas
idas do mllhóc-i do cldatlílos
uo dedicam as horas vacas ik

música erudita, íi plnturh, it
rrto do modo geral."

Sobro essa magnífica cx-
pressão da cultura musical da
juventude norto-nmorlea-
na, que exprimo o Interesso
formidável c crescente do to-
do um grando povo pela mú-
sica — e como mo sinto Jus-:ificado • estimulado, no pa-

O muslcólogo Francisco
Curt Langi, que descobriu
partituras dc mestres minei-'
ros do Brasil Colonial, co-
munica a esta coluna suas
últimas novidade» nesse se-
tor.

ScrSo apresentadas ama*
nhã,- num concerto especial
dc música sacra, na Catedral

Teat ro
Êste ano comemoraremos o

Dia Internacional do Teatro
a 29 do corrente, domingo,
onde nos teatros locais cm ce-
r.a aberta será lida uma men-
sagem esto ano feita de um
diálogo universal jogado en-
Me Sir Laurence Olivier e
Jfean-Louls Barrault, convoca-

ts 
especialmente paro esta

ta intsrnacional. Precisa-
isente há três anos que vem
Sendo festejado o Dia do Tea-
tro através uma iniciativa do
Instituto Internacional do Tea-
tro. Em 02 ouvimos a Voz poó-
tica e credenciada de Jean

Cocteau, o ano passado a voz
abalisada do Arthur Miller e
êste ano as vozes experientes
e precisas de Sir Laurence Oli-
vier e Jean-Louis Barrault.
Aqui reproduzimos o diálogo
numa tradução de Renato Al-
meida.

SIK LAURENCE OLIVIER:"Eu e meu amigo Jean-Louis
Barrault, fomos honrados com
ô convite para Mar por oca-
íjâo do "Dia Mundial do Tea-
Ço". Desejo começar dizendo
__.gun.D5 palavras sobro o nos-

Teatro Nacional, recente-
dente criado. ITo ano passa-

depois de um século do
atas, deram-nos finalmente,

Grã-Bretanha, um Teatro
faclonal, cuja direçiio me foi* nfiada. Um dos primeiros

VIDA MUSICAL NOS EUA - I

pel que esta coluna represen-
tn, nu vor u música _u_Miinir
essas proporções na vida da
niiçao líder do inundo mudur-
no — haverá ampla oportunl-
tiiirie de nos dotormos, ao on<
sojo dos próximos voncurtos
quo so oforecem. Agora sao
vários os tomas, sob ossu ru-
lírica gonérlca do vida musi-
cal nos EUA, dignos do solici-
tar um vivo Intorêsso quo doso-
jarla transmitir ao leitor, Vo-
Ja-se o pequeno volume Pano»
rama da Música, nu sério IU-
noruina do Cmilirrlmrntu, da
Editora Fundo do Cultura. K
a ri.unlím do vários trabalhos,
apresentados no Fórum l_rclu-
ri» in tlir Valce of América,
traduzidos por Diva tl. da
Costa o subordinados ao so-
guinto indico: "A Musicaesous
Ouvintes" — Holcn Thompson;"Educoçiio Musical" — Marte
Schubart; "A Função da Cri-
tica" —Alfrcd V. Frankcnstcln;"Alguns Aspectos da Intorpre-
taçüo Musical" — Abrnhm
Chaslns; "Movimento Flnonccl-
ro da Musica nos Estados
Unidos" — Nnthan Brodor; "O
Exccutnnto e n Música Con-
tcmporáncn" — Robert Sutton
Whitncy; "A Composição nos
Estados Unidos" — Howard
Knnson; "O Futuro Para a
Oporá" — Borls Goldovsky;"Musica Como Ativo Nado-
nal" — Wllllam Schumun.

de Pamplona, pelo mundial-
mento lamoso Orfeon Pam-
plona, Mgido pelo maestro
Pedro Plrfano, várias obras
do período mineiro. A ia-
mosa Camcrata Vocale, de
Brcmen, regida pelo dr.
Klaus Blum, que já apre-
sentou os mineiros cm Bre-
men, estreará cinco obras de
Minas Gerais, cm junho, na
Rádio de Zurique.

O Madrigal, regido pelo
maestro Luis Sandi, cheíJ

íssrs dez tópicos sflo de
tiniu rolovnnto inii.oi-tíinciii.
Nem será possivol ignurá-lus,
em termos brasileiros, Pois
além daquelas questócs do na-
tureza tcúrioa. ou estética, que
eo rocomendum ii meditação
do todos os profissionais, ama-
dores, ou ouvintes do música,
há as do natureza prática quo
um certos pontos so assome-
llinm, pólos problemas propôs-
tos, tu das nossas organiza-
ções embrionárias.

O quadro om que ao Increvo
{•sw Fórum, condensado em
pouco mais do com páginas,
assumo, na realidade, extraor-
dlwirla amplitude. E o pito-
resco (is vezes aqui so mistura
a documentação objotlva, aos
dados quo nos provam o de-
«envolvimento musical dos
EUA em proporção náo monor
do quo a sua riqueza econô-
mlca.

Hu boa soma de pitoresco,
por exemplo, no capitulo só-
bro "A Função da Critica", do
Alfrcd Frunkonstcln, Este
nome, o do redator de arte do
San Francisco Chronldc, Já o
conheço há bom uns 20 anos,
quando Villa-Lobos, do volta
da sua primeira lournée nor-
tc-amerleana, so propôs n es-
tiibolcccr uma permuta do cri-
ticos entro os dois paises.
Queria Villa-Lobos que Fran-
kcnstoln viesse ao Rio, e ou

NOTICIÁRIO

do Departamento de Música
do Instituto Nacional de B-'-
Ias Art_s do México prepara
para o presente ano mais
um programa com músicas
diferentes das já apresen-
tadas.

Dois concertos om Mont>
vidétt estão sendo prepara-
dos pelo jovem regente Jú-
lio Msdoglia; um na Univer-
sidade de Freiburg e outro
na Academia Técnica de
Stuttgart.

fflr.se • SSo Francisco, Lem-
Íim mu até quo ossu Idéiu vil-
la-loblanu do mo "trocar" pclu
Franltcnstctn provocou o sor-
riso malicioso dos clrcuntitan-
tos e o meu sorriso amurolu.,,
Pois Fronkenstoln, para mos-
irar como «i difícil definir a
crlticu, cita três exemplos, oi>
mala dispares possíveis.

O primeiro tipo, quo ele qua-
llfica do analítico ou acadêmi-
co, ao exemplifica assim:"Procurando determinar an
razoes das dissonâncias de sl
sustonldo e sl natural com lá
sustenldo e lá natural, torna-so
claro pila leitura do Gráfico"A" que a presença do sl sus-
tenldo e lá sustcnldo «5 devido
á natureza do motivo. Isso,
entretanto, náo explica porquj
si natural o lá natural foram
conservados no baixo, Tor In
sido possível usar si natural
em voz do ti natural o lá na-
tural em vez do fá, cllmlnan-
do assim as oitavas eleva-
das..."

Imprcsslonlsmo emociona,
caracteriza o segundo tipo, on-
do o critico diz quo "a música
de Moussorgsky suigo do um
solo denso e plúmbeo", usan
do uma linguagem táo rntórl-
ca e confusa quo toma ato
consiranecdora a citnçõo du
trecho.

E eis rápida amostra do ter-
ceiro tipo;

O dr, Curt Lange acaba
de distribuir uma o., a do

Srimoiro 
período da Minas

crais. dc autor anônimo
(1720-1750), composta de oi-
to belíssimos trechos parr.
coro duplo dc vozes mista ,
para a Sexta-Frjira Santa.
Esta obra será incorporai..-
ao repertório dc entidade:
corais de renome inurnacio-
nal.

— Realizar-se-á no próxi-
mo dia 7 de abril, às 17h,

MENSAGEM DO DIA DO TEATRO

pontos em que concordamos,
meus colegas e eu, foi no de-
sejo de torná-lo não apenas
um Teatro Nacional, mas um
Teatro Internacional. Tomos a
intenção do organizar um re-
pertório que mantenha um
equilíbrio entre as peças dc
origem britânica e as estran-
geiras".

JEAN-LOUIS BARRAULT:"Caro Laurence Olivier, todos
que se ligam à cultura teatral
no mundo rejubilam-se com
êste acontecimento e lhe diri-
gem suas congratulações mui-
to sinceras.

No momento cm que os ho-
mens reconhecem cada vez
mais o seu denominador co-
mum humano, entusiasma ve-
rificar que as várias consclên-
cias teatrais convergem, elas
também, para uma consclên-
cia comum da função do Tea-
tro,"

OLIVIER: "Entre as artes
do espetáculo, o teatro 6 a
que tem mais dificuldade em
se tornar internacional. O bai-
lado c a música ultrapassam
fronteiras quase insensível-
mente, mas o teatro — qual-
quer quo seja sua atração vi-
suai — 6 feito com palavras,
muitas das quais s5o orgulho-
sas, independentes e intradu-
zíveis. É por isso quo deve-

mos saudar a realização, ma-
ravilhoso esforço do InstUuto
Internacional do Teatro, cujo
sonho mais alto so resume na
expresão que é ao mesmo tem-
po, um paradoxo: O Teatro do
Mundo."

BARRAULT: "Confesso-lhe.
meu caro Olivier, que êsse pa-radoxo não me parece irredu-
tfvel. Basta observar, nas via-
gens feitas aos paises ditos"estrangeiros", o quanto o tea-
tro 6 uma propriedade inter-
nacional. Quer se trate de
clássicos, como Sophocles,
Zoaml, Shakespeare, Mollère,
ou da Commedia deirarte, au-
tores, comediantes e animado-
res não são mais do que ad-
ministradores de um domínio
que pertenço ao mundo intoi-
ro. Isso decorre do fato de nãohaver, no teatro, solução decontinuidade, entre o gesto ea palavra, entre a vista e oouvido.. Nossa arte é antes detudo um fenômeno magnético,Não são apenas a vista e oouvido os atingidos mas igual-mento os demais sentidos.

No teatro, se os olhos en-
xergam, 6 o coração que vê o
recebe: o entendimento inte-
leetual vem depois. Essa arte
è sempre poética, porque *
carnal. Quando as vários for-
mas de teatro passam as íron-

tetras, só a idéia contida na
palavra, sofre um eclipse mo-
mentüneo, mas a palavra elu
mesma, sopro inteligível, con-
serva toda sua força de cn-
cantamento e magia. E' para
além das palavras quo o pu-
der sensual de Brccht, de
Claudel, do Teatro do Extre
mo-Orlcnte ou do Shakespea
ro sc encontram, emocionam e
penetram a alma dos homens."

OLIVIER: "Sentimo-nos feli-
zes quo Shakespeare tenha se
tornado propriedade do mun-
do todo, quo seja rcgularmen-
te proclamado como antepôs-
sado legitimo de cada movi-
mento novo. no teatro. Obser-
vo que O Rei Lear íoi consl-
derado, ultimamente, o precur-sor de Samuel Beckett. Sen-
tlmo-nos felizes que tenha sl-
do saudado pelos homens de
tôdas as nações e do tôdas a»
crenças como um deles e que
ninguém, examinando o con-
Junto de suas obras, o tenha
jamais considerado reacioná-
rio inflexível. Quem escreveu
Henrique V escreveu Troilus e
Crcsslda. Quem escreveu Ro-
meu e Julieia escreveu igual-
mente Medida por Medida.
Em quatrocentos anos, o nos-
so Shakespeare so tornou de
todos, por adoção. No planodo teatro — e mais que nun-
ca no seu iW aniversário —

"A senhorita Susan Jones
deu, n nolto pitütijua, um root-
tal Uo piano nu Mnriiio'8 Me-
mortal Thoater. Apresentou
um programa estupendo, com
compotêncla, habllldado, a dos-
triizu magnlllca."

DU Frankonstoln: "tenho
mais certeza do qua a critica
não ii, do quo o quo cia o",
E acrescenta: 'tenho certesu
do quo critica não 6 uma d-
ínela".

No "Dicionário do Erros
Musicais", compilado por Ni-
colas Slonimsky, o que io vê
entretanto, é quo u miilorli,
dns observações errôneos —"observações prodigiosamente
obtusas a respolto do música"— foram feitas, cm todos o
tempos, não por críticos, mi
por compositores. Outro poi
to quo Fronkcnstcln menctoi.
0 a Impossibilidade, seguncl
êle, de uma "estimativa crit
ca duradoura. Obras do art
duram, mas tornam-se mlsl
rios cada cinqüenta anos .
precisam ser «Interpretada-.
A critica sobre Shokesponri-
no século dezoito é hojo mon.
contra-senso, como é a critica
sobre Beethoven do século do-
zenove, pois os discernimentos
críticos são limitados pelo pc-rlodo, c as obras do arte não
o são."

EURICO NOGUEIRA FRANCA

no Clube de Relações Inl.r-
nacionais, à Av. N, S. de Co-
pacabana, 680, 2.° andar, um
concerto do duo pianisticaIva Moreinos-Rosa de Car-
valho. Ambas artistas, alta-
mente credenciadas, apre*
;entarão o seguinte progra-

.na: "Marcha Turca" e So-
nata em ré maior, op. 6. do
Beethoven; Minueto e Ma-
zurca de Weber; "Hommage
à Haydn" e "Soirée dana
Grénade". de Debussy,

i o nosso maior artigo de
exp.__ Lação. Nenhum nos deu
menos trabalho e maior orgu-
lho."

BARRAULT: "É impossível
situar politicamente a posiçãode Shakespeare, conforme tão
bem observou Sir Laurcnco
Olivier. Como verdadeiro ho-
mem de teatro, êle se conser-
vou, mesmo nos assuntos poli-ticos, um testemunho do sou
tempo. A finalidade derradel-
ra do teatro é a Justiça. Em
cena, assassinos, vitimas, o
ataque e a defesa combatem
no desmedido de suas paixões.
Cada espectador é um jurado,e é a vida, forte e equilibra-
da, que preside a êste Imenso
acerto de contas fazendo
emergir vitoriosa a Inteligên-
cia, a compreensão e a saúde.
O poder essencial do teatro é
de pôr de lado tudo que se-
para os homens: diferenças
de raça,-de educação religio-
sa ou política, diversidade de
línguas, e ressaltar o que os
homens têm de comum: o riso
e as lágrimas, a alegria e a
tristeza, a felicidade e a ago-
nia, em suma, o que é do do-
Siinlo do coração, O teatro
revela o coração comum dos
homens, e por isso é o mais
perfeito veículo da paz."

VAN JAFA
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WANA, VHA NOITE FANTÁSTICA
A peca dc Tennessee Williams "A Noite do Iguana" numa excelente tradução
dc Llgia Nunes c Carlos Lagc, está faturando merecido sucesso dc critica •
bilheteria no Teatro Cacilda Bccker cm São Paulo. A cena mostra Walmor

Chagas, e Ferreira Moya cm expressivos desempenhos, e Cacilda Bccker
numa memorável performance como Hannah Jelkcs

Universidades
Lnueimar Lntis

Nossas Universidades vivem
quase que encerradas em sl
mesmas, isto é, não têm re-
ílexo fora de seu âmbito, es-
ouecendo-se de oue o meio so-
dal nfio prescinde do calor de
suas Idéias e do convívio de
suas aspirações. Universidade
é símbolo de povo que se le-
vanta em cultura e não é sò-
mente nos recintos fechados
das aulas e cclãemios que se
estudam probiemas e se am-
pilam ldílas.

Quem viaja pelos grandes
centros europeus, nrcocupan-
flo-se nfio somente com as oe-
laa vitrinas de modas, mas
pesaulsandn no terreno dn edu-
cação, vê nas Universidades
aquí-lo sentido amplo do latim
— unlversltas — "a totalida-
de das pessoas e das coisas;
universalidade", que deve re-
sumir o sentido da ansiedade
e da busca do homem mo-

derno,
Na Alemanha, Inglaterra,

França, Itália, Grécia, Espa-
nha, etc, os Jovens unlversi-
tárlos fazem o diálogo com a
sociedade, na convivência diá-
ria através das festas de cul-
tura, do teatro, da poesia, da
crítica literária e em muitos
deles, da política e da dlpio-
macia. O programa de conte-
rênclas e de debates, o de Jor-
nailsmo e o da pesquisa hlstó-

viça é uma realidade que cor.-
tagla e faz do popular um ho-
mem universitário também, i
par das Inovações no tempo o
no espaço. Qualquer trocador
de ônibus conhece o escritor
mais ent evidência, pode Indi-
car qual a peça de teatro mais
interessante, sabe dizer das lu-
tas de seu povo e de suas as-
pirações, é capaz de ldentlfi-
car o poeta melhor e ns íase.<
políticos por que tem passad-.
a humanidade.

E' verdade que somos un:
pais novo, com perspectivas
que até eles, os estrangeiros,
confessam maravllhassas. Em-
bora. estejamos ainda muito
fechados dentro de nossas cs-
colas, egoisticamente, retendo
ns belezas e as aspirações
maiores, que se perdem sem
diálogos.

Por isso, quando Gilson
Amado inaugurou o novo mé-
todo — Universidade sem pa-
redes—congrntuinmo-nos com
êle e com a nossa cidade, que
fêz exatamente o que faz a
Inglaterra, através do vídeo.
Graças a Deus ainda há gen-
te, no Brasil, da tempera e da
razão de um deputado chama-
do Rubem Berardo, que pôs
sua compreensão no assunto e"mandou brasa". Gilson pas-
sou a ser do povo. Basta di-
zer que Arlinda, minha mui-
to amada e preciosa emprega-
da, dona principal da minha
casa, diz sempre que aquele
sujeito, — "o sô Gilson Ama-
do teve mesmo idéia: inven-
tou uma coisa doida que agar-
ra a gente pr.t aprender coisas
novas". E arremata: "os ho-
mens que êle leva lá, é coisa
de se admirar: debttlham tudo
o que há no mundo, tim-tlm
por tim-tlm.'*

Como meu trabalho me ab-
.irve dentro de quatro pare-
les de uma escola até as tan-
as da noite, quase nunca ai-

sisto a Gilson. Quando chego,
Arlinda conta como íoi o pro-
gramo, as coisas que aprendeu
.;úljre o que andam inventan*' do e está mais a par da politi-
ca que eu própria. Já tem o
seu candidato & presidência,
o me diz: "a senhora tem que
votar nele."

Um dia tive de ir a, TV-Con-
ünental e ir_ encontrei Gilson
Amado ás duas horas da tar»
de, comendo um sanduíche e
bebendo um copo de leite.

—Mas, o que c isso, homem?
Você não almoça mais?

— Cadê tempo, moça?
O homem da Universidade

do Ar parece até quo já não
é mais nenhum conteúdo de
matéria. Entre uma gravarão
e outra, bebe aquele leite e co-
me um pão com queijo, e o
reíto, a sobremesa é cultura.

Não há dúvida dc que GU-
son Amado está ensinando ás
nossas universidades a terem
universalidade. A seu exemplo
elas devem sair das paredes e
vir para os auditórios tam-
bém, ajudando Gilson nessa
empreitada que é n moior aju-
da quo se pode dar ao Brasil.

Tudo o que se faça a Gilson
para estimulft-lo, creio que não
paga aquela vida de escravo
que êle leva. A verdade é que
êle tem no coração a fibra da
velha Donana — fôrqa além
da vida — que se tem espraia-
do por essa safra do clã de
Gilberto, arrostando obstá-
culos e vencendo pela intell-
gência. Se eu fosse governo
daria a ísse homem o melhor
dos prêmios e a mais alta co-
menda da República.

Dez mandamentos
Televisão ENVENENAMENTO EM MASSA

Fico melo escandalizada
quando ouço pessoas dc espí-
rito bem formado fazerem re-
íerênclas elogiosas a certos
filmes da TV, de banditismo
e violências que entram em
doses maciças, pelos lares
adentro, diariamente. Vez por
cutra, fitas como "Cidade
Nua" (canal 13), por exemplo,
são bem Interessantes para os

Vida
Cultural

CURSOS

CURSO DE EXTENSÃO
PARA BIBLIOTECÁRIOS —
Sobre Serviço de Bibliotecas
Regionais foi organizado um
curso de extensão para bi-
bliotecários, pela Associação
Brasileira de Bibliotecários e
Biblioteca Estadual e sob o
patrocínio do Serviço Nacio-
nal de Bibliotecas. As inseri-
ções estão abertas na Biblio-
teca Estadual, Av. Pres. Var-
gas, 1261, das 9 às llh.

adultos, embora terminem to-
das da mesma maneira, Mas
todo tempo, em tôdas as casas
da comunidade, em todos os
vídeos acesos,' infallvelmente
presentes na vida das fami-
lias, deixam de ser um entre-
tenimento e passam a consti-
tulr um envenenamento em
massa. Além do mais, vistos
dois ou três de uma série, está
visto tudo. Os finais são sem-
pre Idênticos. Experimentem.
Acompanhem seguidamente
esses seriados. E façam uma
aposta com os amigos, quan-
to aos epílogos. Ganharão na
certa.

E' um erro pensar que dos
pais depende a seleção dos
programas a que as crianças
assistem na TV. Nem sempre
êle.-. estão em casa & hora em
que estas torcem os botões e
mandam inocentemente entrar
na sala os piores bandidos
armados de revólver, espin-
gorda ou metralhadora, a ma-
tar fria e cinicamente, muitas
vezes com um sorriso nos lá-
blos. Palavra que, depois de sé

assistir muito a esses filmes
r.orte-amerleauos — wcstcrns
e policiais — fica-se até com
certo desprezo pela existência
humana e, após algum tem-
po, já não se sente mais aque-
Ia horrível sensação de pena
ao vermos cair os corpos ina-
nimados, varados pelas balas.
Se o sujeito assassinado é
mau, a gente até já tem certa
satisfação. Se é bom, ainda
reclama, mas nem há multo
tempo para se sentir isto ou
aquilo, porque já estão ma-
tando outros, e o mocinho Já
sacou da pistola para liquidar
com os poucos que ficaram.
No fim é uma matança em
regra, e quando tudo se re-
solve de maneira aparente*
mente satisfatória, o telespec-
tador solta um suspiro de ali-
vio e até se sente um tanto
espantado de não ter sido
atingido por tanto tiroteio e
estar são e salvo na sua sala.

Em artigo recentemente pu-
blicado numa de nossas revls-
tas, o dr. Rinaldo de Lamare,
pediatra de renome, queixa-
so ce que "a violência não so
terroriza a criança como cria
a impressão de que é o único
meio para a solução de con-
flitos". E conta o caso de um
menino seu cliente que, ado-
rando fitas de mocinho, quan-
do lhe participaram a morte
do avô, perguntou incontlnen-
ti: Quem matou?

O citado médico é de opl-

nião que os petlzes entre 6 e
IC anos só devem assistir TV
uma hora por dia. Os de mais
de 10 poderão ver duas horas,
mas sempre Intercaladas com
outras ocupações, devendo os
pais escolher os programas
mais adequados à idade de
seus filhos. "Fitas de far-west
não devem ser vistas antes
dos 7 anos. Histórias de dete-
tives e assassinatos provocam
medo não só ás crianças de
10 e 11 anos, mas também a
muitos adolescentes. Se forem
vistas antes da hora de dor-
mir será ainda pior, porque
pioduzlrão dificuldades emo-
clonals "que não deixam a
criança pegar no sono, nor-
malmente, ocasionando ato
pesadelos". Observa o dr. de
Lamare que o uso das armas
gera um choque emocional
crescente de acordo com o
tipo empregado, na seguinte
ordem: 1) revólver; 2) rifle;
3) espada; e 4) punhal — a
mais Impressionante, segundo
afirma êle. Dis também se-
rem os filmes "com cenas de
horror, vampiros, drogas, bê-
bedos e prostitutas, personali-
dades psicopátlcas ou sádicas"
absolutamente desaconselha-
veis para os jovens antes dos
16 anos, por não estarem estes
ainda emoclonalmente amadu-
tecidos. Não podem distingui.-
a ficção da realidade. As fitas
de suspenso, mantendo tensos
cs telespectadores de pouca
idade, "retardam o relaxamen-

to emocional pelo happy end"
e causam "dores de cabeça,
náuseas, pigarros, dor de es-
tômago ou eólicas intestinais,
enfim o que se chama enxa*
queca. As crianças geniosas
ou emoclonalmente des?quill-
bradas — as tais que têm'ataques de raiva" — tornam-
se mais agressivas com a TV,
sobretudo se assistem a deter-
minados programas". E' claro
que tais observações não se
referem a todo e qualquer tipo
de atração. Há algumas até
muito indicadas para a lnfãn-
cia e a adolescência. Disso já
temos tratado nesta coluna e,
ainda há pouco tempo citamos
alguns exemplos, ria crônica
intitulada A Opinião dos Pais.
Referindo-nos agora ã opinião
dos filhos, podemos dizer, com
o dr. Rinaldo de Lamare, que"a TV é uma faca de muitos
gumes". Se a uns pode ser
benéfica ou inofensiva, àque-
les que já trazem em si con-
dições de pouca sociabllldade
e, por esta ou aquela razão,
sofrem de certos distúrbios
emocionais, alguns espetáculos
causam feridas secretas e, par-tindo de ângulos errados, con-
duzem a um julgamento pre-
cipitado dos conflitos huma-
.íos. Ficam assim os pequenos
seres em formação condenados
a uma irremediável solitude e
uma estéril tristeza, quando
não a coisas piores.

para fazer amigos
Emi Bulhões Carvalho da Fonseca

Io — Não falar em si mesmo,
sobretudo não falar em
seus sucessos. E, quan-
do forçado a fazê-lo, 6o •
ser o mais sucinto pos-
sivel.

2o — Não contar suas tran-
saçõos financeiras, por- 7o
que quem ouve é rico
ou pobre. Se rico, só
se interessa pelos pró-
prios negócios; se po-
bre, fica nervoso por
não poder usufruir dos
mesmos recursos e se
sente mais pobre e
mais infeliz.

3o — Saber ouvir. Dar opor-
tunidade aos outros de
falar. Grande amigo é 8° -
aquele que sabe ouvir.

> Pedir conselhos, não
dar. 9» —

LASINHA LUIS CARLOS 5° — Prestar pequenos servi-

ços. Fazem tanto ou
mais efeito quanto os
grandes.

- Procurar reunir em sua
casa pessoas de nivel e
gostos iguais e evitar
as massacrantes conver-
sas cri-cri: criados c
crianças.

¦ Não se furtar a di-
zer coisas sinceras e
agradáveis; nunca "ser
franco" e dizer
coisas desagradáveis.
Queixas também não
cabem no código das
boas relações mútuas,
Aliás elas se revelam
inúteis, porque das três
uma: sc quem ouve a
queixa é amigo, sofre
por algo a que não po-de dar remédio; se é
inimigo, regozlja-sc com
ela; se é indiferente,
nio lhe dá atenção.

Oferecer, antes que lhe
solicitem um serviço ou
um auxilio.

Nio fazer visitas com
crianças. Por mais lln-
das e bem educadas
que sejam, por mais

bem vestidas que este-
jam, crianças que não
as próprias não resis-
tem a cinco minutos d*
convívio. Quem preten-
der o contrário, é ama-
bilidado pura, não acre-
dite. Também aos qut
têm animais de estima-
ção, um conselho: con-
servem-nos afastados
dos visitantes. Lera-
brem-se de que as pa-
tinhas festivas dos ca-
chorros são um perigo
para as malhas das
meias das senhoras e
para as calças masculi-
nas.

I. ' — Procurar guardar as fi-
sionomias c os nomes
das pessoas c nomeá-
Ias com certa freqüên-
ela no correr da con-
versa. A pergunta tam-
bém, quando discreta-
mente conduzida, mos-
tra Interesse c é sim-
pátlca.

Bom amigo, em suma, è
aquele que não atravanca a
vida dos outros e representa
um capital amável de que «
todo o instante se pode lançar
mão.

Oportunidades de hoje
Sexta-feira, 27 de março de 1964

As pessoas nascidas neste dia são rápidas de ra-
iocinio e prontas na ação. Devem ter cuidado, por-

vanto, em não cair em armadilhas. Gostam de rea-
lizar programas com pessoas entusiastas. Gostam de
••iajar, o que lhes estimula o talento criador. Sua

pacidade para negócios é notável.
"> CAUNETRO — De 21 Que seus desígnios sejam
¦narço • 20 de abril — sempre bem estudados. Sai-

ba apresentar suas Idéias.
Tudo isto o ajudará a pro-
gredir. Reveja o seu pro-
grama e elimine o que pos-
sa haver de excessivo. •
TOURO — De 21 de abril a
21 de maio — Vênus lhe dá
agora força que você pode
util:'zár de maneira sagaz
psra benefício seu e dos ou-
tros. Procure sempre o me-
lhor e conseguirá achá-lo.
Procure ser justo com seus
semelhantes e mantenha o
bom humor. • GÊMEOS
— De 22 de maio a 21 de

junho — Não seja de todo
arredio' a certas convenções
sociais, mas esforce-se por
abolir práticas realmente
fora dc moda. Há indicação
de situações confusas. Mas
você conseguirá resolvê-lr.s.
• CÂNCER — De 22 de ju-
nho a 23 de julho — Ten-
dências que devem ser evi-
tadss: esquecimento das
promessas, falta de ânimo e
de entusiasmo, infração de
regra- do bem-estar comum.
E lembre-se que o desprezo
de certos detalhes pode ser
o caminho para obter-se efi-
ciência. • LEÃO — De 24

de julho a 23 de agosto —
Tenha cuidado em atender
aos seus compromissos orde-
nadamente e de maneira
completa. Método e sistema
são de muita importância.
Alguns obstáculos pelo ca-
minho. Veja por onde anda.
• VIRGEM — De 24 de
agosto a 23 de setembro —
Sua mente ativa exige uma
expressão mais criadora.
Saiba encontrá-la utilizando
seu discernimento e descor-
tinio. Quo seus investimen-
tos sejam realistas e que
seus planos para o futuro
obedeçam a um Dweram»

seguro. • BALANÇA — De
24 de setembro a 23 de ou-
tubro — Dia esplêndido pa-
ra realizações em vários
campos, contanto que per-maneça fiel a seus princi-
pios e métodos. Não diml-
nua o vigor de seus esfor-
ços. Proteja seus investi-
mentos. O ESCORPIÃO —
De 24 de outubro a 22 de
novembro — Se há tarefas
difíceis a enfrentar e encar-
gos tediosos que cumprir,
procure manter-se em uma
posição íirme, sistemática.
Mas que isto não imDlique
eos r»b>.ipiM_. S<H«. antes

alegre e conserve o bom-
humor. • SAGITÁRIO —
Ue 23 de novembro a 21 de
dezembro — Você deveria
velejar sem medo, nos cal-
mos mares dêste periodo.Oriente sua força e vigor
para objetivos interessantes.
Mantenha-se animado c en-
tusiasta. • CAPRICÓRNIO
— De 22 de dezembro a 20
de janeiro — Influxos fa-
voráveis de Saturno. Perse-
vere nos negócios de vulto,
ainda que o obriguem a um
esforço maior. Êste dia lhe
trará vantagens inespeandas.
Não deixe escapar a* boas

oportunidades. O AQUÁ-
RIO — De 21 de janeiro a
19 de fevereiro — Talvez
não aprecie tudo o que êste
dia lhe oferece, mas a ten-
dência geral do periodo é de
progresso, de influxos bene-
ticos para você e os seus.
Sua cooperação c. contudo,
necesrária. % PEIXES —
Do 20 de fevereiro a 20 de
março — Talvez enfrente
alguma dificuldade em pro*
duzir em larga escala._ Foi-
tara adaptação de mélcdos
e sistemas. Reexamine e re-
tifique. Não tema introdu*
zir transformações.



2.* Caderno CORREIO DA MANHA, SnxtK-Felra, 37 de Março dc 1064

Correio Feminino Até quando? Sociais.
YLCLÉA Luis Gismondi

TOALHAS COLORIDAS
Aproveitem»» ao máximo o» dia» de »olt

o temperatura amena, para receber ot amigo»
no terraço, na varanda. Em harmonia eom
o ambiente alegre, luminoso, providencie toa-
lhas bem colorida» para a metinba onde você
colocará a» bebida», o sorvete, o bolo do lan-
che de domingo.

•

A» que apreteutamo» hoje »ão de tonalh
dade» bem vibrante»! amarela com tulipa» etli-
Usada», a primeira; e a »egunda, vermelha,
com flore» branca» e amarela». Ambas me-
dem fíücm de lado e tão acompanhada» pot
guardanapo» de 22cm.

í ' '¦¦ >>«.•>.. ><.-x»»^5S1ijMfc-»tóíK4.'•*;.' -dx^wmX
í,. . -: ^^y^m&m&m^mmímam
^>Vi'^:'''^^SÊÊsm^^sWLwm^^m^&&àamm U
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Alegria do vermelho
É a côr ideal para uma toalha informal

;i ser usada num lanche no terraço on numa
varanda dc inverno. As flores em amarelo c
branco, com folhas verdes, ganham muito sô*
bre o vermelho da toalha. Os cálices das flô*
res amarelas são feitos cm ponto cheio, iucli*
nado, c contornados com ponto dc haste, cm
verde. O miolo, cm ponto dc nó Para as has-
tes use um ponto de cadeia. E, para as flô-

; ponto cheio.

Tulipas estilizadas
Ficam lindas se bordadas cm vermelho

sobre toalha amarela, e com linha perlé n.° 5.
As folhas, em verde. Os guardanapos levam
apenas uma pequenina tulipa. As pétalas da

•flor são feitas em ponto de haste e contorna*
idas interiormente com ponto de cadeia. Com
os mesmos pontos são bordadas as folhas.
A haste da tulipa c em ponto cheio inclinado.
Faça a bainha da toalha e dos guardanapos
em ponto Paris, tirando dois fios de l,5cm
da borda.

AU quando tiilini, Callllni,
tlnuoras d* puniu paciência
rom «>«* calor prgajciito qut
me dt a «fii»ni;Ac) d* ensopai!.-
nho na caldeira do diabo? Aqui
nAo temoa ar refrigerado como
no quarto do HCAtr., lancu
inflo desse ventilador üiiuniv
que ronca tal e qual um motor
ri» aviio • que mt borrifa oi
olhoi deua poeira miserável
que vem da garagem, t ou nà.i
<• para uma pessoa perder a pa.
citnclnf NAo c a toa que dA vou-
tade dt botar a Jaiirltnha do
meu eoroçfio em frente ao mm,
(cito cscotllha. Suar é supor-
lavei pura quem e.tl no bem-
bom, ao ar-llvre, t vontade,
maa para quem esta Kruilailo
na cama como outra na pedi..,
é repelentel Quando o calor
aperta, tinto impttoa de arran-
car-me daqui, numa cadelra-de-
rodas, rumo aoi quatro pon'va
cardlalt do mundo; quando me-
lhora, dou marcha-a-ré na Idéia.
Prefiro esperar um pouco e (.1-
itr bonito na rua, andando cotri
meus próprio» pi». Faço dc
conta que li fora cita mais
quente do que aqui dentro e
que iria ter vontade de me en-
fiar no mar, o que certamente
nâo faria, pois estou meio-co-
varde de peixe, rora de brln.
cadeira; ts vézet eu nfio ttl te
quero talr ou tt prefiro ficar
em cata. Vai ser fogo para me
habituar a andar na rua como
um sujeito civilizado, para não
fazer um papelSo quando f<-r
atravesar uma rua ou entrar
coisa faço questão cerrada: 6
nfio ser tachado de espirito-do-
porco como exila raça de acue
que anda por ai... Quando tslâ
chovendo, reclama porque não
pode Ir à praia, e quando faz
calor, reclama porque nao cho-
ve. Um dia esti com dor de
cabeça, outro dia esti com dar.
de-barrifa ou dor-de-cotovêW
conforme a lua. O símbolo da
tanta casa ambulante. Franca-
mente, para agüentar tanta mi-
aèrlnha na postura vertical, i
preferível agüentá-las deitado
na cama. Pois não c? tste aqui
adotou o sistema dc auto-suges-
tSo, repetindo diariamente dez,
vinte, sei li quantas vezes que
as coisas não tão tão ruins co-
mo te pintam, embora o meu
texto sentido aeuse uma borras,
ci no radar...

« ? •

REABILITAÇÃO: A profa.
d. Ernestina Costa de Abreu
Coutinho do Instituto Oscar
Clark gentilmente nos envia as
notas que passamos a publicar:"Readaptação" na Legislação
Brasileira, Decreto, 7.030 dc no-
vembro de 1044, tem por objeti-
vo restituir ao Indivíduo toda
ou *m parte a capacidade para
txtrcer sua profissão primitiva
ou outra compatível com auaj
novas condições fisleas; entre-
tanto o termo "Reabilitação"
tem umt amplitude maior: po-
de-se reabilitar indivíduos que
ainda não estejam em idade dt
txercer profissão. Reabilitação
— terceira fase da medicina —
í uma fase essencialmente dl-
nâmlca, em que várias espcc.a-
lldades e atividades se entro-
tam, se ajudam e se completam
visando sempre a volta, o mais
rápido, dos incapacitados t ttt-
vldade.

ANIVERSÁRIOS

razem anos hoje: Henrique
Pungttti, Artur dt Souza IM»».
Vítor ile Almeida Ptüoi, Alfie.
do Traiijuni, Galeno Pararmos.
Joi* dos Simloi Araújo, Pedro
Pereira Capelo, Álvaro Auguit»
de Burno Vldlgal, Gliiamueii
Metarazzo, Giutavo Feliz Pin-
to da Rocha, Antônio Arnnldi
Gomes Tavelia, João de Vat-
cancelo-, Marllno de l.una Aitn.
car, Atanlou Gomes. Avelino
Velloio, Aldo llo.iianl. Eduardo
Lacerda, Alemlda Bernard, Ha-
roldo Astuto, Antônio Walter
Damas, Nadlr ria Silveira, Wal-
ter Vital Bandeira de Mello.

Fazem ano» amanhã: Ne-
zlo Gcrvazoni, Luiz Bezerra do»
Santos. José Maria Cavalcante,
Pedro Tlbana, Juiz Antônio de
Castro Assunção, Alar! o Maciel,
almirante Olavo de Araújo, 811-
vio Terra, Perlcles dt Castro,
Vllobaldo Machado de Souza
Campoa, Jayme Mendes de Frei.
tas, Eduardo V. Pederneiras.
Kduartlo Borgctl), Ulisses da SU-
veira Dores, Luiz Carlos do
Araújo Motta, Francisco Mun-
teiro Ramos, Haphaet Bernardo
D'A!me!da Júnior, Antônio Jo-
te Xavier, Thoinaz Roso Scip..
Manoel Gonçalves Lima, Álvaro
de Castro Lobo, Uernaidtiio da
Silva Senna, cisar Augusto Fer.
íeira Alhais, Cotar EHiertotl.
Antônio Carlos Broga, Ricardo
Arruda.

Os amigos e colegas do sr.
Jader Silveira Alves, feslejan-
do o aniversirio nataUcio do co-
nhecido Industrial, prestaram-lhe
homenagem, oferecendo-lhe um
almoço de cordialidade no novo
restaurante do Clube Naval.

DATAS ÍNTIMAS

Completa amanhã. 23. o seu
3" aniversário, o menino Carlos,
filho do casal Vllnr Glgante-M-i-
rinho Salgado Filho. Havcriuma
reunião de teus amlgulnhos c
parentes, na residência da faml-
lia. para festejar a data.

Estará em festa amanhã o
lar do casal sr. Ivan de Gusmão
Franca Baptista, procurador da
EFCB. comemorando o 4" ani-
versârlo do seu filho Wagner,
neto da lunclonária da mesma
ferrovia, sra. Cclina dc Gusmão
França Baptistn.

Está erri festa amanhã. 28, o
lar do casal tr. José Bezerra
e tra. Maria Aparecida Mello
Bezerra, de Rio Bonito, come-
morando o 4." aniversirio na-
ltclo de sua filha Maria José.
As amiguinhas e parentes da
aniversariante será oferecida
uma recepção na residência d"
família.

páscoa, ia Oh, na capela dc São
José, no iiuinaiie, u cerimônia
do batismo de Vem Regina, filha
do tr. Durv.11 Solto Maior e tra,
Maria Valpoito de Almeida Sot-
to Maior. A tarde, na residência
dos seus avós inalemos, o «con.
tcclmento será comemorado il-
tmiltAnenmrnte com o I," an)-
veriárls de Ana Lúcia, irmã dc
Ven Reiina.

ALMÔCOS

Homens de liderança, tendo
como convidado de honra o ban-
quelro João Ribeiro Netto, «I-
mocaram no restaurante da ABI.
Reunião Informal, t qual estive-
ram presentes n administrador
regional do Méier, sr. Abílio dc
Almeida; o coronel Thlers, co-
mandante do policiamento dn
região e outra bairros: e o
gerente dn Sears, do bnlr-
ro do Méier. O banqueiro RI-
beiro Netto, que t diretor do
Banco Mercantil do Rio de Ja-
ncirn-AgCneii do Méier, identl-
ficado com ¦ vida populacional
do referido bairro, trotou de ini-
clativas de caráter social que
estão s*ndo estudadas para be-
neficlar ainda mal» aquela re-
gião suburbana da Guanabara.
Resolvcrom. Inclusive, estabclc-
cer almnços-oncontros com a pre-
sença de jornalistas, para dis-
cutir sobre o desenvolvimento
comercial, Industrial, bancário,
agrícola e asslstencial naquela
região do Eatado.

FALECIMENTOS

Foi sepultado ontem. t> llh.
no cemitério de São João Batis-
In, o corpo do sr. Roberto Giu- •
riti de Castro, saindo o féretro
da capela Real Grandeza.

MISSAS

Tenente Waldyr Ferreira rta
Costa, missa de 7.° dia do sou
falecimento, na próxima segun-
dalfelra, dia 30, tt 9h30m, na
Basílica de N. Sa. de Lourdes. i
Av. 2S de Setembro, n.« 200, Vi-
Ia Isabel. O falecimento ocorreu
em Brasília.

— Juvenal da Silva Lima,,mis-
sa de 7.* dia do seu falecimento,
fegunda-feira, dia 30, ás th. na
Igreja de SSo Francisco de Pau-
Ia. no Largo dc Sâo Francisco dc
Paula.

Palavras
Cruzadas
PROBLEMA N.° 268

DE PAULO SLOBODA;
RIO, GB

1 1 l * f
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BATIZADO

Está marcada para domingo de

Itália tem
também novo
horário

Princesa
noiva dé
gentleman

A terceira neta do Rei
Gustavo Adolfo, da Suécia,
princesa Margaretna, ficou
noiva, dia 28 de íeverelro,
do industrial inglês sir John
Ambler. O rei abençoou este
noivado, declarando que a
princesa Margaretha, • mais
velha das quatro filhas da
princesa Slbylla e do fale-
cido príncipe Gustavo Adol-
fo, poderia conservar geu
título de princesa.

Sir John Ambler, de 40
anos, que joga golfe e tênis,
além de criar animais de pu*
ro sangue é dirigente de uma
firma de transportes em
Londres. Graduado pela
Universidade de Oxford, é
descrito como "um perfeito
oentlemaii inglês": Durante
a guerra, participou da in-
vasão da Normândia e ser-
viu na guarda pessoal de
Winston Churchill, em Che-
ckers. O romance foi guar*
dado cm segredo até a data
do noivado.

CHAVES HORIZONTAIS:
1 — Lâmina de aço que fax
mover a máquina do reló-
glo. 0 — Terrsno arenoso. 7

Sorri. 8 — Ali. 10 — Es-
curidSo. 13 — Tomas ares.

CHAVES VERTICAIS: 1
Ingresso de favor, 2 —

Ganho nas tangas. 3 — Cott*
denada. 4 — Caminho entr»
montanhas. S — Laço de cri*
na de cavalo para apanhai*
pcrdiz2s. 9 — Titulo hono*
rifico (entre os ingleses), 11

Interj.: resposta ao apél»
do nom. — 12 — Basta!

Solução do problema n.e
267 — Ba, Ir, Atar, Panapa-
na, Aracalus, Iura, Li, As,

Dicionários — AdoUt-se tt
seguintes: Pequeno Brasilei*
ro Monossilábico de Casano*
vas « Antroponímico de Li-
dacl.

Correspondência — Deve-< rá ser enviada a J. J. Dias
de Azsvedo; Rua Jussiapé,
141; Ilha do Governador
(ZC-32); Rio, GB.

J. J. Dias de Azevedo (PT)

dia 29, março

PÁSCOA

Wm
Portanto, vn sem dem
conhocer as molho
sugestões para < omer
i a r o acontecimento
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Draguem*, o preferido na melhor carreira de amanhã
A rtunlie dt «manhi apresente wm pnttsms é»

plreoi, cem vlrlit itr«çói», A milhar carreira 4 wm «tlml»
natérla dt trli antl. »tm mala da dun vltérlet, que tpretem
tt ttte compttlderei, Naita carralra, ganha ampla daattqwt •
parelha DraguturDemlna, anlmali dt mtlhtr «afetaria «pe «a
tdvtrUrltt. Drtgutur reaparece nt ttmptrtdt atual, dtpth dt
havar vancldt • "latadt da Guanabara", primeira prova dt frl-
pllct certa carlaca, na ant pastada. Alndt ni* ttti m éttlmt
furt, parem, 4 um animal carrtdtr, • out |l teve «caalat dt
dtnwnitrar. Dominó, par tua «at, nit prtduilu • ttatrtdt ne"Ctrdalrt dt Graça". Pai quarte ctttctdt, dapala dt flflurtr
nt ctrralra ati ai matrtt flnali, quandt ttmtrtctui Aftra, ra-
tama anfrtnttndt tdvtrairltt mais fracaa, tattndt pranta pa-

ra «ma rteblIHatia. Dtata termo, tcrtdltamta na dtbradlnha
da ttud Paula Machado.

Outra tarrtlrt %\i» dttatrit • Interèue 4 a que «morra a
reunlle. Al tnctntrtmtt li Atttrtldt, out «alta apia uma tu-
ttncla dt auatre mata*, lm aua única apraiantacia na turfe
cirltcc, • filha da llptntr ttl tarcalra «tltctdt dt Acreu •
¦I Wntenere numa atuatlt exprewlva, uma «ti que tlnda nit
m encontrava m última furt, A|trt, vtlta am malharei etn-
dliitt t, mesmo fartando turma, acrtdltamta am aua vitória,
ptli tt tdvarilrttt nit iMfim a matar mtdt.

A raunllt aiti mareada ptrt at Wi t • última piret ia-
ri ttrrldo li IlhMm. Ati tt llh dt enfim aram conhecidas
ai ttfulntti (orftlti: Mttnl, Ttctmt t Rtl da Umba.

Montarias e últimas performances
I,* PAREÔ - ii 14h — 1.IH MITBOI — Crf i«MM,M — VAMANTI.

I -

I —

1 —

1 Plnkle. A. Ricardo .
i Engenhoca, I. Olivel.

Bljitja. E. Furqulm .
nnbucha, J, Graça .
Qurlúcla, F. Pereiro

a Nccramlna, J. M. S.
Espanhola, D. Netto .

B Nacmar, S. M, Cruz .
Juvita, J. Portllho .

Cm 21. J-M
St Em 21- ]>M

Em 21* i-M
80 Em »• 3*4
.18 Em 1- !•«
SI Em ¦•»/«
SS Em II- 3-14
911 Km 21- 3-64
S8 Em 21- 3-64

f/11 da
3V11 de
i»/li da
*/10 dc
VI t da
U/11 de
3*/ll de
Wil do
9-/11 de

BIJuJa a
Plr.kic a
Plnkle a
Red Itar
Queriada
Arctt a
Plnkle a
Plnkle c
Plnkle e

Engenhoca em 1.300 AL 84* t/l.
BIJuJ» em I.Ut AL M' l/S.
engenhoca em 1.300 AI. M" 1/1.
t Tlka em 1.300 NL U" 4/S.
e Aloan cm 1.200 AL 77".

Monjoplna am 1.300 NL 83" l/l.
Bljuji em 1.300 AL 84" l/l.
BUuja em 1.300 AL M" l/S.
BIJuJa em 1.300 AL 84" l/S.

!• PAREÔ — àl HhlJtn - I Jte METROS — Crt 3N.IN,tt
Claníio, A, Ramos .. 87
Moutarde. B. Alves 87 Ein II- 3-83 3*/ «
HarmGnlca, .1. Portl. 87 Em2!-12<«3 4»/8
Ivonlta, J. Ramos .. 87 Em 8- J-«4 VI t
Uor.R&rlna, A. Ricar. 87 Em 8- t-83 7 .'IJ« Mazr.4. N. Correr! S7 Em 21- 3-64 IV 8
Marislialah. J. Santoi 87 Em IS- 3-64 8°/ 7
Meta. J. Graça 37 Em 3- 3-84 7»/9

• Camtlla. J. Pedro .. 57 Em 3- 3-81 IVO

ESTREANTE
de Lady Roc e Parruda em 1.100 AL M*.
de Rlvabela c Lady Roc em 1.800 AP 100" l/S.
de Culpa a Marishilah em 1.200 NL 78' 2/1.
de Seyla e Conta cm 1.300 GL 80' 4/S.
de Lady Roc e Parruda em 1.500 AL 88*.
dc Ira-Ira e Papllton cm 1.J0O GM II" 2'S
de Culpa e Harlshalah em 1.2C0 NL 78" 2.'S.
dc Culpa e Marlshalih em 1.200 NL 78" l/l.

3.' PAREÔ — àl ISh — l.jet METROS — Cr| IM.MOOt
Citizen, J. Portilho .
Almbcri, O. Moreira

Le Gallon, P. Alves .
Querlon, A. Portllho" Delator, J. Corrêa
Dominó, J. Silva ..* Draguer, M. Silva ..

30 Em 1.
SS Em II'
M Em 18
M Em 8
SS Em 14- 3.64
ü Em IS. 3-84
60 Em 20-10-63

3-04
)•«
3-64
3-E4

4»/ S de Icaral a Domino em 1.3C0 AU 83* 2/5.
VI I de Donato e Bvrcux em 1.400 GM II" l/l.
SV 6 dc Donato a Kvrcux em 1.400 GM II" l/l.
«VIS de Poiyway e Evrtux em 1.800 GP 100' l/S.
1V1I de Redoxan e Pivot cm 1.300 AL 83" l/l.
4V12 de CaMne e Hudson em 1.000 GM S9" l/l.
co/ 8 de Pour-Cent e Bllro em 1.000 GP 127* l/B.

4.» PAREÔ — it I3h3tm — 1.3N METOS — Cr| Ht.Mt,t,M.

a-
t Convalr. C. A. Souza S7 Em 11- 3-64 3*/ S

Dlack-Fox, A. Reis .. 87 Em 7- 3-64 3°/ I
Danilclicn. D. P. Silva 57 Km 30- 3-83 U/11
Ttbano, S. M. Cruz. 37 Em 15- 3-64 1"! 8
Coyotc. A. Portllho 37 Etn 13- 3-64 4°/ 8

fi White Spot, A. Mac. 37 Em 3-11.03 3V10
7 Carclor. A. Ramos .. 57 Em S- 1-64 7»/ &
• Crai. r. Estcvei .... 87 Em 13- 3-84 5»/ 8

de Miquellno e Eagle Stone 1.SOO AL 98* 3/1
de Z. Plateado e Eagle Stone em 1.400 AL 92".
de Charm Girl e Palqucrê cm 1.400 AL 89" 4/5
de Plug c Miquellno em 1.300 GM 81" l/S.
de Plug e Miquellno em 1.300 GM 81" l/S.
de Palms t Oldan em .200 AP 76".
de Sírio e Poça PlaU cm 1.400 AP 91" l/l.
de Plug e Miquellno em 1.300 GM II" l/l.

3.» PAREÔ — is Itb 1508 METROS — Cr» 4M,Mt,0t
— 1 Ncvaly. A. Barroso
—2 Dala. M. Silva ....

3 Damlcc, J. Corrfa .,
— 4 Joclle. A. Ricardo .

S Bcrlozkn, O. P. Silva
4—6 Soror, A. Ramos .... 52

7 Tacema, N. Correrá. 52

86 Em IS- 3-64 3'/ 8 de Deu. a e Mcntemusa em 1.400 GM 17*.
SC Km IS- 3-64 3»/ 9 de Corda e Hullabaloo em 1.400 GM 86" 1.1.
58 Em 15- 3-64 TI 8 de Desasa e Montemusa em 1.400 OM 17".
86 Em 1- 1-64 8*/ t de Black Orlon e Non'8top em 1.600 AL 102"
56 Em 13- 3-64 4»/ 8 de Desasa e Montemuta em 1.400 CM 87".

Em 14- 3-64 Z-l 9 de L. Brasília e Oak Park em 1.300 AL 84" 1/5
NAO CORRE

C.° PAREÔ — às 16M3m — 1.300 METROS — Cri 4SC.00 !>,00.
—

—

—

-

Truly, A. Ricardo .. 56 Em 14-
Floranlnha, J. Tinoco 56 Em 1-
quebrada, A. Azcve. 30 Km 14-
Ventlmiglia, D. Netto. 56 Em 14-
Dicaba. J. Silva .... 56 Km 8-
Trevizana, .7. Corrêa. SC
Tinkle, A. Machado 56
Dcrcy, J. Souza .... 56 Em 22-
Desforra. F. Pereira 86 Em 22-

10 Hand, A. M. Cami.. 56 Ent 14-

3-64
3-64
3-64
3-64
3-64

3-64
3-64
3-64

3O/10 de Demora e Quebrada em 1.200 AL 76" 4/5.
4»/ 8 de Happy Baby Lass em 1.4(10 AU 82".
2°/lü de Demora e Truly em 1.200 AL 76" 4/5.
6V10 de Demora e Quebrada em 1.200 AU 76" 4.1.
U/ 7 de Dcbblc e Quinado em 1.409 AP 90" 2/5.

ESTREANTE
£ S TR£A N T £

4°/ 7 de Carecia e Quinada em 1.500 GL 93".
VI 7 de Carexza e Quinada em 1.500 GL 93".
IWtfl Haa ntfnnrn m C%t\m\irm,A*. «¦> 1 4AA av •»«•» J'«9V10 de Demora e Quebrada" em iTioÒ*Ãl"76

7.* PAREÔ — às 17hlSm — 1.300 METROS — Cr| 2M.Ht.04 — BETTING.
1—1 Acaso, L. Santot .. 60 Em 12- 3-04 2°/ 8 dc Complot

1 Bellamour, A. Macha. 52 Em 12- :i-G4 3»/ 8 de Complot
3 Montecatlnl, J. Porti. 52 Em ill- 3-64 4°/ I) de Otljla c

— 4 Complot, A. Santos 54 Em 12- 3-6» 1°/ 8 de Aceso e
Meljl, F. Estêves .. 54 Em 10- 3-64 W12 dc N, Dour
Challcnge, A. M. C. 56 Em 12- 3-64 L7 8 de Complot

— 7 Apito, R. Pcnldo .... 56 Em 1- 3-64 2»/ 6 de Argot c" Areuapo. I. Oliveira 50 Em 25- 3-64 2V 9 de Acapii e
8 Guango. P. Lima .... 52 Em 12- 3-64 6»/ 8 de Complot

- 9 N. Dourado, J. Baf. 50 Em 19- 3-64 2»/12 de Meijl e
10 Marco Túlio. S. M. C. 50 Em 19- 3-84 4»/ t de OMJla e11 Lord Whisky. C. A. S. 52 Em 19- 3-64 7»/ 9 de Otijia e" Negrucho, C. Souza 54 Em 22- 3-64 12V14 de Argot e

e Bellamour em 1.500 NL 55" !,5.
e Acaso cm 1.500 NL 93 "2/5.

Pargo em 2.100 NU 130" 2 5.
Bellamour em 1.503 NL 95' 2/5.

r.do e Poraqui em l.COO NU 104" 3,3
e Acaso cm 1.500 NL 05" 2 5.
Quict Boy em 1.30O AM 83".
Hurlingham em 1.300 NL 82" 1/5.
e Acaso em 1.500 NL 95" 2/5.

Poraqui em 1.600 NU 104" 3/5.
Pargo em 2.100 NU 139" 2/5.
Pargo em 2.100 NU 139" 2/5.
Quatrocentão em 1.300 GL 78" 4/S

I.» PAREÔ — às 17h45m — 1.M4 METROS — Cl* 411.100,44 — BETTINO.
—

—

-

Dlalon. J. Corrêa 54 Em 14- 3-64 2V10 de" DeucallHo, J. Souza 56
I>. Charinant, J. G. S. 58
D. Blcu, J. Portilho. 50 Em 14- 3-64 3V10 de

4-Tulcan, P. Lima .... 56 Em 13-10-63 4»/5 dc
Portoíino, A Hamos. 50 Em 28-12-03 &>/. 7 de
Jorro. A. Azevedo Sil Em 16- 2-64 6'/ 7 dc
Coccinellc, F. Estêves 56 Em 7- 3-64 5°/ 7 de

.Tadc. M. Andrade 56 Em 22. 3-64 4»/10 de" Fantastlc, D. Netto 56 Em 14- 3-64 6»/10 de
Hino. O. Moura .... 56 Em 12- 1-64 U/6 de

10 Ourofnn. J. Batuca SC Em 14- 3-64 4V10 de
11 Monteflorl, J. Fagun. 56 Em 11- 1-64 6*/ 8 de
12 Rei do Samba, N. C. 56 Em 14- 3-64 7°/10 de
13 C. Escuro, A. M. C. 56

Fcllchek e Dragon Blcu em 1.200 AL 76" 3/5
ESTREANTE
ESTREANTE

Pellchek e Dialon em 1.200 AL 76* 3/5.
Happy Kid e S. Caetano cm 1.100 AL 65".
Eaby-Face e Ourofan cm 1.200 AP 78".
Delator e Pelichek em 1.200 AP 75*.
Destaque e Platter em 1.400 GL 85" 1/5.
Le Culslnler e Htpatan em 1.600 GL 08" 2/5
Pelichek e Dialon em 1.S0O AL 76" 3/5.
Ind. Brave e D. Glovani em 1.200 AL 77".'
Pelichek e Dialon em 1.200 AL 76" 3/5.
J. Prince e Rei do Aço em 1.400 AL 89" 4/3
Pellchek e Dialon em 1.200 AL 76" 3/S.
ESTREANTE

».? PAREÔ — às lSh20m — 1.200 METROS — Cr| 454.404,44 — VARIANTE — BETTING.
1 — EI Asteroldc, A. Bar. 52

Pelichek, J. Fagundes 50
Redoxan, A. Ricardo, 50
Debo, J. Corria .. 56
Lord Paris. F. Maia .. 56
Torpedito.S. Silva .. 56

1 Pivot, ,T. Portllho .. 56
Lord Rico, O. Moura. 55
Flainante, D. Netto 36

1 — Foi das mais fáceis a vitó-
::a de P1NKIE. A íllha de Plga-
le, quando íoi apurada pelo Ri-
cardo nes últimos 300 metros,
desprendeu-se do loto, vencen-
do por vários corpos. Deve re-
petir. ENGENHOCA atê que
cerreu muito, tendo finalizado
no terceiro posto, a pequeno di-
forença de BIJUJA, que tam»

'bém aparece como uma das pro-
vávels 4 fom-.aç5o da dupla.
EABUCHA é ligeira, mas vai ter
corrida contrária, pela presença
de outras ligeiras. QUELCCIA
retorna com vários trabalhos
forte», sendo que esta semana
pasaou 1.200 em 81" com algu-
maa reservas. NEGRAMINA es-
tá apawntemcnte firme c disso
tem dado provas nos trabalhos.
A filha de Gelnw só tem exer-
ciclos suaves, mas seu aspecto é
Wllto bom. ESPANHOLA lar-
gaj), atrasou-se, e seu piloto
wo trazendo a íllha de Janira
def mal» para mais, porém no íl-
nal nfio passou dc quinto lugar.
NAGMAR estava prúsa des tra-
zeiros e nfio correspondeu às
esperanças de seus responsa-
vçis. JUVITA vem de duas pés-
simaa corridas, mas, como é
égua dc surpresas, pode no ilnai
aparecer entre as piimciros. in-
dlcamos PINKIE.

3 — CIANÊIA é uma tordilha,
filha de prosper e Ncgrusa, quo
vem de São Vicente onde ven-
ceu dois páreos. Tem a junta#
da mão direita bem grossa e è'
vista diariamente galopando II-
gada e com uma protcçfio de
couro. NSo sentindo a dureza
dà pista, pode estrear vencendo,
pçis a turma é fraca. Tem ....
37*2/5 para ca 1.300, correndo
regularmente. MONTARDE Já
mostrou, na tiltima, que não tar-
Ci a vencer. Volta cm boas coa-
dfçfies a égua HARMÔNICA. A
;'Uha de Fairy Klng tem 78"ü/3,
«'.'errotando fácil uma compa-
:.heira. Retorna de um pequeno
descanso e o faz em condiçOcs
ótimas, podendo mesmo ser a
vencedora do páreo. BONGARI-
NA volta de cura de hemorra.

ias • tem aldo vista em traba-'ps leves. Está benita e deve
• -rrc» multo. MARISHALAH

Em 28-12-63
Em 14- 3-64
Em 14- 3-64
Em 8- 3-64
Em 14
Em 14
Em 22^
Em 8'
Em 11

3°/ 8 de Acros» e El Piconero cm 1.500 AP 96" 1/5
10/10 de Dialon e Dragon Blcu cm 1.200 AL 76" 3/5.2712 de Delator e Pivot em 1.300 AL 83" 2/3.
CV10 de Aimberê c J. Prlnce em 1.500 AP 97".4-/12 de Delator e Redoxan em 1.300 AL 83" 2/5.

3-64 10»/12 de Delator e Redoxan em 1.300 AL 83" 2 5.
3-64 50,10 de Le Culslnler e Hepatan cm 1.600 GL 98" 2/5.2-64 8".' 9 de El Emir e Jeune Prlnce 1.600 AL 101" 3,5.
1-64 Uo/13 de Icaral o Estibordo em 1.500 AL 05" 2/3.

3-64

Um cavalo
no relógio

DALA atravessa a mtlh.
(use de sua campanha. A íi-
Ihn de Lucldon produziu o
melhor trabalho desta some-
na. quando cravou 90" nor
1.400, saindo em toada vio-
lenta e finalizando com óti-
mn dlsposiçfio.

Em sua última apresenta-
çSo, DALA foi terceira colo-
cadp de Corda e Hullabaloo.
terminando agarrada com a-
vencedora?, após tomar par-
te ativa na carreira desde o
inicio. Isto aconteceu num:

Eifta 
de grama pesada e DA-

A, embora seja uma égur
que corre bem em qualque:-
espécie de terreno, sempn-
gostou um pouco mais dr.
rala de areia. Agora, pegan-
do uma turma mais fraca,
num percurso que lhe é f«-
vorável, achamos dificil que
perca • carreira.

A estatística
em C. Jardim
Jóqueis — 1° João M. Amo-

rim, com 16 vitórias e CrS
15.214.00,00 em prêmios; 21,
Francisco Irigoyen, com 15 e
CrS 11.990.000,00, empatado
com Horccir C. Silva, 15 e
Cr$ 11.720.000,00. Seguem-se,
Dendico Garcia, José Alves c
Luiz Rigoni.

Treinadores — 1' Milton Sig-
noretti, com 13 vitórias e CrS
10.505.000,00 cm prêmios; 2;
Walírido Garcia, com 10 e CrS
5.798.000,00; e 3', Juvenal B.
Ivo, com 9 e CrS 11.207.500,00.
Seguem-se Castorino Borges,
Emilio Rulz e Joaquim B.
Gonçalves.

Proprietários — 1", AlmeicU
Prado e Assunção, com 11 vi-
tórias e CrS 10.572.503,00 em
premios; 2", Haras "Sno Josú
o Expédictus'' com C e CrS..
6.105.500,00; e 3', "Stud Otro
Lance", com 7 e CrS 0.100.003,01

Criadores — r, Haras "Mon-
deslr e Itaiassu", com 17 vitó-
rias e CrS 16.178.000,00 em

premios; 2', Hnras "Jahu".
com 11 e CrS 10.572.000,00. e
3', Haras "Paraná", com 12 e
CrS 10.152.500,00. Scgilom-se
Haras "Ipiranga", "Bela Vista"
e "São Bernardo".

Reprodutores — 1", Faublas
(Pharis), com II vitórias o CrS
6.475.000,00 em premios; 2",
Fair Trader (Fair Trial), 9 e
CrS 6.447.500,00; e 3', Nordio
(Relic), com 7 e CrS 5.982.500,00.
Seguem-se Astrologo (Piznrro).
Adil (Epigram) e Strong I'Arm
(Nearco).

Pais dos "dois anos" — V,
Nordíc(Rellc), com 2 vitórias
e CrS 3.120.000,00 em premios;
2J, Cr.ooral (Nyangal), com 1
e CrS 1.330.000,00; e 3-, Ferino
(Full Ssil), com 1 e CrS ..
1.300.000,00. Seguem-se Pew
ter Platter íOv/en Tiidor?,
John Araby (Esquimault) o
Jazarie (Esquimault).

Estudando o programa de amanhã
tem 79"3/5 para m 1.200, com
sobras. Como a corrida é ni re-
ta grande, pode aparecer. Va-
mes indicar HARMÔNICA.

— CITIZEN tem, 92"2/5 pa-
ra os 1.4Ò0 metros, lioreando ao
lado de Madame Buttertly. O
(IIl)o de Coreovado está bonito,
mai nio cremos que posse v?n-
cer, pois a turma endureceu
multo. AIMBERft r.Io corres-
pondeu na última, por ter atua-
do na gramu, pista em que nSo
se deu bem. Volta com 93" para
os 1.500, floreando ao lado dc
My Reine, lístá lindo o filho
Aram c no final deve aparecer
entre os primeiros. LE GALION
tem 79" para os últimos 1.200,
correndo firme. . Tem poucas
possibilidades dc vitória. QUER-
LON trabalhou 1.300 em 98" pe-
la cerca externa e com excelen-
te dlsposl;5o final. Deve correr
muito o filho de Ouragan, que
leva ainda o refArco de DELA-
TOR. Êste passou l.SCO em 99",
sem ser apurado. DOMINÓ e
DRAGUEUR dominam o perco.
Ambos ostentam excelente con-
dições, sendo quo o pilotado de
Bcquinhi) tem 98"?/5, os 1.190,
floreando em todo o percurso.
t. das indicaçScs mais seguras cia
tardo.

*— CONVAIR foi lutar com
Afluente de Ouro, quo nSo fl-
tava no páreo, e no íinal não re-
slstiu h carga de Miquellno c
Eagle stone. Teve ainda um es-
tribo partido, contribuindo mais
para o fracasso, Hoje o páreo
está A sua mercê e, se fir bem
corrido, deve vencer ficil. BLA-
CX FOX tem 86" r.ora os 1.300
metros, mostrando ter adiantado
alguma coisa. DANDELION v»m
de Sáo Vicente, onde venceu
três páreos. Nib temos vistos os
exercícios deste filho de Fair*
play. COYOTE trabalhou na ba-
se do carreirào e anotamos 90"
escassos para os 1.300 metros.
Deve correr bem melhor desta
vez. WHITE SPOT volta fie cura
e o faz com trabalhos regula-
res. Está aparentemente firme e
¦eus responsáveis estão com.
multas esperanças. CARCLOR
tem 00"3/5 para os 1.300, regu-
larmente. Ainda não mostrou
na Gávea as qualidades revela-
das em Porto Alegre. Melhorou
elgumn coisa esla semana o cá-
valo CRAI, que, no trabalho,
derrotou firme um comranhci-
ro, marcando 70"4/5 par» os ....

1.200 metros. Indicamos CON-
VAIR.

S — NEVALY reapareceu na
pista de grama e foi terceira no
p£reo vencido por Desasa. Se-
guiu nas mesmas condições, ten-
do 105" porá os 1.500, um ser
apurada. Deve correr multo.
Foi espetacular o trabalho de
DALA. A filha do Lucldon deu-
se ao luxo de passar 1.400 em
90", escassos, fazendo tocio o
percurso a meio de rala e con-
tida. A confirmar, vai vender
caro a derrota. DAMICE nada
produziu na última, mas na gru-
ma. Hoj3, na areia, aguardam
melhor atuação da filha de No-
na. JOELLE tem 79" para os
1.200, terminondo mal, A filha
de Fastlad está feia e volta de
cura. Será surpresa para nós a
sua vitória. BERIOSKA volta
na Dista em que venceu dois
páreos e o faz em boas condi-
ç&es, pois trabalhou os últimos
l.SCO em 80", tem ser apurada.
SOROR está forcando turma •
nio acreditamos que possa ven*
rer. DALA ê a nossa lndlcaejío.

( — TRULY v.m de um ter-
ceiro lugar, na estréia, quando
mostrou que nio yai tardar a
deixar a turma de perdedoras.
Na reta grande, é das melhores
do páreo. FLOHANINHA tem
82" para os 1,200, nílo agradan-
do, QUEBRADA tem 87"3/5
para os 1300, firme. Se fôr lan-
Cada para a frente, como gos;a
de correr, poderá surpreender.
DICABA tem 87" r.ora os 1.200,
com sobras, mas foi barrada por
Ricardo que a preteriu em fa-
vor de Truly. THEVIZANA e
TINKIE silo duas estreantes fra-
cas e que deverüo aguardar me-
lhor oportunidade. DERCY nada
correu na última por causa da
pista de grama, voltando agora
na areia, onde seu rendimento ê
bem maior. DESFORRA e
HAKD devem ser olhadas com»
fracas adversárias, indicamos
TRULY,

7 — ACASO vem de perder
para Complot e seus rcs;:onsã-
veis estío anun::a:-.do que na
tarde de hoje querem ver o li-
lito dc Sayanl perder. BELLA-
MOUR anda tinindo e na última
foi terceiro para Complot o
Acaso. Com o pês? leve que
carrega, aprcser.ta-se como um
dos bons zzares do páreo. MON-
TECATINI nSo cerreu o que íu-

be, segundo nos Informaram seu
proprietário e seu treinador,
tanto que mudaram o jóquei
para ver se o filho de Frósper
confirma a excelente forma.
COMPLOT venceu disparado,
mostrando aobras na turma. A
confirmar, tem muita chance.
MEIJI ponteou o carreira, sem
ser importunado na primeira
parte e acabou vencendo. Hoje
o páreo está mais dificil para o
filho de Ferino. CHALLENCE
saiu manco da pista na última.
APITO reaparece com 92" para
os 1.400 metros, vindo de maior
distancio, mostrando a boa for-
ma em que vai ser apresentado.
Largando em igualdade de con-
diçfles, tem amplas posslbllldá-

Polar Venus,
favorito do
Sweepstake

Polar Venus ê o favorito do
GP "Cidade do Rio de Janeiro",
a ser disputado depois dc ama-
nhí no hipódromo de Cristal,
na distância de 1.6C0 metros.

Juntamente com a prova, será
extraído um Sweepstake, eom
prêmio maior de 100 milhões de
cruzeiros.

campo do GP "Cidade da
Porto Alegre" está assim forma-
do:

— 1 Polar Vênus 5S
2 Filbás  .. .. Ü,
" El Corsário 55

— 3 Firebird 53
4 Borak 55

" Rositto 53
5 Pregador  .. 53

3-8 Taiti 54
" Pimpincla Escarlate 53

Cambará 53
Silvancr 53

4 — 9 Araranguá .. 53
10 Ouropombo  53
11 Provençcl  58
12 El Tróuio  55
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Domingo, o "Remonta
do Exército

Montaria» ofirinii e foríflíi*
l.e Páreo — às Kit — 1.500

metros - Crt 330.000,00.
XI.

— 1 My Reine, T. Pereira 84
2 Abrldelra, L. Carlos 80

— 2 Bania, A. Santos M
Oléls, J. Machado «

5 — 1 Gala. 3. Baf tica .... 58
• Brasa. J. Portllho .. 54

1 — TKIlpar. S. Silva H
Nanlnha, A. Ricardo. 84

!.• Páreo — A» Hh.10m — 1.200
ctros — Crf 800.000.00.

Kg.• — 1 Luens, J. Silva .... 55
S Ardcnza. A. Barros . 55

I — 2 Kilroy, A. Rcl< .... 85
4 Knlovênla. A. Santos. 85

— 8 H. Princesa. D. Netto 55" Oplnda. F. Pereira 55
•I — 8 Brasileira, M. Silva 55

7 Stink. A. Machado 85" Chancela, I. Sousa .. 55

3* Páreo — à* 15h - 2.400•tetros — Cr» 800.000,00 — Pro-
fa Especial.

Grande Prêmio "Remonta éa
Exército".

DALA

PALPITES
Pinkie — Espanhola — Engenhoca
Harmônica — Moutarde — Cianeia
Dragueur — Dominó — Querlon
Convair — White Sport — Coyotte
Dala — Joolle — Nevaly
Truly — Queb:r,da — Dercy
Kectar Dourado — Acaso — Bellamour
Dialon — Ourofan — Dragon Blcu
El Astcroide — Redoxan — Pivot

Kf-' — 1 Kt Gustavo, T, Per
2 Pslrrun. J. Br-.fflca «I

Lord S>blf. A. Mac. 54
4 Bnbío. 3. Portllho .. 5»
5 Torneio. N. Correrá 82
» B. Orion, J. Souza 56

Intocável, L, Sintos. 54

4* Páreo — *t> 15h30m - 1.500
etros — Cr» 230.000.00.

Kg.• — 1 Xamete. J. Silva .... 94
2 D. Branco, 3. Julüo 58

3 — 3 Btfm.ir. A. Santos 50
Alexsnder. L. Santos 54

— 5 Prestlge, A. Machado. St
« Hurtu. N. Lima .... 50

— 7 Ruraneo, D. P. Silva S4
* Calman. A. Rcl« .... 54" Mar Verde. J. Corria 58

5> Páreo — ài l«h — 1.300
metros — CrS 381.00000.

K*
I — 1 Praça Velha, S. M. C. 57

2 Squlll. A. Ramop .... 57
í — 3 Poppy. .1. Corrêa 57

Doutorando. J. .TullSo 57
— 5 El Tanío. 3. Silva .. 57

Slam. J. Portilho .... 57
— 7 Pinheiral. L. Carva. S7

Relance. Li Santos S3
Sucre d'Orge, D. N. 57

0.» Páreo — As lOhSSm — 1.000
metros — Cr$ 1.500.000,00 —

I - I Qucnsl, M. Silva ..." Corslcan, A. Ricardo. M
2 Kbro, A, Santos .... <|

— 3 Egon, 1. Souta ;|
4 Until. 1. Souta j|

Lunalson. J. Silva 5»
3-6 Al-Jnbbar. A. Mac. M

Lancler. D. Nettn ,. y
• aerlcato, J. O. Silva j|

Estádio, J. Baffica H
—10 Rannpur, A. Bcl» .. :,J

11 Cera. P. Moreira ,. jj
12 Elmer, D. P. Silva 31" Sapotl J, Machado 31

7.» Páreo — íf t7'i10m — l.JOI
metros — Cr$ 380.000.00 — Bet>
tlng.

K(f,
— I Vocábulo, A. Barroso 57

Poelrim, I. Souza .. ]f
Palms. N. Correrá .. jt
Good Prlnce, A. Mnc. Sf

— 5 D. C, 8. J. Baffica jf
Miquellno. J. Pnrtl... xf
Cowboy. A. Andrade. 57
Insolcntc, I» Carvalho 5f

— 9 Parlo. .1. Fnciindes . 3t
10 Purus, P. Lima .... if
11 Coolhu*. A. Ollvarcs «
13 Reliiice. N. Correrá. ST

4-H El B!ncón. S. Sllvn ST
14 Balmaln, A. Ramos Jf
15 Imbros A. Santo' .. Sf" Physallf, L. Carlos . St

8.» Páreo — ir 17h45m - 150»
metros — Crf 380.0C0.00 — Bef>
tlng.

K«.
— 1 Conta, J. Souto .... Jf

Sky. A. Ricardo .. rt
Arabatashe, A. Mac. 5f

— 4 Cuíca. A. Santos .. sf" Ccrtts, T. Pereiro . sf
Besame, ,T. Fagundes ST

í —8 Monte». W. Andra.. Jf
Z!mn*e, 3. Graça .. 57
Iro-Irn, I. Soura ST
Dntcha. ,T. Machado 5T

—10 Grev-All. N. Corrfrá ST
11 Varlnla. A. Azevedo . 57
12 Ana Paula. S. M. C. ST
13 Vlp's, M. Silva .... 57

9" Páreo — à« 18li!0m — 1.J08
metros — CrS 280.000,00 — Va-
rlante — Areia — Amadores.

— 1 X. Mayaka. E. Mcne. tS
í C. Park. E. P. Fcrrri. 64

— 3 Macknever. H. C. N. 67
Cipó, A. Earrnsn .. ni

— 5 Saltador. L. M. P.. BJ
8 Éolco. N. Ccrrerá .. «7

1 — 7 Platln. J. M. Aranão . SI
8 Kosmos, H. Viana .. 64

Para as reuniões dc sábado c
domingo na Gávea, aprontaram
na manhã dc ontem 03 seguintes
diilmals:

(SÁBADO)

1? PAREÔ

Os aorontos

Pinkie .

Juvita .

Cianíla . ,
Harmônica
líongcrina
Marislialah

C00 cm 39"
CM cm 38"2/5
600 em 39"2.5

PAREÔ

600 em 40"
600 em 39"2/S
600 cm 37"
600 em 38"

3? PAREÔ
Cltzcn 700 em 43**1/5
Aimberê 600 cm 37"3/5
Lc G.-ilion 700 em 43"2/5
(i-.:crlon 700 em 44"
Uomlnó 600 em 41"3/5
Dragueur 700 em 44"2/5

4? PAREÔ

TObono  600 em 38"2,5
White Fpot .... COO em 37"2.'5
Carclor  700 cm if

5? PAREÔ

Dala  600 em 30"
Damlcc  700 em 44"
Joclle  800 cm 51"

6? PAREÔ
Dicaba  600 em 39"
Trevizana  300 cm 22"
Desforra .  COO cm 40"

des dc vitória. GUANGO fo:
muito apostado, nada produziu,
c poucas melhoras apresentou.
NECTAR DOURADO, com písu
leve, í dos mais sírios compe-
tidores do páreo. MARCO Tü-
LIO nSo correspondeu ao3 bons
privados. Aguardam melhor
corrida desta vez. LORD WHIS-
KV vai atuar na pista leve e na
reta grande, onde é outro am-
mal. Indicamos NECTAR DOU-
RADO.

— DIALON largou com atra-
so e ainda assim foi segundo no
páreo vencido por Pelicnelt, Le-
va o reforço de DEUCALIAO,
que estròia com vários traba-
lhos fortes, sendo que esla se-
mana passou 1.300 cm 85" escos-
sos, ao lado de Byng. O cavalo
DRAGON BLEU trabalha para
vencer, mas em carreira não
corresponde. Acompanha o pá-
rso a galope e, na reta, quando
ajustado, não se.çuo na mesma
toada. Tem 3S"2/5 para os 1.300,
só floreando. TULCHAN volta
em condiçBes regularcs, mas
n5o cremos que possa vencer,
assim como náo acreditamos em
Portofino, Jorro, Hino e Casco
Escuro. COCCINELLE tem ....
79"3/5 para os 1.20O, firme, e
desta vez aguardam melhor cor-
rida. FANTASTIC sempre tra-
bnlha bem, mas em carreira não
larga e, quando o foz, não cor-
responde. Tem 80" floreando
para os 1.300 metros, jíjo cor-
reu o que sabe o cavalo OURO-
FAN, que só foi ver suaj possi-
bilidades na turma. Eslá bonito
e, se quiser correr, é forte com-
petidor. DIALON é a nossa in-
dicaçSo. .

— EL ASTEROIDE está for-
Çando turma e seu último tra-
balho foi em 1.S00 metros, que
foram cobertos em 70" era-
vadoa. Está bonito c deve cor-
rer muito. Foi ótimo o tra-
fcaího de PELICHEK. O filho de
Profundo passou 1.20o em 78",
floreando, e mostrando ter adi-
antado muito; gSHÒXAN vem-
dc Secundar o cavalo Delator o
seguiu nas mesmas condições.
DEBO nada vem fazendo, mui-
to embora figure na primeira
parte do percurso. LORD PA-
RIS corria muito na final, no
páreo vencido por Delator, A
confirmar, vai ser dos primeiros,
TOHPF.DITO tem 70"2/j para os
1.200, com multas sobros. Está
bonito e na turma tem amplas
pcssibilidadcs. N5o veleu a cor-
rida de PIVOT, que mostrou n2o
se adaptar à grama. Na pista
cie areia, vai tentar a reabilita-
ção. -EL ASTEROIDE ó a nos-
sa indicaçSo.

79 P/.IIEO

Acr.50 709 cm 43"
nêllimour 700 cm 45"
Moníccr.llnl . .. 800 cm 53"
Co:.'.-lot 630 cm SS"
V.elji 600 cm 37"
Apito 700 cm -!!"2 5
Guango 600 em 40"
NccIt Dourado.' 11OO cm 35"
Lord Whisky ... 700 em 15"2/3

8'.' PAREÔ

Dialon 700 cm 44"
Dcucalião 700 em 44"
Prlnce Charmant 380 em 22**2/5
llr:gon Blcu ... 600 em 39"2/5
Crcclncllo 360 cm 23"
Jade 700 em 44"2/5
Ourolan 600 cm 37"2/5
Monteflorl ..... 600 em 38"

O? PAREÔ

lil Asterolde .... 800 cm 60"
Pcliiichck 600 em 37"
Hcdo::an 360 cm 24"
Debo 700 em 45"
Lord Paris .... 600 cm 37"
Torpcdlto 700 em 45"2/5
llamanta 600 cm 39"

(DOMINGO/

1» PAREÔ
My Reine  600 em 37"3/3
Abrldelra  700 cm 44"
Banza  600 cm 38"
Olíla  600 em 38"2/S
lirasa  600 em 38"

29 PAREÔ
Kilroy 600 em 36"
Eslovünla 360 em 22"2
Happy Prlncess 600 em 38"
(Srasllelra . .... 600 em 36"
•:;ink 300 cm 24"'.'hanccla 360 em 24"

J? PAREÔ

\:i Gustavo 700 em 45"
Palman 800 em 52"
Lord Sabiá . ... 700 em 47"
Babão 700 em 46"
Black Orion .... 700 em 51"

4? PAREÔ
Xamete 600 tm 38"
ttalmai . 700 em 4j"2T.
Alcxar.der 700 em 41"2/5
Hudu 700 em 46"
falman 700 em 43"2/5
Mar Verde . ... 700 em 43"2/ã

5? PAREÔ
"raça Velha ... 630 cm 36"
KqUlll 700 em 51"
£1 Tango 700 em 43"2 5
Slam 600 em 37"
Sucre d'Orjc ... 000 cm 37"3/5

61? PAREÔ

Qwcnal  600 em 36"2'5
Corsican  600 cm 36"2/5

f.gon £00 em 40"2 5
Unlll 360 em 22"2/5
Lunalson 360 cm .'"
AWabbar 600 em 3G"1,8
Lanclcr 400 cm 25"
aerlcato (Grama) 600 cm 34":'I
ilanRpur 000 em rv
Ceró 600 em 36"1,5
Klmcr 360 cm 23"

1 7» PAREÔ
Vocábulo 700 em 4C"2,5
Poelrim 600 cm 33"2.5
Cowboy 600 em 30"
Sanjo 600 cm 37"
?hysalls 600 cm 39"

8? PAREÔ
Conta 600 cm 38"
Arabatashe COO em 36"2/l
Culpa 600 cm 37"
Bci.-imo 600 cm 33"
Mentelc 360 em 25"
Datcha 600 cm 36"2/|

Visite São João Del Rei:
bons hotéis, restaurantes e as mais belas
igrejas com obras do ALEIJADINHO.

84404

Viação Continental S/A
Linhas diárias ligando Juiz de Fora a Belo Ho-

rizonte, via LAFAIETE.
Informações: Est. Rod. Juiz de Fora. 8442G

VIAÇAO BASSAMAR LTDA.
Salda de Juiz de Fora 07,30, diariamente para Rio Nôvo e Sta

Joio Nepomuceno,
Salda de Juiz de Fora para Rio Nivo ás 15,15.
Salda de Rto Ntvo para Juiz de Fora 7,00 horas.
Salda de Sio Joio Nepomuceno para Juiz de Fora ás 13 so.

passando por Rio Nôvo. gllí)

VIAÇAO GORETTI
(EST. ROD. DE JUIZ DE FORA)

Montem linhas, diariamente, para:
BARBACENA, SANTOS DUMONT E

SAO JOÃO DEL REI
42829

Tudo para pesquiso e abastecimento di água
Organiza;co de expedições

completas para a pesquisa • o
abastecimento de água.
e Fornecimento de instrumentos
e equipamentos necessários.
e Prospecçõo completa de dgua
com balizamento dos pontos de
perfuração.

Trabalho por empreitada da
abertura dos poços com a en-
trega dos mesmos.

Construção de usinas de abas-
tecimento de cgua na superfície.

Planejamento e execução de
usinas de água completas para
o abastecimento da co óníos.

Aceitemos também a fabri-
cação individual e fornecimento
de instrumentos e equipamen os.
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N I K E X
Empilsa Húngara it Comércio
EiUiiõi Fora Produtos * indústria
Pesado — Caixa Postal, 103
Pudaptst 4 — Hungria

pass* duas horas
na Hungria

• lar* Iodos os Informas sSkra.
00 produto* aqui anunelatfo*
o «Obra murtoa outraa

--^^^T
EXPOSIÇÃO INDUSTRIAL DA HUP"**IA

Iblrapuara <Favllh«o da Bienal) • «o/* a ¦/«
Abaria daa !• *a ¦¦ hs. • faohada As ».•• lalras 6. Paulo

31762
*-.  r-j~.
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rVSKMIA PAULISTA

PAULISTAS APOIAM
A REGULAMENTAÇÃO

VALTER SANTOS LUTA C NAVAL BRILHA NO QUADRANGULARtJUDô
CONTRA A. EBERBACH «- «or_.o.

<;\0 PAULO (Sutiirrnl)
Flnnlmonio o mídlo-

,,-;...»i- l-iiilu nsslnou con-
n0 cwn o Palmolrng, polo¦ ao do doll mini', rocotion*

> 3 milhOM do Iuviih o 200
. I nor més, nlém do O ml-
,Cips cnrrcspondontr» no»
.<",, deduzidos cln venda do
iú ii.iy.i', ciuo custou ao
smpefTo paulista 40 milhões
À cruzei ras. O hogóolo cs»
¦vc cm vlnü do niio ro con-

rrctltar, cm virtude da For-
nvi.irin não querer pnitnr n
icrcentnBom n quo o jogodor
'nha direito, de acordo cmn

i nova lei dc translerOncla.
«mbém tua remoção para
uo Pr.u'o, dn cmprtjjn nua
«tipa na Estrado dc ferro
jnroqunrn, foi conseguida;
Snovcndo-so a.sim outro
bsldculo,
Além dn quantia paga, o¦'ílmelras cederá á forro-

tória ofi jogadores Alencar
n Antoninho, cm caráter dc-
iffltlvo, e, por cmpristlmo,
'aiilinhn o Cardosn.' 

RESENDE TROCADO
Embora o Botafogo, dn ni-'.irão Preto, quisesse 10 mi-

SiÓos <ic cruzoiros neio pon-•ivo Resende, n ForrovlArln
láncluiu o negócio nn per--Süla. ficando o técnico do
Botafogo de escolher entro
?AUlo Bimi Souza o Fernan-
('o Sátiro. Rcícndo receberá
4 milhões dc luvas e 80 mil
cruzeiros mensais.

PKU VIAJOU
Fora dn partida 

'contra o
Vasco, domingo, no Paoaom-
bu, o ntacnnto Pelo viajou
para Bauru, com o objetivo
do ultimar os preparativo»
puni a mudança dn sua fa-
mllla para Santos, onde pas-
i'ari'i a residir nn casa quo
recebeu do presente do
clube.

PAULISTAS APOIAM
Cs dirigentes dos princi-

pai» clubes paulistas, entre
os quais os srs. Laudo Na-
Icl, do Siio Paulo; Wndy He-
lu, do Corintians; Delfim»
FacchiiiB, do Palmeiras c Bl-
znrro Nave, da Portuiui-sa
do Desportos, declararam
que apoiarão o decreto assi-
narlo pelo presldcnto dn Ro-
pública mie rcgulnmentarizn
n profissão do r.tlnta profls-
slonal. Assim so manifesta-
ram poroue n referido dc-
creln nfio alterou censubs-
tancin'.mrnto o quo Jíi su
transformou em praxe nos
seus clubes.

PALMEIRAS NO KECIFE
Acha-se cm Sír. Paulo um

dirigente do Náutico do lie-
elfe. qúe rstA trciaiiio junto
íi diretoria (io Primei¦¦r.r, de
u:r.n íúplda temporada dn
campeão paulista ra Capital
pernambucana. O Palmeiras
enfrentará o Náutico c o E. C.
Recife, percebendo 4 milhões
pelos dois jogos.

O reaparecimento do VAI*
ter Santos, campcíio brasi-
lcu'0 dos incio-pcsados, quo
fará a ílnal do programa
contra o argentino Alfredo
Ku.rliBcli, iierú a principal
atração da noitada dc boxe,
de umaiihü na TV-Excel-
sinr. Ainda cm fasu dc ama*
dur.clmunlo, porém possuln-
do pancada multo forte, Vil*
ter conta com uma bagagem
do 10 lutas _em uma única
derrota, vencendo. Inclusive,
aos campeões José Manzur e
Juan Moralcs, da Argentina
a Uruguai, estando creden-
ciado para primeiro desafi-
ante do peruano Mauro MI-
na, atual detentor do titulo
sul-americano da categoria.

Xa ccmifir.nl, o paulista
Orlando Ribeiro, campcfiu
pan-americano dos leves, cn-
frentará o espanhol Félix
Ramos.

PROGRAMAÇÃO
As lulas, cuja primeira se-

rá iniciada ás 21n.5m, serão
os seguintes:

Ifl lula: leves — ouatro
assaltos: Gcrminio Simas
(baiano) x Antônio dos San-
tos (fluminense).

?.fi lu'a: ^clos — selr as->
.alies: Amilcar Sorrcr (ca-
rlocnj " Luiz Corrêa (pau-
lirir).

3." luta: leves — seis as-
saltos: Félix Ramos (espa-
nhol) x Orlando Ribeiro
(brasileiro).

Final: melo-peiadoi —
Vúller Santo» (brasileiro) x
Alfredo Ebcrbcch (argentl*
no), cm oito assaltos.

TV-RIO
No domingo, a TV-Rlo

apresentara uma final ra-
unindo José Mattos, campeão
brasileiro do» moscas, con*
tra o argentino Juan Pcrcy-
ra, cm oito assaltos, quando
nosso lutador tentará repe-
tir a vitória de duas sema-
nas otrás. sobre o uruguaio
Valter Vlllanucva. Na semi-
final, o fluminense Lorcndi-
no de Souza lutará com o
paulista Waldcmar Araújo.

O» jovens jmloltta» dn
Clube» Naval brilharam do
forma extraordinária no
transcurso da primeira ela*

fia» 
do Torneio Ouadraneu*

ar que vem sendo realiza-
do riitre aquele clube e ns
Judô Clubes: Augusto Cor-
delro, Urea o Rudolf Hor*
manny. Neste primeiro cn-
contro, cm que foram dlrp.i-
ladas quii^p categoria.*, de
Jovens nascidos entre 1033 o
1987, o Clube Naval logrou
alcançar sei» primeiro» lu-
gare» e quatro segundos,
contra o resultado da n"re-
mlnc.o em segimdn luga-.'. o
Judô Clube Rudolf Her*

BONSUCESSO EMBARCA
f SÁBADO: EUROPA

O Bonsucesso realizará uma
temporada cm gramados da
África, Europa c Oriente
Médio. O embarque da de*
logaçfio do clube leopoldl-
nense está marcado para o
próximo sábado, às 15h.

A estréia do quadro ru-
breanil está prevista para o
dia 31 do corrente, conlra
uma seleção local, em Da-
car, onde também jogara no
dia 2 de abril.

Os demais jogos progra-
mados são os seguintes:

Abril — 4 c C, na Monró-
via: 9 e 12, cm local o ser
Indicado; 15, 17 e 10. cm Tri-
poli; 21, na Ilha dn Malta:
24 o 20, cm Bcngazl; 29, no
E?ito.

?.ln'o — 3. 5 c 7, nn Su-
d?.o; 10. 12 e 14, no Líbano;
17, na Jordânia: 22. nn Da-
mnsco; 24. no Alepo; 27, 29
c 31, na Turouia.

Junho — 2, na Turquia;
5 e 7, na Grécia.

manny, do elncn primeiro»
portos e cinco renundo*

A "cçiio de Judô do Clubo
Naval, quo é uma da» me-
lhores organizada» da cida-
«le, está rol» a dlrccfifl do
Comlr. Eduardo do Ollvei-
ro Rodrljjuoi, que rnntn com
uma rquine f'.n auxlllorei de
primeira Unha, /-oh o cr'"t-
ente controla do prof. Jor*
gc Luta dc Souza e Silva o
ii cn'lno nrlmiroro dnt p"nf.
Virgílio Cr-fn c Hílcln Ca*
ma. O nível ié-nlco nr.0*
sentado nn rodada mntlnnl
de domingo pnssndn fcl mui-
lo bom o « dlselnllna r?:rc-
lente. O resultado geral foi
o que segue:

INFANTIS A (nascidos
em 1950/57)

Pena* — Campeio — Sír*
tio R-.üe- D.-niv (Clubo
Naval): vice — Aluysln F.
Abronchc» 'JC. Hermanny)

Leves — Camneüo — Grl»
Marcnlinn MC Urea): vleo

Paulo Fernando da S.
Alves (JC Hermanny).

Médios — Campeão —
Marco Antônio V. fl.imo»
(Clube Naval): vire — Si!-
vio Leandro Varela (Clubo
Naval).

Mclo-pcsados — Campa."
Renato Rosas Reis (JC

Hermnnny): vleo — Fernan-
do Nielnntíer Ribeiro (JC
Cordeiro).

Pesados —- Campeão —
Anulnaldo Hélcio Guimarães
(JC Urca): vice — Ivano
Menezes Reis (JC Urca).

INFANTIS TI 'nascidos
cm 105-I/55)

Penai — Canviefio — Mar-
elo Pinheiro Meio (Clubo
Naval): vice— Mario l-raz
Tavares (JC Hermnnny)

t.evc" — Compelia — Mnr-
CCloRobortoV, Rnrnn* (Clu-
be Nnval): vice — Paulo Tio*
bevio Fonlainha Jnnscn —
(Clube Nnval).

Médios — CnmDOüo — Pc-
dro Franltlln UC Urca); vi*
no — Glauco Marcollno (JC
Urca).

Melo-poindoa — Carqpèán
Eduardo Oliveira Rodrl-

gues'F; (Clubo Naval); vleo;
nu! Pinheiro Melo (Clu*

be ;Navnl).
Pesadas — CampeSo —

Cario» P.o':crto Ro::o (JC
Hermnnny).

INFANTO JUVENIS A
(nascidos em irr.2'."3)

Pp«n<: — C-nre:"n — A''
berto PJrjh'élro <JC Hermon-
ny); vlcn — Leopoldo Cnc-
tr"n (jc Hermanny),

Lave» — Cnmpriin — Hé-
Uo Gulmnriícs Pellcgrlno
(Clubo Nnval): v'ce —- Ri*
cardo P.reniia (Clube Naval).

Médios — Campefio —
Carlos Alberto F. Santos'.TC Hermnnny): vicrt —
Olavo Niclr.nder Ribeiro (,IC
Cordeiro).

.."eic-pcírrtfs — Camn;5o'Wónio Cézar Amarantes
MC Hermannv): vice — Uo-
naldo Rosa Reis (JC Her-
mánny).

Pesados — Campeão — Jo-
sé Vicente (Uronl; vice —
Otávio Bocfccl (JC Urca).

NOTICIÁRIO
BRASÍLlX CONF1PMA

CAMPEONATO BRASILEI*
110 — A Federação Mctrooo*
litann de Judô, do Brasília,
ennflrmou n de.reln do seu»
mentores do fazerem reall*
rar n nráxlmn Campeonato
Brnsllcjrò om Brasília. O sr.
Santana, dnqticln entidade, ,
nyljitou-aá eom os dlrlrfcn*
les da Confederação Brasi*
leira do Pttgilismo o afir*
mou nue tfidas as principais
providências já estão toma*
ria». O Campeonato devo ser
realizado nn última semana
da maio vindouro.

ELIMINATÓRIAS NO DIA
21 — A Confederação Bra*
sllcira dc Puglllsmo fará
realizar no próximo dia 21,
nn Clnínlo do Mnracanâzl*
nho, as provas oliiiilnalórlos
navn a solcção dos judoistas
brasileiros nue Irão dlsiiutar
um Nova York no Carrroco*
nato Norlc-Amcrlc.inn. Con-
ta nara tanto com o Integral
n|-òlo dn Assessoria de E$*
portes da Guanabara.

CARIOCA NO SÍRIO LT*
BANES — Estão em vias da
conclusão os entendimentos
entre n Federação Guanaba*
rina de Judô e o Clube S'r!o
Libanês, tendo cm vistn a
realização nas denendênci.''.»
tlnouela ngrcmiaeâo da pri*
meira etapa do Campeona:»
Carioca do 1004. A prime!*
ra rodada será conrtituida
pelas disputas dos faixas*
pretas dos diversos Dan, si
realizar-se no sábado dia 4,

Tudo sôhre AVTOMÔVEL - Tudo para AVTOMOBILISTA - Tudo de AVTOMOBIUSMO
R. C Bonfim — Stirpio Cavalcanti — Reynaldo Fonseca

s aperfeiçoamentos mecânicos do simca TVFÃo 1 — A. Romeo e Pirelli reduzem horas de trabalho
Plano de estágio da General Motors do Brasil
A Ford possuirá linha de montagem no Peru
Feira Nacional Automotora em Porto Alegre
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REDUÇÃO — Roma (FP)
mm A íirma automobilística
"Alfa Romeo", na qual o Es-
tado tem participação, e a
fábrica de pneumáticos c ou-
tros produtos de borracha
"Pirelli" decidirem reduzir as
horas de trabalho a partir
do dia 31 do corrente. Es'.a
decisão, siiv.cüiantc a toma-
da na semana pas.aé.a pelos
estabelecimentos "Fiat" e
"Olivetti", prende-se a diml-
nuição da atividade dessas
firmas, provocada pela con-
juntura econômica desfavo-
rávcl por que atravessa, pre-
sentemente. a Itália.

ESTAGIÁRIOS — Através
do plano de estágio que é
mantido pela General Motors
do Brasil, anualmente, estu-
dantes de engenharia e es-
colas técnicas do Pais exer-
citam-se e aperfeiçoam seus

conhecimentos trabalhando
nas fábricas da empresa.
Coopera a General Motors do
Brasil, dessa maneira, para
a formação de maior número
dc técnicos no Pais, com be-
nclicios para o progresso
tecnológico nacional. Ainda
recentemente, concluiu o pe-
ríodo anual de estágio mais
uma turma constituída dos
seguintes c-tudantes: José C.
Rizze, Jr.ó R. Sprda, Os-
mont J.M. Niccolini e Hen-
rique F. Ribeiro da Escola
de Engenharia Mackenzic;
Sérgio Zuanella. Firmato L.
Machado. Alberto Azuma c
Wilson W. D'Andréa, da Es-
cola Politécnica da USP;
Agesilau J. Nociti, Antônio
Kissu, Pedro T. Miura c
Mário Onodcra, da Escola
Técnica dc São Paulo; Ari C.
Ferreira. Carlos M. Tomizu-
ka c Wolfgang P. Urlass, da
Faculdade de Engenharia In-

dustrial: Gilberto Farina c
Sérgio Wechsler, do Institu-
to Mackenzie: Riuji Iwasaki,
da' Escola Técnica Osvaldo
Cruz; Roberto Crocker, do
Instituto Tecnológico de Ae-
ronáulica; Márcio J. Teixel-
ra, da Escola Técnica dc Ml-
noraçf.o c Metalurgia de Ou-
ro Preto.

EMPREGOS — O des-n-
volvimento da indústria au-
tomobilística ensejou a dia-
ção do milhares de empregos
c continua, ainda, propor-
cionando elevado número de
colocações novas. A Vcmag
terminou o mês dc fevereiro
último com 4.123 emprega-
dos, registrando um acresci-
mo dc 47 colaboradores cm
seus quadros, uma vez que
encerrara o mês de janeiro
com 4.07f, trabalhadores.

A FORD NO PERU — LI-
ma (AP) — A empresa nor-
te-americana Ford Motor

Company solicitou ao govêr-
no peruano autorização para
estabelecer uma linha de
montagem do veículos auto-
motrizes. A solicitação foi
apresentada ao Ministério du
Fomento e Ocras Públicas.
Até agora ainda não se co-
nhece o lugar onde serão
construídas r.s dependências,
ciue deverá ter 22.000m-. A
Ford projete, inicialmente,
empregar uso obreiros e en-.-
pregados peruanos e 2& téc-
nice^ estrangeiros.

rSIllA AUTOMOTORA —
P. ALEGRE (Asp.) — Já es-
tão cm fase íinal as medidas
que permitem antecipar o
êxito da 1 Feira Nacional
Automotora — FLMOTO —
que está sendo montada no
gigantecco "Pavilhão dc Ex-
posições" dc Novo Hambur-
go, Tudo indica que mais de
trezentas mil pessoas visita-
rão a Feira.

Chevrolet
CHEVROLET 1030 — 4 portas. «
cilindros, mcc.nic.i, todo orlsi-
nai. Vendo hoje, Av. Bclia
Mar -10 C.
yvw*»**>*<M»**-»«^^^vw^»w^^<ww»

Opel
OPEL KAP-TA-N 60;0t — Vende-
ro, <iu:i5o novo. motivo Vlngom.
Santa Clara, 3.5,-0-.

Volkiv/agen
| VW M — 10 mil km 2.450. Tel:
[23.2070.
VÒT-I.S\VAGnN~^rcõ:npro l!i:o~a
1CS1 — r.no a vista — Tel. 23-17.ill.--2=*
VOIíKSWAGEN 1DC-1 — Cornpm
pam meu uso. Dou CrS l.-.W.-,o>
à vista c mais Vi prcstaçDcs t!u Crj
100.000.00. Tel.: ::.-ol3

O motor V-i) do Simca ganhou novos
:usos de potência e aceleração. Produz

.ígòra torque máximo num regime de gi-
¦if, o que significa máximo aproveitamento
^ potência nominal, e ótimo desempenho
h.cidadc eu na estrada. De arranque bas-

tanto veloz, o mclor "Tufão" funciona si-
lcnciosamente. É dotado dc um novo radia-
dor do óleo, o que assegura condições ideais
c'e lubriíicação, Apresentado cm duas ver-
soes: TUFÃO (nos modelos Chambord, Jan-
gada, Luxo, Jangada Utilitário o Alvorada).

Aero-Willys
AEHO-WILLYS 1064 — 0 km.
mi.to ou couro, lindas cores —
Vendo hoje e demais dias. Av.
Beira Mar -10 cj pO"lc!ro.
ABUSO WILLYS 1-0. — Vendo 1
semlnflvo. tudo de làbrleí', ape-
nas 22.000 km rodados c| rádio
nfivo. Preço CrS 3.200 mil. Tel.
1)6-6450 — HERONIDES
vxrLrxjnrLnrrvv*»*-'*-*-*!*!*.* »» ¦ ¦ ¦»_¦¦**

Suick
BUICK 1060 — Invicta. 4 portas,
fnílo a ar, direção hidráulica, ar
quente e írio, vidros ray-ban
aaul hidramático. Vendo hoje- e
demais dias. Ay. Beira Mar 216-Ç

OKW-Vemog

DKW — Belcar, superluxo fit.
eom depósito de óleo scparaao
com 3.600 km rodados. Ventlc-.c
peln melhor olerta. Não há ln-
t-»r.".cd!í.rl-5. Ver e tratar no
Campo dc São Cristóvão 11 —
Tclelone: 3-1 0019, junto às Ca-
sas da Banh.-..

Kombi

DKW VEM&G
Eel-Car. Vemaguete- ou Calça-

ra 04 — Zero Km — Pronta cn-
trcRa, desconto para pagamento à
vista, vendas a prazo com longo
financiamento. PALMAR S.A.
Centro: Hua Vise. do Inhaúma
n.« fio — 4.° andar. Tel. 43-0040
— Tijuco: Pça. Afonso Pena,
67-B, esq. com Dr. SATAMINI.

17S5 04

DKW — Belcar e Vemaguet
1004 — O km, equipado. Lindas
cores. Vendo abaixo da tabela,
hoje o demais dias — Av. Beira
Mar 2.-'-C.

JeepS'Rurais
RURAL »'ILLYS 4x2 c 4x4 1964
— 0 km. Vendo hoje < demais
dias. Av. Beira Mar 216.C.

Dauphine
DAUPHINE — Compro mesmo —
precisando dc reparos — Telefone
20-1730 — Ivan.

-W^»W¥»**^»V<*«<W>V*V

Karman Ghia
KARMAN-GHIA —' 1004, 0 km
— Várias cores. Vendo ou troco
por Volkswagen Sedan. hoje
demais dias, Av. Beira Mar
21Í-C.

KOMBI — Volkswagen. Stana
1004, 0 Uni. Vendo hoje o de-
mais dias, Av, Beira Mar 210-C.

KOMBI — Compro mesmo com
defeitos. Tel. 29-1738 — Ivan.

Ford
FORD — Conversível 51 — Ven-
de-se. Tratar Rua Visconde de
Pirajá 174 apto. 003.

De Soto
DE SOTO 1953 — Vende-se a, vis-
ta, O cilindros, em perfeito esta-
do. Tratar e ver Av. Epitácio Pes-
soa, 200, com o porteiro.

Simca
SINCA — Tufão, 1004, fl km —
Vendo hoje e demais dias, Av.
Eeira Mar 210-C.

SINCA — Jangada, 1004 o km.
Vendo hoje e demais dias, Av,
Beira Mar 210 — Portaria.

Dodge

VOLKS 01 — .a. sírio — la. clu»
crohlzatin, ótimo estado, côr pC-rò**
U:, placa íciforü^ccnto milhar, CrJ
2.150 mil. K-Kóclo ii VlStSi -e:o«
fone 30-1070.
VOLKSWAGEN 10.0 _ Unio o-_
no — Vcnde-sc a vista nua Fòm-
pcu Loureiro 44 porteiro.

VOLKSWAGEN 62 — Ven-
dc-sc 19.000 km, côr pérolo
— à vista — Rua Francisco
Otaviano 98 com o porteiro
somente sábado 8 às 12 e 14
cs 18 ou domingo 8 às 10 e
14 às 16 horas.

Diversos
DODGlfoõ CUP_.Pcrfc.to. Entra- ^^^^te^íSSlS
da 1.-00 -|- 0 :: 192. Trata:- .0-3305. — Tel. 29-1733 — Ivan.

IMÓVEL -1Üiii
Tapetes originais, calco motores, correias, rr.an_ucir.is n/ carroí

nr.cionais, americanos. o europeus, «.'olocaráo; Tapetes, horracliai
cm portas c malas. II. S. Borracha, Hua Kuniallá n.o J6!-Ii.¦ . 699J0 M

MK3_g5__8____n__B-r__B__l_____-^^

VOLKSWAGEN
RÁDIOS — CAPAS — ACESSÓRIOS

Rndios de todas ns marcas, capas de napa, cheni-
lc e xadrez. Linha completa dc acessórios. A vis-

ta ou a prazo.. Os melhores preços da praça
LI D Ê R

Praea da República n° 52
Telefones: 52-0009 c 52-3110."

65105 64

..'> dé cuindrcs ....
illndráda 
ijmciro 
ure:s dos Piítõe.s .
axa de corripro.são

..rianquQ 
;'ortiue máximo ....
?otência 
Mocidade máxima
nometrada 

e.ono-

Sérios Aní.-i.res

fi em V
2.251 cc
.6",06íi
85r725 mm

, '.",00:1
1 km em 40'-'_/10
10,5 i„k_ a 2.750 rp:
S5 HP

1-10 km/h.

Iilnhá "Tuíiío"

!', em V
2.414 cc
60,06!
88.02. mm

l'km cm 38"2/10
10.5 rhlcg a 2.75C rpm
10b HP

145 km/h.

VENDAS DIVERSAS
i.

"TUFÃO SUPER'* (com
prcsidcr.ee;:

•<.° de cilindros 
Cilindrada 
Diâmetro 
Curso dos Pistões 
Taxa de compressão 
Arranque 
;.'oit;uc máximo 
fOjéncia 'olocidade 

máxima cronò-
metrada

dupla çn-bura-go, n"5 modelos rallye, rallyo especial

Séries Anteriores

8 em V
2.432 cc
87,143
85,725 mm
7,8:1
1 km em 37"5/10
10,0 mkg a 2..00 rp..i
105 HP

155 km/h.

Linha "Tu.ãu"

8 cm V
2:505 cc
07,800
88.020 mm-
8:1
1 km em 36"2/10
18 mkr; a 3.000 rpm
112 HP

1G0 km/h.

Nas fotos acima, vemos o Simca 61 Ral lye em dois ánüulcs.

Et,ECTROLU-C — Aspirador novo,
na caixa 35 niil e enceradeira, 28
mil, sueca Av. Cop. 71, ap. 402.

TAPETES — 1 americano c| fôr-
o n 1 nacioii-l, bom estado, ta-

manhos . x 4 m/m. Rua Domin-
gos Ferreira, 100, apto. 001.

VENDE-SE candielro belga e lu-
mirtorla (lustres). Tels.: .7-2802 c
30-4818.

COMPRA-SE TU.tSO URGENTE
— Livros — TV, discou, vitrola,
maquinar de cus.ttira, somar c
calcular, gravador, projetor, en-
ceradeira, ventilados', acordeão,
bicicletas e outros (mesmo tlefei-
tuoso). Resolvo ri iaara: 45-8382
JOAO.

OBJETOS DE ARTE _. Rosenthal
— Vendem-se duas lindíssimas
pinturas em porcelana, jltamente
decorativas para apllcaçUã' cm pa-
rede. Av. Delfim Moreira,, SS2 ap.
301. Marcar hora pelo tel. 27-2541.
Preço 120 e 150 mil cruz.

CADEIRAS DE ALUMÍNIO
dobráveis para varanda e ter*
raso. Família americana trans-
ferida vende e todos os mó-
veis, geladeira etc. de origem
americana. Rua Visconde de
Pirajá, 447, apto. 202.

P R O F E S S ú ü E S
MLÍS, FRANCÊS — Profa. eu-
IpPéia. p' moças. Mòs, 3 mil, —
W 20-5404 
•'XGLtS — Americano ensina na
usa do aluno, conversação estudos
cspfcicis, Tel.: 4.-1.5-.

VIOLÃO — Cantov* piano, dia
noite. Prof. Scaramtonc. Tel. ..
45-0757.

LWFESSôHA PARTICUI_4R -
•fcp-ic-s_ pré-primárioi prima-'^_aemls..io. Tel. 40-5-150.
;ANDALIAS modernas em 3 ho-
.Js (lc aula, aprende 8 modelos:"A tapatos fechados em uma
_j» 5.000. Tel.! 30-7724.
¦'IfíTSn T"!l ifi A .T. U< TTnfn-.
Wt Auto.dirigido pi miss Maia.««nde~-c sú em abril. Rua Bclf.
g»*^ 1741 201 — Lido.
-'APATEADO ¦~ -sther.

ESTUDANTE de engenharia, lc-
cionn mát.mática para sinàsio, ci-
cntltico o vestibular. 40-5B85.

mmm
L.;,'gio 1." do Set.mbro. Prof.

Oswaldo- Monde.-; Dias. Horário
especial para a 4a. Sfric. Matri-
cuias ali' 4 rio abril. Ií. Maris e
Barros, 752. Tel. 20-8120.

438G S7

iTho Best American English
Jntcn.Issimo! Mítodo."sul ge-

ineris". Para Enj-cnhelros, Módl-
icos; etc. Conversação de temas
práticos em aulas DIATUAS a do-
micilio do aluno. Viagens —
Bolsas — Ponto IV — 3 meses.
Recado 47-1461, marcar entrevista.

25003 87

VENDE-SE — Carro argenlíno. -
branco bafiera, rosa. Cercado nô-
vo com. 1.20, etc. Miguel I'i*raof,
124, ap. 803. Tel.: 36-5040. \

'C. V. efe Indústrias®
Casas Comerciais ^
VENDE-SE, em Ipanema, luxuoscil'levlsSo. Tel.: 20-8682.
salfio cabeleireiros, ar condiciona- V—:

geladeira, eleti-ola, teleíonc. UiOMPRO enceradeira, máq. escre-

VENDE-SE motivo viagem, 2
aparelhos de jantar importa-
dos, jogo de cristaleira, qua-
dros a óleo, etc. Favor telefo-
nar: 46-57.0.

MOEDAS antigas — Compro, cí-
dulas, selos, medalhas, comendas
pi coleção. Vou a domicilio. Tel.
58-E352.

OBJETOS DE ARTE — Quadros aiTEOCO s| mán.. costura p| nova ou
óleo, espelho veilczianõ de madei- transformo cm mesinha, pvblnotc,
ra c| anjos, frutos etc. grupo dei portátil. Temoí', Singer, Pfaff, El-
sola, jarra etc. Tel. 40-412

QUADROS — Vende-se impressio-
nistas. Tel. 57-7-iDí..

ha, ElRln, Vigorem, Robô... Faclll-
to o compro. P.. Haddocl; Lobo,.
140-A, tel'.: 34-7501. Atendo a do-
micilio.

MÓVEIS antigos — Compro, jaca
randá c francos est. Luiz XV i
XVI. Tel. 58-8352.
SENHORA vende guarda-roupa de '<>~W*^~W~,~VVW»*W~>W'W*~S,*MW*^W~^^
pau-marfim; geladeiras, TV Ler- ~
pas, sofá-rama de casal, etc. Ver
Barata Ribeiro, 105, apto, 401.

FAMÍLIA AMERICANA trans-
ferida vende, de origem ame-
ricana: geladeira GE, 2 por-
tas, IS pés, superluxo, último
modelo, cadeiras de alumínio
para varanda, grupo estofado,
chá, cama de empregada, so-
fãs, poltronas, sofá-cama. me-
sinhas, abat-jours, bar, disco-
teca toalha chinesa cam guar-
danapos. caminha de criança,
etc. Rua Visconde de Pirajá,
447. apto. 202.

COMPRO geladeira, gravador e te-

LANCHA COLUMBTA. "Elbcr

glass". c/ motor Elgin 14 HP e
trailer; urgente. 880 mil tudo. SR.
CARLOS, 27-3052.

COMPRO antigüidades tudo, por-
eelanas, baixelas, cristais, bande-
jas obj. de arte, quadros etc. —
Tel. 58-8352.

e o
HIPOTECA — Empresto dc 300
mil cruzeiros até 5 milhões. Tolo-
fonar 57-0030 — Olympio.

LUSTRES, franceses maravilhosos
— Vendem-se. Tel.: 40-3422.

REVENDEDORES, nfio comprem
sem ver nossos preços, Rádios e
lampiões de pilhas. Saias, blusas
e novidades. Imp. New York, Av.
F. Roosevelt, 126. s. 206, Castelo.
¦ ,'^*»^*<**«%»'»-'*>->«»*^^***'^*>V>**t>**'V>****»***^**
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MOEDAS — Pago CrS 200.000.00.
040 rs. 1832-33, 320 rs. 1S27-33. San-
tos Leitão, Graça Aranha, 100, _o-
brcloja 7.

Máquinas
SERRA DE FITA dc 30c,
desempeno dc 18c, Tlco-tico
grande, filtro de ar c pistola dç
baixa pressão. Ver à R. Gus-
tav. Rieilel n.° 87. Encanta-
do. Td. 49-7876. 69648 78

luz própria, serviço de copa. to-'«;r'i
talmentc co.ulpado, ambiente fl- \A

r o costura etc. 46-6539.

na freguesia, zero hora de em-

Instrum. de Ótica 82

• Ensina-se. 37-5136

'íHv*5 ~ Pira adultos princi-'-.«les. Jnf. 52-0023.
•t?J° Pratico e,rápido: piano.
."Mon, violüo; canto, inst. dc
5™.(de ouvido ou p. música).
!_j<-3.42.

yRENDA fotografia^~p7of7TÍ.
iSÜJ» - 25-5506.

"BEUT.CH"
A linaua dos grandes poetas,

pensadores c t-cnicos! Pelo mó-
todo mais fácil e prático. Intro-
duíiün c CONVERSAÇÃO leve, dc
:. a G meses, om nulas DIÁRIAS,
particulares. Recados tel. 47-4401.
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BANCO GUANABARA — CAIXA
ECONÔMICA — Preparador com
longa prática leciona para cs con-
cursos acima, sô turma de 6 alu-
nos. 1'one 34-4538.

FUMADOR Yashi___»_i2i. 
¦g:.U... 'IcnTõ zoom reflexa, no-
vis.imo, na embalagem, 180 mil.
Projetor Ya.sn.lea 8-P-2. 8mm, vol-
tas-m de 110 a 210, lente zoom,
novíssimo, na embalagem, 150 mil.
Editor para filmes de 8mm, japo-
nes, novíssimo, na embalagem, 00
mil. Leandro Martins, 22-ap. 505.

APRENDA fotografia — Prof. N.
Hoffmann — 25-550G.

85

na ireguesia. zero nora oe ™;|,jifRos — Compro, atendo a do-
pregados. Preço barato- «-03034^^^ T-jSi 53:5195 e 42.3450. _

CASAS COMERCIAIS
Monta-se reforma-se iêa-fiiglrit

1 qualquer parte. Tratar Av. 13 de

|Maio n.* 23 — 7.', sala 702. Tel.
42-5107, das 10 ás 19 horas. Com
Sr. CIPRIANO. 2622S 80.
0v*^****A*****A**********yi*f!'

Brr\"a.

rÃCWS DE GOLFE — Spalding top
fligl_» Vende-se set completo eom
bolsa ,« carrinho, também 1 Jflgo
de hafttsues e uma mala-armário.
Praia ft'e Botafogo, 200 apto. 02.
Tel. 2:U'0«7.

,. JK w-_ji.nr»nrmr f>frr rr r- - - * »
._.i_i .¦.-tr>nnr-nri~in-'v*-~i~i" —•"'"•"'"•

MAQUINA DE SERRAR MARMO
RE — Vende-se 3 em bom estado
de funcionamento sendo ! auto-
mática de 20 IIP íab. itãufòa o
2 de 10 HP Luporini. Tratar pelo
telefone 22-5711, 2a. feira dos 14
ás 18 horas.

DINHEIRO X AUTOMÓVEL, ou
estuda-se outras garantias — até
10 meses, Rua Sá Ferreira, 204, 2.".

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. —
Renda mensal de 4 ao mil eruzs.
por 100 mil aplicados. Grande loja
do. comestíveis aceita financia-
mento a prazos curtíssimos (30 a
00 dias). Garantia total. Informa-
ções 110 local, exclusivamente en-
tre -9 e 11 e 10 c 18 horas. Rua do
Catete, 125. ou pelo telefono 
25-1622 — Manoel.

HTP. Retro j. 12
compre- ap. pag.
— 42-5641.

5 a 100 milh
1 vista. Z. Sul

RENDA mensal <lc 4 a 6 mil cru-
zeiros' por 100 mil aplicados. Loja
do comestíveis aceita financinmen-
lo, Rarantia absoluta. Tratar Ru.i
Eollva'-', 38-A, sr. Arthur.

OÜHO E JÓIAS
RELÓGIO PATEK PHILLIPPE, de
pulso. 120 mil.'— 47-8703.
RELÓGIO 110LEN, aço, vendo por
120.000. fone: 37-K042.

COLAR P3.ROLAS 3mtT!. três vo>
tas, com pas.adciras platina c bri"
lhontcç. 280 mil. 47-8763.

VENDK-SE ;,llc'n do pulso. CrJ
60.000,00. Tel.: 47-0763.

VENDIÍ-SE brinco hnroco eom
brilhantes e terço prata Uneora-
ção. Tel.: 27-2320. .

Máquinas diversas 88 Mater. construção 79

Hotéis e pensões
FORNECEM-SE refeições à mesa
farta e variada. Fõsto 6. 47-5854.

MAQUINA DE ESCREVER POR-
TATU. AMERICANA — Vende-
se Smith Co'-'ona. ultimo tipo ain-

|r_ embalada. Tratar pelo telefo-
ne: 22-3711, 2a. feira das 14 às 18

1 horas.

TUBOS' flEIRODUTOS
Compre nas fábrica — Earatls-

simo. Entreg.aiios r.a obra. Tel.
,49-2060. ' H631 íl

MÁQUINAS DE
TERRAPLANAGEM

VENDEMOS:
1 Escavadeira 3/4 Jd3. 1 Trator

CAT D-7 si'rie 3T. 1 outro TD-14.
1 Motoniveladora Warco. a Ecrã-

pers para D-S. Precisamos Car-
regadeira. 62-3892,' Horário Co-
Imercial. S7105 78

Compro. Pogo 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 domicílio. RUA URUGUAIANA, 86 —
7.° ANDAR, SALA 703. TEL. 43-2312. ESQUINA DE OU-
VIDOR. «'so is.

ÓitlUll' rara em jóias
Renove sua jóia usada para outra moderna e nova. panando

apenas um módico íeitlo. Sc deseja também trocar sua antiga jói»
por outra moderna e nova, nu mesmo vendê-la PÇ>" ,,om PrcÇ°i
procure-nos. Joalheria Hora Exata Ltda., llua -anta Clara n.« 31
- s/loja 202. ®m '•

¦__¦¦-_¦¦¦¦ -^rr*.
SÊtÊLml v-MW*.^«rwtt H+WM-Jlim,. - mm1m| •TE.'**^stiB^<r'..:j.:i.j;/ij - -:_?.ír!.-v,>^j-



CORREIO DA MANHA, Soxtt\-rolin, 27 do Mnrço do 10G4 o o Cm!Tno

DATILOGRAFA prAli.a, pred.q.
fi', Rim Senador r>,inla., 71,
CAnPINTBIBOI de fôrma dê ioii.
neto — 1'reeli»..». Pau»-.» btm
llua Noronha S.oln» n.« llü, ••••••Mn.

Empre. domésticos "
. lIECisb cozlnhtlrai, «rrumodel-
Ut. 19 * M mil. pode pernoitar na
.Vlf.ncla R, Joaquim Silva, ir.

ÍANICURE. pedlcure caiu ta, prõ.•t,1o rápida ¦ rendo, a, em apenas¦o nula» e 10 mil pronta, Uniu-
lh indo, 30-7724.
EMPREGADA — Preelía-.e p»ra
iiKlo «ervlço em apto, de rj.M
rem filho. . Orden. 10.003. Kxl.
i/em-Mt referencia.. II. Prof,
r,r,«i/l» Baiana 127 — apto. 301,
iCnntln. H. Djalma Ulrldn Tel,
.".7-7081.. •
CASAL estrangeiro ai filho» pro.
cura emprega, referencie, todo
.ervlço. Paga-se t>em. Prudente de
M»rae«. Ml), apto. 301, oa parte
<'.. manha.

OFERECI! Eurnp.cnn* lavernantt
casa. Re». Jornal WM.
DIARISTA—Trcõliõli dlu. p| »e<  _.
mana ali' 13li, llua Valparal.u 11.»
07 apto, 101. Tri. 3M4I». OFEREÇO en.lnhelra • aniima.

ÜlnOil 51 drlriii. enpelrar, Tetll .3.0.111

empregos r i v i: n s o s
OPKHKURM-HK domèallcu, todo
.trvlço, io dtarlita, Tel,: lljl'fll">.
PRECISA-SE ;par» casa dr vaiai",
de peaaoa rampetenle no. «rrvl-
ço» de trivial fino, •miniavAo c
lavar mi passar uliiuma roupa.
Tcmoi copelra, lomente com rt-
feri». In» recente». Pa«».»e multo
bem. Av. Vi<condc Albuquerque,
Mil — Tel. 57-010.1.

: lil-S. 3 A, Duna Conceição
FKKdSASF. trivial ílno" Ord.
15 a II.«01 cruxelro*. 2V330Ü.

EMPREGADA — Prerlio-ie em
Ipanema, pnra (enlinra iclot.i e

Requeno» 
aervlçoa. 13 mil, Rua

aielmcnto Silva, 218 (Caia).

Cozinheiras 52

COZINHF.IRA-LAVADF.IHA, 23 mil
— Preci»a._e, ate meia idade,
na Rua Coime Velho, 1073 (caiai,
para ra. ai e um rapaz, Dormir no
emprego. 20*4102. Exige-se refe-
rínclas.

GFI.ADKIHA pequena para «cri-
tdrlo au «¦, de campo rin Imin
eatado, Tel, HU-1730. 8r. josc,

Arrum, e Copeiras s:l
COPRIIIA -> Arriunadrlra, laml-
Ha eitrunilvlra, p.icl.a-se uma de
|ir«'li'ri'iH'i,i iitjt ini-iti • :¦ com pi.1.
tica, CrS 115 mil, II. Uc.cml.nrRa-
dor Allredu Rtii.cl, avi, uiiiun
IJuntu ao Canal),

OFKI1KÇO co.lnliclra » arnim.i.
deli... copelra.. Td«: 3:4)581 i33-6090. Dona Conceituo, Babás c govsrn.
I'l.i:< IS.VSK de ronririi. ar'
rumadulra nini prálliu, l'.\i
nem-se ref ri ímclas. Av. Por
tima!. ÜU — Urca, 30-7807.

GRAND

Correspondente - Português,
Inglês e Alemão

Preciso de uma ou um com muito prática paro meio
expediente, na parte da torde. Apresentar-se à Rua da As-
sembléio, 11 ¦ s/ 402 - Tel. 31-0956. 12647 55

1
lã

msmmm*

1'HF.CISA-HE lialiá com icleiín-
cia» paia duas orlimçoi, lireforfn-cia íim uii:ii,"'... Pana..c h o m .
AprcMi)tar-ie A lt, Sour.n i.imn.
237. apto, (in, Copacabana,

GOVERNANTA balia — Preoi.a».HATU — Vice l.n.>_ ,„, .
.í pcBon cdiic.da v do multa rei. u mil, R. Noiclnu-nto iilu lia
pon'.ibiiiiiacíc para :i crlnnçni. — (caia), "•»¦• •_•

—* idade acima do s.1 onoi. Knibciii- w»w«wvv»»v»vv»w
..'.o .o.oiVneín., Ordenado CrS ..,,
01|a,000,00 - Tralnr cnm 1), Ni.a

llua Visconde de Albuquerque
irei. ai.otoí.

mmm5SEÜ
INDÚSTRIA LOCAL!

necessita

.¦;t«.-->L 
~ ^

(MÁQUINA NACIONAL
Precisa-se mecanógrafo com prática

nacional (31). — Cartas para a
on.°30112.

ms/mm

... .1. -i j - ¦—»[

DA EM SAO CRISTÓVÃO
de: I

(31) J
máquina

deste jornal sob
30112 55

W!^y??p^giwwp|gjgjat?^Mgegg|B!aaa'»_g»^||i|

Proelia-ie pena de ieipw,„
UAHA — Proelia-ie com prática o blildndò c com t6dni re(erín.i.
re.p.fnclnt paia menina clu li nif-l,,..,. '""•"•¦ei, Paa.-n. bem. II. Alm, Smi- ''"¦"'* ü9m' "•"•" ¦> nua re,,
doclt de SS, -lo, opto; 'M3 ¦ Ipa- Ia Froltlll, |l,l - Apt, 10]
ni nia, «um ....:. *+»mjmmmmmm5(5gsgí^mi ¦?-.- g ¦---!-H

MECANÓGRAFO
IMPRESSOR-OFF-SET

Grande Indústria Gráfica precisa de elemento
com conhecimentos de impressão em OFF-SET ROTA-
TIVO para trabalhar como AJUDANTE de IMPRES-
SOR.

Dá-se preferência a quem tenha experiência
em FORMULÁRIOS CONTÍNUOS. Lugar de futuro.

Paga-se bem.
Apresentar-se à Rua Luiz Câmara — 535 —

Olaria (Via Av. Brasil) — Departamento Pessoal com
o Sr. EDSON MIRANDA 75237 55

v
, ; tt
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ADMINISTRAÇÃO
DE SALMOS

Empresa automobilística de
âmbito nacional necessita admi-
tir candidatos com longa expe-
riência 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-
taria deste Jornal, juntando"Curriculum Vitae". 89397 55

AUXILIAR DE
CONTABILIDADE
Firma de grande movimento, com Con-

tabilidade mecanizada, procura pessoa com
prática de serviços gerais de contabilidade.
Dá-se preferência a quem tiver conhecimentos
do idioma inglês. Sábados não há expediente.
Cartas do próprio punho, indicando idade, na-
cionalidade, experiência e pretensões, para a
Caixa n.° 30171 na Portaria deste Jornal.

30171 55

OPERADOR

\m

OPERADORA TELEX
Precisa-se urgente com perfeito conhecimento
de Inglês. Bom salário - Semana de 5 dias.
Apresentar-se à Rua Buenos Aires, 283 - 4.°
andar - Departamento do Pessoal. 30584 55

Burrough
Firma de grande movimento, procura pessoa desem-

baraçada que conheça contabilidade mecanizada, para
Instrumentos de Música III operar máqulna Burrou9"s Sensimalic. Sábados nao há ex-

pediente. 0 salário será fixado de acordo com a capacidade
do candidato. Carta do próprio punho, com detalhes de idade,
nacionalidade, experiência e pretensões para a Caixa n.°
30172 na Portaria deste Jornal.

PIANO PLEYEL, francês, cordas PIANOS novos europeus. Dois Dc-
cruzada., cepo de metal, custou
MO. Vendo por 18", tel. 27-1167.
PIANOS novos de apartamento,
últimos modelos, A vista e a pra-
io. Menores preços. Largo do Ma-
chado, 8 — Galeria.
COMPRA-SE ou aceito em conslg-
nacSo pianos. 46-3422 e 46-4-134.

PIANOS ESTRANGEIROS E NA-
CIONAIS — Vendem-se de alta
classe, a longo prazo ou à vista
com estrondoso desconto. R. Santa
Soda, S4-A, Saenz Pena. Aceitam-
•e trocas. N.B.: Pianos de alta
classe ineamo.
VIOLÕES — Vendo, compro, troco
novos ou não. Escola de violSo;
canto e piano prof. Scarambone.
— Tel.: 45-6757.

PIANO alemão "Bluthner", ótima
sonoridade, 88 notas. 100% peitei-
to. Vende-se urgente. Preço ba-
ratisslmo, R. Miguel Lemos, 94 —
Copacabana.
ACORDÈON — "Scandalli", ita-
liano, 80 baixos, 4 abafadores, 0
registros. Vendo à vista. 27-31CO.

BEHTLEY - BRASIL
Vendem-se 2 ótimos pianos. 650

mil. Como novos. P. 11 Junho
n." 403. 29268 75

COMPRO 1 PIANO
Tel. 45-1130
Mesmo precise reparos - A visla

M102 75

COMPRO 1 PIANO
23-1503

, Atendo amanhã, me espera pra
seu lucro, 9908 75

COMPRO 1 PUNO
TELEFONE:

Rápido e
57-1596
á vista

165G4

COMPRO 1 PIANO
A VISTA - Tel.: 52-7589
Em qualquer estado — Urgente.

18384 75

VENDE SEU PIAH0 VELHO!
Compro.' 27-3180. Mesmo estra-

gado. Pago 10 acima da última
-ofertai " "

CLINICA GERAL

zembro, 112, Catete.

PIANOS NOVOS E USADOS
— Compre com tronqüilida-
de e garantia! Também tro-
camos e facilitamos. Rua
das Loranjeiros 143, loja M.
PIANO Dancmann apto, inglês —
vendo com sonoridade excepcional
3 pedais, 88 teclas marfim, modè-
lo luxo. Preço de ocasião, Av.
Henrique Valadares, 41 apto. 60G.

APONTADO
Firma* com fábrica em Duque

de Caxias precisa urgente de um,
com bastante prática e conheci-
mentos do assunto.

Favor não se apresentar quem
não satisfaça os requisitos exigidos.

Procurar Sr. Ruy à Rua México
31 - 2.° and. - Grupo 204

30172 05 77789 55

COMPRO 1 PIANO
A VISTA 36-3652

Qualquer marca ou p.e(;o
26231 -

COMPRO 1 PIANO
TEL.: 57-0960

Particular tem urgência.
8762 75

I *mf*»*0mf*W*fm*i _XM*^M^VW%_WS*»*^»Ai

Achados e Perdidos61
PBRDEÜ-SÊ a carteira n° 25.420",
registro 193.518, de Jorge Mansur
Canaan, pede-se a quem a en-
controu entregar Av. Copacabana.
1096, apto. J02. Contendo passa-
porte, etc.
^*^*%Al*^**M*AA<%A_lVt<*M_*A**A^*>%_*

Animais e Aves 03
COCKERS 3 meses linha "Weir-
dene" melhor da Inglaterra. Rua
Dr, Antônio Medeiros, 103. Fre-
guesia. Ilha Gov. Tel. Gov. 500 —
Mello.
LULU POMEHANIA. miniatura.
Vende-se. Tel.: 27.2329.
PRESENTE dc pessoa — o mais
lindo à o Perâa maravilhoso o
Siamês gracioso — R. Sto. Ama-
ro. 133.
POODLE miniautra, filhotes
meses, branco-preto, pedigree
BKC. Canil Serra Linel. 3770 —
Petrópolls. Rio tel. 22-3708.
WWMVWM^^V«I***M«'W**VW'W

Diversos 74

DR.FL0RIAN0 DE LEMOS
CLINICA MÉDICA E PROWLAXIA
DO CÂNCER. Rua Sen, Dantas n°.
76. >1. 507. Tel. 22-2748. Residên-
cia; Rua Boa Vista 132 T 38-3705

UNHAS POSTIÇAS
Cílios, Artificiais. Implantados

e c| Franja. Ginástica pj emagre-
cer e engordar. Massagens ma-
nual e vibratória. Aparelho tír-
mico p] transplracão. As células
aquosas vSo perdendo o teor
aquoso, promovendo emagreci-
mento. Chame TANIA — Fone:
22-3610. 4727 74

DOENÇAS DAS SENHORAS E
PARTOS (Continuado)

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

MOTORISTA
Precisa-se de um para carro parti-

cular, que tenha carteira há 10 anos,
conheça as ruas da cidade, solteiro, que
durma no emprego — Exige-se referên-
cias. Tratar depois das 10 horas ò Rua
Toneleros, 154 — Copacabana. 25153 55

AUXILIAR
DE CONTABILIDADE
Preçisa-se, com alguma experiência, com prá-

tica de dactilografin. Carla para a portaria deste
jornal, sob o n./ 84454, indicando ordenado deseja-
do, prática de serviços e demais informações. 84451 5.5

PRECISA-SE DE MOTORISTA
Com prática de 5 anos, paro caminhão Ford, novo.

Apresentar-se à Av. Alm. Barroso n.° 91 — s/ 510, às
17 horas. 24228 55

ESCAVÃDÉIRISTÃ fe
Precisa-se com experiência, para trabalhar no Sul do'

País. Tratar dia 30 do corrente, à Rua Mayrink Veiga
n.° 17/21 - ô.° andar. 25173 55

Mecânico - Eletricista - Soldador II P°rtaria dêste J<»M juntando
"Curriculum Vitae". 89398 55Pro/;ura-se com experiência em máquinas pesadas de

terraplenagem. Trabalho no Sul do País. Apresentar-se a
partir <àe 30 do corrente, à Rua Mayrink Veiga, 17/21 —
6.° andar. 25174 55

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-

ótima remuneração. ;i|É

$ Cartas para o n.° 89398, na

Dr. Dermeval M. Carvalho
Clinica Médica • Doenças Alériicas
R. Catete 37 • At. Copacabana n°.
1.052, 81905. T. 25-5828. Marcar bora

DOENÇAS DAS
SENHORAS E PARTOS

Dr». Maria Luiza de Mello
Ben. Dantaa 118. «1. 817, 2at. 4aa. e
«as. Tela. 42-4880. Kea.: 25-228.

DR. AIÓYSIO CRACA ARANHA
1'.. Botafogo 420 ap. 202 T. 26-2264
Diariamente a partir das 14..10 hs.

3t.N0ÍMARCriEVSKY
'los . EiterUidade . Clrunt»
",'lra Campos 43 a|813. 14 âs isn

DR. M. VOIF ROTHOtZ
Xavier da Silveira, 45 • 3.0. 36-M67
2as.. 14 às 15 h., Sas. 14 is 18 hs.

DR. LÚCIO J. GUEDES
Doenças de Senhoras — Partos —
Operações, R, Min. Viveiros de
Castro, 27. Hora marcada. 37-8915,

DOENÇAS CRIANÇAS

DR. VEIGA FILHO
Clinica dt Crianças — Rua Santa
Clara 33. 11». and., ai. 1.123. Ttl.
37-7471 é tel. Ruldéncla 27-4142.

DR. FRANK WERNECK
Crianças - Sta. clara, 33 s. (06 3as.
8 is 12; 6as„ sáb. 14 às llh. 27-9821

ESTÔMAGO — FÍGADO
INTESTINO, NUTRIÇÃO

DR. M. C. DE MELLO MOITA
Ap. «lB_stl»o. R. Prud. Morala 1.234

T 47-6827 e Av.Rio Branco 185 sl.
410. 3a. Sa. ráb. 1 Aa 17h. R, 48-4735

INDICADOR MÉDICO
PUBLICA-SE AS QUARTAS. SEXTAS E DOMINGOS — ANCNCIOS DESTA SEÇÃO — T. 52-6156

DOENÇAS DO CORAÇÃO

Dr. Paulo Vasques de Freitas
Cardiologia — Elct.ucs.n_ioK.am__
R. Hilário Gouveia 661812. 57-9288

DR. J. A. DE QUEIROZ MELLO
Av. Copacabana, 542, t/ 1.002 —
34-44» — Av. 13 dt Maio, 23 — »/

1.728 — TI. 32-B779

OCULISTAS

DR. CARLOSALBERTO CORRÊA
OCUMSTA. Av. Copacabana, 1.C52,
s|501. Ed. Slr A, Fleming. T. 27-9001

Drs. Ferreira Filho, Botelho
Ferreira e Carlos Fernando

Sta. Clara 33, il 719 a 723. 36-1041.

OCULISTAS (Cont.)

DR. ORLANDO REBELLO
OCUMSTA • Ed. Etorke, sala 1.516,
2as., 4as„ 6as„ 2b. 32-4048 • 36-1000 }'

OUVIDO, NARIZ,
GARGANTA '

DR. ÁLVARO COSTA
Garganta, Nariz, Ouvidos, Olhos

Debret, 23, lio, T. 42-1065 • 2T5-0208

DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS
(Cont.)

OR. ROBALINHO CAVALCANTI
Clinica Médica. Doenças Nervosas
México 41. 8°., T. 42-6724 e 26-2481

PROF. DR. HENRIQUE ROXO
DOENÇAS MENTAIS E NERVOSAS
R. Gustavo Sampaio 320. T. 37-6513

DR. J. DE ABREU PAIVA
psicanálise - Psicoterapia. Copa-
eabana R. Paula Freitas 19. 57-3260

DRA. HILDA MARTINELll
Trat°. colltes ameblanoa e ias He-
morróldna rem operação, das 13 ás
18h. R Rodrigo Silva 14 T 52-3018

DOENÇAS NERVOSAS
E MENTAIS

¦ DOENÇAS DA PELE

PROF. DR.J.ALVK GARCIA
NERVOSOS — R. Rosáírlo. 135. 3°

das. 16 ia 18h. Tel. 52-7559

PROF. DR. EURIOO SAMPAIO
Doenças Mentais e Nerrosas

R. 7 de Setembro 141, 2». T. 23-2739

Dr. Agostinho da Cunha
Slíllls, câncer, alergia, vcrrugft..
espinhas, fun. neulos, queda do oo-
belo. varizes, íileeras.
Assembléia 73 Tel 42-1155 16-19 bs.

REUMATISMO

DR. WALDEMAR BIANCHI
Reumatismo e Fisioterapia Fran-
klln Roosevelt 126. Tel. 32-6589

REUMATISMO (Continuação)

DR. ODIR MENDES
Reumatismo e Fisioterapia — Rua
Conde Bonfim 406B s|003. T. 34-4565

Dr. Jorge Bandeira de Mello
Sangue, urina, fezes, escarro, meta-
bolismo. 7 Setembro 124. 2". 43-5282

RAIOS X

HEMORRÓIDAS

DR. DÉCIO PEREIRA
Doenças Ano-retals - Gen. Polido*

ro 144 Tel 46-4110 e R. 57-7475

IIOMEOPAT1A

DR. A. GALHARDO
HOMEOI-ATIA - 1R1SDIAGNOSE
3u. e 5» das 14-18. Marcar hora R.
Alvuro Alrlm. 33 s|.13. T. 22-1560

DR. KAMIL CURI
HOMEOPATIA — CLINICA GERAL
Dl&rlo 42-6849 R. México 111

LABORATÓRIOS
DE ANALISES

DR. MARIO ALVES FILHO
Raios-X — Radlodiagnóstico

Av. Copacabana 861. salas 1.202*3
Tel 36- 3055

SANATÓRIOS _
CLINICA SAO VICENTE

Diagnóstico e recuperação _ar_!lJ•
cos, neuróticos e convalesce, tei

Direção de JOÃO BORGES. GEMI»
VAL LONDRES e ALUÍZIO MAR-
QUÊS. R. João Borges, 204 Gá«>

Tel.: 27-0080 !

SANATÓRIO SANTA JULIANA
PARA SENHORAS NERVOSA*

Enfermeiros Religiosos. Orientação
do dr. Robalinho Cavalcanti Ru»

Carolln. Santos 170 T 2i)-3.51
CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE

Casa de Saúde Sla. Teresinha
TELEFONES: 28-2794 e 2S-6668Operações, Fraturas, ReabilitaçãoNovas Instalações hospitalares. RMoura Brito 81 (entre Conde Bon-fim 149 e 155), Pronto Socorro ¦

Apartamentos - Quartos — Eníer-marlas — Tratamento de queimo-dos • Cirurgia Infantil e dc adultosFraturas - Reabilitação - Raios-
X - Clinica Médica - FisioterapiaHldroterapla • Ginástico • Maí-
sage,ns ¦ Tratamento ambulatória!• Hospltatlzaçilo - Aberta aos t,rs.
Médicos - Médicos plantonlstas •
Exames laboratório - Combinar na
Secretario, pronto Socorro Tijuca,
Conde Bonfim, 149. Novo Casa de
Saúde. R. Moura Brito 81. Orlen-
tação técnica Dr. Armando Amaral

Casa de Saúde e Maternidade
Arnaldo de Moraes

Telefone: 57-8110
Cirurgia de Homens e senhora.

Seção d« Matermlnade (3o. e '.'.
andares). Operações cirúrgicas il
homens e senhoras. Exames dc Ia*
borotório e de Ralos-X e Roeili'
senterapia para doentes externa
de ambos os sexos. Partos a preçW
fixos Ci'$ 30.000.00. Combinar dc
telhes na Secretaria — Aber!» '
Classe Medica. Ginástica para pai*
to sem medo e sein dor — Ru*
Constante Ramos 173, Copacabatl

Stts^ LlàHrtHMttmfc. ¦"¦"ffltaftt3S**3S "ti*-.' _ u^stiCVP 5



2.* Cuterno CORREIO DA MANHA, Sextn-Felra, 37 de Marco de 1864

.'entro IN
CKNTHO - Av. PNI. ViriM -
i smt-r com 300 ml entro aiK.
Uliucl Couto e H. lirugiulini. Sn-
V** '.'""l?- 1!_SÍ._,lM_'",'ormaeOoa r. PONOí OB l,«ON —
i UKCI 10.1 — Av, RI» Brinco, IM
.. •! 1.510.
AGRADÁVEL opto. vaslo irenti",l,i. 

Mista. * qti.. coi)», eo«. ba-
nheiro compl. Trator direto Kua
cuia naslo», MO — noto. 301 —
;.'.,iii -- rrtximo Fitlmi.
CENTRO — Vendo «s'prcdlo» 4
n.d_ A)ttnd«|. M|i • 8«.-Dl.
selo cum o prop. br. AMIM -
,w. Copacabana — H03-A,
CENTRO —-AptõT n-VoT"- Qt.

, «ande, bnnli. a kit. Crt 
1 •. .ru, !»<n) metade em S anoi.
.1 

' 
Mino it Av. Oraço Aranha. MS —

, v anil. >l M> ou d. Dlléa no
(ene 07-4*31

SALAS COMERCIAI! - Veníem-
MlH. A-Mmblela N. Ttalar¦.r. MORUWA. -ncimo edil, i. KM.MMWMIMMIMMIMMIMWNIM»

Botafogo 4M
UOTAroQO - Vende.ie um ou-
¦o apto,, Irenta da ulSo, dota
bom quaiioe, iria, quarto empra.

6«do, 
gariiem. Ver a tratar na

ua BamMna. IM. ap. 10», eom
proprietário. Tel.i M-S910,

mil na pronicisi SM mil preita*
;Aei dt SO mil a uldo am parcelaifinanciado em I anoi. Tratar tel,

-0-OMI ou 41.710» c| Anil» Gel.
btrt — Raro nefòeto.

\ CEMCENTRO — Voeê sanha 40%
no ato da compra. Jwto t
lBrcja N. 8. de MUme. ne
parte mala lana da Res tia*
diu-lo. Aparo, ainda iam
alteração no preeo, mesma ti
* decretado do nAvo salário
minimo. No Edificlo reildcn-
dal dc maior conforto ati boja
projetado na cidade. Unidades
de SALA, QUARTO separados,
e SAI.A. I QUARTOS e/ dei.
completas e farage. 75% de
edificlo ji vendido cm lança*
mento. ra-amento da primei-
n prestação a >0 dlai. Mm.

APARTAMENTO - Vendo troco
por loia ou iutomo-il. Ojjjli
ATKNÇAOt — Rara apartam-
dade — Praia da Ratarete —
Vende ledea ae apta. ia frente
para e mar. projeta da Mrtle
Reraardca em edUicU de alta

¦n%

wlidades de 30.MO. pcqaen
entrada, c/ parte facilitada.
Tõtla a (achada do edifício rc-
vestida cm mosaico, areai, ba-
alirlros e cozinhai aralejadaa
ité o teto, verdadeira mara*
vllha em acabamento. Todoa
h empreendimentos planiflca*™o» 

pela TUPT — 8IRRAL
têm 'Ido cntretuei dentro doa
ora-os contratado!. SIRRAL
CltF.Cl-ÍOO. Tel.: SÍ--06S —
Atendemos no local daa 8 Ia
!.h. Rn» Riachuelo n.° 341.

789.6 100

NO CENTRO — Vendemos
aptos, ide sala, 2 quartos,
dependências completas, —

quarto c WC p| empregada.
Apenas Cr$ 31.660,00 men-
sais. Veja hoje! Um tabulo-
so negócio no Centro. Av.
Chile, esquina de Inválidos.
Informações: CONSÓRCIO
MERCANTIL DE IMÓVEIS-
Av. Rio Branco 156, sala
1508-11. Tels: 52-7636 -
52-7537 e 42-5982 (CRECI n.°
17); 30524 100

li», funcional, pare
lo, comp. de hall, 8 aalas, I n
4 «aartea, cem armirlea a»
bntldea, dela banhetrea loelala
em còr. mala leUettc, • «tee.
de empresada, eepa a cealnha,
lavanderia, área sarageas. —
Sinal SM mü aa premem SOO
mil c a salde a combinar, fl*
nanclada em 4 anca — Tratar
diretamente eom a tel. M*0_S1
on 46*7401, das 0 Ia Slfc. Ia*
clailve domingos, cem Anita
Celbcrt. — O mali moderno
edlfiela com vista para I4da n
Raia dc Oaanabara. Uma, La*
roa, cie. — Telefonem sem
eompromlma — Rara netdclo.
Preço: Cr8 U.SOO.OOO.N.
BOTAFOOO — APART. — Vendo
urgente. e| 3 quarto», mli, dep».
np. 1202, trinta, nôvo. iam um

'VENDO OU ALUGO O APTO.
KM — Ed. Intcrcap, R. Assem-
bl'1.1 03. tcl. 22-7433.

.<í

APARTAMENTO PRONTO —
Qunrto. sala conjugado. Vendo
CrS 3.000.000,00, Rua Carlos Sam-
jwto. 5, esquina cl Rezende. Ver
no loral das 13 As nhs. Sr. MAU-
RICIO. Tratar: .3-1922. Tem ga-
rtscm.
CENTRO — Vcndem-sc aptos.' prontos dc 1 e 2 quartos, sala,, co-
linha, banheiro cm c.r, área azu-
Icjnda c dependência de criada.
Ver na R. André Cavalcanti, ICO
e tr.itnr pelos tels. 22-0102 ou
42-031!). CARLOS c SOUZA.
|a***»>*»|'**»»a__*»^JWWV^__»vVv*j_^^»

Lojas e Escritórios2M

COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS E TERRENOS APART. - «tua* vande-M aa
Itua AntSaia SUtalllo. IM, ap. «a.

AV. COPA, MU, ap. SSt. ys**4*4>II mllh. à vlata. . e. «Is dap, Var1
local - 4S.SMI
ÃTBjÇAOI - Vando. i» terrieo

K. 
da alto luxo. na «.•_»lSu«l__

I Sl JULHO S01 apta. ISOS -
Nôvo il. 1 Qtoi. dapa. compl,
¦ir. Ver hoji lllrtti. a da 14 ài
is horu. lí ntUhMr-eambj- _—
Aceito ofertai. 47-1001 a SS-74S3
- (CKICI 1S8).

ff&m,A$»*i+t»*A0St*>t»1t»*k***^

ATENÇÃO - Vendo terriço —,__.
apto. da luio à Rua Álvaro Ra- o girapem
mos, Já constr. adiantada, comp,
de hall, ampla tala, 8 quirtoi, ba
nheiro, copa, coilnhi área dep
empreiidi a terraço, sinal SN

S ítlmoa quirtoi, binhelro. copi
coilnhi, área dep. de empregada

i. Preço 14.100 mil. Pj'
llnanciado. Tratar Jel

COPACABANA — Apt Pl
to, snperlnxe eom l étlmni
quartoi, grande aala, I banhei*
res sociais, copa, eosinha. dep.
completai e garagem. Ver e
tratar apt. 1004 à Rea Tona
lares, 104,

S!w"~Ou'"Ís'.'ÍÍÕj"c| Anui Gtl.
bert. 

ARfOADOR • CA8WUNMO,
Vendem-se apartamentos na-
ves, vastos, islã. I cjnartw,
dependlneUi. garagem, loa
Joaaulm Nabaea 101. Vinte
mUbtca. Com a porteiro.
COPACABANA - Vende-se
apartamento de Cobertura —
daples, S salões, S quartos, I
banbelraa aocials, bali a esca-
daria em mármore Cerrara, S
grandes varandas, ete. B*»__e*
da Crf J0.000.000.00 a Crf
li.000.00e.ee financiados em
M anos (vinte anas). Rna Dias
da Rocha, perto da Av. Copa'
cabana. T«L: t7-0.ll.

flamengo
IXAMIN-O - Vendo CrS ....
ÍS.OM.COOM na Rua Silveira
Martins IM apto. SOS apto. cm
edifício luxuoso, com 3 quartos, S
«alas. banheiro completo, copa-
cozinha a sras.de, lerylco am-
nla com dependSnclii da c-lidoe
— Chaves com o porteiro. Tra-
tar -HIOPKILO DA SILVA
ORACA — Av. Pree. Varsai SOO
.1.1101 (CRECI 10». Tal! 43-0204
FLAMENGO - Vendo CrS . ..
4.SOO.00O.O0, Rua Senador Var

Suelro 
10S apto. Kl apartimenlo

a 1 quarto, 1 sali, cozinha, ba
nheiro completa o garagem ¦»
Tratir THKOPHILO DA SILVA
GRAÇA (CRECI 101). Av. Prei
Variai SOO sala 1301. Tal: 43-6204

VINDO S i, S qtes. dependências
compl, ntsu I qto. externo, Sraa
ajardinada, Av. Epltáclo Pessoa ISS
¦p, t, da Irenta ao Jardim de
Alahl Ver no local. CrS S.OOO.OOO
_ vlila uldo 1 milhAei a combi*
nar. lei. Í7-73ÍI (horário comer-
dal).
VIEIRA SOUTO — Vendem-
ic, t laloci, 4 quartoi, sala aa
almoço, jardim de inverno, S
banheiras loclali, dois quarto»
para empregada, irea, gara-
gem, varias benfeitorias, tape*
tci cie. Crf S0.SOO.000,00 om
0 metes. Tel.: «*SSU.
RXNATO ORRICO IMÓVEIS - S*>-
mente apt. a rei. alto luxo. —
3I-SS30.
PRÓXIMO à Pra«a Oen. Oeórto,
vando ap. Ia. toe., aflbre ptlotte,
multo elaro. olnteko, a qu., aala
j. Inv., dep. empreg. a garagem
Terraço pnv. do condomínio ate
Int.: 3S-S33S.

TIJUCA. Apartamento pronto,
frente, Ia. locação, vaslo, sa'
leu. «sls, t auartos, jardim
Inverno, dependência taxo, R
Conde de Bonfim 31 e 30 apar
tamento «01. Entrada 4.000
mU. VKNDAt IMOBILIÁRIA
HIRBIRO LTDA. Av. Rio
Branco. 140 — Or. 023. Tels.
8t*4S47 a 21*_4t*V. CHfcCI 340
- CORRETOR M>_LOCAL.
TIJUCA - APARTAMEN*
TOS — Últimos unidades à
venda. Rua Condo do lon*
fim 383 — Fronte ao Cine
Art-Palácio. Compostos do
2 salas, 2 e 3 quortes, dspon-
dlneias completas, garagem.
Ver ro local das 9 às 17 hs.

30117 2500

COPACABANA - Vendo ap. de 3
quarto». 3 ealaa a dependSncM,
todo a «eo. Hilário Gouveia, 17,
ap. 101. Var e| o porteiro.
posto 4 — Luxo — 1 pl andar*
31S ma. 3 qta.. 3 ealíee, 3 baniu.
soes., copa, eox.. dep. emp.. aa-
rasem. 3T miiMos, c[ S da ateai a
saldo am S meeea. Urre despesas.
Ver na Sua Domínios Ferreira. 31

Ver hoje. R. Marquli da Abrantes, ap. 303. Chaves cl portalro. Tm-
16S, daa 11 áa 13 a IS áa 11 hora*, tar tel.: 3S-37SS. NSo corretone.
sábado, ui.i 33-tsss. BOLÍVAR — Apartamento, U¦/Ing, salets, 4 cjnsrtos, t ba*

nheiros, t «nsrtos empregados,
ireas 1 por andar, alta sele-
«So, 45-3450 • 36*0297. Sl mi*
lhões. «om 25 à vista. 

BOTAFOGO — Rna Aliira
Cortes, 5. Ne final da Raa
Eduardo Guinle, o ponto mais
aristocrático da Sfio Clsmon-
te. Num projeto do SÉRGIO
BERNARDES, luxuosos apar-
tamentos compostos de óti-
mo living, 3 bons quartos, 2
banheiros sociais om côr
azuleiados até o teto. Copa-
cozinha, grande área de ser-
viço com dependências de
empregada — Play-ground.
Garagem o piscina. Sinal:
Cr$ 310.000,00 - Presta-
ções mensais de Cr? ....
65.00,00. Construção de
FRANCISCO SIMÕES CAM-
POS & CIA. LTDA. Mais nm
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

VENDE-SE pequeno apartamento
Bairro Peixoto. Prato 3 mllhSea a
combinar. Informações tel. 37-08ST.
PASTO 3 AO S — Compro p| cllen-
te ap. e| aala, 3 quartos a deps.
completas. Vazio a até IS milhões
em curto prato. IMOB. BANOE —
AV. Cop.. 1083, ai. 311, tel. 3T-4783.

FLAMENGO - AVENlbA
OSVALDO CRUZ 137 - En
tro 2 praias — Botafogo o
Flamengo, somente 12 apar*
tamentos, um por andar. Já
om inicio do construção —
3 salas, 4 quartos com ar-
mários embutidos, 3 banhei-
ros, grande coxinha, copa, 2

Juartos 
do empregada com

ependências completas, 2
vagas na garagem, grande
salfio do festas no 1.° povi-
monto. Preço 25.000.000,00,
pagamento em 30 meses —
CONSTRUÇÃO E INCORPO-
RAÇÃO DE PIRES E SANTOS
Corretores no local das 13
às 20 horas. Vendas exclu-
sive:

IMOBILIÁRIA RIA-
NA (CRECI 212).
Praça Mauá, n.° 7
grupo 613. Tel

23-0.75. 30967 900

ARPOADOn
(barato), ap

— Vendo, -isente
 .. vaslo, 1 p| andar, cl

200 ma. Preço 37 mlfhôee em S

OCASIÃO — Vende-se apar
tamento de luxo pronta entre-
ga de sala, 3 quarioi, t banhei'
roí, etc. com 30% financia*
dos. Ver com Martini. Tone-
leroi. 308 aa 504. Copacabana,
POSTO 4 — Ap. nAvo, fundos, c
sal-o. 3 quartos. 3 banha, e deps.
completas. Preço 12.SOO mil em
curto prazo. IMOB. BANOE — Av
Cop.. 10S3. II. 216. tel.: 37-47S8.
POSTO S — Rua Djalma UIrich,
110 (Junto à praia). Vendo apart.
nôvo, írente, e| aala, qt. aap.. )•
de Inverno, banh. a cozinha. Pre-
ço 1.900 mil. c| 60% em Sjanoa.
Chaves sl. 210. e| IMOB. SANOE
- AV. Cop.. 1063. tel.: 27-4788.

i

Â

.CENTRO — Lo'a c sôbre-loja
jirontas. Vendo com facilidades
dc pagamento. A Rua Carlos
Sampaio, 5, esquina de Rezende.
Ver no locol com o sr. MAUR1-
CIO das 13 is 17hs. Tratar: ....

.'3-10-2. Tem garagem. 
' CENTRO — V. ou troco pj Volks

CJ0-I. ótima sala completa. Nega-' cio direto — Geraldo — 92-1180 —
; H. 403.

LOJA VAZIA — B. Ribeiro, ven-
do inacreditável barato, 140 mil
por m. 27-1995 ou alugo.
LOJAS — MADUREIRA. Rua
Caroüna Machado, 542)548.
Amplos lojas em frente à es-
tação e junto ao Super Mer-
codo Disco. Apenas Cr$ ...
250.000,00 de sinal c presta-

ões mensais de Cr$ 
8.000,00. Ultimas unidades

à venda. Vendas e informa-
cães diariamente no local ou
na PREDIAL JOBER, Av. Al-
mirante Barroso, 90, 7.° an-
der, grupo 717, tels. 32-9527,
52-4555. 64864 200
LOJAS NO MÉIER — Rua
Miguel Cervantes, 140, am-
pias lojas em magnífico pon-
to com apenas Cr$ 
200.000,00 de sinal e presta-
cães mensais de Cr$ 
20.000,00. Tratar na PRE-
DIAL JOBER, Av. Almirante
Barroso, 90, 7.° andar, grupo
717, tels. 32-9527 e 52-4555.

64862 200
SALAS, grupos e andares
corridos no LADO BOM da
Pres. Vargas, junto à Av.
Rio Branco. Acabamento de
luxo, com todas as caracte
rísticas indispensáveis ao

.conforto. Entrega da cons
trução em 30 meses. Infor
mações e plantas diàriamen-
to no local à Av. Pres. Var-
gas 487 no LADO BOM qua
se esquina da Av. Rio Bran-
co, ou nos escritórios f-1*

f^NAIUN BERMAN
Rua Sete de Setembro U*S»
22-S59S • 52-22M* S2-Í1T2

30545 200

BOTAFOGO — Vendo na Praia
de Botafogo, apto., de .ala e quar-
tn, banh., coz., S7-0Í38 — Olympio
(CHECI-374). •

BOTAFOGO —• Grande opor-
tunidade apartamentos de sa-
Ia, 2 quartos, dependências
completas. Apenas 3 por an-
dar. Sinal Cr$ 300.000,00,
prestações mensais de Cr$ ..
50.000,00 — Rua Arnaldo
Quinteto n.° 66 Construção
de IZAAK ROZENTAL -.
Informações no local até às
22 horas ou Av. Rio Branco
156 qr. 801. Tel: 52-8774 e
22-2793. - JÚLIO BOGO-
RICIN (CRECI n.° 95).

30951 400

AMPLO apartamento mobília
do em Copscsbsns. único no
andar, vende-se: S salas. 3
quartos. 2 bsnhelros sociais,
dependência*, garsgem. Sr
Jsek -«-8588 — 37-3865.

*

FLAMENGO — Vende-le Mia —
quarto, banh. cozinha Pr. Fia-
mengo 13 apto. 410. _ Tratar
Av. R. Branco 180 — loja C.

Ver Av. Rainha Ellzabeth,
Sil, ej porteiro. Tratar c| IMOB.
BANOE - AV. Cop., 10S3, ll. 31S,
tel.: 37-47M.
LAGOA — Vista espetacular —
Alto luxo — 400 m3 — 1 por an-
dar. Vendemoa p| entreia Ime-
diata. Ver a Av. Epltáclo Pes-
soa SOO apto. 101. tnformaçoei
tels: 22-4003 a S3-7S33.

e<Mea*^^^^^-i-i<^^»^/*oVNr^-**t^-WWe»»»^M»»^»^»'i

Laranjeiras im
VENDE-SE — Apto. duai salas,
três quartos com ISO m de área
1.000.000.00 à vista saldo em 30
anoa pela Caixa. Tel: 38-4730 —
43-7373 - AZEVEDO.
LARANJEIRAS • Apartamen-
to de luxo. R. Laranjeiras,
147, apartamento 404 — 1 sa-
lio <33m2), I grandes qusrtos
ti srmirlos, t bsnhelros em
còr, coslnha, ires do serviço
ei tanque, quarto e WC de cm*
pregada « garsgem. Vi hoje
so loesl dss • is IS horas
CRECI tn. 30SO4 1400

Leblon 1500

COMPRO ap. de ai.. 3 qu. ele.
imed. di ftaddok I4bo. Kesocto
i.ptdo. - 43-7300,
TUUCA — Compra-lo terrena* e|
13 s 30 os mili pira cnnitruejo
do iptoi. Tratar ei P. PONCB DE
l.tON - CRECI 103 — AV. Rio
-trinco, ISS- 1.310.
-UUCA - APART. — VeníõTeT 3
ilorm., salto o deps,, Rua Prancla-
co Xavlsr, 1IS. Tem garagem. Tel.:-3-7M}, -tbado. ata ia llh, Pra-
to ll.U0, 7 entrada * 4.S0S am 30
ii

USINA DA TIJUCA - Rua
Raimundo Castro Maia 115.
Excepcionais aptos, a 5 mi*
nutos da Tijuca o a 20 mi-
nutos da Praia do Leblon —
2 ou 3 quartos, sala o do-
pendincias completas —¦ Ed.
sobro pilotis, dentro do um
valo do 6.000 m2 de iar-
dins. Todos do frente, com
garagem. Sinal do 250 mil
o mensalidades a partir do
Cr$ 33.750,00. Construção
da MATEC ENG. - Ver no
local das 9 às 22 horas, ou
com a MOGNO IMOBILIA-
RIA LTDA. Av. Rio Branco
156 gr. 183S. Tel: 42-3443.

30934 2500

TIJUCA- Edificio Utrillo —
Rua Condo do Bonfim SM,
a 3 minutos _ pé, da Praça
Saens Pena, lançamos con-
fortáviit apartamentos de 2
salas, 3 auartos, copa, cosi-
nha, banheiro sociais, totais
o amplos dependlncios do
empregada o do serviço,
eom garagem —> Sinal CrS
390.000,00 - Prestaçôot
mensais: CrS 80.000,00 —
Uma ssgura realisação do H.
MENDLOWICZ. Vendas o in-
formações no local diária-
mente das 9 is 22 horas o
JÚLIO BOGORICIN (CRECI
95). Av. Rio Branco 156, 8.°
andar, sala 801. Telefones:
52-8774 o 22-2793.

' 30778 2500

APART. — Vende-se, Rua Conde
Bonfim. «jjjlSSj Tel.: 34-1010.

FLAMENGO — apto. vende-m de frente Is. locaçSo eom2 salss grandes, e 2 quartoseom srmirlos embutidos, on
islio e 3 qusrtos e dependén-
ciai. 16 milhões. 57-4799.
COBERTURA NOVA, Ia. habltac-O,
terraço cl S0 m_, frente, 3 qts.,sala, banh., coz., deps., om área
13 mllhOei, com S da sinal, 3.800
em S meses, 3 mllhSes em 10 me-se*. 1.900 em 13 mesas • caldo pre».tacfiea 300 mu. Ver na Rua Mar-
tini Ribeiro. 13, sp. c-03, c| por-telro VICENTE. Tratar cl proprie-t&rto. tel.: 38-3788.

LEBLON — PRONTO -
PRÓXIMO A PRAIA - Rua
João Lira 32 — Vendemos
aptos. c| 2 salas, grande va-
ronda, 1 quarto, casinha o
dependências. Entrega ime-
diata. Informações: CON-
SÔRCIO MERCANTIL DE
IMÓVEIS — Av. Rio Branco
156- il. 1508-11. Tels:
52-7636, 52-7537 e 42-5982
(CRECI n.° 7). 30520 1500

POSTO S — Ap. c| mil, 2 quartoe
e deps. completas. Pecai amplas.
De lundoa. multo elaro e_nSo.de-
vassado. Base 10 mllhOes. NSo Cal-
xa. IMOB. SANOB — AT. Cop.,
1003, ll. 218. tal.: 27-4788.

FLAMENGO — Vende-se um apar-
tamento recém-conitruldo. frente,
com 2 aalas, 2 quartos e 2 varan-
du, aancaa e floroes, cozinha e ba-
nheiro, pintura a óleo. Uma gran-de irea e todas as dependências
de empregada. Ver na Rua Mar-
quês de Abrr.ntes, 107, ap. 1203
Chaves eom porteiro. Informações
na Imobiliária Sul-Amerleana —
Tela.: 42-1277 e 42-8802.

Catete 500

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. Atlãnti-
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

CATETE — Vendo apti„ 1 il.. 2
qts., dep. vazios. Andrade Perten-
cl, 34. Tratar 801.
i_ju*LriAru'ii*i*i"i" " * * ¦---¦-¦¦¦¦¦"¦¦¦••'¦¦«¦¦¦•¦>

Copacabana 70*
COPACABANA — Pélto S, vendo
urgente entrega Imediata apto.
frente grande Mia, 3 grandes
quartos banheiro cír dependén-
cias completai — Facilito paga-
mento — Ver R. Prof. Castão
Bahlana SO — apto. 401 — Tel.
43.0988.

URGENTE — Vende-se ótimo ap.
c| 3 qta., mia grande e demais de-
pendênclai. Parts financiada Caixa
Econômica. Tel.: S7-6U3.

STA. CLARA, 189. Apto. 103,
fundos, sobre pilotis, 3 qs„ 2
salas., 2 banheiros sociais, 1.*»
locaeio. 13 milhões, máximo
6 meses. Chaves c/ porteiro.
Inf.: 47-7906.
COPACABANA, LEBLON, IPANE-
MA, compra-se terrenos eu prédios
cl 12 x 30 ou mais. Tratir com r.
PONCE DE LtON — Cred 103 —
Av. Rio Branco, 128 — i| 1.310.
POSTO SEIS — Vendemos apto.
de frente eom uli quarto conj..
banh. e kitch., por 3.100 à vista.
Esti alugado mas pode ter visto
na R. Júlio de Castilho», 35 com
porteiro. Tratar no INSTITUTO
BRASILEIRO DE IMÓVEIS — tel.
42-3347 e 32-5558.
POSTO SEIS — Vendemos apto.
de frente e vario, com quarto, sala
conj., banh. e kitch. por 3.100 S
vista. Ver na R. Júlio de Castl-
lhos, 35 com porteiro. Tratar no
INSTITUTO BRASILEIRO DE IMO-
VEIS — 32-8588 « 42-3347.

POSTO S — Vendo urgente (bara-
to), ap. vazio, 1 p| andar, c| 200
ma. Preço 27 ml-hoes em S meses.
Ver Av. Rainha Ellzabetb, 821, c|
porteiro. Tratar e| IMOB. BANOE
— Av. Cop., 1083, ai. 318, telefo-
ne 27-4788.

FLAMENGO — Quase pron
to, com sala o quarto se
parados, banheiro, cozinha e
sala a 2 quartos, banheiro,
cozinha e dependências. To-
dos os aptos, com vaga na
garagem. Entrega em 60
dias. Preço a partir de Cr$
6.400.000,00, grandemente
facilitado. (Estuda-se finan-
ciamento de Caixa) — Não
perca esta magnífica opor-
tunidade. Vá das 9 às 18
horas ao local — Rua Mar-
quesa de Santos n.° 27 es-
colher o seu apto. Constru-
ção da

Uru.nco

ATENÇÃO — Vendo - Ruo
Conde do Bonfim n.° 679
esq. Itacuruçá 26, aptos, com
2 e 3 qts. hall, sala, 2 banhs.
soes. cozinha, qto. o WC
emp. área de serv. o gara-
gem em construção de PIRES
E SANTOS S.A. Todos com
vista para Rua. Informações
o plantas no local das 9 às
21 horas ou tel: 58-2205.

VENDE-SE k Rua General Urqul-
ti, 117 apto. 601, sala. S quartos
e dependências. Chaves com por-
telro. 20838 1500

Lins Vasconcelos "00
LINS VASCONCELOS - Rua
Maranhão, esquina de AquidabS,
520, aptos, prontos com 3-2-1
quarto c| dep. completas. Aceita-
se IFEG. e Caixa mediante sinal.
Corr. no local ati 18h. ÓTIMA
VENDE ÓTIMO. 42-1152 — CRECI
432 — ia. locacio. 30557 1703

%ty*tf^*»mMmB»m»m»m*»**0^t*tt»^0**»l***»+i»~**0>t******

S. Conrado-Barra im
UMA CASA MESMO - De
frente para o mar, em centro
de terreno sobre pilotis! Sa-
Ia, 1 ou 3 quartos depen-
dências e garagem. Preço
desde Cr$ 3.500.000,00 —
Veja hoje! Av. Sernambetiba
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
S»)$Stt%SStSS>0tS»m»sSmm^ttt*tS»»»ÍS»t»^^

Central
MADUREIRA- At. ImmI
Cardoso n.* SM, esq. do
Padre Manso - O MELHOR
PONTO DA ZONA NORTE,
OS MELHORES APTOS - A
MELHOR GARANTIA-loa
2 quartos com dependências
eomplotas, mclusivo para am-
pregadas. Todos do fronte •
farta condução è porta. —
Entro os Viadutos do Casca*
dura • Madureira. — Poli
Ia. voi soro asado no Zona
Norte Alto Padrão do Cons*
trução. Pastilhas, tinta •
óleo etc. - Sinal dosdo 100
mil o prestações mensais
dosdo 19.750,00. - Cons*
trução com a garantia da
MATEC ENG. COM. E IND.
LTDA. — Vendas exclusivos
da MOGNO IMOBILIÁRIA
LTDA. — Av. Rio Branco
n.° 156, gr. 1838. Tel: ..
42-3443 — Informações no
local até 22 horas.

30937 2800

3?,UCA - Apto. vatlo. S qta.. ttu., coz. banh. comp. qto. e banh.empr. Arca c|tq. etc. Vendo RuaBarlo Mesquita, SSS. sp. 483. Ch.
port. Tratir Sa.felri, Graça Ara-nha. 174 - 7.» Barbou. 0 ás ISh.
TIJUCA — Apto. vazio pintado,2 qts., sil.. cot., banh. comp. irea
c| tq. Vendo Rua Sen. Munia Fr«l.re. 81. ap. 303. Ver sr. Ibraim 0 tillh. Tratar 2a.-felra Graça Ara-
nha, 174 - 7.» . Barbosa, S As 12h
TIJUCA — Vende-se apto., sala,•11 m. 3 ímpios quartos • demais
dependências. Rua O. Delfina, 162,ap. 303. CrS f.OOO.000,00. Binai:
CrS 4JOO.000.00 a o resto a conv
binar. Tratar tel.: 82.2828.

RIACHUELO - Vende-M MÜmÚSÍ
sala, qto., cozinha, banheiro com*
pleto • quintal. Var S Rua Flack,

78. c| i. ÓTIMA VINDE ÓTIMO
43-1183 — CMOCI 433.

ENCANTADO - R. Joaquim Mar.
tini. V. ap. vaslo pelo IPKG ou
Caixa c| SSS mil U staal 4.-1ISS
ÓTIMA VENDI ÓTIMO. Cred

433. 30383 SOM

ATENÇÃO —- Cobertura com
275 m2. R. Desembargador
Isidro 126. Vendo preço fixo
em ed. 10 and. sobre pilo-
tis, 2 elevadores c| 4 qtos.
sala, 2 banhs. soes. copa-
coz. grd. área pj jardim, q.
e WC de emp. área de serv.
e garagem p| 2 carros —*
Construção de PIRES E SAN-
TOS S.A. Já iniciada. Acei-
to como pagto. sitio e apto.
cl 2 qtos. e garagem. Infs.
c sr. FONSECA, 38-0179.
TIJUCA — Rua Andrade Ne-
ves — Vendemos aptos, de
2 ou 3 quartos, dependén-
cias completas, quarto e
WC p| empregada. Veja ho-
je! Rua Andrade Neves, 268
(a rua mais residencial da
Tijuca). Informações: CON-
SÓRCIO MERCANTIL DE
IMÓVEIS — Av. Rio Branco
156 — sl. 1508-11 — Tels:
52-7636, 52-7537 e 42-5982
(CRECI n.° 7).

Santa Teresa

COPACABANA - Alto luxo
— Um por andar, Rua Cinco
do Julho n.° 213, 2 salas, 4
quartos, 4 banheiros, copa,
.cozinha, 2 quartos de empre-

?[tida. 
Ar condicionado, vaga

box) para 2 automóveis —•'.
Construção da CHOZIL EN-
GENHARIA S.A. Rua Alcin-
do Guanabara n.° 25 gr.
502. Tels: 42-4820 e 32-6592
_ Ver no local das 9 às 22
horas. Corretor JÚLIO BO-
GORICIN (CRECI 95).

30558 700
COPACABANA — Vende-«e ap.
quarto, aala, qultch. banheiro —
Ver na Rua Leopoldo Miguez, 40
apto. 305 com o porteiro *r. JO-
SÊ — Tratar com sr. LOUREIRO
— Tel: 43-3288, 4 milhões, parte
financiada.

APTOS. DE "rRENTE — 202 C
302 — Rua Toneleroa 23 acaba-
dos de construir. Sala, 3 quartos,
demais dependências e earaRem.
Ver com o porteiro — LOWNDES
& SONS, S.A. — Av. Pres. Var-
gas 290 — *.•. — 23-6047 —
23.9525 — (CRECI 204).

ED. CONDE DA VÁRZEA
Av. Feliciano Sodré —• J. antes Prefeitura

Ao ensejo da entrega do
Ed. Conde de Terezópolis
a Construtora Ita. Ltda.
lança o Ed. Conde da Várzea

Sala —- 2 qts. e dependências
Sala e qt. separados e depend.
Todos aps. de frente

J____dio_com elevador
Louça e"az_uejes~taw-__s __
Acabamento de primeira
IJorqúeamento para automóveis
Escritura pública
Pregos a partir de Cr$ 2.750.000,00

Grande facilklnto de pagamento
Tratar: em Teresópolis — Av. Feliciano Sodré, 648,

loja-A, no Rio com SOLEIL
Kua México n.° 111 — Tel.: 22-4451. (Cor. Resp.

-VEWTON ESTILLAC — CRECI 312)
83571 91

COPACABANA • Apartamen-
tos e/ sais, 2 qusrtos depen-
dências, 90m2 de construção,
Finalmente o que voeê agusr-
dava! Todas as peess de fren-
te. Apenas 2 por andar. Rua
Gast&o Baiana, 77. (Junto a
Rna Barata Ribeiro, e próxlm.
ao Túnel. Edificlo "Castor").
Acabamento de luxo. Presta-
cões mensais de CrS 90.000,00
Àtende-se no loesl diàriamen
mente até as 24 horas.

Construção e Vendas da
^"""TRTJTORA

Rm México 74 ti.
J 708. Tel: 52-5256

W o32*6239
68297 900

87321 900
j*irir>jTririnrv,-r*inri**i'*^ ¦-¦-.»¦¦->-_•¦

Jardim Botânico m
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! Rua Abade Ra-
mos 107 bem em frente à
Hipica. 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

««^»r^^jw^»Mwa>_M»*t*««iaw*ISf^^W^^»it^Mar>^«^

VENDE-SE — Apto. S. Teresa.
2 q. «. b. c. e deps. Tratar 25.0480

SANTA TERESA — Rua Mon-
te Algre 232 — Edifício Be-
Ia Vista — Sala, 2 quartos
mais quarto reversível, depen-
dências completas. Compre
o seu apartamento pagando
apenas Cr$ 17.400,00 men-
sais. Localização excepcio-
nal 2 frentes distando 50
metros do Bairro de Fátima,
e a 100 metros do Rua Mauá
(bonde). Próximo ao Centro,
com farto comércio, condu-
ção e colégios. Visite-nos
ainda hoje no local ou em
nossos escritórios.

TIJUCA — Vendemos no me-
lhor ponto da Tijuca, aptos,
de sala, 2 ou 3 quartos, 2
banheiros sociais, dependén-
cias completas. Veja hoje!

2100 Alta classe em 4 pavimentos
— Rua Itacuruca, 77. Infor-
mações: CONSÓRCIO MER-
CANTIL DE IMÓVEIS — Av.
Rio Branco 156 — sl. 1508-
11—Tels: 52-7636, 52-7537
e 42-5982 (CRECI n.° 7).

PRAÇA 8AENZ PENA — RnaSoares da Costa, SS — Tende-
mos últimos apartamentos ierequintado tOslo, eom salte, Sonartos. 2 banheiras sociais,
dependências completas e álea
de serviço. Preeo Cr$
9.310.000,00. Inicio de cons-
truçüo. — Atende-se diária-
mente ne local, até as 24 horas

Construçio e venda da
CONSTRUTORA

Ww9m^mStm

LTDA.
Rna México, 00. salas I« «
109 — Tels. 32-0340 e 42-2402 44.4723- CRECI n.« 350. 77130 2SPQ,y..".f.:

PARTICIPE DO MAIOR
LANÇAMENTO IMOBILIA*
RIO DE MADUREIRA —No
melhor ponto: Rna Ctroli*
aa Machado, 542548 -
Apartamentos de 2 c I
quartos, sala, cozinha, ba*
nheiro e dependências
completas — APENAS Cr$
26.000.00 MENSAIS SEM
JUROS — Saiu comerciais
ou sala e quarto conjuga-
dos. APENAS Cri 18 000,00
MENSAIS SEM JUROS -
lojas c sobrelojas APENAS
CRI 28.000,00 MENSAIS
SEM JUROS — Obra InU
ciada — ótima valorização,
pois no mesmo edificlo se
construirá moderno e lu*
xuoso cinema. Informações
e vendas diariamente no
local on na Av. Almirante
Barroso, 00, 7.* andar, gra*
po 717. Tels.: 32*9627 —
52-4655 - 22*0058 -

64876 2800

TIJUCA — Rua Dr. Diler*
mano Cruz 170. Apartamen-
tos de alto padrão em cen-
tro de terreno, cercado de lu-
xuosas residências, somente
,.ara 11 familias, 2 salões
eom toillete, 3 quartos, 2 ba-
nheiros sociais, copa-cozinha
e dependências. Dois por nn-
car, 3 elevadores, ampla ga-
ragem. Compre ainda hoje o
.eu apartamento na Tijuca,
a poucos metros da Rua Con
ce Bonfim, próximo à Muda,
com todo comércio e condu-
cão. Prestações mensois de
Cr$ 125.000,00. Visite-nos
cinda hoje no local ou em
nossos escritórios.

Jacarepaguá ml

Gávea íeoi

RUA DIAMANTINA 20 — Apar-
tamentos de luxo, 8 quartos, 2 sa-
Ias, 3 banheiros sociais cm efir —
dependências de empregada, !_•
bre pilotis. com elevador excep-
cional localização — Término de
construçio — Ver no leal — Tra.
tar Av. Rio Branco — 14 — 13"
andar fones 23.6083 ou 43-4105.

LTDA.
Rna México, 90, salas 107 e
10» — Tels. 32-6146 e 42-2402
— CI.ECIn.0 356. 77835 700
ARFOADOR — Av. Rainha
Elisabeth, 620 — Vendemos
apto. de alto luxo, d sala de
Jantar, 4 qtos., 3 banheiros so'
ciais, 2 «tos. empregada, 2 va-
«as em caratrem. 300 m2 de

l co_3õí1-n6--Hs«ns4.. -©baHár
iniciada em ritmo acelerado,
Ver ne loca!.

Construçio e venda da
(—"•"¦¦"rCTO-tA

_-_._M.
Rua México, 90, salas 107

e 109 — Tels. 32-6346 e
42-2402 —CRECI n * 356

77843 700

Ipanema 1300

VENDE-SE — Apartamento de
luxo com 3 quartos, 2 salas con.
jugndas, dependências de empre-
gada, todo pintado a óleo c tele-
(one interno. Rua Prudente d*
Morais 83 — Ipanema. Chaves
com o, porteiro.

_M S-t-l^-k _-_^_-_-STAND
Planejamento e Venaas de
Imóveis. (CRECI 329). Av.
Rio Branco 156 — 26.° an-
dar, grupo 2621. — Tel: ..
31-2292 — Ed. Avenida Cen-
trai. 77784 2100

AV. PAULO DE FRONTIN
Vendemos aptos, de sala,

2 ou 3 quartos, dependências
Desde Cr$ 27.600,00

mensais sem juros. Veja ho-
jel Av. Paulo de Frontin, 405

Informações: CONSÔR-
CIO MERCANTIL DE IMÓ-
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. Ve-
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

/*|P%\
__r ___________E_ "
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CAMPINHO — K. Cirllo da SU»
veira. 117, apto. 101, apto. cl S

Suirtos 
e trande quintal. 42-119S.

TIMA LTDA. Chaves ao lado.
-OS54 aou

VENDEM-SE 2 (rondei terrenos è
Rui Luix BeltrSo, 482, Praça Sêei,
Jicirtpatuá. Tratir com D. Ira*
cema. 20839 2001

Planejamento e Vendas de
Imóveis. (CRECI 329). Av.
Rio Branco 156 — 26.° an-
dar, grupo 2621. —Tel: ..
31-2292 — Ed. Avenida Cen-
trai. 30779 2500

JACAREPAGUÁ - Na Praço
Seca — Rua Cândido Benl»
cio 916. GRANDE PONTO.
— Centro de terreno, clima
excelente. Todos de frente o
com garagem, farta condu»

Íão 
à porta. Edif. sobre pi«

otis, eom 2 elevadores, 1, 2
ou 3 quartos, ampla solo o
dependências completas —
Mensalidades desde: Cr$ ..
14.400,00. — Construção
com a garantia do nome
ECREL — Vendas exclusivas
da MOGNO IMOBILIÁRIA
LTDA. — Av. Rio Branco,
156, gr. 1838. - Tel: ..
42-3443 — Informações no
locol até 22 horas.

30936 3001

Urca 2600

VENDEM-SE os apartamento* 303
e 304 da'Av. São Sebastião, 111,
com aala e dois .quartos. Linda
vista para o mar. Contratos ter-
minados. Tratar no 302.

» VWM»WI.Wi' ,i&,mj»s^0tt+0h+*0BWm*tmmmnM*s»*

Vila Isabel 2700

imfmm*t*mst3»\9w»ifitsms**>+*tm*t**^^

Méier 310»

?ÇA, B. DRUMOND — R. Vise.
;'anta Isabel. 40 — ultimai unida-
des i venda, aptos prontos de 1
e 2 quartos, c| dep., 4 pavts. com
elevador. Corr. no local até ii 19h
— 80% ou 40% de entrada restan-
te em 5 anos. — ÓTIMA VENDE
ÓTIMO — 42-1182 — CRECI 432 —
la- locação. 30558 2700

yvMV^»i»^w*»*t#v»**v«^vvvw»*^»Vwvv\-

São Cristóvão 220°

IPANEMA — Perto da praia —
Semente um apto. por andar. —
Vendem-se ótimos apts. c| 100 m2
compostos de hall, sal-o, 3 gran-
des qts. c| armários embutidos '
banheiro em cõr, ampla copa-co-
zinha e dependências. Pintura a
.leo. Acabamento de luxo. Inicio
de construção á Rua Prudente de
Morais 1224. Tratar c| Melo dc
Araújo & Filhos Ltda. tone 42.8885

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 pl empregada —
Preço Cr$ 2.421.600,00 -
Informações: CONSÓRCIO
MERCANTIL DE IMÓVEIS.
Av. Rio Bronco 156 — sl.
1508-11 — Tels: 52-7636,
52-7537 e 42-5982 (CRECI

7). 30523 2200

IPANEMA — Vende-se apto. sa-
Ia. 2 quartos, dependências eom-
plitãS* õrgi !iu-______em. Informa-
rars Sr. EGON, S7-3
IPANEMA — Apto. duplex com
grande terraço — Prédio c| sò-
mente 3 aptos. Vende-se magnf-
tico apto. c| hall, 2 salões, 4 am-
pios quartos c| armários, 3 ba.
nheiros em efir. grande copa-cozi-
nha, 2 «Juartos p| empregada e
garag-m. Inicio de construção á
Hu.i BarSo da Torre. 406 — Pró-
ximo à Rua Garcia D'Avlla. Pin-
tura a óleo — Acabamento dc lu-
xo — Tratar eom Mello de Araú-
Jo te Filhos Ltda. Av. Almlran-
te Barroso, 6 — 21» and. Sala
2100 — Tel. 42.8885.

<vvw*»*»^v%^r*tM«W-rW^vV¥V>*i<i

Tijuca 2500

Cl 7).

TIJUCA - LARGO DA 2a.
FEIRA — Vendemos aptos,
de sala, 1 ou 2 quartos e de-
pendências, desde Cr$ ....
28.140,00 mensais. Constru-
cão 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

7). 30516 2500

TIJUCA — Vende-se, parte finan
dado, apto. 303 da Rua Lúcio de
Mendonça, 34, de três quartos, duas
salas, demais dependências, quar-
to e banheiro de empregada, ar-
mário embutido, garage. Preço Cr$'" OOg.000,00. Ver hoje de 9 às 12h
e trà**_**r*teh-4--__.. 30Wl_JHjq_
TIJUCA — Troca-se apto. 2
quartos por opto. 3 quartos c de-
mais dependências, perto Praça
Saens Pena. Tel: 22-9812 — José
Carlos, dá-se diferença.
APTO. VAZIO PRONTO P| MO-
RAR — Vende se com sinal 5,5
mllh.es em 2 partes saldo 3,5 mi-
lhões 2 anos defronte Colégio
Militar na Rua Baráo Mesquita
20 apto. 503. Sala, 2 qtos. deps.
compl. Chaves porteiro nSo acei-
ta.se Caixa. Tel: 45-9403.

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
LTDA. Av. Rio Branco 156 •
18.° andar, gr. 1838. Tel:
42-3443. Informações no lo-
cal até as 22 horas.

65493 2500

NA PRAÇA SETE - Vila
Isabel — Vendemos aptos,
de sala, 2 quartos e depen-
dências. Desde Cr$ 14.100,00
mensais sem juros. Veja ho-
ie! Rua Luiz Barbosa 130 —
Informações: CONSÓRCIO
MERCANTIL DE IMÓVEIS —
Av. Rio Branco 156 — sl.
1508-11. Tels: 52-7636, ..
52-7537 e 42-5982 (CRECI

CASAS COM JARDIM C
QUINTAL - Rua Cachambi,
156, Méier, próximo ao Jar-
dim do Méier. De 2 andares
eom sala, 2 e 3 quartos, do*
pendincias completas, inclu*
sive de empregado • gara*

?em. 
Apartamentos de sala,

, 2 e 3 quartos, cozinha, ba*
nheiro, órea com tanque, de-
pendências completos de em*
pregada e garagem. Todos de
frente. Mensalidades da Cr$
25.000,00. Sinal Cr$ 
150.000,00. Vendas e infor*
mações diariamente na local
ou na PREDIAL JOBER, Ar.
Almirante Barroso, 90,7.* ao*
dar, grupo 717, tels. 32-9527
e 52-4555. 64841 3100

7). 30521 2700

VENDE-SE — Apto. s. 2 qts. de-
mais deps. armários embti. (rdi.sinteco, sancas. R. Torres Ho-
mem 710 apto. 303. Chaves por-'ária CrS 7.500 mH. Tel: 29-7044.

AGUARDEM! DOMINGO, dia
5, no ponto máximo da Av
28 de Setembro, ao lado da
Igreja Nossa Senhora de
Lourdes — Informações nos
escritórios de: CAPRI IMO
BILIÁRI/

t»t»m^t*iSS0*tSm»tsmm0^tnttm^t»m*»0mmm^

Leopoldina 3200

BONSUCESSO — Av. Londres, 390
casa 1 — Vazia, cl 2 quartos, sill,
varanda « quintal. Chaves c| S.
ÓTIMA VENDE ÓTIMO — .2-1150
-CRECI 432.  30858 3200
ttm*ém»tfmntmt$mt^tSmmSSSSS»tt^m^

Niterói 3300

NITERÓI — Frente pnra •
mar! Vendemos aptos, de
quarto e sala (se-pa-ra-dos)
e dependências. Apenas Cr$
8.100,00 mensais, sem juros
— Construção de R. J.
OAKIM ENG. S.A. —Veja
hoje! Ruo Visconde do Rio
Branco 51 — Informações:
CONSÓRCIO MERCANTIL
DE IMÓVPIS - Av Rio
Branco 156 - sl. 1508-11.
Tels: 52-7636, 52-7537 e ..
42-5982 (CRECI n.° 7).

30517 3300
•»Sf¥mi00StSS00Stmtm$Stpt0t*tSttf^^

Rio — Av. Rio Branco 156,
6.° andar, grs. 608-9-10 —
(Ed. Av. Central). Tels: ..
52-7323 e 52-7013. Niterói
— Av. Amaral Peixoto, 60 —
11.° andar (Ed. Vassal). —
Tel: 3581 CRECI 288). .

1610 2700

Ilhas 3400

ILHA DO GOVERNADOR — Ven-
do, ns E. do Galeão, residência*
e/ terreno 14x38, sala, 3 qtos,
banh., coz., dep. emp.. eirifem.
- Tel Í7-0S38. OLÍMPIO. (CrMt
871)..
ILHA SO GOVERNADOR — fri*
Buesia — Vende-ie caia grande
tsda reformada.! Ver Rua Cim*
bui 238 — Tratar 47.6S48 ou ..
31-3798 — Preço Crf 10.000.000,00
com 50% a vista.
ILHA GOV. Cocotá Eatr. Caçula
1120 — Vende-M esta caia p] IS
milhões comb. Ver hojo até do*
mingo. Inb. INÉDITA, MéxlM
110 gr. 009 - 22-2320 e 22-7422 —
(CRECI 159).



10 CORREIO DA MANHA, 84.xtii.Felr», 37 de Marco *• 1M4

ILHA DO OOV. - Vtnde MlMl*
ma itiUtnola, frent» pi « mar,
rr»li M Cocotá, 1 pavimento*, lar*
dim, I Oi» a «ti., WO *m **> •
<l*p. emp, Cri 12 milho**, 7 k via*
ta • • em t ano», ou melhor nf*r-
ta à vin*. — Duram* a umana
37-MN. (Oálua * Instituto* náo
lnt*r*s**m),

M*Art**MMM**MA**

Petrópolis 3SII
VINDO eu troco por casa »m P**
trópolis ptq. «Itlo todo plantado.
Magnlllra caia mobiliada, rllma
réeo, Mtrtd* ailallad*, 91 km do
ctnlro d* F*trdpotls, perto d* Ti-
dro do Rio. Tel.: 2114 era r.tropo'
II*. e 27*4137 Rio,
PITROPOLI» — Vendo t otlmo*
•pios. d* »»l*t». uls, 1. Inv*r-
no I l I oi, * demais dependên-
ilu. 13 M«lo. 110, ap, 4M —
iPerto d* Catedral).
PETRÓPOLIS - loirro Son-
toi Dwnont. Ruo Anita Ga*
ribaldi n.° 29. Vtndimot
magnífica caia cem jardim,
garagem, terraço, varando, 2
solai, lareira, bar, 3 etimei
quartei am com banheiro
privativa, banheiro, ceiinha
ampla, copa quintal égua
naicente quarto de emprega*
de independente cem banhei*
ro. Chovei no n.° 60 meima
rua cem ir. MANOEL. Pre*
ço: 12.000.000,00 facilito*
<ios em 3 anos.

w IMOBILIÁRIA RIA.
m NA (CRECI 212 -
JO* Praço Mauá n.° 7

grupo 613. Tel: ..
23-0975 - Rio.

30966 3500
PETRÓPOLIS - Todoi de
frente, Cr$ 30.000,00 men*
sait — Vendem-se aptot. de
talo, 2 qtos. banheiro social
em côr, copa-cozinha, área c|
tanque e dependências com-
pletat de empregada. Mo-
derno edif. residencial tito
ò R. Paulo larboia esq. c|
R. Porciúncula em frente
Est. Rodoviária. Obra ini-
ciada a cargo de PAN-AME-
RICANA DE ENGENHARIA
S.A. cem um acervo ie mais
de 60 realizações ne Rio:
Corretores no local ou no Rio
Av. 13 de Maio 23,15." and.
conj. 1525. Tel: 52-2402.

31806 3500
.'ETRÓPOL18 — Bela casa terre»
no eêrca 4.000m2., plano*. 3 aala*
4 qto*., 2 banhs.. coz.. dep. 3 emp.
qts.. ehaufeur, piscina cipavilhão
anexo, salão jogo* crianças, iam-
(em, S carro*. — MOSTARDEIRO
— Petrópolis. Tel.: 3770 — CRE-
Si 377.

PBTnopoi.m - c*u i •» pavi.
manto, ttrnne, bastante plano.
43x11». V»r,.llvlni *[ler«lre, «
«li. elarm. emb. banh. Depene.
*m». ~ M08TARDEIRO - PtlrO*
poli*. Tel.l 377» - CRECI »».

2.* Cnilrmo

1-ETHôl'OLIM - T*rr«no plane
UxW e| txmfeltorlai, muro* « lu*
cn smoM.oo. nciiii* »*rt*. —
MOSTARDEIRO - l'»trípoll». -
Tel.l 3710 - CRECI 377

Teresópolis mi
ren-HóroLis -"v*nd*.** *p»r.
tamtnto d* dol* quartos, tal*, «te
por Crf 3.300.000,00 n* Rua Oltvcl*
ra Botelho, 110, *p. 301 ou lll. -
Tel.l 3137 IProxImo do Higino)
TKREI6I-QLIR - Bairro Ariri*
— flirroso — Vendo t*n*no cem
1.M7 ml, no lat* I, Ru* 1, aua*
dr» I. por Cr» SOO mil à *l*ta
s 1.200 mil a combinar. T*l*fon*
Í25MI. com D, SERENA.
V. URGENTE terreno plsno, MM,
a outro 1.000 ml, ErmIMi*. tona
urb„ Minori Ubrlo. 113, ou Ml.:
.7-00.7.
TERESÓPOLIS - Jardim Suipt*
ro — Ix>ral com águ*. lu*. H|o*
to* * rut* pivlmmtidi*. Terre
nos * cai** financiada* em M
m*i*s. InformiçOes com SIL.
BERTO pi fon»: 18 3705,

TERESÓPOLIS — Vendcmo* ter-
reno* no lot*xm*nto Jardim C»>-
e«t*. Tr«t*r Ar. Fellclano Sodré
731 -- Consórcio P.H.
TERESÓPOLIS — Vendo «pto, ia-
Ia, 1 quartos, eoilnha' WC a de*
ptndlncli* d* *mpr*(*da ei pli*rin*. Situado no Jardim Ca*ea*
t*. Tratar Av. Fellclano Sodré
7.11 — Consórcio P. II.

TERESÓPOLIS — Vendemo» *p_.
situados no centro da cidade —
com 1 « 1 quarto». Tritir Av.
FetleUno Sodré 731 — Comór*
elo P. H.
TERESÓPOLIS — Vendo aplo. e'
1 qlos. * *t. grandes, banh. *
cot. qto. « banh. «mp. e! tanq.
Rua Olefárlo Bernard** 1*2-304.
Váne* — r«clllU-s» Ml: 310».

TERESÓPOLIS - V*ndo «Uma
rtildêncl* frent* a piscina do
Colf. Tratar Posto Recreio —
Tel: Mil.
VENDO casa c| nia, 1 qts.. arm.
emb. copa-cor.. 2 banh. dep. emp.,

f 
«ragem, Jardim. Rua Parnaiba
435, no Alto. Ver no local. Tels.:

41-5000 * 41-7527.

TERESÓPOLIS — Vila d* 81o
Fernando, terreno* com 10x30,
teu* a lu* a 4 km do Centro, um
km ante* do Teresópolis Country
Club. Entrada de 200 mil * reatin-
t* am 80 prestações de 20 mil «em
Juros. Pouco* lotes. Ru* Gonçal-
ve* Dias, «44. 2.* andar. Tel
82-7470 • 2022 — Teresópolis ao*
«abado* * domingo*..

TERESÓPOLIS — V. terreno —
12 x 50 plano, calcado • murado.
Rua Carmel* Dutra — Junto c
antas do n* 411 — Prop. 37.1713.
CASAS DE VERANEIO?
IMOBILIÁRIA ATENAS lhe
proporciona os melhores nego-
elos. Pretos juitoe de ocaatto,
Consulte-no* _ parque Rega-
da* 127, tel. 3774 ou Rio ....
32-3727 — COMPRA, VENDE,
INCORPORA.

LOCAÇÃO DE CASAS
E APARTAMENTOS

Lojas e Escritórios *
LOJAS COM SUBSOLO — Passa-
mo* o contrato de duas (2) lojas
com dois (2) sub-solos t Rua
Alcântara Machado — .10, lojas C
e D — esquina de Rua Mayrlnk
Veiga — ou faz-se novo contrato
— ver no local.

TEMPORADA — P. « — 2 qts.,
sala etc, mob., e| gel. — 37-4301.

LOJA — Aluga-se ótima loja 40
ml, A Rua BarSo de Mesquita,
.43-B. Ver no local (chave com
o porteiro). — Tratar á Rua da
Alfândega, 367: lei. 43-6505, com
ROBERTO, das » ás llh.

LOJA — Barata Rib. alugo nova,
grande para qualq. ramo, 27-4995.

ALUGO amplo escritório com 7mx
17m (I20m2) de frente, sito á Av.
Copacabana, 899, apto. 701. contrato
de S anos. Exclusivamente parafirma ou empresa comercial. Tra-
U-se pelo tel. 47-3916.

LOJAS —• Praça Saenz Peita
• — Alugam-se lojas, pronta

entrega, à RUA CONDE DE
BONFIM, 313, em frente ao
CINE ART-PALACIO. Ver no
loesl, das 9 às 17h.

30116 2

ALUGO ou vendo g. casa. R. S,
Januário 512 — Trator 25-2433.

JARDIM SULACAP parto Campo
dos Afonsos. Alugo casa 3 qts.sala etc. pard. urd. quintal muita
água. Condução na porta. Inf.:
27-4837.

Copacabana-Leme *
PROCURA-SE 1 quarto para alu.
gar perto do Póato 2, para casal
estrangeiro. Telefonar para D.
Eva — 37*1509.
COPACABANA — Proprietário —
alugamos o seu Imóvel. Pagamos
adiantado S vezea o- valor do alu-
guel do seu Imóvel. Cobramos os
aluguéis, zelamos pela eonservaçSo,
garantimos o pagamento. Coope-
ratlva Banco de Crédito Itabira
Rua Barata Ribeiro. 672. V. Sa.
pagará somente Cr} 10,00 por imó-
vel administrado.
OARAOEM — Vaga — Conselheiro
Lafaye.te — Aluga-se. Tel. 47-2303
ALUOA-SE ap. mob. compl. e Ml.
Rua Francisco Sá. Tel.: 27-7231.
COP. — Alugo o magnífico ap. 401
da R. Anita Garlbaldt, 48, 1 por
andar, c| 200 m.2, alto luxo, cl 2 aa-
laa atapetadaa a c| parede de pe
dra*, 3 amplos qts,, todos c| arma'
rio* emb., 2 banhs. sociais, ampla
copa-cozinha. dep. emp. • gara-
gem. Aluguel: Cr* 280.000,00. Ver
c| porteiro.

t*MMWVMW>MM*WWWWW*WW-«

Ipanema 12
ALUGO CASA — Preciso alugar,
em Ipanema, Leblon. Gávea. J.
Botânico — Traur pelo telefone
27-3431 (das 12 1* 2Sh).

Soo Cristóvão u

TEItEriórOLIS — Pirqu» d* lm»
bul, «itlo Vlndoban*. V*nd**i* 4
«****, em «amanho diferente, va*
rtando o* preço* d* oito «té 30
mllhSe*. Trilar e| D, Marsel 1M1
eu Rio 11.7143.

TEHESÓPOLIH - V*nd**l* »|)*r*
ttmento dt «ala • quarto sepsi--
doi, eo-lnh», banheiro • vtrand*,
mohlllsdn. Ed, Rulli — Ru* Rui
Barbou, 109, *n, SIO, am fienl* á
Prefeltur». Poat »*r vl-tn na ***<
ts.ftlr*, (abado a domingo,

TERESÓPOLIS — V. cnsae c| 1
p«v, com 1 qt*.. Ml*, ilt., dep.
quintal. Ru* Cel. Santiago — IM
« 131 — Fac. e fin. Prop. 17-1713

TERESÓPOLIS — Alia — Terrena,
vindo um plino á M m da Rela,
cem 110 ml, à Ru* Btrrrio Dan-
Mi, tntlg* Rua Japurá, Aceito tro-
ca por apto, no Kio au Prirópolli,
Tel. 134733.

TERESÓPOLIS — ALTO: Ma
rsvllhoas ests eom msls de
IM metro* «aadridos de eena-
troei* em terreno plsno de
I.4M metros o duas frente*.
Trator com o sr. Heitor, fone
1141 — Tereiepolli.
BELA RESIDÊNCIA • Rec.m-coni-
trutd*. loealliaçáo prtvlliglada. —
Traur Rua Papa Pio XII-n.* 123,
Ml.! INI-Rio: 47*0431.

APTOS. PRONTOS, 1.» loca

Se 
— Lançamento IMOBI

ÁRIA ATENAS — Parque
Regada* 127 — Tel. 2774. Rio
32*1727 — Oportunidade —
Qt*.. sala, conjugado — 2 qts.
com/sem dependências. Pre>
«os s partir d* 3 milhões. Pa
es voeé sa eondlcoei. Corretor
m loesl (Reta).

TERESÓPOLIS - Ruo Ed*
mundo littencourt 130 (Vor-
teo) — Vendem-ie oporia-
mentot de 1 quarto, 1 sala e
de 2 quortoi, 1 sela, coiinha,
dependências de empregada.
Trotar pele telefone: 28-3309

30118 3600

TERESÓPOLIS - Na reta
do Alto, à Av. Oliveira Bo-
telho 141 entre o Higino
e a Praça do Coicata dot
Amores — Aptot. dc tola,
1 eu 2 quartos/ cos. banh.
área c| tanque. Pitcina e
garagem. Cr$ 30.000,00 p|
mil. Inft. no local ou em
nosiot escritórios.

mmmM
Uméttmmhn M*S<

2MS«-lí*22l1-Í2-im
11896 3600

Friburgo 8781

NOVARMIMO
Venda esplendido Sitio *ni Mury

com ár«* de 10,000, upllnrilda
residência, tflria «rluirl/ail*, gr*-niRrtoa, piivln* * vaia d* empre*
g«d», ele,

Vendo magnífica reslilincl* noCònego. Condomínio l<«rqu* SAN-
TA TERESINHA.

Vendo ótima resldlncli, Jar<
dim «AN8 - 80UC1.

V*ndo confortável mlil.nrla
no centro d* vldid*. Informações:
ME/.AVILLA - Ed. MARAJÓ! -
Grupo 101 — Pon**: 14H — um,<^^<*i%M>w»*i'>»*W>»w»*pwíi<w>»ww-i»

Sítios e Fazendas3M0
SITIO HAO LÁZARO - N* Sulca
Je »f»H -Alt. MO m. Onb. Mm.
MOm. d* Cidade. 100 m «it. trem
* M Km ao Rio, Allma est. roda-
gem ao portlo sitio. Vende-te
(Sicra fttmllli R, Comind. Areia*— Est. do Rio) l c*si* mobllln-
dis, bom galinheiro, gelad,, água,
gás, lu* ("Orça Light) em ibun.dáncla, med. 1,7M m2, totalmente
limpo, plano, Iluminado horta »frutas S mlhAes, 50**, A vista. Me-
lhor Inf. 41-0445. 10 S* 12 * depol*
20h. Proprietário passará Semana
Santa no sitio.

SÍTIO EH
TERESÓPOLIS

Vinde-** Átimo â Grani* Gua*rany. c| 11.M0 m2, cj cochelra,
gillnhilre*. hort*. pomar, *d*ga,
todo gramado uma bela casa cs-
filo Colonial, varanda A voltn. 4
qt*., arm. embutidos, 2 banhei-
ro*. Ml., «te. Preço: 18.000. ei
P«rt« _ facilitada. Ver cl caseiro
Ml. 1140 e traMr tel. 43-7812. Rio.

16303 3800MMMMMMMMMM

Zona de Veraneio3m
GUARÁ PAU I — Csranta ss farias
d* «u* família par* toda * vida
• participe na renda do Guaripiri
Palace Hotel. 2 pircela* de Crt 32mil c o restante cm 44 prestaçõesde 10 mil. - «4-170» (CRECI IM)
MIGUEL PEREIRA - Giranta vsferi** d* su* famlll* par* tAtla avid* no Hotel ttamaracá. * o mai*
pitoresco dl Bario de Javary e
junto ao lindo lago. Crt 38 mil de
entrada e 44 prestações de 1 mil.

54-1708 (CRECI.IM).

1^m\^mWr^^^S&m^^ m\© ^' *^fc
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Os Melhores Restaurantes
(A DR COPACABANA» — A».

AlUsilca. I.H*. PMe «.
Vil, M-MIICoiinha tipic* braalleiia, Valipl, Caruru • Acarajé - PelM* o""""" M«r»vtlho*a vista par* o m*r.

e&iJzM*****:
Camnrnç* «o s»hor d* lio» terr»,

Vamos ao Teatro
AIMEÉ em

ANJINHO BOSSA NOVA
r.*í_,cU •_,*'•«*•! '*»»•»«• B'Avlla - ('nnirdis de Paul.Silvia. - cm Auiusl. 

ç««jr, 
Brljl... »„„, .,„„"„,.'. $&*

TEATRO NACIONAL DR COMÉDIA
AO I.AUO «'INK.U'

Av. Riu nranrv, 171 - Tel. H**J67 - Ar rrlrlierailn
Ulárlameal* ás 31 bor** — Sábados ái 3uh • :>n— Domingos ás llh * llh.

AUgjKât ROCHA APRESENTA SUA PECA
Adega de Lisboa - A casa de Francisco José 1 - 4 ) i'| \||i|)(i

do ri{i;<ii)iMi;
-...V".-* JãiMi» ele .ani*... Rua i da Jul
w T "| Ar condicionado perfeito.

Dar, RestauranM, Churrascaria — Cosi-
nha Internacional. Dol* endereços d*
categoria: Btrlo d* Mesqulto, 7M l7.o.
na Norte) * Rodolfo Ointa*, IM (Zona

Sul) — Dlteç.o de Kamoto St CosM - Trt,! 31-73M.

RESTAURANTE (£1 QoixiCjOri
-ÍJ5..ri»c.om "jy*. dJrec.°. — Apresenta • nAvo -show": "ESPARA
TIP,fA • -.f0"»'" «'PlM «P»nhol« * Internacional. -_- Av. Co.""ií","» JMI> .pí"', •• *»M»va*i »*«»0 - Ramal 10» - Arcon-llrlonaao perfeito. «.•«•.• 

•»• «r

FADO
R. Bario d* Ipsnems, im («m. PompeeLoureiro) - iil 3S-2N2. _i ReiUurant*típico portuguí* — r«do* e guitarradaacom Trlstlo da Silva a Adélia Pedro*.Plreçjoi Awttolo Mestre. "¦"¦••

EMPIREROOF-SUPPERCLUB
APRKShNm^-ABIAMBNW A l« NOITE. O «SHOW-

io^É^E^^^r^^S^ TARSO

Atração furíilka ALBA MAR | JANTAR ATS Itb
Tci. 31-eni.

Náo (br* ao*
domingo*

Pavilhão tmlco do .-iiiiiçu .Mrn»oi> .minicipai. eacll estacionamento,

JEAN RESTAURANTE
LAMBARI — Águas minerais fa-
mou* na cura de Intestinos c rins.
Garanta a* suas férias par* tAda
¦ vida no Hotel Italcy. Apto*,
completo* c| banheiro, nAvo c o
máximo de conforto. Crf 38 mil
de entrada * 44 prestações de emil. Tcl.: M-1708 (CRECI-180).
SACO S. FRANCISCO — Charl-
tas — Vendem-se Átimos aptos.
p| -Afiai o fim de semana. Vista
panorâmica. Frente para praia —
Tel: 48-0022.
GUARAPARI — Vendo casa com
frente para o mar, 2 qts. sl. e
dependência*, falta acabamentos— Urgente. Tratar sr. MOREIRA
Rua Pedro Américo 160 apto. 215

BD.B das 10 is 18 hor.is.

Rádios e Televisões
TELEVISÃO 17" t um cinema
120 mil — Tel. 87-2014.
STEREO DYNAKIT 70 americano.
2'alto-falantes 312 si rie 20O uni-
verslty triaxial. toca-dlscos Tho-
rens TD-124 profissional, braço
Emplre. Tel.: 38-7720.
TV PHILCO 21" moderno marfim
novo quase sem uso, vendo ur-
gente. Preço ocasião. Rua Figue-
redo Magalhães 741 — opto. 703 —
Copacabana.

¦tMA-MAMAr-trtWWAMVWWVMMWWWW

Central 29

TELEVISÃO GE americana ren-
de.se último tipo de 18" ainda
embalada. Tratar pelo telefone
22-3711 —- Ia. feira, das 14 as 18
horas.

Zona de Veraneio 3*
ICARAI — Aluga-se apto. 3 qts.a dep. emp. Tabela em vigor.
Chave exclusivamente du 13 is
14h na R. Coronel Moreira Cí-
sar, 21 apto. 203. 11007 33

TELEVISÃO 19" portátil USA,Atlma. 150 mil. Tel.: 28.8882.
RADIC-VITJ.OLA SILVERTOIÕT
legitima, alta-ftdelidade, com vá-
rios alto-falantes, móvel de luxo,
com discoteca. Pouco uao. Vendo
urgente. R. Souza Lima, 48, apto.
412. Copacabana. (Ngo tem tel.).

-WS3c?_T_T_5_l5fir^5ug»-*e
uma residência para veraneio, mo-
billad.-i, com geladeira, telefone,
próximo i praia de Icaral. Aluguel
CrS 100.000.00 (pagamento adlan-
tado). Tratar pelo telefone 2-0937.

3144 33
VENDE-SE belíssima residência di
•ala, dois quartos e dependências,
completamente Instalada a mob!-
liada, centro Jardim, na Rua Dois,
n.<> 11, Prata Itaeoatlara. V*r no
local eom «r. Alfredo. Tratar no
Rio cl ar. Kurt, Ml.: 42-4000, ramal
148.

Petrópolis 35
PETRÓPOLIS — Alugo no Cen
tro, casa grande, 5 quartos, mA-
veis, conforto. Até 30 de Novem-
bro. Informações: tel. 27-1210.

Zona Veraneio 39
LAMBARI — Passe aa suas fé-
rias nessa famosa estação de
águas. O HOTEL ITAICT está em
pleno funcionamento oferecendo
o máximo de conforto. Garanta-se
enquanto é temop. Crf 38 mil de
entrada e 44 prestaçSea de ( mil.
54-1708.

Despejos - Locações
OR. OVIDIO SILVA

Kua Álvaro Alvim ¦"• 48 - «rs. 712/713
Tels. 22-8041 c 22-5140 — K. 59

25186 38
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BINCO
DE CRÉDITO
POPULIR UNHO

"•' a-pAndma, ee-A
T*t.: sa-0104
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GELADEIRAS
GELADEIRA FRIGIDAIRE, mo-
derna. Vendo urgente. R. Souza
Lima, 48, apto. 412, Copacabana.
(NSo tem telefone). ¦

COMPRO 1 geladeira para uso
próprio. Tel.: 28-2843, et. DUTRA

GRUNDIG gravador T.K. 20 —
NAvo qusse sem uso vendo urgen-
te metade do valor, - Rua Figue-
redo Maga.háea 741 — apto. 703— Copacabana.

RADIO-VITROLA, cstereofAnlca
5 alto-falantes pesados, verdadet-
ra maravilha. Custou 280., vendo
por 83. — Tel. 27-1187: urgente.

COMPRO TV. gravador, maq. es*.crever. filmes e mat. cinema. —
Tel.: 57-0222.

GRAVADOR Philips, nAvo. 3 ho.
rss de grão. 5 pistas e 3 vel. Rolo
1.800 pés. 250 mil — 26-8682.

TV 21", moderna. Vendo barato.
R. Souza Lima, 48, apto. 412.
Copacabana. (NSo tem tel.). -

"RÁDIOS DE PILHAS"
Transistores 1, 2 e 3 fxs. Mitsu-

blshl, Crown e FM. Diversas mi-
niaturis, Play-boy, Vallant e Wil-
co. Largo de SSo Francisco 26,
a|224 — Importadora Fraga Ltda.

24189 60

COMPRO tudo, TV, rádio e radio-
Ia, bou c ruim. 43-3042, Júlio.
VENDO urgente 1 televlsSo ame-ricana. 23 pois., por 120.; 1 guar-da-vcatido 5 portas, lindíssimo,
por 85.; 1 rádio, alta-fldelldade,
estéreo, 85. Quadros, etc. — Tel.
57-3781.
TELEVISÃO AMERICANA, 23 po-legadas, tela ray-ban, verdadeiro
cinema em sua casa. Custou 390.,
venpo por 120 Ver Av. Atlântica,
3306, apto. 1; telefone 27-1167.
TV*. STANDARD ELECTRIC
23" e IS" novos na embalagem
garanti» de fábrica, aceito tro-
ca, paro até 180 mil pelo «eu
TV usado. 46-5102.
TV AMERICANA 21" - Te-
Ia Ray-ban, nova de 470 mil
por 120. Tel:26-9864-Mo-
tivo viagem. 61225 60
ALTA FIDELIDADE — Ste-
reofonico Philips, 2 móveis
cm finíssimo acabamento,
ainda cm garantia. Custou
420 mil. Vendo urgente por
140 mil ou melhor oferta —
Tcl: 26-9864 — Facilito o
transporte. 81224 60

COMPRO TELEVISÕES
. Usadas, mesmo paradas. Atendohoje mesmo — Tel, 37-6802. 13311 00

HI-FI — Vende-se profissionalamericano pré "Mak-Intosh". cai-
xa acústica "James Lanslng" _-
Woofer de 13". — Av. Atlântico.,
2.316, apto. 804.
RADIOVITROLA aut. 3 vel. FM
70 mil. Vitrola portátil, 3 rota-
.fies, 35 mil. 37-2014.

Ria Barato Ribeiro, H-D
GALERIA

LE 1'l.VS FRANÇA» DEI RESTAURAM* DE RIO.Ar condicionado perfeito. — Fechada A* «egondti-felra*.

I
Nu el.ncu: Márcia Rocha (2.* bandida)D* 3a. a «om. t* llhllta - Veips. tes. • doms. ás uhi.m• "í_;_,•L^í,,^íio_.•A7.iá¦,,•i, MM,m • «h*»»TEATRO DE BOLSO — Reservas: 27-JI2.

TEATRO JOVEM - TEL: 46-3166
Ar refrlierarln — Praia d* Rnlaforo. 322'OS FILHOS TERRÍVEIS'

L*ANNtB DU BAC, de J. A. Laçou-
Predocáo * dlreclo: ANTÔNIO DE CABO"PAIS E FILHOS DESAFIANDO OS TABUS
DO SEXO E DA BURGUESIA"

OUrtoMento, ás ilhltm. - ias., às uh-Ont * 2lbl0m. — s_bi. t_MhllM * 22btlm — Dom*, ás llh e 2lh30m

TrÊS
. E Mi
LyA
MeL
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EMum.

André Villon
Dalsy Lucidi
Paulo de Carvalho
Dclorgcs Caminha
Manuel Pcra
Jurema Magalhães
Agnez Fontoura
Leda Vale
Res: 42-4880
Gerador Própria

rtiAieo

JFVtlsrdh/cMCci
Av. Pasteur. 12*. TeL 28-0711

TAda* as noites:
Aperitlvos, .tnttre*e celas musicadas. Piano de Miguel. Coiinha Internacional a serviço

esmerado. Atraclo turística. Local especial par* banquete* *
reunifie* sociais.

As Melhores "Boites"
Bar, Boite * Restaurante — da* 21 àa S
da manha. O ambienta gostoso o seleto
qu* tomou conta do Rio. Rua Raul Pom-

(Uolcria), Cine Rlvlera. A "boltc" melhor refrigerada

B
Estrala daa Canoas
tilUmo aadar d* Cá»*»

f OURI1T HOTEL
O mais uu-lumbraiite c.náiiol Mús.ca de categorl* internacionalI

Restaurante c "bolta". Preço* igual* «o* da Zona Sul.

SKY TERRASSE

STOP
Estréia amanhl «MISTER BOSSA-SHOW"
com: Catulo de Paula. Trajano e as Stop-Glrl*.
2 conjuntos para dançar. Av..N. S. Copacabana
n.o 1.241 — Galeria — Písto 6. Ar refrigerado.

TV Admirai" 21", "Super Carco-
de" USA, um cinema, urgente.
113 mil. Av. Copacabana, 209/608.

GRAVADOR — Vende-se dinamar.
quis marca Elfra 850. Velocidades
3 3]4" e 7 1|2", quase n6vo. Rua
Alberto Campos, 217, ap. 6. Ipa-nema.
TV ZENITH 21" nova. Rua Leo-
poldo Miguel. 81. ap. 102.

"RAMOS DE PILHAS"
Transistores 1, 2 e 3 fxs. Mitsu

blshi, Crown e FM. Diversas ml-
niaturas, preço para revendede
res. Lúcia Importadora Ltda. —
Rua 7 de Setembro 75, s/107.-

24188 60

COMPRO 1 TV
GELADEIRA 36*3652

Negócio rápido e i vista
26232 60

COMPR01 TV
TELEFONE: -57-1596

COMPRO GELADEIRA
10383 60

47-5871
CONSERTOS — TV

TODAS AS MARCAS
ANTENAS — TV

INSTALAÇÃO E
REGTJLAGENS

Tv Rádio Técnica
Ltda.

Rua Fco. Sá, 38 • Box 13
Copaeabana — Pasto (
Garantia * honestidade
15 anos, servindo bem

28058 80

ALTA FIDELIDADE
Modelo 64 — 4 Rotações — Cr$ 70.000,00

Vendo urgente, eom garantia, recentemente importada, con-
trUe eletrônico, desligando totalmente quando termina o pro-
grama. 11 válvulas, várias ondas, plc-up automático, eletrônico,
alta fidelidade, vendo urgente, por preço inferior *o custo aqui
no Rio — Rua Dias da Rocha, 31 casa 4 — Tel. 37-7330.
Descer altura n.* 591 da Rua Barata Ribeiro ou descer na Av.
Copacabana a.* 801 (a 30 metro* do Cinema Copacabana).

10261 80

MOEDAS antigas — Compro para
roleçio. Cubro qualquer oferta"real". Vou a domicilio, Int. ....
«-9348. Prof. Octávio. 26236 89
PINTAM-SE geladeiras, máquinas
lavar a domicilio. Coloca-se bor-
racha*. Tel.: 46-1829 — Wildyr.
BORRACHA d* geladeira, pintu.
ras cromagem, Sr. Gllbert. Tel.
43-5745.
GELADEIRAS 9%, per custou
,140., vendo' por 110. Ver Barata
Plbeiro. 105, apto. 606.

I OMPRO ¦ 1 geladeira à vista
Fia. precisa p| uso. Pago hoje'-8814, Dona Rosaria.
i .-.LADEIRA GE, 10 pés, ótimo
: mclonamento. cj gavetas. Vende'
:c urgente. CrS 90 mil. Rua Ita-
uirusrt, 11», c|'S — Tijuca.

Alta Fidelidade TV-RCA Victor
' Cr$ ttf.t00.t0, vendo urgente. Lindo móvel, toda automática,11 válvulas, • alto-falantes, 2 aonofletores, pegando o mundo in-telrú, graves e agudos, separados, atendo a qualquer hora. Estéreo.Barata Ribeiro. 344, apto. 3*7. mim «o»w*^***********www*»*-^*>*>*>*.-y»V- • • * ¦ "rin-rl-VY%-rll-i1r-vvvyv*o-^^

AR CONDICIONADO americano
Philco 3|4 H.P., televisão G E13"
projetor Bill Howell 16 mm sonoro
302. Gravador Grundlg TK-820. —
27-2868. — Das 7 ás 12h.

GELADEIRAS, máquina de lavar,
conserto na sua essa; mesmo dia
RÜDOLT. 26-9346 e 27-8484.
AR CONDICIONADO GE 1 HP,
Thlnllne, pouco uso, ótimo esta-
do. Vendo base Cr» 323.000,00 -
Tal. 46.2761. . ¦ '

GELADEIRA AMERICANA
6E, 2 PORTAS 16 KS

Família americana transferida,
vende último modelo superluxo c
todos os móveis de. origem ame-
ricana. Rua Visconde Pirajá 447,
apto. 202 (Ipanema),

39071 U

LA PALOMA
C-.rv_.Uio Mendonço, 13

Categoria, Serviço Alto Gabarito, Re-
frlgeraçSo Perfeita — 2 "ahows": Ih c
2h30m, com GAZOLINA e sua bossa. —-
Conjunto Everardo.

Os Melhores Bares
jAcii-iCANGACEIRO Ria Fernandes Mendes, 23

Reicrvaa: f*L 27-27*1
ás 2as„ 3as. e 4as.: HELENA DE LIMA —
ns 5as„ 6as. c *áb.: ELIZETE CARDOSO

AV. ATLÂNTICA, 974-A
LEME — TEL, 1^-4824

Agora com a mais forte refrigeração do Rio (140). Onde os artistas
marcam encontro. Especlalid. Frango ao Milho. Sábt. Feijoada.

30133

De Ribeirinho e Henrique Santana
D* 3a. a data. As II hí. — Ias. • doms. vesp. is 16 hs.

Sábs. ás 2* e 22 hs.

Móveis e Decorações
GRUPO PELICA BRANCO —
Sofá 4 lugares, 2 poltronas
c| almofadas soltas, todo em
Vulcaespuma americana. De
480 por 175. Ofertas. Tel
26-9864 — Facilito trans-
porte. 81226 83
VENDE-SE armário de imbuía. 4
portas, desmontàvel e grupo esto-
fado em sucupira. Praia Botafo-
go, 290, ap. 92. Tel. 23-3067.

VENDO — Grupo estilo elásslco,
sofá, 2 poltronas, palhinha e ai-
mofadas. Estado novo, Rua Ar-thur Bemardes, 21 — apto. 201.
Tel. 25-4360.

SALA JANTAR 37 mil. Por mu-
dança. Samuel Guimarães, n.° 2— 48-3520.

MESA redonda, belíssima em
Jacarandá, fixa, 45 mil — de
abrir — 60 mil — mesas con-
soles, cadeiras medalhão cm
Jacarandá, 20 mU — Cadeiras
e poltronas pé de cachimbo,
bancos de vários tamanhos,
camas marquesas e de palhi-
nha coloniais, mesas holande-
sas de jantar ou em qualqner
tamanho. Arcas em decapé em
jacarandá, desde 30 mil, te-
mos belíssimos modelos. Ar-
márlos embutidos de luxo —-
Ver até 21h30m. inclusive aos
domingos —- Av. Copacabana
1141, apto. 301. Posta 5 e meio

GRUPO ESTOFADO em Pelica
Branca. Sofá de 4 lugares, com
almofadas >oltas. 2 poltronas ul-
tra-moderna, própria para nosso
clima. Custou 620. Vendo por 190
Tel. 27-1167.

COLONIAL BRASILEIRO — Mó-
veis avulsos fabricamos sob en-
comenda. Temos, também, pe.
ças autênticas. R. Barão de Mes-
quita 118 — Tijuca.

INSTALAÇÕES COMERCIAIS -
Armários embutidos. Móveis de
todos estilos. Atende-se a domlcl.
lio. Rodrigues. Tel.: 48-3774.
ARMÁRIO EMBUTIDO — Orça-
mento aem compromisso. Telefo-
ne 45-6264, Arltndo.

LUSTRES de bronze estilo Luis
XV c Luiz XVI * mai* 1 maravi-
lhosos. Vendem-se, peca* p|pe«-
sou de fino gosto o de recurso*,
facilito o pag. Rua Sorocaba. 277.

MÓVEIS P| JARDIM — A
prova de água e sol, não pre-
cisa guardar. Lindos modê'
los finos e originais. FazC'
mes também decorações de
terraços, coberturas e jar-
dins. Entregamos para Tere
sópolis, Cabo Frio t Petró-
polis. CEZARIO D — Rua
Sorocaba 600, Botafogo.

FAZ-SE DECAPÉ
Sr. Francisco. Tel. 36*3619

20016 83

LAQUEAÇAO DE MÓVEIS
E patinado. Sr. Francisco. Tel.

36-3619. 20017 13

COLCHÕES
Fabrlcam-ie e reformam-se col

chóes de crina. Fab. Luso Brasl.
lelra. Tel. 43-0603. R. Santana 100.

3924 83

CAPAS
Rei da., capas para móveis cs-

tofados — Tel. 23*5139.
8821 13

5YNTEK0
VitrUlcadora ARCO-ÍRIS LTDA.

Apltcadorc* Autorizado*
rinanclamoa — Fone: 29-6831

11308 13

Persianas
TROCA-SE CORDA E FITA
REFORMA A SUA VELHA

Fica nova. Av. Cop. 620, 37-:
28202

Hoie, ao TEATRO RECREIO
VICINTI CILISTINO na linda pica

JKSliS VOLTARA
<*m PIDRO CILISTINO no papel d* J*«i» * um grand* elenco

d* «rtl».*» d* Rádio, T**tr* * Talevisáo
Hoje, veiperal á» 16 horas e sessirs
às 20h c 22b — Bilhetes à vend*

TRAGAM SEUS FILHOS PARA ASSISTIREM A
ESTE MARAVILHOSO ESPETÁCULO

TEATRO GINÁSTICO
Ar refrigerado — Traje esport*

Tel.: 42-4521

JARDEL FILHO
Mareia de Wlndsor
Sérgio Viotti
Margarida Rey
Fart especial:

THEREZA RACHEL
4» MftS! MAIS DE

100 REPRESENTAÇÕES
De 3a. a dom. às 21,30 hs <->
Vesps. Sas. e doms. às 16 tu,— Sábs. às 20 a 22,3* hs. -
_-BS-S

S_gK8?.?^lDANIEL ROCHA
^»m_í»o CE
^NTDNWkCMO

TEATRO SANTA ROSA — TEL: 47-8641
RUA VISCONDE PIRAJÁ. 22 - AR REFRIGERADO

ÚLTIMOS DIAS

SoRfli_iBSI52
De PEDRO BLOCH — Dir. LÉO JUSI

Diariamente às 21h30m — Quintas às Uh.Om, e 21h30m — Sábs.
20h e 22hl3m — Doms. is 16h30m e 21h30m

FÁBIO SABAGmm
De 3a. a 6a. às 21hl5m, Sas. e doms. às 16bl3m e .lliUm.

Mb. SOhlSm a 22hl3m — Na TEATRO DULCINA — Tel. 32-S81I

2 ÚLTIMOS DIAS
Temporada

Popular
It.o mé*

gOEING TEATRO
CARLOS
GOMES

Amanha, às 20h e 2-hlSm. Domingo às 16h e 211).
Polts. a partir de Cr» 400,00

Reservas: 22-2121
E8TKJ.IA AMANHA I SÁBADO DE ALELUIA) às .l)U15ni e -'ihl5iii.

JI,
Anúncios

SOFA-CAMA, 19 mil: colchão mo-
Ias 13 mil. Av. 13 Maio, 23, s. 304.
AA**»*»M»*»b^M»A*>V--*M-»M***N*---*^W*MWMM*

LEILÕES PÚBLICOS

Leilão de Bebidas e Comestíveis
NOS DIAS, 31, 1, 2, 3 • 4, ÀS 13 HORAS, NO BAR IMPARCIAL, A

RUA ARQUIAS CORDEIRO, 312 — MÉIER

¦ebldas nacionais • *t.r*ng*lr*i (whi* mar***, leite tm pi, melado, doces d*
vinhas, quinado, <h*mplgnon, polvo, urdlnhit, castanhas d* caju • do para, **r-
dinh**, *i*lten*s, «ucoi, salgados, mostarda, milho d* pipoca, bacon, doces, blscol-
tos, «leites, 4l*o* * con**rv«* d* tidi* iiky, champ*gne, frinctsa e portuguesa),tdd** «* marca* ore. * tudo o mil* qu* guarnte* a loja, cujo contrato com*r-
*l*l também seri submetido a vinda. Inf. LEILOEIRO FERNANDO MELLO. —
Fsnu: 424205 * 42-5S31. 30115

CASAMENTO
NO EXTERIOR. Divórcios _ Dr.
CARPENTER ou 8ILVEIRA Av.
13 de Maio n.c- 23, Gr. 115116.
Tela. 42-9282 * 43-0087 — t ás 11:
13 ás 16h. 3308

CASAMENTO
NO EXTERIOR - 30 dia*. Lart*
experiência. Garantia de aerledaaa.
Consulta* grátis, 10 is 12 — 13 àst-h. Rua Assembléia, 03, a| 302 —
Tela.: 32-7080 * 82-30.6. Rio. Dr.
LEITE. 22737

Detetive Luz
Encarrega-se de quaisquer ser-

viços confidenciais, No Rio e de-
maia Estados. Tel. 28-6762.

1(44

TEATRO COPACABANA
FERNANDA MONTENEGRf» — LEONARDO VILAR

MARY, MARY
Direção: Adolfo C.li. — 4.o m.s de sucesso.

com Oswaldo Loureiro — Ctrlot Krotbsr — SOnl* ciar.
De 3a. a dom. á* 21,30 hs. — Vesp. Sas. à* 16 hs. (P"*c°-

reduxldos) e doms. àt 18 hs. — Babados às 20 e 22,1. »'-
Reservas: 57-1818 — Ramal teatro

Esperado Há 1964 Anos
Teatro CPC-UNE

300 LUGARES — AR REFRIGERADO
Praia do Flamengo, 132

ABRIL

S

"TOSO»
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Televisão Rrennan • Lylt BMUar. Nn Odton. Mo.xy • Madri. Horários: - 1/3,48/5M/lf
Mn/in,jfm. Censurai — it anei,

nau i
:'",is
•ii;i>
CD 3S"0,4i

:i,M
S1.4S

:u»
M.JÍ
:2.4a

( «I RepArter
l .1 Maria daa Cracaa
t II Aleiria dns Dávila
(l'l Parnalonia fthnw
( «) Rua dn Rl-m-Rl
I fl) Esportes
( II Viva Vovè Devillt
( «1 randrfnlAndi*
llll Noites Cariocas
t in fieni» também 4
1 «l Chute em Gòl
| (II Alllln PO
I 21 Dr. Kildare
(131 Chfyrnn»
I üi A Grande 'ornada
( fll Pin'ura Moderna
I Ídolos de todos os tempos
( 21 Jornal Excelsior

Continuações

noticia

Teatros
\ {Vide 

"Vamos ao Teatro")

Cinemas
Lançamentos

l.\H RENTE DA ARÁBIA UiUl/s»
. Americana). Alex Guinness, Anlhnny

.¦julnn. Jsck Hawktni e Jes* Ferrer. No
Capitólio, Hor.irin: — l/l in/I.Snh, Csn»
•ura: — 1" anos.

SNERLOCK DR tAIAI (Infles). Mar.
:,rei Ruthrrford, Robert Morley e Fio»
ii Robion. — No Melro-Passelo, Meiro»
Cnpecsbana, Metro-TIJuea, Altera. Ri»
viera- Venera e Palácln-Hlálinópolls.
S»m indicaçfio de horários. Censura: —
Livre.

o IIERAI 110 PT-Hifl (Amcricanol.
riiff Rnberlson, Ty Hardin, James Gre»
rnrv e Roberl Culp. Nn Sáo Lulí. Le-
blon. Amaria, e Imperator. Horários:

i.2fl/t/6.40/G.".Oh. Censura: — 10 anos.
SOPOMA F. OOMORRA (Italiano-

Amenr.ino). Stewart Grnnger. Píer An-
teli, Stanley Bnker, Rossana PodesU e
An-niH. Almée. No ópera, Brunl-Fla-
-lencn. Carusn, Brltâni», Brunl-Meler,
Rio Branco, Regência. Sáo Pedro e Ma-
tild*. Horários: — l,'4/7/10h. Censura:

14 anos.
fl URSOS, O GLADIADOR (Italiano)
D»n Vadi», Jos Greci, Alan Steel e Gló»
ris Mill«no, No Flaia, Flórida. Olinda,
Maseole, Rosário, Brunl-Botafogo, Alfa
r AíuI. Horários: — 2/4/6/8/10h. Cen»
mr»' — 1* «nos.
fl TAMBORES DA MORTE (America-
nal Audie Murpr.y, Lisa Gaye. Walter

MAN SI» (Rrasileirn-Alrmln), Rar»
hara Rtillini. Ilarad Ulpnlls • Cyll
Farney. Nn Palácio, Rian, «anta Alice.
» Petropolli. Hnrártoi: _ I/4/R/l/inh.
Censura: — 14 anoa.

MACIITR CONTRA O* MOfROi
lllailann). Ed Fury, Krno Crlia, Mara
Bernl ,e Gisella Arden, No Art-Palérlo
Copacabana, Art*Palárin Tllucn, Art»
Palácio Melar e Cachamby. Ilnrárloa: —
I/4/á/a/tnh. Censurai — li «nos.

O MUNDO 110» VAMPIRO» (Mexi»
«•'¦noi. Maurício CJurri«. Kina Manha
Hsiiman e Silvia Bourmler. No Impárin,
Horário»: — 2/3,40/S.20/7/a,40/10jOll.
Censura: — m anos,

A GUERRA DOR ROTOEI (Fran*
c»s). Jean Richard, Yvete Ktlevant. No
Brunl-Cnpacabana • Kelly. Horários: —
l/4/í/a/lflh. Censuro: — Livre.

CI.E6IMTRA (Amerlrano). Rex
Harrlson, Elliabeth Taylor e Richard
Durlon, No Bruni-Soeiu Pena. Horário)— 12/l/llh. Censura: — II anos.

POR AMOR OU POR DINHEIRO
(Amerlrano), Kirk Douglas. Mim Gay»
nor e Glc Young, No Miramar, Carioca
Alaska e Botafogo. Horários: — 140/",JO,J,4tV7.5Q/l"h. Condira: — Uvre.

SINFONIA CARIOCA (Brasileiroi.
F.liann. Anselmo Duarte, Afonso Stuart,
No Paraíso, Tenha, Santa Cecília o Pro»
gresso. Horários: — 2/4/á/S/lOh, Cer.su»
ca: — Livre.

ARltNE I.UPIN CONTRA ARSENB
I.LPIN IFrancè». Jean*Claude Brla<»,
Jean»Plerre Cassei. No Brunl-Copaea»
bana « Kelly, Horários: — !/4/'/l/10h.
Censura: — Livre.

SE Ml NOI. E (Americano). Roc*
Hudsnn e Barbara Hole. No Rema, Bras
de Pina, Monte Castelo e Capitólio (Pe»
tropollsi. Horários: — J/4/e/í/lOh. Cen»
sura: — 10 anos.

Cartaz de Hoje j*
Urano». Todd Arrnslrnni, Nano**
vack. Oary Raymnnd • Laurenee

Ko»
Noi»

•mlih. No Copacabana, Horánoi — a/l/
1/l/lOh. Censurai — to anos,
• O MANTO IAGRADO I Americano).
Ri»hard Rurton, Jean aimmons o Vicmr
Maltir*. No Bruni-lpanenM, Royal e Es»
kye Tllur». Rem Indlraçáo de horários.
Censura: — 14 anos,
4) O PAGADOR DE PROMESSA*
iRramleiro), Leonardo Vilar, Gloria Me»
natas, Dlonirlo de Arevedo • Norni.»
Rsngueil No Alvorada. Horários; — 1/4/
l/l/10h. Censurai — 10 anos.

Reprises

Relançamentos
I.AVIH E GOLIAS (Itsliann). Or-

son Welle*. Eleonora Rotsl Dr.-.iio. Ivo
Payer e M.issimo Seralo. No Festival e
Marrocos. Sem Indicação de horário.
Censura: — 10 anos.

O REI DOS RR» (Americano,. Jef»
(rev Hunler. Siobhan McKenna e Vive»
ca Llndfords. Nn Pitthe. Para Todos,
Mauá e Pax. Sem indicado de horários.
Censura: — Livre.

RICARDO CORAÇÃO DE LEÃO
(Americano). Rex Harrlson, Virgínia
Mayo. Gemi» Saudera e Laurenee
Harvey. No Rlcimar. Sem tndicacáo de
horáuoi. Censura' — 14 anos.
f 'A SAO t O VELO DE OURO (Ame*

IVAN, A TERRÍVEL (Russo). Se»

?[linda 
parta do filme de R.M. Elsens»

eln. Na Malson de Franco. Horários:
- t/i.40/SjO'i/i,40/io«m. Aa tèrç.s»
falrae - I/J,*»h.

01)1*1,», 00 OUTRO MUNDO (Ame»tirana-. Cary Grant, Constance Ben»
nett • Rnland Young. No Palssandu,
raria Palace, Rio Palace e Rlvoll, Ho»
rárioi: l/4/il/l/lOh. Censura: — Livre.

Cinelàndia
CAPITÓLIO (M-I7M) Laurenee Da

Arábia
IMPÉRIO |1J.»34*> O Mundo Dos Vam»

plroa
MITRO (U*MM) Bherlock De Salas
ODEON (11-1901) Os Tambores Da

Morte
PALÁCIO 142*1341) Manaus
PLA/.A (22*1007) Ursus, O Gladiador
PATHt (124703) O Rei Dos Reis
REX I22-D.127) Ate A Dltlma Bala
RIVOLI A Dupla Dn Outro Mundo
VITORIA (41*90201 Divirta-se Esta Noite

Centro
CIKE-FESTIVAL (92*21128) Dávld E Go»

lias
CINEAC (4J*«0J4| Joae, Vendido No Efi»

to
ÍRIS I42-07U) Vida De Cristo
FLORIANO (43*00741 Vida De Cristo
MAISON DC FRANCR Ivan, O Terrível

(2a. partei
MARROCOS (11*7070) Davíd E Golles
PRESIDENTE (41-7IM) Bombeiro Ato-

mieo
SAO .IOS* (41*0502) Vida De Cristo
RIO BRANCO (43*1630) Sodoma L Go»

morra
COLONIAL

Catete •
A/.TECA MD.Ml*.) Bherlock Do Saias'
POLITEAMA 119*1141) Vida De Cristo
SAO I.UIR I13*7«T9) O Herói D» PT-K»

Flamengo
BRI NI findoma R Gomorra
KM.IV Arsene Lupln, Contra Arsántl.upln
¦•AiniANDU A Duplo Do Outro Mundo

holafofo
BOTAFOGO (1°*U90) Por Amor Ou PorDinheiro
II MM Ursus, O Gladiador
«a SN AH AH A IM*»**)) Vida do Cristo
«il'HH\ Sodoma E Gomorra
VENEF.A Sherlock De Saias

Copacabana
ALASKA Por Amor Ou Por DinheiroALVORADA (17-KM) O Pagador D*

Promessas
ART-PALACIO <97-f*H) Maeltte Con»

tra Oa Mouros
BRUNI Arsene Lupln Contro Arsèii»

Lu^ln
4'ARI'So Sodorno E Gomorra
COPACABANA 197-9134) Jaale ¦ O Ve»

Io De Ouro
FLORIDA (37-7141) Ursus. o Gladiador
METRO (37-OIOS) Bherlock Do Salas
PARIS PALACE A Dupla Do Outra

Mundo
RIAN 136-MMi Manaus
RICAMAR (37-DM2) tle E Ai Univtrit»

tárlas
RIV1RRA Sherlock De Salas
ROYAL O Triunfo D* Meelsto
ROXY Tambores Da Morto

Ipanema e Leblon . /
BRUNI A Guerra Dos Botões
IPANEMA (47-3SOS) Vida De Cristo
PIRAJA (47-2N8) Vida De Criato
LEBLON (27*78091 O Herói Do pT-10»
MIRAMAR Por Amor Ou Por Dlnhelra
PAX (27*6621) O Rei Dos Reli

Jardim Botânico
JUSSARA (20*6197) A Vida Di Cristo

Tijuca
AMERICA (48*4919) O Herói Do PT-10»
ART-PALACIO (94-0108) Maeiste Contra

Os Mouror
RRITANIA Sodoma E Gorr.orr»
BRUNI SAENS PERA Cleópatra
CARIOCA (28*8171) Por Amor Ou Por

Dinheiro

ESRVR (11*9913) A Guerf» Doa KntAei
MARACANÃ 148*1910) Vida, Dá Cristo
MADRI 148*1184) Tambores Pa Mnrle
METRO (41*99701 Rherlork Di g»""
OLINDA 148*111*21 Ursus. O Gladiador

. ROMA (18*49041 Seminolc
TIJUCA (48.4918) Vida Di Cristo

Siifriír&fot
ALFA (N*MI9) Vraüi, O Gladiador
ANTHIETA A Irm.) nrailcrs
ART-PAI.ACIO MEIKR Maclsle Contra

Os Mouros .
BARONESA (Jacarepar.ua (023) BenII »i
BOR IA REIS (39*42911 Ursus, O CíUlio.

dot ' ,
BRUNI-MFIER (19-1122) Sodoma F. Go»

morra •
BEI..MAR (49*3.1221 A Vida De Crl.lo
nRASII.IA (Largo da Aluilicjinl Os Se»

le GMidlndores
RRAK DE PINA I30**489) Semlnole

Rodoviário x
CACHAMBY Mflclste contra O» Mou»

ro«
CAMPO GRANDE A Vida De Cristo
CABMOLY A Viria De Ciisln
CENTRAL |M*3«5!)< Ganga Zumba, O

Rei Dos Palmares
COIMBRA (Ricardo, de Albuquerque*
COLISEU (19-8793) O Sorriso Da Vir»

gem
CORDOVIL .1
ENGENHO DR DENTRO (M-4138)
FLUMINENSE (24-1404) A Vida De

Cruto
GUiRACY' (Rocha Miranda). O Triunfa

De Maciel»
HERMIDA (Bangu) A Vida De-Cristo
IMPERATOR (Meler) O Herói Do. PT»

109
JARDIM AMERICA Anáguas A' Bordo
LEOPOLDINA (Penha)-A Vida De Cris-
to i ¦ i

MADUREIRA (M-8733) No Tempo Dos
Pioneiros

MASCOTE (M-04II) Ursus, O Cl.idia»
dor

MARIANA. (28-1397) ¦
MARA 16 Os Valentes Domou E Pltias
MATILDE Sodoma E Gomorra
MAUA (30*3096) O Rei Dos Reis
MARABÁ Fl Cid
MELLO (Bonsueesso) A Vida De Cristo
MELLO (Penha Circular) ursus, 0 Gla*

oiador , ,
MONTE CASTELO I29-M5IH Semlnole
MOCA BONITA (Padre Miguel) Ma»

naus
NATAL (48*1480) Laneelot. O Cavaleiro

De Ferro
ORIRNTE 130-1131) ,
PADRE NOBREOA (Piedade) Pedro E

Paulo
PALACIO-HIGIENOPOI.IS Sherlock De

Saias . .

PALÁCIO CAMPO ORANDE Sonho BflAmor
; PALÁCIO SANTA CRUH A Vida Dt
j. < ritto
I PAIIAlfio I30.I0M) A Vida D* Cristol PIRA TODOS 129*9191) O Rei Doe Rfáfl

1'F.NHA (30*11211 A Vida De CristoPIEDADE 120*115321 Hersncá Sagrada
, PII.ih iPHoirs)

/ PROORESgo Sinfonia Carioca
/ iiamos i:hi.|ii:i4i a Vida Do Cristo

um PALACE A Duplo Do Outro Mu»do
REALKNOO A Vld» De Cristo
lir.di m U (Cascádura) sodoma E Oo»1 . morra
RIACIIUKI.O Candelabro llallann
ROSÁRIO I30-18HOI Ursus, o Gladlidv
ROUI.IEN 140.30011 A Vida De Crista
SINTA ALICE 138*00031 Manaus
SANTA HELENA Llu-IOM) A Vida Da

Cristo. •
SANTA CECII.U (30*182)) Sinfonia CS>

ri oco
S\o .PEDRO (30-4181) Sodoma t Oo*

morra
SKNAIIOH (AMARA A Vida De Crista
TOIIOS ON SANTOS (40*0300) A VUt

De Cristo
TKIMIAIIK I40-3A38I A Vida Di Cllit»
VAE LOBO Gani» Zumba, O Rei Do»

PsUr.nres
'.; Ilha do Governador
": jardim Amei Um Bicheiro

5 Niterói

.Í',v»'

ai.ami.oa Quem-Com Ferro Fero
(Tntimi. nor Amor Ou Por DuiheaTá)
FUEN O último Por Do Sol
1CAKAI Quem Com Ferro Far*
OIIEON 12-27071 Manaus
SAO JORGE O Triunfo De Maeiltt
SAO. BENTO O Triunfo Do Macittt

Caxias ,/
nilASII,' A Vida De Cristo
CAXIAS o 3orriso Da Virgem
CAVALHEIROS A Vida Do 

~ '
PAZ l'alxíio De Cristo

Petrópolis
CAPITÓLIO Semlnole
Di PEDRO O Ollimn Por Do Sal
PETRÓPOLIS Manaus ff

Estado do Rio
AZUL iNiIísik-.Iíh Ursus. O Cladiad»»GLORIA (Safo Joflo de Mertti)
IGUAÇU FimdaçAo Do Impariano -
IMPERIAL A Vida Dc Cpisto
SAo JOÃO' Sodoma E QomorriSAo .IKH6MMO A Vida Dc Cris»»
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DROGARIA COLOMBO S.A.
Rua Barão de Ipanema»

71-B e C
Comunicamos o nosso telelonc 36-6284, para entres* a dnml-

cllio acima de Cr? 2.oon,no. __ÜUÜ"

PLACAS DE BORRACHA
ESTRELINHA

Para sandálias japonesas. Temos estoque permanente.
Fábrica: Rua Azevedo Soares, 988 — Tatuapé — São
Paulo, Fone 93-8716. 20833

Resolvido o Seu Problema
Guarde êste anúncio

A|ors você pode ter um telefone e um mensaielro * sua dis-
poslçio para recados na Zona Sul. Serviço de utilidade publica
d» Fercnl, R. Sta. Clara. .11 - si. 1206, tel. .H-6366. Seja asso-
ciado e nâo fique Impaciente. Nós fazemos tudo para você. nas
I às 21 horas, diariamente. 280M
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Sherlocic
Saias
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da ouloria ae
AGATHA CHRISTIE

UMAHOVACOME'0IA
COM A FABULOSA OUOUlêA . 

'
01VINTC MUITO IMPORTANTE*!

RIV/IERA1 ¦¦nincia *"'.y.lrT^lHIGlíNOPDlIsL

marcarei RUTHERFORD

»^°
w>v-^°'

•CAROEW

\fAefimmejMtor*
WMENjJMPAüm*
ISBlSiJSkSjSj?»-

liüiKl TEATRO EXCELSIOR
Compramos pelos melhores,

preços, bibliotecas e livros —
Rua do Rosário, 1S7 — Tels.:
52-7719 e 52-9534. 76461

0 grande sábio alemão
Von Martius afirmou:
"Aí plantai ém FUra Bfaiil«ir«

faitm milagrti."'O XA«Ò'E DE MUSSAMBÉ .itd
ntilt caio. Cficoi no Irotomtnto d*
rtilrlodoi • of.c(í«i dot viai r.ipl.
rolófiai, «ra uiodo ptloi Indígtnoi*
continuando, ot* ho|t. com larga
uiM'i:a(So «o mtdlcino caitlm ••>
todo o nordtilt.

ftOlOOJi
CX. POSTAI 4

, tijuca aio
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TERNOS
USADOS

COMPRO A DOMICÍLIO
Calças, cam 1535, sapatos, etc.

Pago melhor que qualquer outro.

TEL: 52-1982
23244

m v ii ia M noitada de I
^as 21,41)11 MK 11
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UMA HISTORIA Dt JESUS- £ SUA PAtWriÁ INSPIRÁDÕRAíCSSl
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StfMENTE HOJE!Wm
Üi

(IPRNEMa)
*•**•• ••••••••••••*

CRIMINOSOS NÃO
• 7»

DIA'31,

TERNOS
USADOS

COMPRO A DOMICÍLIO
Calça.1. camisa», sapatos etc. Pa*

go melhor que qualquer outro.

TEL: 22-5568
77541

Ia. — LEVES
Antônio dos Santos

(fluminensa)

2a. — GAIOS
Amllcar Soares

(revelação carioca)

3a. — LEVES
Fálix Ramos

(espinhol)

4 ROUNDS

6 ROUNDS

Cirmlnio Simas
(baiano)

Luii Corrêa
(paulista)

Orlando Ribeiro
(bnsllilro — vlco-camptio

pan-amirlcino do amadoras)
4 ROUNDS

a. — MEIO-PESADOS
Valter Santos X

(Invicto compito brasileiro)
I ROUNDS

Produção di Renato Picoto
Rui Visconde de Plri|á n.° 595
Reservas paio telefone: 474446
Preços: Cr» 500,00 o Crf 1 000,00.

Alt rido Eborbach
(uruguaio)

31 SO»
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CMSA OUARANA'
O IO Ot JANIKQ

TERNOS USADOS
Calças, camisas, sapatos

IM-SE. PAGA-SE
QUALQUER OU'

Tel.: 22*4435
COMPRAM-SE. PAGA-SE MAIS

QUX QUALQUER OUTRO

18421

às 21 horas, no
MARACANÁZINHO

.,/ í Vá ver {...

Noite
esplendor

II' Uma festa inesquecível.
¦ Apresentação das

H; fantasias premiadas no
§$| Carnaval de 1964.

" ¦ Desfile da Escola de
. Samba Acadêmicos do

Salgueiro.

'•.v'.v'-vv'*V-.'.-*'.-'.*

l ,
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HOJE
BRUNI
SAI IMS PL NA Z^mm

IÜHImm
VOCÊ JÁ LEU?

"À Bíblia mo é Sagrada"
À VENDA NAS LIVRARIAS 29202

• INIOIAÇAO ._ 
Wà*\typho uR[M|A:yDrjf*ij

INfECCÓM **l>w| W
INTEMINAEV IciCIPJjONI fnrji'
t URIHABIAN ,'

IVlTAM If UVAKDO

UR0F0RMINA
«soiiiuririiittKftir-

TAPETE
CORTINAS

NACIONAIS E ESTRANGEIRAS
LAVA — TINGE — CONSERTA

Bua Pedro Américo, 205
OFICINA FAMILIAR

FONEi 25 6478 — ADÃO PINHEIRO
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CONTUSÃO DE MANUEL ALTERA O FLUMINENSE
MASS1NHA FICOU NO
VASCO: 16 MILHÕES

Por insistência do próprio jogador, o Cruzeiro
concordou cm ceder o posse do seu latcral-csqucrdo
Massinhr, ao Vasco da Gama, que pagará pela trans-
farineis, 16 milhões dc cruzeiros, sendo seis milhões
à vista e o restante em prestações, devendo, ainda,
realizar uma partida cm Belo Horizonte, com ren-
da integral para o Cruzeiro, que não aceitou o.s pas-ses dos jogadores Juraci o Durvalino, oferecidos peloclube yascaino como parte dn transação. Massinha
gnnhará 200 mil cruzeiros entre luvas c ordenado.

Com relação ao jogador
Zózimo, o presidente do Vas-
co manifestou desinteresse
em adquirir o seu posse ao
Bangu, por considerá-lo com
idade avançada c por ter o
preço muito alto. Já com
respeito a Bianchini o Ma-
teus, o Vasco está mesmo in-
teressado, c na segunda-feira
haverá um encontro do sr.
Castor dc Andrade, com o
presidente do grêmio dc São
Januário, que está disposto
a ficar com os jogadores, des-
de que o preço dc ambos não
seja extorsivo.

LORICO

Durante o treino dc con-
Junto, ontem, cm São Ja-
•luário, que terminou com a
vitória dos titulares por 3x0,
fols de Célio (2) c Ramos, o
jogador Lorico contundlu-se
num choque com o ponteiro
Da Silva, provocando a pan-
i -do, um hematona no olho
isquerdo, o que o obrigou a
te retirar do treino para
tratamento. Contudo, a pre-
t.nça de Lorico na partida
ie domingo, contra o Santos,
istá assegurada.

O goleiro Marcelo não
participou do treino, pois

ainda sente a contusão da
perno, sofrida na partida
contra o Flamengo. Em seu
lugar formou Ita, que atuou
bem c que poderá substituir
o titular, caso este não se
recupere.

A novidade do conjunto de
ontem, comandado pelo tec-
nico Duque, foi a presença
do jogador Zèzinho, treinan-
do no ponta direita, em lu-
gar dc Milton. O cx-joga-
dor da Portuguesa reeditou

a sua atuação do primeiro
treino, e segundo Duque, dc-
verá ser lançado naquela
posição, contra o Santos.

O embarque da delegação
do Vasco, para São Paulo,
será amanhã, por via aére„,
c o regresso, logo após a
partida, ainda dc avião.

NONô

Cogitou-se, ontem, que
aíém do interesse sóbre o
latcral-dircito Jair Marinho,
o Vasco, também, poderia
contratar o jogador Nono,
cujo assunto poderá ser lem-
brado durante a conversa que
o presidente do Vasco terá
com Wilson Xavier, para
tratar sobre Jair Marinho.

Bom mesmo

OLARIA BRASIL NA
JOGA A 5 FRENTE EM

NA BAHIA
SALVADOR (SP) — Após

sua participação no quadran-
guiar paraense, o Olaria, do
Rio de Janeiro, rumará pa-
ra a Capital baiana, onde já
tem acertado um encontro
amistoso contra o Galicia, no
dia 5 de abril, na Fonte Nova.

O Estádio da Fonte Nova
será reaberto domingo, para
o Torneio Inicio de Profis-
sionais, temporada dc 1964,
sendo fechado em seguida c
tó voltando a ser reaberto,
justamente para o prélio in-
terestadual do dia 5, entre
galicianos e olarienses.

IATISMO
Montevidéu (FP-CM) —

O iatista brasileiro Nelson
Pereira Piccolo, timoneiro do
barco "Simbad", venceu a
quarta c quinta regatas do
Campeonato do Atlântico Sul,
para a classe "Snipc". Com
éste resultado, Nelson tem
grandes possibilidades dc
conquistar o título, embora
contando com a rivalidade
de Axel Schmidt. outro rc-
presentante do Brasil, que
está em segundo lugar na
classificação geral.

Achilles Chirol

À margem do campo
A próxima etapa da interferência do governo fe-

deral na questão do passe vai ser a fixação dos limites
de preço„de venda. Os estudos deverão prolongar-se
até o fim do^ano, porque o CND compreendeu que não
pode legislar empiricamente sobre a matéria, ignoran-
do a opinião dos clubes c dos jogadores, E o traba-
lho de colher sugestões consumirá vários meses.

A tendência inicial, que se atribui ao sr. Valecl
Perry, vice-presidente do CND, era fixar o valor do
passe com base no salário anual dos jogadores, multi-
plicada por um determinado número de vezes. Na se-
mana passada, entretanto, as condições do sr. Perry
balançaram quando o conselheiro Abílio de Almeida
chamou sua atenção para o noticiário do Rio — eles
estavam em São Paulo — que anunciava a promessa
de um prêmio de 500 mil cruzeiros a cada jogador do
Vasco, se êsse vencesse o Flamengo. É bem provável
que na equação para efeito de cálculo passem a entrar
os prêmios de vitória, e não apenas os salários, em
muitos casos bem menores do que as vantagens extras.

Receio que a regulamentação do passe — neces-
sária, repito, para atenuar os efeitos das relações júri-
dicas peculiares entre clubes e jogadores, que encerram
aberrações mas não podem ser tratadas na perna em
virtude da implicação internacional do futebol — aca-
be fugindo à sua finalidade, que é a proteção ao atle-
ta. Se, no mercado interno, os preços forem bastante
limitados, haverá incentivo às negociações com o ex-
terior, enfraquecendo o nosso futebol; ou então, pela
provável resistência dos jogadores a sair do Pais, um
conflito maior com os clubes. E se derem acs cálculos
uma grande elasticidade, que diabo de proteção será
essa? É preciso encontrar a média que preserve a es-
tabilidade dos clubes e do futebol, ao mesmo tempo em
que assegure melhores condições humanas e sociais
aos craques.

Tal solução não nascerá de uma ou duas cabeças,
nem de pressões. Lembrem-se os responsáveis de que
a chamada libertação dos profissionais de nada adian-
tara se, em conseqüência, os clubes desistirem do fu-
tebol.

Estou com os jogadores que não querem ser me-
ros instrumentos nos contratos. Mas os clubes não de-
vem ser colocados na posição sumária de espoliadores,
conclurêo que só indicaria uma providência: liquidar
logo o regime profissionalista e enveredar pelos falsos
princípios do amadorismo que no Bloco Socialista é
adotado. Aí deixaria de existir contrato, passe, "bicho"
— e também futebol bicampeão do mundo, estou certo.

Aznr da estréia
As referências sobre Piplco não dizem muita coi-

sa. Jogava no Manufatura, c moço, branco e esteve'
convocado cara a seleção de amadores- que disputará
as eliminatórias dos Jogos Olímpicos. O futebol de
Pipico é descrito como de hábito para os estreantes:
bom chute, determinação e rapidez, apesar do físico
bem proporcionado. Êsse ponta-de-lança substitui Ma-
noel, que o Fluminense diz valer trinta mil dólares,
embora nenhum tricolor o queira no time.

Nác- se deve esperar que Pipico, de salda^ilumine
o futebol,, de Ubiraci, Morais é Escurinho. Podemos
sim é desejar que, jogue bem ou mal. êie fique no
time, interrompendo o mexc-mexe no ataque do Flu-
minensc que a nada conduzirá enquanto um grande
jogador não fôr contratado.

Para o jogo de amanhã, aliás, ainda que a estréia
fôssé Pele e não Pipico, a situarão do Fluminense não
seria invejável. O Corintians já perdeu ciuas vezes no
Torneio Rio-São Paulo e não costuma perder a tercei-
ra consecutiva, que 

"é prenuncio de demissões, crises
e revoltas. Irá contra o Fluminense disposto a tudo.

Já viram a torcida do Corintians em ação? Multi-
pliquem a do Flamengo por dois e notem o resultado.
Azar do Fluminense. E muito mais do Pipico.
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Manuel não jogará contra o Corintians umnnhíi,
no Pacaembu, pois cm meio ao treino de conjunto
realizado ontem pela manhã, cm Al vam Chaves, éle
sofreu uma forte contusão no joelho esquerdo, ten-
do por esse motivo, ficado internado na enfermaria
ilo clube, com golo na região atingida. Quanto à
gravidade, ou nfio, da contusão — impressão geral
era a dc que a jogador sofrerá ruptura dos lignmrn-
tos — o médico Dourado Lopes declarou não poder
emitir parecer na ocasião devendo fazé-lo hoje.

Wilson Pipico será o substituto dc Manuel, de-
cisão tomada por Ficitas Solich, que o colocou no
time principal tão logo o ponta dc lança titular foi
retirado do gramado. A presença dc Beto no opron»
to, tida como certa, não se registrou, pois o seu es*
tado atlético ainda é insatisfatório.

Flu melhor
O Fluminense "aprontou" na ra tornaram bem mais fácil a

manhã dc ontem c a nota de-
•.agradável foi a *.ntusào dc

Manuel que, segundo as previ-
sões, ficará afastado dos excr-
ciclos durante longo tempo.

Ficitas Solich solucionou o
problema, lançando Pipico
como ponta-de-lança. £stc, nos
primeiros instantes, revelou Ini-
biçâo, compreensível devido à
sua pouca experiência, mas,
logo depois, jogou tranqtlila-
mente, inclusive dando maior
movimentação ao ataque, pois
sempre jogou dc primeira, ao
contrário dc Manuel, que pren-
dc a bola em demasia.

Aliás, as jogadas dc primei-

ronduln dc Ubiraci, dai ter éle
aparecido como uma dns figa-
ras dc maior destaque do trat*
no, tendo marcado dois «oli,
bastante aplaudidos,

O treino, que teve a dura*
ção dc sessenta minuto., ter
minou com a vitória dos tity-
lares por 3x2. Marcaram para
os vencedores: Ubiraci 121 a
Morais, enquanto os tentos doi
vencidos foram conquistado*
por Wilson Pipico c Ncném. O
time titular está assim escala-
do: Márcio; Carlos Alberto,
Procópio, Altair c Nono; OI*
dar c Joaquinzinho; Ubiraci,
Wilson Pipico, Morais c Escuri-
nho.

&?iwf?m

Para Zoulo Rabelo, Jairzinho c peça fundamental no ataque do Botafogo c por
interesse as suas jogadas, até mesmo o batc-bola com Gerson, Ellon

isto. acompanha, com
c Bira

A concentração dos jogado
res do Fluminense foi inicia-
da, ontem, ás 22h. Hoje, pela
manhã, haverá revisão medica,
e o embarque para São Paulo
será às 23h. A delegação, que

Embarque
viajará dc trem, terá como riic-
fc o vice-presidente Carlos Nas.
cimento. O diretor de futebol,
Wilson Xavier, também inte-
grará a comitiva c o retorno
ocorrerá na noite dc sábado
mesmo, por via férrea.

CORINTIANS ALTERA
SISTEMA CONTRA FLU

SAO PAULO, (Sucursal) — O técnico Paulo
Amaral, do Corintians, declarou que será forçado a
mudar o sistema de jogo dc seu time para o 4-3-3
na partida de amanhã, contra o Fluminense, pois
não tem, no momento, nenhum substituto para o
ponteiro Lima — contundido —, que terá cm seu
lugar Fereirinlia. Êstc, jogara na mesma linha dc
Bazzant c Edson, que .formam o duo de meio-
campo.

O lateral esquerdo Oreco tem seu reapareci-
monto garantido, pois Ari não se recuperou. O Co-
ríntians entrará em campo com: Mauro; Ari Ercí-
lio, Eduardo, Toni ou Cláudio c Oreco; Edson c Baz-
zani; Davi, Silva, Flavio c Ferreirinha.

JAIR CONFIRMOU MAS
GARRINCHA NAO JOGA
Com três gols dc Jairzinho — um

invalidado por impedimento — c um
dc Gerson, a equipe titular do Botafogo
derrotou, por 3 a 0, o time reserva, no
último treino de conjunto realizado com
vista à partida dc domingo contra a
Portuguesa dc Desportos, no Maracanã,
pelo Torneio Rio-São Paulo.

O ponta-de-lança constituiu-se no
APLAUSOS

ponto central das atenções, ontem à
tarde, cm General Sevcriano, não só
pela sua excelente atuação como também
por não ter contido a contusão no co-
tovelo e apresentar-se apto, portanto,
para jogar domingo. Embora não tenha
sido examinado pelo médico Lidio To-
ledo, Garrincha não participou do treino
c sua presença, domingo, dependerá do
exame final, amanhã pela manhã.

S. PAULO
O São Paulo tem apenas

uma dúvida na formação de
sua equipe pnra o jogo con-
tra o Bangu, no Maracanã,
amanhã á noite: Bené ainda
não se recuperou da contusão
c, caso não possa atuar, Pa-
gão será deslocado para n sua
posição, enquanto Norival se-
rá um dos pontas dc lança,

A ausência de Bellni c Ju-
randir também está confirma-
da e a constituição da equipe
será a seguinte: Suli; Deleu,
De Sordi, Dias e Ilzo; Riberto
e Bené ou Pagao; Faustino,
Pagão ou Norival, Del Vecchio
e Bazzaninho.

PORTUGUESA
Parn a partida de domingo,

no Maracanã, contra o Bota-
fogo, a Portuguesa ainda não
tem escalação delineada, em
virtude da contusão sofrida
pelo zagueiro Vilela no último
treino. O problema agravou-se
com a contusão de Wilson, que
também ocupava a posição c
tem incerta a sua presença.
Há possibilidades do técnico
lançar um aspirante, caso o

TIM NÃO
RENOVOU

COM BANGU
Os entendimentos manti-

dos entre os dirieenfrs ban-
guenses e o técnico Tim, vi-
sando a reforma de seu con-
trato, não chegaram a ne-
nhuma solução concreta, em-
bora o treinador esteia à
frente da equioe no íôgn de
amanhã, com o São Paulo, e
na segunda-feira haja-novo
encontro para que scia re-
solvido o assunto. De acôr-
do com o combinado ante-
riormente. o técnico firma-
ria vm contrato de nove me-
sés, até o final do mandato
da atual diretoria, em bnses
condizentes com o trabalho
por êle efetuado durante o
campeonato do ano cassado.

NOMES

Apesar do mistério feito"
pelos dirigentes alvi-rubros
em, torno do as.ntnto, pode-
mos afirmar que a nerma-
nênc!a ô? Tim no Bangu é
problemática, nois o técnico
pediu alto. talvez ou pnuco
além do que o clube noderiii
lho oferece". Devemos acon-
tuar que Tim possui exne-
lentes propostas do exterior— Buenos Aires; e Madri —
enauanto o Bangu, na even-
tualidade de não poder con-
tar com seus {•er.viços, já
pensou nos nome? dé' Jorge
Vieira, Gentil Cardoso ou no
preparador físico Ialdo Bar-
balho.

Departamento Médico não con-
siga colocar cm forma ao me-
nos um déss°s jogadores. Nas
demais posições não haverá
alteração c a equipe será a
seguinte: Fdlix; Caca, Ditão,
Vilela ou Wilson e Henrique
1; Pampoüni o Nair; Neival-
do, Dida, Henrique e Ivair. A
Portuguesa ficará concentra,
da no Maracanã até o dia 5,
quando enfrentará o Flamengo.

SANTOS

O Santos, que domingo en-
frenta o Vasco no Pacaembu,
Jogará sem Pele, que deverá
ser substituído por Gonçalo.
Rossi também não se encon-
tra bem fisicamente, mas de-
verá jogar, sendo que Geral-
dino, embora continue afasta-
do, reapareceu nos indivi-
duáis.

A provável escalação do San.
tos será: Gilmar; Ismael, Ola-
vo, Joel e Lima; Rossi e Men-
gálvio; Peixinho, Toninho,
Gonçalo e Pepe. Coutinho, de-
vido ao excesso de peso, de-
verá entrar no segundo tempo.

O treino de ontem, sob a
orientação de Zoulo Rabelo,
teve a duração de 50 minu-
tos, divididos em dois tem-
pos de 25, c foi assistido por
grande número de pessoas.

M. ESTER
PERDE NA
A. DO SUL

Washington (FP) — A
britânica Ann Haydon Jones

venceu por 6/4, 6/1 a brasi-

leira Maria Ester Bueno, .em

semifinal disputada hoje, cor-

respondente ao torneio indi-

vidual feminino dos campeo-

natos internacionais de tênis

da África do Sul. ,
Na outra semifinal, Datie-

ne Hard, dos Estados Unidos,

venceu Annette Van Zyl, da

Aírica do Sul, por 6/3 e fi/4.

Gérson c Jairzinho estavam
contundidos, íoram os res-
ponsávels por tanta gente e,
na verdade, corresponderam
à expectativa, fazendo ju;i a«s
aplausos recebidos. Paulisti-
nha, substituindo Nilton
Santos, foi outra grande fi-
gura do treino, formando,
com os outros zagueiros,
uma linha perfeita de deferi-
sores.

O TREINO

As tramas, bem arqultc-
tadas, de Arlindo, Jairzinho,
Bira e Gérson, na primeira
parte do treino, e o segundo
gol de Jairzinho, na raça,
depois de "brigar" com Jail-
ton c Zé Maria, na etapa fi-
nal, foram os lances de des-
taques do exercício. No se-
gundo tempo, no entanto, a
equipe titular caiu de pro-
aução.

De qualquer maneira, o
treino agradou pela movi-
mentação e pela vontade de
todos em acertar, principal-
mente o novato Bira que,
substituindo Garrincha, fi-
cou um pouco perdido na
porita, mas mesmo assim,
procurou não desperdiçar as

bolas que
çadas.

lhe eram enderc-

GARRINCHA AUSENTE

Como não pode jogar do-
mingo, porque está cumprln-
do a suspensão dc 15 dias,
imposta pelo STJD, Nilton
Santos solicitou e obteve dis-
pensa do treino de ontem e
somente deverá voltar à
equipe na partida contra o
Corintians, sábado, dia 4 de
rbríl próximo.

Como Nilton Santos, tam-
bém Garrincha esteve ausen*
te do treino de ontem. Foi
submetido a tratamento de
forno e fisioterapia e sua
presença, domingo, depende-
rá do exame que será efe*
tuado pelo médico Lídio To-
ledo, amanhã pela manhã,
quando os jogadores irão a
General Sevcriano, de onde
partirão para a concentração.

ASSINOU

Finalmente, ontem, o jo-
gador China, que veio do
Náutico, de Recife, assinou
contrato com o Botafogo. O
atacante, que já estava na
posse de seu passe, íoi ope-
rado em novembro, extrain-
do os meniscos, e apenas tem
feito individuais leves com
Adalberto. China receberá
t5 milhões de luvas e sa-
:'irio de 100 mil cruzeiros.

JUÍZES
PARA A

RODADA
Para os jogos do Torneio

Rio-São Paulo dc amanhã e
domingo já se encontram cs-
calados os juizes, que serão
os seguintes: Amanhã, no
Pacaembu, Fluminense c Co*
rtntians — Wilson Lopes de
Souza; amanhã, no Maraca*
nã, Bangu x São Paulo —
Armando Marques; domingo,
no Pacaembu, Santos x Vas-
co — Airton Vieira de Mo*
rais c domingo, no Maracl*
nã, Botafogo x Portuguesa
— Albino Zanfcrrari.

PRÓXIMOS
JOGOS DO

RIO-SP
Os jogos da próxima se*

mana do Torneio Ric-São
Paulo são os seguintes: Dia
1.°, quarta-feira — Flumi*
nense x Bangu, no Maraca-
nã e com televisão e São
Paulo e Corintians, no Pa-
caembu; dia 4, sábado, Bo-
tafogo e Corintians, no Ma*
racanã e Palmeiras e Vasco
no Pacaembu. Finalmente
no domingo, dia 5 de abril,
teremos Flamengo c Portu*
guêsa de Desportos no Ma*
racanã e Santos x Bangu no
Pacaembu. Além de Flumi*
nense e Bangu ficou decidi*
do que Vasco e São Paulo se-
rá também televisado.

Vale a aposta
MATEUS É
BO BANGU

PROBLEMA
CONTRA SP
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Apenas o ponteiro Mateus constitui dúvida para
a formação da equipe do Bangu, no jogo de ama-
nhã, à noite, contra o São Paulo, devendo se sub-
meter a uma prova de campo hoje à tarde, na con-
<:entração da Vila Hípica, uma'vez que no treino de
ontem, se ressentiu de uma antiga fratura no pé di-
veito. Para o seu lugar, está de sobreaviso o aspi-
'•ante Corrêa, enquanto na posição de quarto-zs-
;ueiro jogará Luiz Alberto, pois o gaúcho Valmir,

•;mprestado pelo Corintians, não ostenta condições
isicas satisfatórias para atuar 90 minutos, conforme
icou demonstrado no conjunto de ontem, quando
parentou cansaço após os primeiros trinta minutos.

quarta-feira 
".próxima, 

cóiitrã o Fluminense
ceberá o ordenado em dobro; se perder, nada ganhará

¦ranrberrTna
Caso isto aconteça, o jogador re-

Desta íorma, para a parti-
dà com o São Paulo, o Ban-
;,u entrará em campo com a
seguinte equipe: Aldo; Hél-
cio, Darci Faria, Luiz Alber-
lo e Nilton Santos; Ocimar e
Cido; Mateus ou Corrêa, Bi-
anchini, Parada e Vermelho.

ENCONTRO
Após 80 minutos de treino,

os titulares venceram os re-
servas por 5 a 3, gols mar-
cados por Bianchini, 2, Ver-
melho, 2 — com uma grande
atuação — e Paulo Borges,
que apesar de requisitado
pela CBD, se exercitou ai-
guns minutos entre os efeti*
vos, o mesmo cc-orrendò com
¦Flüélís.

Em declarações ao COR-
REIO DA MANHA, o vice-
presidente Castor de Andra-
de afirmou que, realmente 9

presidente do Vasco íêz-lhe
um convite para almoçar na
segunda-feira, por êle aceito,
embora sem saber ao certo
o objetivo do encontro. En*
tretanto, caso o dirigente
vascaíno peça as condições
para a contratação de Bian*
chini e Mateus, será difícil
as duas partes chegarem a
um acordo, uma vez que o
Bangu não pretende se des*
fazer de nenhum jog-dor
durante o Rio-São Paulo, a
não ser que a proposta seja
altamente compensadora. O
vice bangüense declarou air."
da, que apenas a cessão de
Zózimo, por um preço que
gire em torno dos 30 milhões
de cruzeiros, poderá se con-
cretizan em virtude de sa
tratar dc um elemento p«f
íeitamento dispensável.
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Correio Agrícola
PROSCRITO O REGIME DE FOME

3.* CADERNO CORREIO DA MANHA — Sexta-Feira, 27 «le Março de 19S4 Jí.» SC

A produção de leite vem aumentando
no Pais, em ritmo pouco superior a 1% ao
ano, e já se aproxima dos 5,5 biiliões dc
litros. Mas êsse aumento se deve ao cres-
cimento numérico dos rebanhos c â cx-
pansão da pecuária leiteira para novas
áreas, permanecendo muito baixa a produ-
tividade, que é da ordem de apenas 3 li-
tros por vaca. Islo significa, cm termos de
área. 200 litros anuais por hectare, ou sej.i
a reduzida produção de meio litro de leite

por dia, obtida pela exploração de um he<--
tare.

Tal fato se deve, basicamente, à ali-
mentação escassa e defeituosa dos rebanhos.
O ''regime de fome" limita a realização pie-
na dc sua potencialidade produtiva. Agra-
va-se ainda a situação nos períodos de es-
tiagem, quando os pastos secam. A capaci-
dade de pastejo se reduz, então, de 0.6 ca-
beca por hectare, nas águas, para 0,4 na
seca. A esta é que, na prática, condiciona

a capacidade de suporte o ano todo. Limi-

ta-se, então, pelo mínimo a oferta de leite

para o consumo.

MAIS FORRAGEM

Acabar com o regime de
fome dos rebanhos é o objo-
tivo principal do Plano dc
Melhoramento da Alimenta-
ção c do Maneio cio Gado
Leiteiro (PLAMAM), ori
em fase inicial de execução
pelo Ministério da Agricul-
tura. Visa o aumento da
produção e da produtivicla-
de, a curto e a médio pra-

zos, através do melhoramen-
to das pastagens, difusão de
capinciras nas fazendas c in-
trodução de sistemas sim-
pies de conservar forragetss
para as épocas de escassez

(silo trincheira) . Em com-
plemenlo, promove a gene-
ralização de algumas práti-
cas racionais de manejo do
gado, todas de iãcil adoção.

Com 10 escritórios insta-
lados junto a cooperativas
de produtores de leite, o
PLAMAM já preparou 1C0

hectares de capineiras ma-
trizes em fazendas oficiais —
a meia final é de 400 hecta-
res — com o que começou
a distribuir aos criadores
toneladas de mudas e se-
mentes dc plantas forragei-
ras. Além disso, prepara-se
para instalar 9.650 hectares
de capineiras em fazendas
particulares, até 1965.

INVESTIMENTO

Está previsto um investi-
mento global da crdem dc
Cr$ 13 bilhões, dos quais
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Todos ajudam a encher • sil* trincheira, distri-
buindo e pisoteando a íorragem a ensaiar

15^1 em despesas de custeio
do plano (inclusive traba-
lhos básicos cm fazendas ofi-
ciais) c 35% dcstinndGs a
financiamentos âs coopera-
tivas de produtores de leite.
c. individualmente, aos pró-
prios criadores.

Um convõnio assinado en-
tre o Ministério da Agricul-
tura c o Banco do Brasil
veio garantir os financia-
mento*-:. cnqu-tnlo o Funda
Federal Agropecuário forne-
ce os recursos necessários ao
custeio do plano.

META FINAL

deverá gerar, nas bacias Tcl-
letras que abastecem as ei-
dades do Rio dc Janeiro. Sãs
Paulo. Niterói. Belo Hori-
7ontc c Vitória, uma proãu-
cão adicional dc 88 miihü.•.»
de litros dc leiic can-espoi-
dendo a uma renda sup*r-
mentar da ordem de CrS 5 :
bilhões, aos preços pa£3S
atualmente nos produtore .

A produtividade mé'"»~
nessas bacias leiteiras será
elevada dc 200 para 3i0
litros anuais por hccUrr.
com evidente baixa do cui-f

Ganiaeiras « outras culturas forrageiras garantem o suprimento dc ftjcragem
:__,_. ficada c suculenta, m períodos do astiaseaa

A realização di»:e Plano de produção do leite.

Será industrializado *
excedente de banana
Foram concluídos pelo Instituto Agronômico de

Campinas os estudos para a instalação de três fãbrl-

. cas dc banana cm pó. sediadas nos municípios psr-
listr.s dc Juquiã. Caraguatatuba c Bcrtioga, visanão

o aproveitamento industrial dos excedentes da pro-
durão, especialmente daqueles frutos que. emb :a

dc boa qualidade, não preenchem os necessários rc-
quisitos para exportação.

Segundo o projeto elabo-
rado pela DivL-ão dc Tecno-
logia de Alimentos do Insli-
tuto Agronômico de Cam-
pinas, duas serão as linhas
de produção: banana cm pó,
pura, com processamento da
fruta madura, que se desti-
nará especialmente ã expor-
tação; e alimento para cri-
ancas, que resultará da mis-
tura do |x» com leite c ou-
tros produtos, declinado ao
mercado interno.

A fábrica dc JVqulá. em
fase mais adiantada de cs-
tudo?, absorverá anualmcnt*
um milhão dc cachos dc
bananas, produzindo diária-
mente 1,5 a 2 toneladas dc
pá. O custo estimado de sua
instalação c avalisdo cm 200
Bulhões de cruzeiros.

Há 61 mil
búfalos

As últimas estimati;as do
Serviço dc Estatística da Pro-
dução «31 de dezembro de
19521 informam que existem no
Pois RI mil búfalos. tíos quais
4C mil se concentram no Pará.
Os demais Estados criadores
são a Bahia. Minas Gerais. São
Paulo. Paraná. Rio Grande do
Sul e Mato Grosso, além do
Território do Amapá.

O valor do rebanho de bd-
falas foi estimado em pouco
mais ds Ci» 1.7 faflbao.
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Fosro e erosão
&

Ilonorato dc Freitas

Todos quantos se «tfcHrnm
ao estudo da exploração da
terra co Brasil sabem muito
bem que a queima e a erosão
formam um binômio devasta-
dor que urge extinguir de uma
Tez por todas.

Oa queima das üre_> de pas-
tagcns ou dc matas — para
fundação de culturas novas —
temos o exemplo recente dos
jactemos do Paraná, cujos pre-
juízos sobem a biliões de cru-
zeiros, suprimidos fia nossa
economia, enquanto que da
erosão os maiores prejuízos
ocorrem também naquele Es-
tado, segundo no:i_irio dos
jornais.São. portanto, dois flagelos
que ameaçam a nossa produção
agrícola, com reflexos danosos
no abastecimento do Pais, e
para os quais não possui o go-
tento federal o necessário apa-
rclharr.cn! o de combate racio-
nal das causas dos mesmos.

tste comentário vem a lume.
çuando acabo de ter a publica-

Correio
da Manhã

"_<*. Telcspr. -—greomanl—*
REDAÇÃO. AD—IXISIHACAO.

OFICINAS E CIRCULAÇÃO:
Av. Comes Freire. -171 — Te-
let—e: 52-2EO» (rede internai

DEFT. DE PUBLICIDADE:
(Balcão. Assinaturas, etc.)
Atcncia Central. Avenida Rio
Branco 119. cm- AT. Almfran-
te Barroso, tel. 52-CI5C UMt
internai.
Atèncta Copacabana (Zona
Sul>: At. J». S. de Copacaba-
na. Sfo-A. TeL 17-t«_
Acéncia Tijuca (Zona Noite):
Roa. Conde «le Bonfim. 40*. te*
lefone xt-aass.
Asèncu Méier: Roa Ladeio
Lago. 571.

SUCURSAL. SAO PAULO:
At. Rio Branco, esq. Guamúes.
Tels. 33-3070 e 33-01.

SUCURSAL. B. HORIZONTE:
Rua Rio de Janeiro. «65 (ivj
Praça Sete). TeL 4-OtTS.

SUCURSAL. BRÁS—LA — DF:
Quadra 11. caia —. TeL 2-XZ*.

SUCUKSAI* RECIFE:
B_ Gerv_io Pires. _3, Lo-
)a 2-

SUCURSAL NITERÓI:
At. Amaral Peixoto. 3M. 4 8- Conj. 4_
Foces: Assinaturas e anúncio-.
=-3431: rc_c_. a-sor ct_—.

ção "Fundagro Informativo**,
órgão de divulgação do Fundo
de Desenvolvimento Agro-In-
dustrial do Estado da Bahia,
número 6, relativo ao mês de
dezembro do ano passado.

Tratando de problemas ro
rais. insere no referido nume-
to um artigo sob o titulo "Ain-
da Sobre su Terras ã Margem
das Estradas", contendo co-
mentãrios em torno do tão fa-
lado Decreto de desapropria-
ção das terras que marginam
as estradas de ferro c de roda-
gem federais, que, segundo o
comentarista, se destinaria ao
fomento da produção, quandotudo indica que os autores des-
sa idéia desejam solucionar o
problema do acesso ã terra.
com tendências a uma refor-
ma agrária.

Em certa altura diz o co-
mentarista: "Mas se a inten-
ção do poder central fõr a de
dar maior progresso ã agri-
cultura, principalmente nessas
laixas âs margens das estra-
das de rodagem e de ferro, êle
poderia lograr êxito efetivo
dando um exemplo objetivei.
de grande repercussão na eco-
comia dessas terras e com
reais vantagens para a produ-
ção bruta pelo menos, já que
a outra, por área, depende de
outra orientação."

Menciona, então, que as can-*
sas da devastação de campos e
florestas no Brasil Central de-
correm do descasa dos podêres
públicos que permitem a quei-ma da vegetação dos acos-
lamento*, das estradas e dai os
inconvenientes apontados. •

Em verdade, planejar uma
reforma agrária, com base nas
pressões de ordem político-ideológicas, nio será buscar
uma solução para o problemarural brasileira, porque, antes
disso, teríamos que preparar o
homem paia o empreendi-
mento.

Por outro lado. não sendo
possível esperar que esse pre-
paro se conrliM. teremos quesair para uma solução mais
rápida e exeqüível, a qual po-deria ser encontrada na refor-
mulação do Ministério da Agri-
cultura e seu aparelhamento.
para. cumprir a missão que lhe
cabe como gestor da produçãoagrícola brasileira.

Não conhecemos nenhum dr-
gão especifico daquele Ministé-
rio anda ae concentrem os es-todos e ile anda emane— as
medidas visando ao combate

do fogo e da erosão, assim ca-
mo as medidas adotadas paracombate do desflorestamento
não têm sido eficazes, como
era de esperar, tendo cm vista
a importância do problema,
por absoluta falta de recursos.

Ora, se continuamos semaparelhamento para enfrentar
dois dos inúmeros problemas
que atrasam a nossa produçãorural, como admitir que a de-^apropriação pura e simplesde áreas, ao lado das estradas
de ferro e de rodagem, venha
a solucionar a questão?Sempre entendemos que ao
planejar um açude, uma rodo-via ou ferrovia ou uma obrade saneamento, o governo de-veria declarar as áreas a se-rem beneficiadas por tais em-

preendimeums Ue uiuiUade pú-blica, para evitar que a reali-
zação delas e o investimento
servissem para a valorização
de terras de terceiros.

Nunca se fêz isso e é preci-so fazer agora, mas dai nãose conclua que a medida vátransformar — como por en-canto — o panorama rural bra-
sileiro, pois continuarão os ex-
ploradores e não desaparecerão
os que, não estando prepara-dos para a missão de possuirterras, preferem trabalhar noeito para os patrões...

Cuidemos do fogo e da ero-são, concomitantemente, comas medidas preliminares à umareforma agrária pacifica e exe-
quível, eis a questão.

GAROA PAULISTA
'PRODUÇÃO 

DE SEMENTES
DE ALGODÃO .

A Secretaria da Agricultura
e a Comissão do Vale do São
Francisco firmaram convênio
para hibridação e multiplica-
cão de sementes de algodão
no núcleo colonial de Pctro-
.'india (Pernambuco) e em ou-
trás regiões do baixo e médio
São Francisco. Com esse ajus-
te, visa-se à produção de se-
mentes de variedades resis-
tentes à "murcha*.-

Para a execução dos traba-
lhos, o Instituto Agronômico
de Campinas fornecerá se-
mentes, adubos e inseticidas,
ficando também a seu cargo a
supervisão geral dos serviços.
Por seu turno, aquela comis-
são fornecerá tratores, ani-
mais e implementos necessi-
rios ao preparo da terra e a
LEILÃO DE REPRODUTORES

EM COLINA
Cumprindo o Calendário

de Certames e Reuniões de 1964,
o Departamento da Produção
Animal, fará realizar amanhã,
na Coudelaria Paulista em Co-
Una, a 9* Reunião de Pecuaris-
tas da Região, com inicio mar-
cado para as 9 horas.

Na ocasião, será relatado o
andamento das diversas expe-
riências levadas a efeito na
Coudelaria Paulista. E, após" o
churrasco que será oferecido

aos presentes, haverá leilão de
9 potros, 11 potrancas, 2 ju-mentos e 4 garrotes da raça
Flamenga.

NOVA DIRETORIA DA SOCIE-
DADE PAULISTA DE

AGRONOMIA

Eleita em 7 de fevereiro úl-
timo, tomará posse hoje (dia
•), is 20h30m, na sede da So-
ciedade Paulista de Agrono-
mia a sua nova diretoria, com-
posta dos seguintes nomes:
presidente — José Calil; vice-
presidentes — Carlos Alves
Seixas, Osiris Tolaine, Antonio
D. Piteri e Sérgio Vergueiro:
secretários — Plínio Parreira
e Ismar F. Pereira; tesourei-
ros — Jorge Abrahão e Geral-
do Leme da Rocha; Conselho
Fiscal: Antonio José Teixeira
Mendes. Carlos Lorena e Al-
berto Alves Santiago; suplen-
tes — Ferdinando Falanghe,
Regina E. T. de Mello e Fran-
risco Ferraz de Toledo; Conse-
lho de Etiia: Guaraci Ribeiro
Monteiro. Fernando Penteado
Cardoso, Luiz Paulin Netto,
Marcos Polacow, Oswaldo Gian-
notti, Pedro Luiz Cianciulli,
PompOio A. Cavalieri e Rena-
to Catani; suplentes — Jacob
Tosello. Adolfo Cusnir, João
Rodrigues Pedro, Kciro Shimo-
moto, Manoel Becker, Oswaldo
Ilertinado, Yone G. P. de Cas-
tro e Waldlr Martins Ferreira.

Antibiótico
contra
doenças das
plantas

Como combater as bactérias
das plantas? Os técnicas já
experimentaram centenas de
produtos, muitos dos quais ma-
tavam as bactérias, porem, ao
mesmo tempo, exerciam in-
flüência negativa nas plantas.
Outros produtos conservavam
mal suas principais proprie-
dades bflsicas ou, então, eram
muito dispendiosos. Um anti-
biótico veio resolver o proble-
ma, sendo usado com Oxito em
certas doenças bacterinnas do
algodão e do feijão.

O novo preparado agrícola,
a fitobacteviomicina, é resul-
tado do trabalho conjunto de
cientistas do Instituto de An-
tibióticos c do Instituto de Mi-
crobiologia Agrícola, podendo
ser chamada de irmã da es-
treptomicina, um dos mais an-
tigos antibióticos. Graças â
sua solubilidade na água, o
antibiótico penetra com faci-
lidade nas células das bacté-
rias da planta, matando-as.

As primeiras experiôncias
foram realizadas com a apli-
ca<:ão do liquido não destila-
do. Entretanto, é conveniente
aplicar a titobacteriomicina no
laboratório, mas torna-se difi-
cil o dispendioso conservá-la
e transportá-la a grandes dis-
tâncias. O antibiótico dissol-
vido perde com rapidez suas
propriedades, o que levou os
cientistas s. trabalharem mui-
to na obtena;ão da fitobacte-
riomicina em pó. O prepara-
do sfco conserva durante mui-
to tempo as suas proprieda-
des, desde que seja colocado
num refrigerador. A íitobac-
teriomicina não sã cura os
plantas, como também esti-
mula seu desenvolvimento ele-
vando até em 10% a colheita
do algodão e mais ainda a do
feijão.

Durante as experiências, fi-
cou demonstrado que. por sua
eficácia com o algodão, ísse
novo preparado aproxima-se
dos melhores preparados qui-
micos, sendo que para o fei-
jão é o único que pode salva-
lo. (Atlântica News-APN).

Grande safra
de cana

A safra de cana-de-açú-
car, relativa a 1962 (último
ano apurado pelo serviço
oficial de estatística), foi a
maior já* obtida no Pais, ele-
vando-sc a 62,5 milhões de
toneladas, no valor de Cr$
74,7 bilhões. A área cultiva-
da ultrapassou 1.466 mil
hectares.

Mais de um terço da pro-
dução global coube a São
Paulo, alinhando-sc nesta or-
dem os cinco principais Es-
tados produtores (em mil
toneladas):

São Paulo 21.742
Pernambuco ....... 10.198
Minas Gerais  5.638
Rio de Janeiro ..... 5.0G4
Alagoas  4.237

Como produtores de se-
gundo plano, com safras en-
tre 23 e 1' milhão de to-
neladas, figuram a Bahia,
Paraiba, Paraná, Goiás, Cea-
rá e Rio Grande do Sul.
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" Cajlibras" proclama Delegacias de
que o caju é nosso Agricultura

Países da Europa produzem
sementes em terras alheias

A empresa Caju do Brasil
S.A. —Agro-indústria (Ca-
i ubrás), que se localiza na
Fazenda Guarani, no muni-
cipio cearense de Pacajus,
numa área de 4.500 hecta-
res. possui, no momento. ...
1.600 hectares plantados com
cajueiros. Sua produção_ atual
não atende com suficiência
r- necessidades do mercado
interno.-Para que se torne possivel
o inicio de exportações jâ
solicitadas para a América
Latina, Canadá, Estados
Unidos e Alemanha Ociden-
tal dós produtos da Cajubrãs-sta*' sucos, gelcia. doces, cas-
tainha beneficiada, óleo car-
dol — a empresa acaba de
solicitar ao -.Departamento
Industrial da S&nSMK apro-
vação de projeto de iri.-esti-
mento no valor total de TM'
milhões de cruzeiros, para
aquisição de máquinas para
beneficiar 10 mil toneladas dc
caju c seus subprodutos, bem
como comprar implementos
e máquinas para descasta-
nhar o fruto e ensarrafar
sucos: instalação dc fábrica
própria de latas para os sub-
produtos, inclusive a *amên-
doa da castanha: aquisição
de tratores e implementos
necessários ao preparo de
uma área destinada ao plan-tio de mais 140 mil pes de
cajueiros.

No projeto apresentado pe-
la Cajubrãs foi prevista tam-
bém a ampliação dos servi-
cos assistenciais aos traba-
lhadores e suas famílias, tais

como assistência médica c
dentária, escolas, centro de
abastecimento dc gêneros
alimentícios, cinema, parque
de diversões, ' play-sround,
clube recreativo e capela.

Feira inglesa
em Moscou

Moscou (BNS) — Tôda a
maquinaria e gado que se-
rão exibidos na Feira Agri-
cola Britânica, a s»r inaugu-
rada aqui a 18 de abril pró-
ximo, foram vendidos com
antecipação.

O,diretor da Câmara de
Comércio *ia União Soviéti-
ca, Mikhail 

^NtesJterov, afir-
mou cm uma entrecista à
imprensa que à expos'iyãe>
britânica concorrerão cerca
de 70 firmas, que enviarão
maquinaria agrícola, gado de
corts, ovelhas e aves. O alto
funcionário soviético anun-
ciou, na oportunidade, que
estão sendo iniciadas nego-
ciações para a realização de
uma nova exibição britânica
em 1965 ou 1986.

O Ministério da Agricul-
tura foi autorizado a apli-
car, sob regime de adianta-
mento, crédito constante do
orçamento vigente, na im-
portância de CrS 12S milhões,
para instalação das Delega-
cias de Agricultura em vã-
rios Estados. A utilização do
crédito ficará condicionada,
entretanto, cm cada caso, ã
apresentação de um plano dc
aplicação a ser aprovado pe-
Io ministro.

As "Florais

de Paris»»

"O jardim na vida"- é o te-
ma geral das XI Florais In-
urnacionais de Paris, que se
realizarão de 24 de abril a
3 de maio. Trata-se de uma
exposição de flores, única
rw .mundo, numa área cL> 80
mil tnetro!r-«yuadradoB. dis-
postos em cinco diferentes
níveis, â qual vão concorrer
SOO sxpositores de 22 nações.

Não se encontra inscrito
nenhum expositor brasileiro.
Dos paises sul-americanos,
apenas dois — Chile e Co-
lòmbia — participarão do
grande certame intcrnacio-
nai.

Nos últimos anos. em mui-
los paises europeus vem-se
intensificando a tendência
de fazer cultivar suas pró-
prias sementes de vegetais
em solo búlgaro. Em virtu-
de das condições climáticas
c das particularidades do so-
lo existentes na Bulgária, as
sementes sofrem uma série
de mutações importantes e o
processo de germinação é
grandemente facilitado. Em
1963. com sementes selecio-
nadas, importadas da Rcf-rú-
blica Democrática Alemã,
foram produzidas na Bulgá-
ria. em cooperativas agrico-
Ias e nas granjas do Estado,
cerca de 800 toneladas de
sementes de cenoura, alface,
pepino, feijão, ervilha e ou-
trás plantas horticolas. Com
sementes inglesas foram ob-
tidas quase SOO toneladas de
sementes de hortaliças; com
sementes da República Fe-
deral Alemã. 190 toneladas;
com sementes da Holanda,
40 toneladas.

RECORDE MUNDIAL

Alérrf da qualidade supe-
rior das sementes de horta-
riças; quanto às condições
de scnwadura, em diversas
granjas, foi obtido também
no ano passado um rendi-
mento considerado". recorde,
em escala mundial. Assim,
por exemplo, um estabeleci-
mento agrícola da aldeia cn»
Momin Brod. Distrito d*
MikhailoT-gTad. em uma

perlicie de 0.7 hectare obte-
ve-se 1.060 kg de nabos. Os
camponeses da granja para
produção de sementes, da
cidade de Biala. obtiveram
urna quantidade de sementes
de pepinos cinco vezes maior
que o -nendimento médio até
agora obtido, e o triplo de
sementes de feijão.

O Ministério da produção
Agropecuária da Bulgária já
está recebendo solicitações
de muitos paises europeus no
sentido de que suas sementes
sejam cultivadas em solo
búlgara. (Atlântica News-
BTA).

Mel vem
do Sul

A produção nacional de
mel de abelha provém de
todo o País, com predomi-
wjnria dOS Krta*<"t SUÜnOS.
Da um total de 7.540 tone-
ladas obtidas em 1962. o Rio
Grande do Sul figurou com
1.794. Santa Catarina com
1.716. Paraná com 1441. •
São Paulo com 920. eoacen-
trando-se nessis quatro Es-
tados quase 80% da produ-,
ção brasileira. O valor des-

.foi estimado cm OS. «30

GRADES DE ARRASTO

¦ f
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MOOELO OA SÉRIE -JA"
Maior randimanto • um serviço mais bom aiacutado eom
número ds passadas. Construção sólida o rafbt-çada para aguardar
eondiçoas difleais em sarviço contínuo. Qualquer quo soja o sou
trator, sxists uma grada CASE adaptável ao sou piso o peMneia.
Fabricadas am tamanhos da 2* a 40 discos, lisos ou •ocortsdos
da 18.20 ou 22". Paso da 600 a 950 quilos.
FABRICADAS PELA:   _____ _.a. I. CASE DO BRÜwSIIs.

COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
S. Paulo: «.Coes. Nébi»S.14--5.-,-T-l: 35-9854 • fee*oJ«-»iro: R. Visc*»l

.134-»/6*24-Ttl: 23-2060 • P. Alt»»: A». P«nraira*MCO, 1.158-Ttl: 2-424-»

/Sm». -^laJitnBp^ Favor •nviar-m* folhotos informativos •obra o modelo <** sério "JA"
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A atitude dos técnicos
ante a reforma agrária

Com o decreto da SUPRA no centro das noticias e co-mentarios, zeacendeu-se o debate sobre a reforma agrária, pa-ia * qual o decreto representa apenas o passo inicial, o de-sencadeanwnto de um processo longamente encruado, mas queaa de vir coma imposição do desenvolvimento do Pais. Êsseo entendimento de uma parcela dos técnicos — agrônomas eveterinários — mais ligados aos problemas da terra e da pro-mPP2_ agropecuária. De uma paraela não tão grande como se-na licito supor. Porque — por Incrível que possa parecer e grande o número dos que são declaradamente contráriosa reforma agrária <a verdadeira e única, que implique em re-distribuição da proprièdaae fundiária) ou simplesmente alheiosao debate.
O redator destas notas tem conversado com os colegas,procurando apurar o pensamento dominante em ambas asclasses. Reformistas autênticos são muitos dos sAis componen-tes. Outros pensam que são, mas ainda tém a ingenuidade dosMal informado;, supondo que a simples reforma de métodosassutenciais. i técnicos e crediticios) possa conduzir à reforma*?*™- Enfim, ha uma minoria, mas bastante expressiva, par-Udana conv.cta do (tatus qwo.

^Procurando analisar as circunstâncias que induzem os téc-¦wos a estes pontos-de-vista, verificamos que a maior parteaos adeptos do imobilismo encontra-se entre os mais antigostécnicos do MA, profissionalmente deformados nos longos anosa serviço dos latifundiários. De fato, o MA sempre atuou em«unjao dos grandes fazendeiros, únicos beneficiários dos cha-madas campos de cooperação", dor*empréstimos de tratores
Í^SÍSÍI1^?" "* cessio de reprodutores para as asam ditasestações de monta . O agrônomo e o veterijsãriõ se respon-sabulzavam peta execução dos trabalho*- nas fazendas Paraeles. o -agricultor" era o coronel, o deputado, o senador, o fi-
prao da política local, todos donos «e fazenda. Estas velhasformas de atuação ao estilo py.eínalista. deixaram marcas
Coes les>timas dos rampo^çrs le dai setores mais esclareci-«os da op^mjs ouWBTbo sentido da reforma da estrutura~> m ?.'-' 'U^ *° " brasileiro. Identificaram muitos dos antigas" 'Vlecooos do MA com os interesses do latifúndio. Dai o para-'doxo de cai VivMéno dc Agricultura em boa parte rcacioná-Tio. ou dissociado da idéia de reforma agrária. E* que algunsdaqueles antigos técnicos "deformados" ocupam cargos de che-. lia e direção — e puxam para trás o que deve Ser levado àtreme.

O CURSO DO CEPERN

^K v?M'; r WÊ

Em fase final de julgamento
o Prêmio Moinho Fluminense

A Comissão especialmente
designada pelo ministro daAgricultura para apreciar ostrabalhos que concorrem aoPrêmio Moinho Fluminense —
instituído por essa empresa noano passado, como estimulo ãtriticultura nacional — estáconcluindo o se julgamento pa-ra submetê-lo à homologação
do ministro no próximo dia 31.

Sete originais sobre o tema
proposto — "Regiões própriaspara a cultura do trigo" —

fór concecfiüo o prêmio.,'os res-
pectivos direitos.'autorais pas-sarão a pertencer ao Ministé-no da. agricultura, que o pu-

Terá início nest» próximomés o curso ministrado peloCentro Pan-Americano dc
Aperfeiçoamento para Pes-
quisas ã- Recursos Naturais
e destinado a promover a
especialização no aproveita-
•nento de recursos gcoíúgi-cos; hidrolôgícos. florestais efie solo?, bem como nas mo-
menos práticas de planeja-

mento e íotointerprjtação. O
curso resulta de convênio
firmado entre o Ministério
da Agricultura e o Instituto
Pan-Americano de Geogra-
fia e História, da OEA. que
proporciona bolsas aos técni-
cos que o freqüentam, piro-cedentes dc todos os paisesamericanos. Duração: 9 ms-

Conselheiro
da SUNAB

Recentemente designado, as-
sumiu a função de represen-
tante .do Ministério da Agri-cultura no Conselho Delibera-
tivo da SUNAB o veterinário
Amarilio Castro de Souza (fo-to). Diplomado também em'economia, o novo conseltieilv.
leva para aquele dígão/Tímco-
nhecimento cte t-autia que, porcertz., o ajudará a bem decidirsobre os intrincados proble-mas de abastecimento e pre- •
ços.

Fábio Luz
internacional

Mais uma obra do engenhei-ro-agrflpomo Fábio Lu* Filho,
criador e guardião de doutrt- _
na cooperativista pura, seri
lançada em Buenos Aires, nes-
ses próximos meses, pela Edi-
tora Intercop, que Já publi-cara do consagrado autor pa-trido El Cooperativismo y El
Estado (edição esgotada, queser* objeto de nova tiragem,
também neste ano).

Trata-se agora de El Doe-
cho Cooperativo — tradução
""-"li? 2LDíü?t0..£!?0pen'U" v»», ^i*=.u.i«.uu oui^aura-vo_j ed-,_™,Betti« 19P,— V*. tal de Raiva Selvagem (South-«prá niinltfttrln ***** Hnic «min. t tutui». ». »_- „; ..

blicará numa edição de 10 milexemplares.
Compõem a comissão julga-dora dos trabalhos, que é,

presidida pelo ministro daAgricultura, os eng.-s agróno-
mos Oswaldo Bastos de Mene-zes, diretor-geral do Deporta-mento de Pesquisas e Expe-rimentação Agropecuárias OoM. A.; Glauco Pinto Viegarf, di-retor do InstitNfco -Agronômico
de Campinarf Kurt Repsold,
diretoe-çeraa (aposentado) do

rti^r,..^."T'r"-" «*~ "'8y ~ ¦ M>Á.; Hélio Pimentel, diretor
CW 2ríSi&g"^' no va,Sriidp- A*» Estação Experimrátal deCr» 2 mühflps. Se a urç^úéies \Curitiba7e Mário Vilhena, diretor (aposentado) do Serviço«le Informação. Agrícola do M.A. e nosso companheiro do Cor-reio Agrícola.

PROFILAXIA DA RAIVA
E SUAS DIFICULDADES

será publicado em dois volu-
mes. Ampliada pelo autor, a
obra foi considerada pelos téc-
nicos da editora argentina co-
mo única, no gênero, em toda
a literatura especializada mun-
dial.

No momento em que se es»trutura uma Campanha contraa Raiva, de âmbito nacional,com recursos financeiros jáassegurados pelo Fundo Fede-ral Agropecuário, é oportunolembrar as dificuldades de
profilaxia dessa doença — quehá mais de meio século dizi-nia rebanhos neste Pais. Re-ferimonos não somente ãque-'as dificuldades bem conheci-das "de combate ao morcego,seu mais importante vetormas também as que decorram'da moderna comprovação dapossibilidade de contágio daraiva através do ar.

Fato que veio revolucionar
os conceitos da ecologia e
transmissão natural do virus
da raiva foi o experimento
realizado por técnico da Esta
ção Experimental Sul-Ociden
tal de Raiva Sei»-agem (South-«est WUdltfe Rabies Station).
sita em Las Cruces, Estado do
Novo México. USA, conforme
relata o seu ilustre diretor, dr.Denny Constantine.

O experimento foi realizadoem uma caverna, a qual era"O 
gado nos trópicos"

Com o titulo que dou ao
Comentário de boje, o profes-
•or Octario Domingues publi-
cou am n»tltut trabalho, na
•crie "Monografias", editadas
pelo Instituto de Zootecnia em
i«labor«çio com • Escritório
Técn-:o de Agricultura, atra-

Mais um na
informação -

Reassumiu o cargo de che-
fe de divulgação técnica da
CEFtAC -1 Comissão Executi-
«a do Planejamento da La-

«oura Cacaueira*. sediada em
Itabuna. Bahia, o eng. agrtoo-
¦ao Oümpio Leão, apôs um
curso de adestramento em Co-
municações Agrícolas (3 me-
•es) em Montevidéu, ministra-
õo pela Instituía, Tnteramerica-
no de Ciências Agrícolas. Zona
CuL Mais um para fortalecer
+ pequeno grupo de agitoonos
• veterinários que
¦d setor da informação.~Tii

vês do Projeto ETA Í7. cuialeitura merece a maior aten-
Cão dos estudiosos da nossa
pecuária.

Em verdade, sendo um admi-rador do cientista, tenho lidotodos oa seus trabalhos, os
quais tanto pelo conteúdo como
Pela beleza de linguagem, tor-¦am amenos os assuntos de-senvol vidos por éle, que é. sem
nenhum favor, um purista da¦assa língua e um conhecedor
doa nonos problemas miais.

O principal objetivo do pra-fessor Domingues nesse traba-lho, consiste em chamar a aten-
Cão dos estudiosos para o im-
portam issimo problema daadaptação dos animais ás con-'dicões dc clima, tanto que o
primeiro capitulo é dedicado àClimatologia Zootécnica, paradar conta de experiências queestão sendo conduzidas em ai-'
gumas partes do mundo, inclu-
tive em São Paulo.

O que os técnicos estão pro-curando mostrar é o grau detolerância dos animais de ra-
cas nobres ao clima dos trôpi-cos, o que se torna exeqüível
por mem da instalação de et-matas climáticas do tipb daeme funciona no Instituto de
Sootaenia da Faculdade de Me-dieina Veterinária, em Piras-sununga, Sio Paulo:

Por isso é que o prof. Do-
mingues declara não ser "ne-
nhum exagero considerar o cli-
ma, pela importância de sua
influência — como um regula-
dor fundamental da produçãoanimal ou mesmo seu limita-
dor. Está em primeiro lugar
entre as condições naturais am-
bientes, pois comanda a vida
e o rendimento zootécnico do
gado".

Sobre a relação existente en-
tre clima e raças melhoradas,
como as européias, nas condi-
ções tropicais, acredito queninguém mais tem dúvidas, vis-
to como durante o período deadaptação desses animais veri-
ficamos várias alterações como
pelagem, queda na produçãoleiteira etc.

Daí a importância que tem
para orientação dos interessa-
dos o livro do prof. Domin-
gues, no qual o mestre alinha
uma série de observações sóbre
experiências realizadas no cam-
po da climatologia na adapta-
Cão das raças, o que é muito
importante levando-se em con»
ta que as regiões pastoris do
Brasil apresentam condições as
mais variadas.

Ji em IMl o prof. Domin-
gues, baseado em elementos
por êlo estudados, dividiu •Brasil em sete regiões pastoris,

Honorato de Freitas
cuja divisão até hoje é segui-da pelos estudiosos da pecuá-ria nacional, tal a soma de da-dos por êle examinadas.

Quando estudou a "reação
do gado ao ambiente tropical"
mostrou como os bovinos de
origem européia sentiam ascondições tropicais, através deum processo degenerativo, mo»tivando queda de produção eaté diminuição no porte (peso),
atribuindo tudo isso a uma fai-ta de aclimação, ou a moles-tias. como a tristeza, que é umverdadeiro flagelo para os bo-vinos de raças.finas, diminuiu-
do até a fertilidade das fêmeas,
sem contar os inúmeros incon-venientes causados pelos defei-tos físicos que a moléstia dei-xa em suas vitimas.

O livro do professor Domin-
gues é todo êle um documen-tário que vale a pena con-sultar, pois trata de um doa
problemas mais sérios para azootecnia que luta nos trópicos
com os problemas de aclima-
ção das raças chamadas nobres.

A publicação deste livro foi
mais um trabalho prestado peloETA aos criadores brasileiros,
graças à cooperação dos técni-
cos norte-americanos com seus
colegas brasileiros, de cujo es-
forço têm saído outros livros
da maior atualidade para as

atividades rurais do Pais.

habitada por morcegos hema-tófagos infectados pela raiva.Nessa caverna foram coloca-dos, durante um més, rapo-sas, coiotes, aves de rapina,zorrilhos, cães e gatos, sob
quatro condições distintas deisolamento, os animas subme-tidos a maior isolamento ío-ram colocados em jaulas es-peciais de dupla parede, sendoa interna de tela metálica de2,5 cm (1 polegada) e a pare-de externa feita de malha deplástico e suficientemente fina
í5,*A"nÇedir a Passagem de
Su !^L U*K Paredes estavamseparadas entre m por um es-paço de ar dc 7,5 cm.

Quando o dr. Tierkel apre-sentou o seu relatório pessoalsobre os resultados do expe-rimento, efetuado em novem-m.J?e 1961' ,õdas as zorrase todos os coiotes estavammortos de raiva comprovada,enquanto que nenhuiÃ» dasoutras espécies, n5o importíva o grau de isolamento emque estiveram, havia aindaapresentado sinais da doença?
~£Z qVe * sabia até aquelemomento, a mencionada exoe.rientía foi a prüSSía^monstraçao inequívoca de
iT^y?1*1™ a"*vés do

Acordo de
pesquisas

Em fins de fevereiro último,
o Fundo Federal Agropecuário
destinou Cr* 600 milhões àexecução do Acordo de Pesqui-
sas, firmado entre o Brasil e
o USAID, segundo plano apre-
sentado pelo Departamento de
Pesquisas e Experimentação
Agropecuárias do M. A.. Pára
cumprimento desse acordo,
aprovou-se o seguinte cronogra
am: agora, em março, Crt 100
milhões; em abril, Crt 100 mi-
lhões; em junho, Crt 100 mi-
lhões; de julho a dezembro,
Crt 50 milhões em cada mês.

Muito boa, como se vê, *"ajuda" americana que estamos
recebendo. Já comentamos
éste assunto, na edição pas-
sada, a propósito de "Uma
aberração chamada ETA".
contemplada com Crt 950 mi-
lhões no orçamento do M. A.,
ã custa do qual alimenta essa
balela de "ajuda".
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atualidade
avícola

COTAÇÕES NA GUANABARA
Matérias Primas

Espécie Preço por Kg. posto no Rio

Wm W- ^MmWMWmmm
mmmíll WÈ IM mW^l^^mWt 'PM

l 11 k w: #mS U I

K *M Mmr* _W H

ài II !•' jI I

Fev. 80,60

75.00 77,00

86,50 86,60

50,80 50,80

150,00 162,00

48,00 50,00

14,70 14,70

180,00 185,00

150,00 162,00

60,00 50,00

EUA — i ' éste pequeno abatedoure tio
«le aves é feito através «le

Texas — todo o processamento
operações automatizadas

GOVERNO DA GUANABARA
DEVE AUXILIAR ABATEDOUROS

Conto já noticiamos, está na Assembléia Legis-
lativa da Guanabara um projeto de lei concedendo
isenção dos impostos de vendas e consignações e in-
dústrias e profissões a agricultores e cooperativas
agrícolas deste Estado.

Segundo soubemos, atendendo-se ã importância
que os modernos abatcdouros de aves têm para o de-
•envolvimento nacional da agricultura, cogita-se de
tuna emenda àquele projeto, estendendo o beneficio
mos abatcdouros.

Cão do tempo quo a avicultura
técnica pode proporcionar.
Exemplo: enquanto na bonivi-
cultura de corte obtém-se, em
3 anos, numa área de 13.000
metros quadrados, cerca de 17
arrobas (255 kg), na avicultu-
ra de corta produz-se no mes-
mo espaço e no mesmo tempo
cerca de 380.000 kg. ou seja.
um rendimento por irea mais
de 1.000 vezes superior. Isto
comprova que a avicultura é
a maior fonte de produção de
protefaias animais em pequenas
áreas, como é o caso do Estado
da Guanabara.

- Ha. portanto, grande interês-
se para éste Estado no incre-
mento deste tipo de explora-
ção zootéenica, cujo desenvol-
vimento vem atingindo alto ni-
rei em quase todos os setores
da avicultura; entretanto, no
setor da comercialização e in-
dustrialização, os produtos avi-
colas sentem-se asfixiados pe-Ia falta em nosso Estado de
abatcdouros modernos, auto-
matieos. capazes de processa-icm o abate de frangos em
condições técnicas que penai-tam a sua comercialização e
frigorificaçao em alta escala.

A falta destes abatcdouros
modernos, capazes de grandesabates diários e com eapaeida-
de para estocagem e armaze-
nameato. vem desencorajando
os produtores de frango de
corte que, na época da safra,
vêem-se na contingência dc
render as suas produções por
preço aquém do custo de pro-dução.

Como a Instalação de abate-
doures modernos Implica emempate de grandes capitais, os-
ta emenda visa atrair a aten-
çáo e os capitais dos homens
de empresa privada para esta

indústria que. aqui instalada,
virá solucionar dois problemas:
a do produtor de frangos de
corte, com o escoamento de
>ua produção, e a do consumi-
dor. que receberá aves téeni-
camente abatidas e frigorífica-
das, por preços bem mais
aecessiveis."

1964 Jan.

Farelo de Amendoim 65,00
Farelo de Soja 74,50

Farelo Protainoso de Milho .. 29,80

Farinha de Carne . 120,00

Farinha de Ossos 46,00

Farinha de Ostras 10,00

Farinha de Peixe 140,00

Farinha de Sangue 100,00
Milho 37,80

Granja do Galeão tem
novo administrador
O maior Nelson de Freitas Albuquerque deixou a adeni-

ntstração da Grania da Aeronáutica do Galeão, após • anos
de atuação, tendo conquistado, pela sua eficiência ali e pelas
excelentes relações que sempre manteve, inevitável situação nos
maios avicotas, especialmente na Guanabara e no Estado do Rio.
O maior Freitas vai servir no Gabinete do presidente da Com-
panhia Hidrelétrica do São Francisco, com o que está de pa-

o avicultor Apolonio Sales, pelo acerto da escolha.
Substitui o maior Freitas o major Luiz Manuel de Seixas

ue, segunde nos disse, pretende seguir as mesmas
diretrizes do seu antecessor, mantendo e ampliando as ativkta-
des da Granja do Galeão.

Ao deixar o cargo, o major Freitas procurou, pessoalmen-
te, as principais empresas avicolas cariocas, despadlnda ss dos
seus amigos avkuMores, ao mesmo tempo que apresentava o
seu suo»ser, o maior Msli*ales.

Falando ao CORREIO AGRÍCOLA o major Freitas mani-
testou a sua gratidão aos nesses avlculteres, peta cooperação
que sampra lhe prestaram, catando certo, acrescentou, que esse
clima de compreensão não será alterado na gestão do major

O texto da emenda a ser
apresentada será o seguinte:

S 1* "Ficam também isentos"do» Impostos de que trata a
presente lei. durante um pe-
tiodo de 5 • cinco) anos, os
Abatcdouros Industriais para
•ves. assim considerados os es-
tabelecimentos dotados de equi-
pamento automático, com ca-
pa cidade mínima para proces-rar. diariamente. 5.000 (cinco
mu) aves e equipados com cá-
auras frigoríficas coca capaci-
dade igual ou superior a 50
«cinqüenta) toneladas, que vie-
rem a se instalar no Estado da
Guanabara até 1960".

S 2* "Ficam ainda isentos dos
Impostos de que trata a pre-
sente lei. durante um periodo
do 5 (cinco, anos, os estatele-
cimento* para benefictamento
de ovos. dotados de equipa-
mento automático para limpe-
ta. classificação, embalagem e
industrialização, desde que se-
íam instalados ao Estado da
Guanabara até 19GS**.

IMPORTÂNCIA DOS
ABATEDOUROS

A emenda será Justificada
com as considerações que re-
produzimos a seguir:

-* do conhecimento geral a
Importância dos produtos avi-
colas para a alimentação hu-

Sob o ponto de vista técnico-
econômico, a avicultura é a
evptoração indicada quando se
visa á produção de proteínas
animais de alto Talar biolóri-
eo esa zonas rurais limítrofes
dos grandes centros de papaia-
fio. Isto explica pela grande
produção por área e em fun-

IM

NOVO TRATOR

VALMET - 360 - DIESEL
UM MARCO NO PROGRESSO INDUSTRIAL DO BRASIL

UM SÍMBOLO DE PROSPERIDADE PARA O AGRICULTOR.
POTÊNCIA — ECONOMIA — RENDIMENTO

Fabricado no Brasil pela mo-
derna indústria pesada finlan-
desa e totalmente adaptado às
condições da agricultura brasi-
leira. Provido de sistema hidráu-
lico, funciona com qualquer tipo
de implemento. Equipado com
motor MWM de 40 HP., tem as-
sístémeia garantida e estoque per-
manente de peças.

TEMOS fARA PRONTA ENTREGA

M. DAMASIO - COMÉRCIO E ÍMT0RTACÃ0 IT0A.
Av. Franklin Roosevelt. 126 • 2.* and.

Tela. 42-5967 • 32.305**
Rio do Janeiro - Ctt. da Guanabara
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Informativo ACA
O Departamento de Vete-

rinária iniciará breve o tes-
te de pulorose nas aves de
reprodução. Tragam à ACA
a nota de suas necessidades
a fim de que o antígeno seja
providenciado para todos.

Uma gota hoje c-usta Cr$.
3,00.

A ACA aconselha aos avi-
cultores cariocas que não

VARIAS NOTÍCIAS
m* O distribuidor de pintos da Granja Sagrado Co-

ração na Bahia (P. M. Dias, Salvador, Caixa Postal 1121)
está editando um jornalzinho bi-mensal, cujo título é o
nome daquela empresa; através desse jornal de 4 págs.,os avicultores baianos são informados das novidades avi-
colas e recebem instruções sobre técnicas do bom ma-
nejo. A edição que vimos divulgava: "Onde instalar seu
aviârio", 'Venda de frangos", "Iluminação para frangos
de corte"., etc.

^mt Os avicultores íiiicrc»»«Mios em receber, gratuita-tamt-ntr, todos os meses, a "Carta AVELUX", devem en-viar nome c endereço completos para o Moinho da Luz,Rua tio Rosário, 160, Rio de Janeiro, GB, ZC-00.

. •? Resposta ao leitor Fernando Varela Guedes, Pe-trópolis. KJ: nao dispomos de livro ou folheto em portu-guês, sóbre alimentação das aves, que possamos indicar-lhe. E pensamos que avicultor principiante, como o ami-go, não deve nem pensar em fabricar rações, tanto maisque a indústria dc rações balanceadas do nosso País jáproduz rações que satisfazem plenamente às exigênciasdas aves nos seus diversos estágios — inicial, crescimento,postura, reprodução. "Cama" é a cobertura do piso dosabrigos, devendo ser mantida seca e rrnovanclo-.se a cadainicio dc criação. A melhor "cama" é feita de «pilho demadeira ou sabugo de milho triturado, com 10-15cm dealtura.

r... í? _.E- „**?!?• iV!,t,osta ao lcit°r Renato Vieira da
Wmví.ÍT'^,"'- 

"Nidrafur", dos Laboratórios
iíâ-TÍfLí ™a' amda W» está à venda; daremos no-
a££ t ' !J?,Ü ra„esm°; se está usando NFZ-solúvel, "comótimos resultados", como diz, para que mudar? Antes defaze-lo, por ser "fortemente alérgico ao Itach;Mra!e
êx-rim™^ üm méd.ic_,-? Mas• * tiver "SS"de|»üd^
pÔ^n™ £ S?F***Ç' "Zoamix- ou Sulfaquírozam»'^^R^^^^^^^nS

várias doenças KdzeS,at • antibiotico-germicida contra

_ ** ''or resolução ua auWAB fui pioiuiiia a exporta-ç»-> rie caroço de algodão, soja, amendoim e derivadosdestes produtos. Também o milho teve a exportação proi-bida. Desta forma a SUNAB procurou melhorar ás condi-çoes de abastecimento de produtos essenciais ã prepara-çao de rações.

• Foi .T-..ossado o_ novo diretor do Serviço deClassificação e Padronização de Produtos, do Ministérioda Agricultura, engenheiro-agrônomo Antônio Américo deAlmeida. Na ocasião, o ministro Lima FUho acentuou aimportância dos serviços de classificação para a fixaçãodos preços mínimos para os produtos agrícolas e para asexigências do mercado internacional. A classificação deaves e ovos é um assunto que deve merecer a atenção donovo diretor e para o qual os avicultores muitas vezestem solicitado — até «gora, em vão — as providencias m*cessanas por parte do M. A.

ettf Dentro de alguns meses deverão estar prontas as
instalações que a Agresco Avicultura L|da. vem construin-
do em Louveira, SP. A Agresco é uma firma subsidiária
da Klmber Farms. dos Estados Unidos, e que no Brasil
tem como associadas as Cooperativas Agrícola de Cotia e
Central Agrícola Sul-Brasil. A granja em instalação pelaAgresco deverá produzir 80 mil matrizes para a produçãode 5 milhões de pintos comerciais.

e*M> Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S. A.— cuja linha goza de justo prestigio entre nossos avicul-
tores — enviou-nos uma separata editada pelo Serviço de
Informação do seu Departamento de Vitaminas. Trata-se
de publicação de ótima feitura gráfica, sobre "The Dual
Role of Vitamin E in Kutrition", do prof. M. L. Scott.
da Universidade de Comell, EUA.

^_k ETARC — Escritório Técnico de Administração,
Representações e Contabilidade — além da Tecfril, de S.
Paulo, representa, também, a Komplex, da Hungria, a
empresa que deverá fornecer, brevemente ao nosso País
om lote de 20 modernos abatedouros de aves. A seguir,
novos conjuntos poderão ser importados, ampliando-se, as-
sim a modernização das nossas instalações de processamen-
to industrial de aves, o que refletirá favoravelmente no
desenvolvimento da nossa avicultura. ETARC está insta-
lado na sala 3.225 da Av. Rio Branco, 15S, onde os em-
presários avícolas poderá obter informações completas sõ-
bre as condições de importação, com financiamento, dos
abatedouros de aves da Komplex.

etS* O departamento agropecuário da Pfizer Corpora-
tioa do Brasil, sagrou-se em 19S3, bicampeão de vendas do
Mundo e a filial do Rio de Janeiro, gerenciada por Paulo
Whebe Salum, sagrou-se bicampeã de vendas no Brasil.
A Pfizer Corp. Brasil, dia a dia aprimora-se na assisten-
cia à pecuária e à avicultura nacional, e. pelo jeito, em
1M4, Paulo Salum e sua equipe trarão o tricampeonato da
Pfizer para a Guanabara.

maj orem os preços nas no-
tas fiscais, pois se assim o
fizerem estarão prejudican-
do os companheiros, em fa-
vor dos negociantes. Não
forneçam notas fiscais às
aves. produzidas e adquiri-
das fora da Guanabara. Não
prejudiquem ninguém, mas
muito menos a nós mes-

Nós da ACA também es-
posamos com simpatia a
idéia, já estratificada de
que a Guanabara deveria
ter uma só cooperativa avi-
cola, pela fusão das existen-
tes em nosso território. Sem
dúvida seria algo que comple-
mentaria a ação da Bolsa de
Produtos da ÀCA (BOP).É chegado o momento de
afastarmos regionalismos, in-
dividualismos, vaidades vãs
e incompreensões injustifi-
cadas.

Às reuniões de Diretoria da
ACA têm comparecido grandenúmero de criadores, os quais
têm direito a sugerir e opi-
nar sobre todos os assuntos
de interesse da classe. Tô-
das as terças-feiras, às 19
horas, estamos reunidos paratratar do bem coletivo. Ve-
nham colaborar e apresen-
tar soluções para os inúme-
ros problemas que nos afli-

As nossas reuniões são
sempre apolíticas e disso
fazemos questão fechada.
Quando se trata de interesse
da classe, não titubeamos
em recorrer a quem nos pos-sa ajudar, seja quem fôr e
aonde estiver. A nossa poli-tica é o trabalho, a decên-
cia, o bem estar geral, sem
prejuízos de grupos.

A nossa imparcialidade
tem sido inatacável e, quem
nos acusar, fará uma enor-' me injustiça e deslealdade.
Mesmo vinda de nossos ad-
versários, toda iniciativa sa-
dia é sempre apoiada e bem
recebida. Venham trabalhar
para o aumento da produçãoe melhoria de nível de vida
dos criadores o. nós não fa-
remos qualquer discrimina-
ção.

A nossa meta é o interês-
se da classe. Todo agrupa-
mento humano é heterogê-
r.eo, razão também por que
não podemos alimentar
qualquer partidarismo. Não
fazemos política no mau
sentido. ,

Lembramos a todos que a
Bolsa de Produtos, fundada
recentemente, necessita do
apoio de todos os aviculto-
res e entidades ligados à
avicultura. Não basta com-
prar títulos. Torna-se in-
dispensável que se compre-
endam os objetivos da Bôl-
sa e que cada um cumpra
com o seu dever; acredita-
mos que, dentro de 45 a 50
dias, a Bolsa tenha os seus
trabalhos esboçados de for-
ma a permitir o primeiroleilão de frangos. Com o
comparecimento aos leilões da
Bolsa, vamos poder verificar
quais os negociantes que me-
recém a devida considera-
çao. .

A Bolsa de Produtos
(BOP) conta com a colabo-
ração de um ótimo elemen-
to, de grande gabarito técni-
co e moral, responsável pelatesouraria. Trata-se do com-
panheiro Américo de Frei-
tas Pinho que é um zelo de
garantia para os nossos tra-
balhos.

Paixão tem uma sugestão

interessante e útil: estando
a ACA necessitada de nume-
rário para prestação de ser-
viços, Paixão opina que os
associados beneméritos deve-
riam contribuir mensalmen-
te com certa importância,
para o que êle dá a partida,
proporcionando belo exem-
pio.

O Serviço Florestal, da
Secretaria de Economia da
Guanabara, alerta aos or.a-
dores e lavradores que há
milhares de mudas de essên-
cias florestais para distribui-
ção gratuita. O Dr. Cláu-
dio Monerat atenderá praze-rosamente a seus colegas
avicultores.
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Manejo adequado
é fator de sucesso

A produtividade de um lote de poedeiras depende,
em grande parte, da capacidade do avicultor em incen-
tivnr, ao máximo, a produção de suas aves. O manejo
adequado é o principal fator que leva ao sucesso. .

Outros fatores, também importantes, são: boa sele-
ção, boa alimentação e emprego de medidas sanitárias
eficientes.

Uma regra importante é manter o número certo de
galinhas de acordo com a
irea disponível do piso.Uma área mínima de 25 m2
para 100 aves de raça pe-sada é o que se deve dar
às galinhas se o regime íôr"V confinãmento total. Êste
total inclui a área coberta
dos poleiros. A lotação
deve ficar dentro desteslimites. 4 galinhas de raça leve por m2; ou 3 por m2,se a raça fôr pesada.

Bouba e dif teria
A bouba é caracterizada pelo aparecimento de "pi-

poças" na cabeça dos pintos, embora também ataqueoutros órgãos além da pele. A bouba aparece commaior intensidade nos meses quentes do ano, provo-cando mortalidade elevada entre os pintos.A dif teria é mais comum nos meses frios. Aparece
pela formação de placas amarelas na boca das aves,aderentes aos cantos do bico, à língua e às paredesinternas da garganta.A prevenção da doneça
é feita por meio da vacina-
ção dos pintos com 21 dias
de idade, nos meses frios,
e com 14 dias de idade, nos
meses quentes. A vacina
é aplicada, esfregando-se
na pele da coxa. depois
de arrancar a penugem ou
10 a 12 penas, sem san-
gar.

Depois de 6 dias, exa-
minar os pintos para sa-
ber da " pega" da vacina.
No local da vacinação for-
mam-se pipocas e crôstas,
quando a vacina pegou.
Caso não tenha havido
"pega" revacinar todos os
pintos.

Parabéns

SHAVER

^9 E'S I

GUANABARA
Starbro 15
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Passa amanhã, dia 28, o
aniversário natalicio do
prof. Paulo Froes da Cruz
diretor-geral (aposentado)
do Ministério da Agricul-
tura, a quem a avicultura
ficou devendo excelentes
serviços.

AMIGO AVICULTOR:
"'Não há boas aves sem boa ração"

Mas note bem: não há ração nem aves,
por melhores que sejam, que resistam
aos DANOS DO MAU MANEJO!
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O ÔVO, ÊSSE INSUBSTITUÍVEL
Aproxima-se a Páscoa e com ela o.s dias de abstinência de

carne para os católicos, que dc-veião substituí-la por produtos
dó mar, ovos etc.

Isto nos lembra enlão uma série de recursos que podemos
utilizar em nossa casa, sempre com auxilio dos ovos.

É comum, corriqueiro mesmo, e a experiência nos ensina
que podemos substituir um prato por. outro da mesma espécie,
ou até de espécie diversa, mas de valor alimentício equivalente,
conforme as circunstâncias ou capricho da dona de casa. con-
servando-se naturalmente sabor agradável e boa aparência.

Isto é possível com a maioria dos alimentos, cilando-se en-
tre outros, os produtos do mar. carnes, legumes e cereais. As-
sim é que podemos substituir: mariscos, ostras ou bacalhau,
por peixe fresco ou camarão, salada dc legumes por um souflè
ou jardineira, um prato de nhoque por macarrão ou arroz o
até o clássico bife, por um ensopadinho, almôndegas ou carne
assada.

Varia-se a forma e o tipo. conservando-se o valor nutritivo.
Da mesma maneira, substitui-se condimentos, temperos, in-

gredientes diversos, leite in natura por leite cm pó. evaporado
ou coalhada, ou até mesmo por suco de frutas, quando se trata
de bolos e outros doces que exigem líquidos.

VALOR DOS OVOS

Entretanto, e isto é impor-
tante, não podemos substi-
tuir ovos por outro alimento.

Elemento de tão útil e va-
tiada aplicação não só na
culinária, mas na indústria
farmacêutica, de comésticos.
têxtil e muitas outras, o ôvo
justifica plenamente o slogan:"Cozinha sem ovos não fun-
ciona".

Usado desde os mais cerro-
tos teinpos, seu valor já **oi
í naltecido pelo célebre medi-
c:> escritor Celsus. que viveu
no ano 56 da E. C. que o
indicava no tratamento de
várias moléstias.

É também conhecido o fa-
to de, na antiga Roma, cha-
marem "Ovos de Ouro" os
ovos do dia, isto para desta-
car as qualidades de ovos
frescos, em oposição aos ve-
lhos.

Em nossos dias. acomna-
rhando o desenvolvimento

da ciência alimentar, nutro-
logus e dietistas aconselham
o uso diário desse alimento
considerado dos mais com-
pletos em matéria de nutri-
ção. *

No uso diário, na merenda
cios escolares, nas ocasiões
festivas êle está sempre pre-sente quanto utilizamos in-c-iusive as cascas, que. Din-tadas ou coladas, nos dãosu-
gestivos motivos de Páscoa.

Em algumas regiões do
Brasil, os ovos de chocolate
tirados por ocasião da Pás-
coa. são substituídos porovos de galinha, pintados e
cozidos em casca de cebola,
chá preto e outras substfm-
cias corantes. São* também
utilizadas as - cascas inteiras
e cheias de confeitos. doei-
nhos etc, para alegria da
petizada.

Usam igualmente receitas
rróprias, de acordo com as
possibilidades de cada-um.

Destas, oferecemos algu-
mas que provavelmente agra-
clarão às leitoras.

adubas
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SUB-SOLO

í\ AGRONÔMICA
is 12 r-ioras

Ecilda CesconeUo
SALADA DE PEIXE

Desfia-se cerca de meio
quilo de peixe cozido ou ba-
c-alban. juntam-se 3 ovos co-
j.idos e picados, 1 cebola mé-
cia, um ramo de cheiro \rc\~
c.e. pimenta, meia xícara de
f*.íeo saúde e -1 colheres de
sopa de limão. Arruma-se
numa travessa formando -10
ccíitro um ramo com tiras de
pimentão e um tomate em
ícfma de flor.

COELHINHOS
Aquecer 1 xícara de mel

com l de açúcar. Acrescen-
ter 1'2 xícara de Margarina
Sí.úde e deixar esfriar. Jun-
tar então 2 ovos dissolvidos
em 1 xícara de leite evapora-
do Nestlé. 1 colher cie chá
cie bicarbonato de sódio. 1
colher de sopa de chocolyte
meio amargo Nestlé. 1 colher
de chá de cravo e canela. 12
colher de chá de gengibre
ralado e 1/2 de casca de la-
ranja e por últirifo 4 a 5 -ci-
caras de farinha de trigo.

Amassar muito bem. es-
tender a massa com rolo na
espessura de 1/2 centímetro
e cortar em forma de coelhi-
nhos. Assar em tabuleiro
polvilhado e confeitar se as-
sim desejar.

BõLO DE PÁSCOA FELIZ

200 gramas de Margarina
Saúde. 1 e 1/2 xícara de açu-
car, 1 xícara de batata-in-
glèsa cozida e amassada. 1
xícara de coco ralado 1 1/2
cie creme de arroz, 4 gemas
e 2 claras em neve.

Bata a margarina com açi-
car até esbranquiçar, junte
as gemas, bata; junte o coco,
bata; junte a batata, sempre
batendo, e finalmente o cre-
me de arroz.

Por último, as claras, ape-
r^as misturadas. Fôrmas un-
lada e fogo forte no prihõí-
pio, mudando para modera-
do.

O sucesso deste bolo eslá
iío bater muito bem.

OLHOS DE COELHO

2 ovos. 1/2 xícara de açu-
car Neve. 1/4 de colher de
chá de sal, 1 colher de sopa
dc Margarina Saúde. 2 e 1/2
xícara de farinha de trigo. 1
colher de sopa de fermento
Royal. Mais o seguinte para
polvilhar: 1/4 de xícara de
açúcar, 1 colher de chá de
canela em pó.

Baier os ovos. sendo as
claras emneve; juntar o açú-
car e a margarina. Actescen-
tar 2 xícaras de' Xarinha de
trigo, com o fermento e o
sal peneirados juntos, reser-
vandomeia xícara.

Misturar tudo muito bem,
numa tigela ou bacia s levar
à mesa para sovar, poivi-
lhando com meia xícara de
farinha de trigo reservada e
trabalhando a massa até fi-
car bem macia. Formar vo-
los da grossura de um dedo.
cortar em pequenos pedaços
e enrolar na palma de mão.
formando bolinhas.

Fritar em Gordura Saúde
ou óleo. Escorrer em papel
pardo e polvilhar com acú-
car e canela.

NOTA — Estes poderão
ser servidos em seguida ou
no dia seguinte, quando são
pinda mais gostosos.

ROCHE
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Tabelamento danoso
à avicultura

Reina certa inquietação nos
meios avícolas. após a veicula-
çio pela imprensa, na sema-
1,3 passada, cia noticia de ta-
belanicnto dos preços das ra-
(,->">es balanceadas. Nossa repor-
tarem teve oportunidade de
entra? em contato com vários
avicultores e líderes avícolas e
tem a informar que todos os
setores da avicultura são con-
trãrios ao tabelamento das ra-
çoes balanceadas, pois os pre*
juízos que poderão advir de
lai medida irão prejudicar sè-
riam ente a" produção de aves
e ovos — portanto, o povo.

O tabelamento das rações foi
anunciado pela Presidência da
República dois dias depois de
uma comissão de diretores da
União Brasileira de Avicultura
ter estado na SUNAB. solici-
tando providências que garan-
tissem um abastecimento nor-
mal de rações para os planteis
avícolas*! O sr. Benedito Pio
da Silva, superintendente da
SUNAB, garantiu aos aviculto-
res que aquele órgão não to-
mada nenhuma medida rela-
cionada com a avicultura sem
ouvir antes os avicultores, atra-
vês de sua entidade nacional.

Esperam os avicultores que a
própria SUNAB venha a asses-
sorar devidamente a Presiden-
cia da República, mostrando a
inconveniência e prejuízos de
uma medida que possa causar
anormalidade no abastecimen-
to de rações.

PROGRESSO
Há temor na avicultura de

que a interferência indevida do
governo venha a ocasionar
clesestímulo à produção de
aves e ovos. o que em última
análise, redundará em prejuízo
no abastecimento de nossas po-
pulações.

Nos últimos anos, dizem os
avicultores. apesar da falta de
ampai*3 governamental condi-
zente com o progresso da avi-
cultura, esta atividade tem pro-
gredido em todos os seus se-
lores. Ainda no ano passado,
durante a crise no abasteci-
mento de carne bovina, a avi-
cultura desempenhou papel
destacado no fornecimento de
proteínas de origem animal ao
nosso mercado consumidor.

Através de sua própria ini-
ctativa, os avicultores implan-
taram no Brasil uma indústria
avícola bastante desenvolvida
« que está preparada para
acompanhar o progresso do"
País .e participar mesmo do
mercado internacional, com a
exportação de aves e ovos.

INFLAÇÃO

Problema grave têm defron-
fado os produtores de aves e
pvos: o da inflação, principal-
mente devido ao desnível exis-
tente entre os preços dos pro-
dutos avícolas e os dos produ-
tos industriais, entre os quais
se enquadram as rações para
oves. Mas a idéia predominan-
te entre os avicultores é a de
que o tabelamento das rações
poderá ter efeitos danosqs pa-
ra a produção de aves e ovos.
Duas sérias ameaças atingirão
a avicultura, caso venha a ser
Instituído o tabelamento para
as rações avícolas: primeira-
mente, os fabricantes poderão
diminuir e mesmo cessar as suas
atividades se estiverem amea-
çados de produzir em regime»
deficitário; em segundo lugar,
o tabelamento poderá ser um
estímulo à fabricação de ra-
ções de qualidade inferior. Em
qualquer dos casos, os princi-
pais prejudicados serão os avi-
cultores, que poderão, de., um
momento para outro, estar
ameaçados de não terem ra-
çjes adequadas para os seus
planteis.

ÉPOCA
- Aumenta a Inquietação rei-

nante entre os avicultores o
fato de se verificar esta amea-
ça justamente na época em que
os planteis devem ser cuidados
da melhor maneira possível no

que se refere à alimentação.

Aa aves poedeiras acham-se era
muda e. atç o mês de junho,
há necessidade de contarem
erm alimentação adequada, pa-
ra que não se verifiquem inter-
rnpções sensíveis na produção.
Esta, atualmente, já é bastante
baixa e, se diminuir mais. ime-
diatamente aumentarão os pre-
pos para o consumidor.

EXPERIÊNCIA

Vários avicultores lérrtbra-
rarr. à reportagem que ê bas-
tante recente o resultado no-
gatívo ale* nçado com o tabela-
mento de resíduos de trigo.
Uâmbio-rcgro e uso indevido
daquelí.3 produtos foram alta-
mente prejudiciais ao progres-
so da avicultura. Os próprios
avicultores, em várias ocasiões,
foram â presença do governo
para solicitar a liberação dos
preços o distribuiçã de resi-
duos. durante vários anos con-
trolados pela COFAP.

CONSEQÜÊNCIAS

A não ser que seja breve-
mente restabelecida a calma
entre os avicultores, sérios pre-
juízos poderão ocorrer no abas-
tecimento de aves e ovos para
os nossos mercados. Conside-
rando-se que as previsões de
abastecimento de carne bovina,
ro segundo semestre, são bas-
tante desanimadoras, deveriam
ser tomadas medidas que eví-
lassem colapsso semelhante na
avicultura. Com estimulo e
tranqüilidade, a avicultura po-dera, no próximo período de"ntressafra de produção de
carne bovina, prestar inestimã-
vel colaboração no afiastecl-
monto de produtos de origem
animal.

A normalidade no abasteci-
mento de rações poderá, em
poucos dias, reduzir sensível-
mente a capacidade de produ-
ção dos planteis avícolas.

SUGESTÕES
' Acreditam os avicultores que,em lugar do anunciado tabe-
lamento das rações, o governofederal poderá adotar outras
medidas de efeito realmente
oenêfieo para a produção de
aves e ovos. No setor de ra-
ções. a União Brasileira de
Avicultura acaba do sugerir â
SUNAB que providencie, atra-
i-és da Comissão tle Financia-
mento da Produção, o abaste-
cimento de milho para os plan-téis avícolas. Sugeriu, ainda,
providências no sentido de evi-
ur que a falta de trigo venha
a prejudicar a avicultura de-
vído à inexistência dos resí-
duos daquele cereal.

Outra medida há muito su-
gerida pelos avicultores, e queserá altamente benéfica paraa atividade, é a necessária re-
gulamentação federal para a
fabricação de rações. Apesar
de há muitos anos existir no
Congresso um projeto de lei,
de autoria do ex-deputado Gi-
leno Dé Carli, até hoje o assun-
to não mereceu a atenção ne-
cessaria.

Garantindo o abastecimento
de milho até a próxima safra
(1965), não deixando faltar tri-
go e regulamentando a fabri-
cação de rações, o governo fe-
deral poderá realmente garan-tir a continuidade e progresso
da produção de aves e ovos.
Mas tabelando — seja rações,
aves ou ovos — fará apenas a
sua costumeira demagogia de
comício, sem qualquer benefi-
co para produtores e consu-
mídores. mas prejudicando gra-vemente a todos e à economia
do Pais.

FRUTEIRAS, novos enxertos.
Roseiras híbridas em fios. —-
CHÁCARA SAO JOSÉ — R. Ba-
rão Itapaqipe, 174 — Telefone:
28-3688. 87445

SÍTIOS
FAZENDAS e CHÁCARAS. Segu.
rança pessoal? Um revólver da
CINE FOTO ARMAS — Quitanda.
60 — 1?. — Còldre, balas e rc-

gistro GRÁTIS. Tel. 21-1747.
87444
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BONITAS PER AS DEPENDEM DA PODA
Para que o plantador de pêra, na hora da co-

lheita, obtenha frutas vistosas, dessas de "encher a
vista", não basta a seleção criteriosa da variedade a
ser plantada: é necessário podar.

Podar em verde,

Para formar a fruteira» rea-J
lizando a chamada poda de
Mnnação; r

As podas de limpeza tam-
bém são imprescindíveis, eli-
minando-se galhos e ramos sé-
cos, .doentes, focos de moles-
tias e pragas.

As podas de educação e cor-
reção deverão ser praticadascriteriosamente, no intuito de
evitar que as fruteiras apre-
sentem o crescimento desorde-
nado de alguns galhos, em de-
trimento de outros, causando
prejuízos acentuados na fru-
tificação.

A poda de frutificação, dis-
ciplinando e ordenando a fru-
tificação. Esta poda, segundo
ensina o agrônomo Armando
Martins Clemente, na pereira,não é difícil, pois os ramos
frutíferos são fáceis de ser
identificados. Todavia, é cer-
to que, se mal executada, essa
operação pode provocar dese-
quilíbrio da planta, cuja con-
seqüência séria ò seu enfra-
quecimento ou, o que é mais
freqüente, incentivaria uma ve-
getação luxuriante com produ-
ção nula.

GALHOS PRODUTORES

A pereira não produz ape-
nas em certos galhos gerados

no ano anterior. Há ramos na
planta que nascem com a fun-
ção de produtores de frutas e
que foram formados em anos
anteriores. Neles se acumu-
Iam reservas que passarão pa-
ra as frutas quando as gemas
especiais ali localizadas se en-
carregarem de gerar as flores
que, polinizadas, darão as es-
peradas pêras.

GALHOS VEGETATIVOS

For outro lado, na pereira
há galhos que não produzem
frutos, os quais são oriundos
das gemas que, brotadas, dão
origem aos ramos chamados"de madeira", isto é, os ga-lhos de vegetação. Esses ga-lhos são os que garantem o
crescimento da planta. As ge-mas produtoras de flores são
mais cheias e no interior pos-suem flores embrionárias.

TIPOS DE RAMOS

uma gema pontiaguda, produ-
tora de madeira. Entretanto,
tem tendência ao armazena-
mento de reservas, transfor-
mando-se mais tarde em.
«iutor de—fStfflS»—Tíõrífcras.

5ssa ocasião passa a chamar-
se lamburda, que é ramo emi-
nentemente produtor de flô-
res e, por conseguinte, de fru-
tos.

A brindila é um raminho

fiorifero de mediano cresci-
mento, que depende da inten-
sidade da circulação da seiva
durante a st
tamanho varia entre 10 e 30
centímetros. As gemas da ba-
se das brindilas são normal-
mente fracas. Já as da extre-
midade são fortes e floriferas.

Bolsa é um pequeno ramo
cheio das gemas produtoras de

-flores e mistas. È. a-y^riiofo"
do armazenamentj^cspw^i daseivg^fo VHBtawau e no dardo-".ue produziu frutos.

Do tratamento desses ramos
pela execução exata da poda,

^é que resultará maior colhei-*ta, bem como se observará
maior regularidade nas safras,
porque será prevista a situa-
ção de cada galho nos anos se-
guintes.

TRANSFERÊNCIAS DE
EMPREGADO RURAL

São bem definidos os ramos
armazenadores de reservas,
que possuem as gemas que
darão .-. "'ores. O dardo é um
ramo pcrypno cujo compri-
mento varia es.re 1 a 7 centí-
metros. De um modo geral,
sai quase perpendicularmente
de um galho, terminando com

De acordo com a Lei 4214,
de 2-3-1963 (Estatuto do Tra-
balhador Rural), ao emprega-
dor é" vedado transferir o em-
pregado, sem a sua anuência,
para localidade diversa da es-
tipulada no contrato, não se
considerando transferência a
que não acarretar necessária-
mente mudança de domicilio.
Não estão compreendidos nes-
sa proibição o empregado que
exerça cargo de confiança e
aquele cujo contrato tenha
como condição, implícita ou
explicitamente, a transferên-
cia. £ licita a. transferência
quando ocorrer a extinção do
estabelecimento em que o em-
pregado trabalhe.

Em caso de necessidade de
serviço, o empregador poderá
transferir o empregado para
localidade diversa da consig-
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NOVA CROSS POSTURA '«!
Seleçio

$ resistência a "stress" (fatores de tensão)

\ resistência a doenças respiratórias (Corisa- C.R.D.1
j produz ovos grandes

9 produz ovos rosados - valem.mais

$ ótima criabilidade - V. terá mais*galinhas

$ ótima persistência - V. ganhará dinheiro duranto
mais tempo

postura permanente - V. estará sempre
vendendo ovos

VojJuiGRANJA BRANCA
Renato A. Brogiolo

*OA. õSvSÍ S*na M!ri,'.517 
: Te'^A°5 - CamP° G™á' - GuanabaraSCAL RIO S/A. - Ru* doi Andradas. 96 - 2.- andar - Tel.: 43-4864 - GuanabaraSAO PAULO - Rua 25 da Janeiro. 209 - tel.: 36-7336 üu,n,Mr*

Instai* am tua Granja o melhor material avícola do Brasil.Comedouro mecânico automático Casp Matic. Incubadoras Chick
^^-"íSr^"** .Çomedooro*. Bebedouros Baterias. Campânulas.GRÁTIS: aolrert» catálogo ilustrado com dado* técnicos.

nada no contrato, não obe-
tante as restrições anterior-
mente citadas, mas, nesse ca-
so, ficará obrigado, enquanto
durar a transferência, a um
pagamento suplementar, nua-
ca inferior a 25% «vinte e cin-
co por cento) dos salários que
o empregado percebia naquela
localidade. E as despesas re-
sultantes da transferência cor-
rerão por conta do emprega-
dor. Ao empregado afastado
do emprego são asseguradas,
por ocasião da sua volta, tô-
das as vantagens que, em sua
ausência, tenham sido atri-
buidas ã categoria a que per-
tencia na empresa.

O trabalhador rural afasta-
do para prestação de serviço
militar terá assegurado seu
retorno ao serviço, desde que
a êle se apresente dentro de
trinta dias da respectiva bai-
xa. O tempo de afastamento
não será computado para
qualquer efeito da Lei 4214.

O trabalhador rural poderá
deixar de comparecer ao ser-
viço sem prejuízo «Jo salário,
por três dias, em caso de fa-
lecimento do cônjuge, ascen-
dente ou descendente, cons-
tante de .-egistro nt sua car-
teira profissional; e. por um
dia, no caso de nascimento de
filho e por mais um no curso
dos primeiros quinze dias, pa-
ra o fim de efetuar o respec-
tivo registro civil. "
PRÊMIOS PARA TRABALHOS

FLORESTAIS DOS
MUNICÍPIOS

O governador do Estado
promulgou lei segundo a qual
o Executivo conferirá prê-
mios anuais, no montante de
10 milhões de cruseiros, aos
municípios que se distingui-
Tem, no decorrer do' ano, pelaexecução dfe uma ou mais
práticas florestais das seguin-
tes categorias: reflorestamen-
to (florestas municipais plan-tadas "às__.expensas do erário
municipal, án-,uma ou mais
glebas de propriedade; da.Pre-
feitura e em área total" não ~in- , . .íerior a 30 hectares); forma-, ^-folfAlfo
çao de bosques de gozo públi- »¦¦*'-# «Clâ <t
co, pela preservação de matas
nativas ou plantio de essências
indígenas, ou exóticas, de va-
riadas espécies, distribuídas
em forma natural • e forman-
do bosques de área não in-ferior a 10 hectares, com'fina-
lidade recreativa ou de prote-
ção a mananciais, lagos, repre-
sas, cursos de água e defesa
contra a erosão, em terras deacentuado declive; instalação
de viveiros florestais em terras
de propriedade da Prefeitura,com área mínima de 5 hecta-
Tes, dispondo de água, mora-
dia para o. encarregado e depó-sito de material e máquinas
para produção de mudas desti-
nadas à venda, distribuição
gratuita ou emprego em ruas
e praças públicas.

Serão levadas em conta, pa-ra critério de classificação, as
possibilidades financeiras dasPrefeituras concorrentes ao
prêmios. Estes, em número dedez, no valor de 1 milhão decruzeiros cada, serSo. conferi-
dos aos conselhos florestais dosmunicípios melhor class&icados
pela comissão julgadora, a-qualserá , constituída pele Serviço
Florestal, em colaboração com-
IL00^1110 B1?^tal dofiEsta- curva de produção, 

"obse~r

^J^ffJ?1?158*0 subr^eterá vando-se a tendêAcia do
Z ^2SS„dl.SeUs^l¥,2s comportamento dos sêSs cl-à apreciação do secretariada cios, para racionalfeacão do«Agricultura, até 30 de juçfio do estud^iertH™t^|Ce?onS-ano seguíite, devendo!» prê- teia do leite. -
„^^^^_^_ y

1S1

mio ser entregue a 21 de se--tembro (Dia da Arvore) pelo
governador do Estado.

QUASE 20 MO, TRATORES
NACIONAIS

A produção nacional de tra-
tores teve início em 1960, quan-do foram fabricadas 37 unida-
des; no ano seguinte, alcan-
çou 1678; em 1962, atingiu a
7586; e no último ano, 9908.
O total acumulado das má-
quinas nacionais atingiu, por-tanto, a 19.209 e a esta altura
de 1964 terá ultrapassado de
20 mil.

Em 1963 — e os dados fo-
ram agora divulgados — foi aseguinte a produção de trato-
res pelas diversas fábricas:
Massey Ferguson — 3.287:
Ford — 2.541; Valmet — 1.638;
Deutz — 1.270; Fendt — 703:
e CBT — 469. Cumpre no-tar que a Massey Fereuson,
Valmet, Deutz, Fendt e CBTaumentaram sua produção emrelação ao ano anterior, en-
quanto a Ford reduziu (3.179
para 2.Í41).

NOCLEOS CITRÍCOLAS
PAULISTAS

Com uma exportação demais de 4 milhões de caixasde laranjas, no ano passadoSao Paulo mais uma vez defi-nm seus centros citricolas,
permanecendo Bebedouro co-mo o mais importante delesDai saíram 1.815.821 caixas, ousejam 43,9% do total; Limei-ra t*H£oa ° segundo posto,com 962.364 caixas, ou 23,2 %-Araras, com 500.110 caixas',figurou em terceiro lugarU2.1 ¦!'„). &tes três c£nto£representam praticamente 80%da produção exportável; másainda figuram nas estatísticas-
^^S^ ^atão- Rtangueilras e Porto Ferreira.

Economia

A delimitação das bacias
leiteiras que-vabastecem os
grandes centros de consumo
e o levantamento do nume-
ro de produtores constituem
os dois principais objetivos
de um estudo que técnicos
do Departamento Econômico
do Ministério da Agricultura
estão realizando sobre as zo-
nos de produção de leite do
Pais.

O projeto prevê, ainda, es-
tudo preliminar para previ-são das safras de leite eidentificação das • principais
áreas da indústria de latici-
nios. Pretendem os técnicos,
que já arrolaram mais de 50
mil produtores, que êsse nú-
mero venha atingir, ao final
dj estudo, um minimo de
130 mil.

JVs informações e dados ob-tidos permitirão ó .traçado da
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OS "MAÍORES" NA NUTRIÇÃO VEGETAL
- ___Hma planta constitui-se de água (três quartas
partes dt)-_seu peso) e matéria seca.- Esta é formada.,
aproximadamente, p£p ~44$í~-£lg~~&tfè9R{í,—4S_^__<li_*-

oxigênio, 8% de hidrogênio, \ 5 %, ^e nitrogênio e 3%
de materiais minerais, combinados com* esses elemen-
tos, entre os quais se destacam: fósforo, potássio^
cálcio, magnésio, enxofre e

MAIORES E MENORES

Estes dez elementos foram os
primeiros determinados pelas
análises químicas e são os
componentes que entram em
Inaior quantidade na constitui-
tão das plantas. Por isso são
chamados de elementos nutri-
tivos maiores ou macroelemen-
to*. Mas vários outros — igual-
mente essenciais à nutrição ve-
getal — estão presentes em

pequeníssimas proporções, o
que lhes valeu a designação de
elementos nutritivos menores
ou mlcroelementoa.

Dos elementos ""nutritivos
maiores, os -três primeiros —
carbono, oxigênio e hidrogênio
— que no total representam 92%
da matéria seca das plantas,
estas os extraem diretamente
ao ar e da igua. razão pela
qual não constituem preocu-
pação para o agricultor, salvo
a de proporcionar umidade e
arejamento. Os restantes de-
vem ser encontrados pelas
plantas no solo, em doses ade-
quadas, em proporções equili-
bradas e em formas assimila-
veis. Quando alguns destes ele-
mentos faltam ou estão em
quantidades insuficientes (po*
dendo também acontecer que
existam em excesso), os vege-
tais não se desenvolvem ou en-
tão fazem-no em condições im-
perfeitas, produzindo colheitas
pobres ou de qualidade infe-
rior.

OS FUNDAMENTAIS

Entre os elementos que de-
vem encontrar-se no solo, me-
recém especial referência: ni-
trogênio, fósforo e potássio.
São os que as plantas conso-
mem em maior proporção e
que nem sempre se encontram
em quantidades suficientes e
em formas assimiláveis, ao
mesmo tempo que se perdem
com facilidade por lixiviação
ou infiltração das águas do
drenagem, ou através da ero-
sio.

Dada a importância destes
três elementos na agricultura,
foi permitido denominá-los ele-
mentos nutritivos fundamen-
tais e dai a classificação dos
adubos em: nitrogenados, fos-.
fatados e potássicos. ' ^-^ ¦

O NITROGfaHtif

Correspopdé' ao nitrogênio
(N) um papel importante na
constituição dos seres vivos,
pois forma parte de todas as
células, tanto vegetais como
animais. Sem a sua presença
se paralisariam os processos de

.erro.

crescimento e multiplicação, ou
sela, a vida.

Apesar de ser o elemento
químico mais abundante na na-
tuiWza, se considerarmos que
somente em volume forma
quaV.ro quintas partes do ar, as
plantas freqüentemente sen-
temia sua falta. Com exceção
das Veguminosas, que podem
assimilá-lo diretamente do ar,
necessitam encontrá-lo no solo
em eskado assimilável, ou seja.
para V maioria, em forma de
nitratok o que nem sempre
ocorre.\ Esta pobreza do solo
em nitrótos se deve tanto ao
grande ôonsumo pelas plantas,
como tanrjjém aos processos de
lixiviação \que sofrem as ter-
ras pelas águas pluviais ou de
irrigação. \

A proporção de N nos diver-
sos tecidos vegetais varia, sen-
do maior nas Jartes tenras, ór-
gãos de crescimento, folhas, se*
mentes e fruto*. Por esta ra-
7ão, havendo escassez de N,
os primeiros sintomas que se
manifestam são: paralisação do
crescimento, as rolhas se tor-
nam amarelas on cloroticas a
os frutos, menorjss e de qua*
lidade inferior.

as transformações do N no
solo, para que poisa ser apro*
veitado pelas palitas, desde a
sua forma mais elementar —
que é a de nitrogênio orgàni-
co — até o estado de nitrato,
são complexas e Variadas, re-
cebendo este processo o nome
de nltrlflcaçio, nt> qual se dis-
tinguem duas fases principais:
amonização e nítrificaçao.

1) Amonização — E' a pri-
meira etapa, durante a qual
alguns microrgànismos trans-
formam os compostos nitroge-
nados orgânicos do solo em
amoníaco. Para que Isto acon-
teça, é necessário que se apre-
sentem certas condições favo-
ràveis: matéria orgânica rica
em N, temperatura e reação
do solo favoráveis, umidade
conveniente.

2) Nitrificai-ão — E' a fase
final e consiste na oxidação
do amoníaco por certas bacté-
rias que o transformam em
nitratos, passando, prèvlamen-
te, pelo estado de nitritos. Pa-_.
ra que isto se verifiquç„*sna-
bém é necessário^qo-^se apre-
sentem coruih-!íes favoráveis:
preservo»* 3e sais de amoníaco
e outros elementos nutritivos;
boa ventilação; reação do so-
lo, temperatura e umidade f a-
voráveis; adequada quantida-
de de bases, tais como carbo-
natos alcaiinos, para que se
neutralizem os ácidos nitrosos
e nitricos que se formam (pa-
ra isso é conveniente a calai-
gem). Para que se produzam
a amonização e a nitrificação,
tem. que existir no solo uma
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Essencial ao crescimento, o nitrogênio assegura o bom enfolhamento .das plan-
tas; na sua falta, as folhas amarelecem e a frutificação também é prejudicada
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Caules eretos, resistentes ao ácamamento, devem-

se principalmente ae fósforo} c ao potássio, cuja

presença no solo, em proporções equilibradas,
também garante a boa granação das espigas

quantidade suficiente de ma-
teria orgânica, contendo uma
proporção adequada de carbo-
no e nitrogênio, cuja relação
(C;N) não deve exceder de 10
a 12 por 1. Sendo superior, as
bactérias sertam incapazes de
"trabalhar**, consumindo o.
nitratos e empobrecendo o
solo.

O FÓSFORO

E' o fósforo (P) um Impor-
tante constituinte de todas as
células vegetais. Encontra-se
em proporções variáveis nos
diversos órgãos dás plantas,
abundante especialmente nas
flores e frutas, pelo que é con-
siderado o principal agente da
polinização e frutificação. De-
sempenha importante papel
nas funções de respiração, uti-
lização da energia captada da
luz solar e, através da cloro-
fita (partes verdes), intervém
nas transformações das subs-
tftncias orgânicas dentro das
plantas. Desloca-se, com raci-
lidade de um para outro órgão
do vegetal, formando,
tas verdadejjas-reS&vas, para
ser jvd_rt-__íu_do mais tarde,

_ ontos onde faz mais falta.
Em média, uma terra agri-

cola contém aproximadamente
1% de fósforo total, o que sig-
nifica ao redor de 3 mil quilos
de P por hectare. Apesar de
ser esta quantidade muito su-
perior às necessidades de qual-
quer cultura, este elemento é
um dos que mais freqüente-
mente atuam como fatores li-
mitantes de produção, o que in-
dica que a maior parte do P
não se encontra em estado
aproveitável pelas plantas. As
formas insolúveis mais comuns
no solo são de fosfato de cál-
cio, de ferro e de alumínio,
bem como minerais de apati-
tas e constituindo parte inte-
gran te da matéria orgânica.

Os sintomas mais caracte-
risticos de deficiência de fós-
foro nas plantas são: cresci-
mento lento e escasso de-
senvolvimento; geralmente to-
mam uma cor verde-escuro,
passando a adquirir uma to-
nalidade púrpura ou averme-
lhada nas falhas e talos. Os
brotos são flexíveis e curtos e
as raízes longas, com poucas
ramificações e de cõr café-
avermelhada. A maturação se
atrasa e as colheitas são re-
duzidas.

Nos cereais, o fósforo robus-
tece o caule e aumenta sua re-
sistência ao ácamamento; as
espigas contêm mais grãos e as
sementes são de melhor qua-
lidade.

Nos pomares, um adequado
abastecimento de P ajuda o
desenvolvimento das raízes e

das árvores, deixa as planta.-
em melhores condições para
suportar as inclemências ao
inverno e estimula um rápido
crescimento na primavera.

As pastagens e culturas em
geral, que tenham sido sufici-
entemente providas de P. pro-
porcionain aos animais quantí-
dades convenientes deste ele-
mento, com as vantagens na-
turais para a saúde e uma in-
fiuência especial na formação
de ossos fortes e desenvolvi-
dos.

O POTÁSSIO

O potássio (K> é abundante
na natureza, existindo sempre
em estado de combinação e
nunca livre. E' encontrado em
grande número de rochas, na
água do mar, nos solos, nos
animais e plantas. Contudo,
as disponibilidades deste ele-
mento nas terras agrícolas,
em forma diretamente assimi-
lãvel pelas plantas, são redu-
zidas.

Entra na constituição dos te-
cidos vegetais; sem êle não se
forma clorofila, pelo que na
sua ausência não se verifica a
assimilação do carbono do ar
e a formação da matéria orgã-
nica. Tem um papel vital na
elaboração dos hidrates de car-
bono (açúcar, amido), bem
como intervém na circulação
destes compostos dentro da
própria planta.

Em geral desempenha papel
regulador nos processos fisio-
lógicos das plantas (respiração,
transpiração etc.) e, inclusive,
atenua os desequilíbrios produ-
zidos pela assimilação do ni-
trogênio e do fósforo. De igual
modo,-influi na absorção e re-
tenção da água, como também
na assimilação dos demais fer-
tilizantes do solo.

As culturas suficientemente
abastecidas de K são mais vi-
gorosas e apresentam maior re-
sistência às enfermidades. For-
talece os talos dos cereais, di-
minuindo as possibilidades de
ácamamento, ajuda a formação
dos grãos e aumenta o seu peso
específico.

As plantas ricas em féculas
c açúcar (batata, videira, cana-
de-açúcar, beterraba) são mais
favorecidas pela presença dês-
te elemento, uma vez que in-
tervém diretamente nos pro-

cessos de elaboração de hidra-
tos de carbono. Igualmente as
árvores frutíferas necessitam
dc K para uma boa frutifi-
cação.

Os sintomas da falta ou insu*
ficiência de K são muito ca-
racteristicos, aparecendo uma
murchidão nos extremos das
folhas, que se enrugam e en-
rolam, tomando uma côr ama-
relo-pardo, que avança desde
as bordas até o interior, fican-
do verdes, às vezes, somente
as nervuras e o peciolo.

Está comprovado que o só-
dio tem a propriedade de mo*
bilizar o K do solo, ou seja,
liberar uma parte deste ele-
mento que se encontra retido
nas partículas terrosas, deixan*
do-a assim apta para ser assi-
milada pelas plantas. Verifi-
cou-se, também, que em alguns
casos o sódio pode substituir
o K, isto é, faltando este ele-
mento na terra, as plantas po*
dem assimilar sódio, produzin-
do efeitos mais ou menos se-
melnantes.

OS OUTROS

Dentre os demais elementos
maiores, ressalta pela impor-
tância o cálcio, tanto pela in-
fluência que tem no processo
de fixação do carbono e for-
mação dos compostos básicos
dos tecidos, como pelo seu im-
portanto papel de neutralizar
os ácidos que se acumulam no
solo, como um subproduto de
certas funções de crescimento
das plantas.

O magnésio tem também um
papel semelhante ao do cálcio
e parece que influi no apro-
veitamento do fósforo pelas
plantas, bem como na forma-
ção da clorofila.

O enxofre forma parte das
proteínas e atua no metabolis-
mo do vegetal.

O ferro, que é o elemento
que entra em menor quantida-
de (e que com maior justeza
deveria ser incluído entre os
microelementos), fortalece os
tecidos tenros das plantas. Sua
ausência produz clorose e mor-
te das folhas e brotos novos,
além de um menor desenvolvi-
mento radicular.

(De "O adubo da terra para
a terra", publicação de Ar-
thur Vianna & Cia. dc Ma-
terial Agrícola)

aviarkTfãzenda
Melhor clima, melhor zona, pronta; funcionando

para 30.000 frangos ou 12.000 poedeiras, com re-
,rdèncias de administração e empregados, água abun-
dante, dando mais de um milhão de renda mercai
comprovada, pomar e hortaliças, vende-se, arrenda-
se ou troca-se por motivo do proprietário nao poder
dirigir. Fones 32-9338, 42-9488 e 25-7507. 17775
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GOIABEIRA JÁ NÃO É PLANTA DO MATO
A goiabeira é encontrada em

' todo o território brasileiro,
desde o nivel do mar até aci-
ma de 1.700 metros de altitu-
de. Desenvolve-se bem em
qualquer tipo de solo.

Embora rústica, para que a
sua produção alcance resulta-
dos econômicos, o segredo é
plantar certo e cuidar correta-
mente da planta.

PLANTIO

Planta-se certo naqueles so-
los considerados férteis. O es-
paçamento é de 6x6 metros;
nos solos pobres, reduzir èsse
espaçamento para 5x5 metros.
Assim, num hectare de terra
podem ser dispostas mais ou
menos 300 plantas.

Antes de um mês do plantio
das mudas, abrir e encher as
covas com a seguinte mistura:
terra vegetal (retirada da pró-
pria cova), estéreo de currai
(bem curtido) ou de galinha.30 quilos; cloreto de. potássio.300 gramas; farinha de ossos,
500 gramas.

Misturar tudo muito bem.
depositar no fundo da cova,
completando o seu enchimen-
to com a terra mais clara, do
subsolo, sobrante. Regar em
seguida.

Na sementeira, empregar se-
mentes extraídas de frutos re-
cém-colhidos, que apresentam
alto grau de germinação.

ADUBAÇÃO

Quando a goiabeira começa.
a produzir, não pense em des-
pesas: realize, de imediato, a
restituição ao solo dos elemen-
tos nutritivos retirados pela co-
lheita. Essa adubação deve ser
feita em "coroa", isto é, ao
redor da planta, por fora da
projeção da copa, empregando-
se uma mistura de estéreo de
curral ou de galinha, 30 qui-los; farinha de ossos, 2 qui-Jos; cloreto de potássio, 1 qui-lo e sulfato de amónio, 1 quilo.A goiabeira (com satisfação
também) receberá de 3 em 3anos uma calagem, com o em-
prego de 3 quilos de calcário,
por planta.

PODA
Não fique assim com esse

olhar interrogativo. Onde jáse viu podar uma fruteira•'besta" como a goiabeira?
Fique certo de que, no ca-

pitulo "trato" da goiabeira,tem que se incluir, por indis-
pensável, todo o ano, uma podade limpeza rigorosa, compreen-
dendo o corte de todos os ga-lhos e ramos supérfluos, bemcomo o encurtamento daqueles
que devam ser conservados.

Essa poda, além de manter
a vegetação em determinado es-
paço e forma, prepara galhospara a futura colheita, aumen-
tando (e muito) a produção,
sem que a goiabeira enfraque-
ça. A produção provável de
planta tratada conforme foi ex-
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ipli- o- ^._ up-u.ji,iadamen-
te, 300 frutos por pé.

RALEIAMENTO

É uma operação também ne-
cessaria, para que se obtenha
de fato boas e bonitas goiabas.Êste raleiamento das frutas
(ou desbaste) é executado
quando os frutos atingem o ta-
manho de um centímetro, apro-
ximadamente, e na seguinte
proporção: para cada peque-

Aberoeen com
pita- <•*>?«<»ão

na goiaba que permaneça, eli-
mine três.

Quem quer ganhar dinheiro
em goiaba ensaca logo os fru-
tos que sobraram, após a "ope-
ração raleiamento".

PRAGAS E DOENÇA

No pomar de goiabeiras, pa-
ra uma produção que compen-
se economicamente tem queser constante o combate às
pragas que, de comum, atacam
árvores e frutos.

Êste objetivo é alcançado
por uma vigilância sanitária
permanente e pela aplicação de
inseticidas e fungicidas.

Pela ordem de importância,
o possuidor de goiabeiras, en-
frentará:

1) Broca — Em decorrência
da vigilância sanitária que se
aconselha, havendo evidência,
de broca, basta aplicar um
pouco de BHC no interior do
furo verificado no tronco da
fruteira, fechando . a abertura
com barro, algodão ou sabão.

2) Mosca do mediterrâneo —
i Não há porque temer a ma-

nifestação dessa praga, no ca-
! so dos frutos se encontrarem
j devidamente ensacados.
I 3) Cuidado com a "íerrü-
! gem". Ataca indiferentemente

folhas, botões florais e frutos
É controlada através de pu]verizações com calda sulfocál
cica. Pulverizar uma vez poisemana. De acordo com a in*
tensidade da "ferrugem", esta
pulverização poderá ser efe-
tuada até duas vezes por se-
mana.

Londres (BNS) — Em um lei-
lão de 13 minutos de duração,
foram i-endidos pela elevada
soma de 80 mil libras esterli-
nas quatro touros da raça
Aberdeen-Angus. A licitação te-
ve lugar na famosa feira de ga-
do de Perth, 'Escócia.

O touro campeão da feira do
corrente ano, "Essedium de
Douneside'*, foi adquirido por
54 mil libras, por um criador
do Estado de Nova York, o
mesmo que, no ano passado,
comprou pela soma recorde de
60 mil libras um touro
Aberdeen-Angus.

VACINAS...
AFTOSA TRIVALENTE
BOVBA AVIARIA
BRUCELOSE
CINOMOSF
NEW-CASTLE
PESTE SUÍNA
RAIVA CANINA
RAIVA BOVINA

PINTOS de um dia
FORMICIDAS — INSETICIDAS —
MEDICAMENTOS E RAÇÕES.

AGROVETERINÁRIA ZEGUSTAVO
Rua Senador Pompeu, 158 — loja
Fone: 43-7610 — Guanabara.
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O traior DEUTZ. p'odu>.ifo no Bras.l. lem idêntica qualtodo a perfeição mecânica quo li
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sistema do arrefecimento - turbina de sr • foi eliminado lodo o sistema clinico do rádiador de.
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-t moita menos, sujeito a'j
anguiços. Por sua elevada capacidade da atração a maior ..locid.de, repreaonla mala hecurta!• horaa noa trabalhos'do .campo.

Sua robusto- o sua «ersatilitUde o caractariiam como um verdade*». ..hl tado- na __m 
'.

brasa.»., .i.nd«ndo com -.ficitocía insup.rs.el. .dèsd. aa mais radas a aoeadaa kvoha do papa- \ro do solo, ate as delicadas operacôs* da culliio a Iraumaow daa hwoaraa. >.

DISTRIBUIDORES PARA O EST. DO RIÒ. GUANABARA. MINAS,E ESP. SANTO

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

MOTOR DIESEL SSHP.
47 HP NA BARRA
PESO: 3.ooo A*.oook*«.
POLIA
TOMADA OE FORÇA
BITOLAS VARIÁVEIS
SISTEMA HIDRÁULICO:
3 PONTOS
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PINTANDO DE VERDE O NORDESTE
SOBRAL (Guaraci de T_avor) — Ê bom

gícder começar '¦— como qualquer cantador
• nordestino -— com uma louvação:

"Meu povo me dê licença
Eu vou fazer um pedido

- Deixe leu contar uma estóriti
Um sucesso acontecido."

E. sendo o assunto, algarobn, há que lou-
var, e bem louvado, o antigo ministro da
Agricultura Romero Cabral da Costa,'" 2
c.uem ficou devendo o Nordeste, pela; sua
clarividência e agressividade, o encaminha-
mento da solução de problemas velhos e
cruciais para a região, como sempre foram
o suprimento de lenha e estacas, a allmen-
tação para o gado e a ausência de sombra.
Sombra boa, convidativa.

Após haver reunido, no Recife, um
grupo de técnicos — a favor e contra a
algaroba —' para surpresa dos litigantes,
programou ali mesmo uma circulada no
interior dos Estados de Pernambuco, Paraí-

ba e Rio Grande do Norte. Examinaria
algarobais e algarobeiras de perto, para de-
cidir. E viu o dr. Romero Costa, com olhos
de nordestino, a algarobeira. Conversou
com quem plantou e continuava planta h-
do, aos milhares.

Dessa viagem \-apida, duas providên-
cias imediatas íoram tomadas: nomeação do
agrônomo Guilherme de Azevedo para exe-
cutor da campanha de difusão da algaro-
beira no Nordeste e a imediata colocação
de alguns milhões de cruzeiros, no Banco
do Brasil, em Natal, à disposição do exe-
cutor. E como, obviamente, executor é
quem executa aíguma coisa, Guilherme de
Azevedo (pela primeira vez na história do
Ministério da Agricultura havia um agro-
nomo com uma caderneta de cheques e de' mentalidade totalmente diversa da reinante
na burocracia), armado com essa força "mo-
ral", convocou os amigos e foi o que se viu:
agrônomos dos mais diferentes serviços, ve-
terinários e técnicos agrícolas, todos juntos,
em mutirão, fazendo força, plantando alga-
roba. ..

No Nordeste, a algarobeira tomou im-
pulso tal que, hoje em dia, não há doutor
que convença matuto" de que possa ser uma
praga aquela árvore que continua verde na
seca e dá forragem para o gado. Cidades
iuiportantes, como Sobral, no Ceará (foto);
Caruaru e Sertãnia. em Pernambuco; Mos-
scró e Açu, no Rio Grande do- Norte, mos-
tram-se lindamente arborizadas com alga-
roba. E como nesses grandes centros não
mais se criam animais à solta, os garotos
é que se encarregam de limpar a área, ga-
rantindo a entrada para o bang-bang do-
mingueiro, juntando vagens, cujo quilo está
valendo 25 cruzeiros.

E o programa de plantar algarobeiras,
iniciado pelo ex-ministro Romero Cabral
da Costa, prossegue com o apoio e incen-
tivo do atual titular ida pasta da Agricul-
tura, ministro Osvaldo Lima Filho, tendo
o "cacique" Fernando Borba à frente, o
que, para nós — que conhecemos o homem
— é certeza de que "a coisa vai", nem que
seja só no peito e na raça.

DESTE CHÁ OS TUBARÕES NÃO BEBEM
Cabo Kennedy. Flórida

(Western News) — Um sa-
cjuinho de "chá" químico,
que obteve bastante fama
durante a última Guerra
Mundial, repelindo os tuba-
rões ao tornar a água do mar
num molho i escuro e mal-
cheiroso, torna a desempe-
tihar importante papel na
era espacial.

Conhecido j como caça-tu-
barões, prottegeu agora o
estronauta iiorte-americano
Ecott Carperiter, depois de
seu regresso | do vôo orbital
¦ bordo do Aurora VIL Car-
penter mergulhou a bolsa do
«chá" nas ágjuas do Atlânti-
co enquanto!flutuava numa
balsa salva-vidas, esperando
«er recolhido por um heli-
cóptero. Logo, uma tinta ne-

gra e um sal químico cloro-
so se dissolveram na água
circundante, tornando-a desa-
gradável para os tubarões,
mas não para os seres huma-
nos.

Até o presente, todos os
astronautas lançados deste
local têm levado consigo o
repelente contra tubarões .em
sua mochila de emergência.
O repelente foi criado por
um importante produtor de
tintas, em cooperação com o
Laboratório de Investigação
Naval dos Estados Unidos,
tendo sido-usado inicialmen-
te pelos pilotos que caiam ao
mar.

Segundo os cientistas fi-
liados à Cyanamid Interna-

.cional, que contribuirão» pav

ra desenvolver o caça-tuba-
rões, a tintura negra é co-
nhecida tecnicamente como
nigrosina e foi escolhida por
dois motivos: primeiro, por-
que produz um líquido que
se assemelha aos que os pol-
vos expelem para fugir aos
ataques, e segundo, porque
se dissolve, facilmente na
água. .

O outro ingrediente, um
sal químico, parece afetar os
tubarões como o cheiro de
sua própria carne em decom-
posição, o que é repugnante
para eles, embora não o seja
para o homem.

Existem umas 250 espécies
de tubarões, das quais 30
apreciam a carne humana. A
maioria dos ataques dos tu-
Dafâes costuma ter lugar nos

mares cálidos (de 18 a mais
de 26 graus centígrados), cm
áreas tropicais ou semitro-
picais, a uns 30 graus ao
Norte e ao Sul do Equador.
Não quer isso dizer que nâo
se tenham registrado ata-
quês em lugares de menos
de 15 graus, c até mesmo em
lios de água salgada ou po-
tável.

A melhor defesa conheci-
da é mesmo o repelente con-
tra tubarões. Além de ser
usada pelos astronautas. a
bôisa de "chá" químico tem
servido também para pesca-
dores e mergulhadores. Em
algumas cidades, tem sido
empregada para afugentar
os tubarões das praias.

Rebanho suíno
de 53 milhões
Eleva-se a quase 53 milhões

de cabeças c rebanho suíno
do Brasil, com valor estimado
em CrS 284,2 bilhões. Os prin-
cipais Estados produtores de
suínos são Minas Gerais e Pa-
raná, com rebanho da ordem
de 9,3 e 6.2 milhões, respecti-
vãmente. Rio Grande do Sul
e São Paulo, também grandes
criadores, possuem cerca de 6
e 5,2 milhões de porcos. Os
outros produtores de projeção
nacional são os Estados de
Santa Catarina (4.5 milhões),
Goiás (4.1 milhões), Bahia
(3,9 milhões). Maranhão (2,6
milhões) e Mato Grosso <3
milhões).
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OFICIAIS TENTARAM RAPTAR MINISTRO
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Após serem libertados, marujos o fuzileiros iniciaram uma passor.ta pela Ave-
nida Presidente Vargas, ate a Candelária. Populares uniram-se à marcha.

REGOZIJO
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asEm fr
mãos,

ente, ao busto de Marcílio Dias, marinheiros e fuzileiros acenam
com os dedos formando "V", rogozijando-se pelo término da vigília.

PARADA

O.s manifest
Onze, onde

:antes cpricemraruiu-iu jdiiòj ao busto de Marcílio Dias, na Praça
depositaram uma ancora de flores.

PRECE
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A. passeia terminou
maíihhein

ao pé da escadas da Igreja da Canlelária,
s c fuzileiros íiteram préres, agradecendo

onde ,ajoelhrdos,
a vitória

A noticia dc que o sr.
João Goulart pretendia
nomear o almirante re*
formado Paulo Mário da
Cunha Rodrigues, para o
cargo de ministro da Ma*
rinha, aceitando assim a
demissão do almirante
Silvio Mota, causou, na
manhã de hoje, intensa
movimentação entre a
oficialidade da Armada.

Um grupo de oficiais,
dos mais exaltados, ru*
mou para a sede do Tri-
bunal Marítimo, situada
aos fundos do Entreposto
de Pesca, na antiga Praça
Sérvulo Dourado, imedia-
ções da Praça 15, com o
intuito de prender o nô*
vo ministro, que ali dor*
mira, para assim impedir
sua posse.

Advertido por oficiais
que o acompanhavam, o
almirante Paulo Mário
escapou pelos fundos do
Tribunal, alcançando de-
pois o pátio interno do
Lóidc Brasileiro.

Chegando à sede do
Ministério da Marinha,
sempre custodiado por
oficiais, entre os quais
o capitão-de-mar-e-guerra
Paulo Silveira Werneck, o
almirante Paulo Mário
voltou a sofrer um novo
atentado, desta feita a
netralhadora, e só após
muita parlamentação
atingiu o 3.° andar do
Ministério, local onde fica
o Gabinete do ministro,
sendo investido, afinal,
no cargo.

Na Posse

A posse do almirante Pau-
Io Mário no cargo de minis-
tio da Marinha (oi assistida
pelos srs. Abelardo Jurema,
titular da Justiça; Anísio Bo-
telho, titular da Aeronáuti-
ca; Francisco Teixeira, co-
mandante da III Zona Aérea
e general Genaro Bontempo,
chefe de Gabinete do minis-
tro Jair Dantas Ribeiro.

Aragõo e Oromar
indicaram

Nos círculos políticos dl-
zia-se que a indicação do ai-
mirante Paulo Mário para o
Ministério da Marinha foi
feita pelo general Oromar
Osório, comandante da Vila
Militar, e pelo vice-almlran-
te Cândido Aragão, coman-
dante-geral dos Fuzileiros
Navais, os quais teriam feito
sentir a necessidade de colo-
car, no posto, um almirante
desvinculado dos grupos na-
vais, mas "homem duro" e
'nacionalista".

O primeiro ato

O primeiro ato do novo ml-
istro da Marinha foi nomear

i capitãp-de-mar-e-guerra
.Jaulo da SflveiraJVerneck,
para a'chefia do"seu .Gabi-
nete. A seguir, lavrou atò de
nomeação dp almirante Pe-
dro Paulo de~Araújo Suzano
para a chefia do Estado-
Maior da Armada, e do ai-
mirante Demaria Boiteux
para o comando da Esqua-
dra.

Reassumiram

Já investido nas funções
de titular da Marinha, o ai-
mirante Paulo Mário conci-
tou o seu colega Cândido
Aragão a que reassumisse,
imediatamente, suas. funções
de comandante-geral do Cor-
po de Fuzileiros Navais, com
o que concordou o demissio-
nário da véspera. Ato con-
tinuo, foi chamado o contra-
almirante Washington Fra-
zão para, igualmente, reas-
sumir seu posto no comando
da Guarnição Central do
CFN, o que ocorreu ontem
mesmo.

A prisão, por dez dias, que
o ministro Sílvio Mota Im-
pusera ao almirante Aragão,
foi relaxada de imediato pe-
Io recém-empossado titular
da Armada.

Pedido de demissão

Logo que a maioria dos
oficiais superiores da Mari-
nha tomou conhecimento da
nomeação e da posse do ai-
mirante Paulo Mário, dirl-
giu-se ao Gabinete deste,
para solicitar demissão de
seus cargos.

SÍMBOLO

W^-l i '-^^ mm
mr j*i~» ¦

/ mMmmt IW- MW M¦ - Mm ^M
L> ^t^à^mmWK .¦ I

L.v ^^

Mim T? Jfe mm
J_\m 'm - nMÊMàmi * ÍP*M

jÉ- '^ 11- À^ li/ ' mmWW
¦¥ mmv^^kM BWWnW^MÍ Jl ^^^^^^^^1

M.\ M Ám wínÊtft'*^! wfe^- :^l^1 HhIi" \. ^^k^^^mmm mmmmmtJUmmmWnÊm** l * * " II %>¦ A \Mm ' £M MBf*£ ' m. ri I
Bi JÊÊr^ms MM. ^^^m*. Áu\y^^m'

jKP| ™ M PPP |b ''-» feÉÉP^'
E^^»*' WkmtM BB ->^ W

tk y^twM * Km
W 

' ^Mmm. ':* ¦ Mt-jBK%>. Mm M
m mt ^m. ÜAíl^' M Ibb
Hjr^^. \^b R':>4x-- ^ 'lll
mM*í:* ¦ X «I mWàerf Mmmm II"'"-¦ *^l PSSP^***1 IV¦F'3K* 4i fc ' '^ ¦* ;> % &l I¦rF éz. ^jàr*1 IkW WMv •,_}^ ^^ 1^1 ^H

Wmfo> *¦¦:¦"'*¦¦*¦'¦ w' Aix '^ ""WLr-¦-""

HnRr ti :> JÉRÍr i' ¦ üsir ÜAm ::'*ÜLT *BP^ ! ry*.T|r .'.¦¦:#.;¦ í?-•-. *t|

K | t* :'v f MéfatW \w'*

egando uma grande âncora, de flores, um marinheiro e um fuzileiro naval trocaram os quépis,
simbolizando a união cm sua luta i

PASSEATA DOS MARINHEIROS
HOJE POSTOS EM LIBERDADE

Logo após serem libertados, às 18h de hoje, no Batalhão de Guardas, os mari-
nheiros e fuzileiros navais realizaram uma passeata pela Avenida Presidente Var-

gas, liderados pelo vice-presidente de sua Associação, Marco Antônio. Rumaram

para a Igreja da Candelária, dizendo que iam agradecer a Deus pela vitória obti-
da, bem como fazer preces pelo transcurso da Sexta-feira Santa.

Encontrando o templo fechado, os marujos observaram um minuto de silêncio,
segundo ordem dada por Marco Antônio: "Um minuto de silêncio pelos nossos com-
panheiros que, pela nossa causa, tombaram trespassados pelas balas de metralhadoras-'.

Garantia
Embora íôsse assegurado

aos marinheiros e fuzilei-
ros que não haveria prisões,
uma grande facção não acei-
tou de pronto tal afirmati-
va. Como penhor de que a
palavra governamental se-
ria cumprida com máximo
rigor, os membros do CGT,
srs.. Hércules Correia, Dan-
te Pelacani e Osvaldo Pa-
checo resolveram acompa-
nhar os marinheiros e íuzi-
leiros e com eles permane-
cer no Batalhão de Guardas,
até âs 18h, quando seriam
libertados.

Liberdade

A 18h, precisamente, o
comandante do Batalhão de
Guardas ¦ determinou que
eles fossem libertados, sen-
do-lhes abertos os portões
da unidade. De acordo com
a determinação do comando,
os marinheiros e fuzileiros
navais deixaram o Batalhão
de Guardas, em grupos de
200, no espaço de 5 em 5
minutos. Familiares dos na-
vais,' em grande numero,
formavam compacto grupo
na Avenida Pedro II, acres-
cido de elementos da Liga
Feminina Nacionalista da
Guanabara.

Âncora

Quando saiu o primeiro
grupo, integrado pelo presi-
dente da Associação dos Ma-
rinheiros, José Anselmo dos
Santos, e o vice-presidente
ca mesma entidade, Marco
Antônio, um grupo de ele-
mentos da Liga Feminina
Nacionalista da Guanabara
;ntregou-lhes uma ancora
confeccionada com flores
íaturais. Na ocasião, as mu-

lheres da Liga dirigiram aos
marinheiros palavras de in-
Mtamento e deram vivas a
»les e a vitória que acaba-
vam de obter.

Preces

Observado silêncio por um
minuto, à porta da Cande-
lária, Marco Antônio deu
nova ordem: "Todos de joe-
lhos e rezemos um Padre
Nosso e uma Ave Maria,

, para que Deus proteja o povo
brasileiro". Terminadas as
orações, foi determinada a
debandada, com a advertên-
cia de que todos deveriam
estar presentes ao pátio do
Ivíil'lÍStéTÍS"cta MUI i Ul»;—SO*.
gunda-feira, às 7h30m. Os
marinheiros e fuzileiros que
não tinham residência em
terra, foram pernoitar lia
sede da associação que tis
congrega. Quando o grupo

passava pela Praça Onze,
prestou uma homenagem ao
marujo Marcílio Dias, junto
ao seu busto. Nessa ocasião,
vários oradores se fizeram
ouvir, enaltecendo a figura
do marinheiro.

Identificação

Ao darem entrada no Ba-
talhão de Guardas, o oficial
de dia determinou a identi-
íicação nominal de todos os
marinheiros e fuzileiros e
solicitou que fossem entre-
gues as carteiras de identi-
dade dos mesmos.

Mais tarde, os documen-
tos foram entregues ao pre-
sidente da Associação, para
devolvê-las aos respectivos
donos, na segunda-feira.

Oswaldo Pacheco, membro
do CGT e presidente da Fe-
deração dos Portuários, in-
formou à reportagem, na
sede daquela entidade, quo
12 marinheiros morreram me-
tralhados ao deixar a Ilha
das Cobras. Segundo éle, as
vítimas integravam um gru-
po de 600 homens da equi-
pagem do porta-aviões "Mi-

nas Gerais" e de outros na-
vios da Marinha de Guerra.
Disse mais o líder sindical,
que 36 ficaram feridos e vá-
rios deles se encontram in-
ternados no Hospital Central
da Marinha. A notícia não
pôde, até o momento, ser
confirmada.

Punição

O vice-presidente da Asso-
cição dos Marinheiros infor-
mou que surgiu um novo
caso. Agora, a entidade vai
exigir das altas autoridades
dá Marinha de Guerra a pu-
nição dos que teriam deter-
minado o metralhamsnic-Sss-
marinheiros, bem como dos
executores da ordem.

''Mortos"

As 16h30m de hoje, o sri

MARUJOS
EM FÉRIAS

ATÉ 4.-FEIRA
Informou-se esta noite quo

o novo ministro da Marinha,.
c-Vim, Paulo Mário Rodri-
gues, após dialogar com ai-
guns dirigentes da Associa-
ção dos Marinheiros e Fuzi-
ieiros, concordou em adiar

_aíá-a-pféi:i'.v.n *ft*-trts=feini d
apresentação dos marujos a
tuas guarnições, desde que
cies permaneçam cm suas
residências e evitem jaani-
íestações dc rua.



CORREIO DA MANHA, Sc.Ntr.-fplrn, 27, Síibncío, 28 do Março do 1001 1.° Caderno

RUSK DEFENDE BLOQUEIO CONTRA CUBA
FRANCESES COMENTAM
SITUAÇÃO BRASILEIRA

Paris, (FP - CM) — "Tanto vai
o cântaro à fonte que por fim se que-
bra". Êste velho provérbio poderia
rebelião dos 3.000 marinheiros br..-
sileiros, destacadu pelos títulos dc to-
imprensa francesa; (.pós u espetacular
rebelião dos 3.000 maiinhmeiros bra-
sileiros, destacados pelos títulos dc to-
dos os jornais franceses.

Xão obstante, aqui
PONTADE-LANÇA

ninguém se Mar Negro.

arrisca a formular analogirvs do tipo"Potcmkin". Talvez porque os ata-
ques de febre política são freqüentes
no Brasil dc nossos dias. Talvez tam-
bém porque, daqui, a aguda tensão
atual não oferece características pré-
i.viilncionárias, como as que cerca-
vam cm 1005 aquele gesto dos mini-
nheiros do "Potcmkin", em águas do

Claro que, por aquela épo*
ca, tampouco a Europa Ocl*
dental aquilatava o alcance dc
acontecimentos que doze anos
dcpoti deveriam culminar na
tomada do poder.

Por ora, a única analogia que
so destaca aqui é a dc que os
quadros subalternos e os m.-iri-
nheiros da Armada Brasileira
desempenham o papel dc pon-
ta-dc-lanca numa situação cx*
plosiva, mercê dc certas liga-
ções de confraternização cn*

tre operários e elementos dos
Forças Armadas.

O adjetivo "explosiva" è,
certamente*, o que mais adep*
tos tem aqui entre os obscr-
vadores que recordam a Já crA-
nica o vertiginosa inflação que
sofre o Brasil assim como a
crescente tensío existente cn*
tre os setores dc esquerda c
dc direita,

AGITADA INDISCIPLINA
O aspecto mais Inquictador

dos acontecimentos brasileiros
a Julgar pelo tom dos Jornais,
como o católico "La Croix", o

MARCHA DE NEGROS
POR DIREITOS CIVIS

Tallahassec, Flórida (AP-CM) — Cerca de 1.500 p«s-
soas, na sua maioria negros, desfilaram, hoje, pela capital
da Flórida, em manifestação dc apoio aos direitos civis,
mas houve várias dissenções de última hora entre orga-
nizações de pessoas dc côr.

O Congresso de Igualdade Racial (CORE) retirou 1.500
manifestantes quando a Associação Nacional pelo Progres-
so dos Negros (NAACP) rejeitou a exigência dos dirigen-
tes locais do CORE para marchar ate o palácio do govér-
no estadual.

LIBERDADE

A permissão para o desfile
excluía o palácio do Governo
de seu trajeto. Os manifes*
tantes — entre os quais ai*
guru brancos — eram cm sua
maior parte homens c mulhe*
res jovens que cantavam "li-
berdade agora", levando ainda
cartazes com lemas integrado-
nistas.

Washington
descrê em

acordo
Washington (UPI-CM) —

Funcionários do Departa-
mento de Estado deram pou-
ca atenção a notícias dc que
flo México estão sendo reco-

>^hidas assinaturas para que
o presidente Adolfo Lopez
Mateos estabeleça relações
diplomáticas com a China
Popular.

As petições apareceram
cm diversas partes do Mé-
jdeo pouco depois da visita
do presidente Charles De
Gaulle, da Fram,_, que rc-
eentemente deu sou próprio

reconhecimento ao governo
de Pequim.

A Policia calculou o nume-
ro dc mani.estantes em 10
mil pessoas, tendo os dirigen*
tes negros definido a marcha
como um protesto pelas tátl*
cas obstrucionistas do Senado
contra a provação do projeto
de lei dos direitos civis.

BOM-HUMOR

Não houve desordens entre
os manifestantes, c a maioria
parecia estar de muito bom*
humor.

Contingentes da Policia e da
patrulha estadual de estradas
estiveram alertas para manter
a ordem durante o desfile, que
tomou seis quarteirões da ci*
dade.

AMEAÇA NAZISTA

Momentânea ameaça de in*
cidentes teve lugar logo que
chegou a Tallahassee um tele*
grama de George Lincoln Ro-
ckwell, suposto chefe do par*
lido nazista norte-americano,
prometendo apresentar-se e
realizar manifestação contra*
ria aos negros, "cm nome da
maioria cristã branca da Fió*
rida".

Rockwell, todavia, não apa-
receu.

Indicador de hoje
Farmácias de plantão

FARMÁCIAS: Coopera»!-», AvVenezuela, 31; Camerino, RuaCnmerino, 44; Santo Cristo, RuaSanto Cristo, 181; Londres, Pra-
ça Cruz Vermelha, 28; Lincoln
Av, Mem de Sá, 80; E. Couto &Cia, Ltda., Rua Riachuelo, 205;Cruzeiro do Sul, Rua Catumbl,67; N. S. da Glória, Rua Arlsti-des Lobo, 229; Stuart, Rua Had-dock Lobo, 71; São Carlos doEstácio, Hua São Carlos, 9-1; Cân-dido Mendes. Rua Cândido Men-des, 98-B; Orleans, Av. Presiden-te Vargas, 3103; Princesa, . RuaSão Clemente, 94; São João Ba-tista, Hua General Polidoro, 2;Alvorada, Rua São Clemente,402-A; Teodoro de Abreu, RuaVoluntários da Pátria, 245; Hu-malta, Rua Humaitá, 120; Bra-silia, Praia do Flamengo, 118-A;Luso-Brasil, Rua das Lar.-u.jcl-ras, 384; Amapá, Rua SenadorVergueiro, 23, loja 4; Guanabara,Hua Senador Vergueiro, 80-C;Alerta, Rua Senador Vergueiro272; São Luiz Gonzaga, Rua SioLuiz Gonzaga, 184; Rivera, RuaSão Cristóvão. S18-A; Ideal3ela, 43: Bonfim, Rua Bonfim,161; Barcelos, Rua Mariz e Bar-•os, 470; Luna, Rua Conde de3onfim, 740-A; Bonança, RuaConde de Bonfim, 539-A; Apoioilua Mariz e Barros, 890; Ramos,Hua Conde de Bonfim, 155-B;Icaraí, Est. das Furnas, 1275-B;Vila Isabel, Av. 28 de Setembro.285; N, S. dc Lourdes, Rua Barãode Mesquita, 768-A; Dalva, RuaDeputado Soares Filho, 40-A;Cristal, Rua Leopoldo, 784-A-Santa Tereslnha. Rua AraújoLima, 19-A: Sanitária, Rua Teo-doro da Silva, 947-C: Maracanã,Rua Barão de Mesquita, 20-A;Itú. Rua Itan, 634-C; Lima Viei-ro, Hua dos Romeiros, 48-B;Braga, Rua Conde de Agrolongo,1101, loja; Dalena, Rua Guaporé,63; Manoel Bastos & Cia. Ltda.,Rua Lobo Júnior, 1976; Nova Es-
perança, Rua Antenor Navarro,170: Renascença, Rua Itablra,21-Bj Nova Brasília, Rua Orojó,

179-A; Cordovil, Rua BulhõesMarcial, 109; A. Pimentel IrmãoLtda., Rua Valentlm Magalhães,226; Porto Velho, Est. do PortoVelho, 235; Itamiz, Rua Goiás,630-B; Pinheiro, Rua José dosReis, 546; Denise, Rua José dosReis, 1986-B; Carioca, Rua Pa-dre Januário, 267-B; São Jorgeda Aboliç&o, R. Abolição, 846-A;São Cristóvão da Piedade, RuaBernardino de Campos, 128; Lu-cimar. Rua Ana Nérí, I266-B;Froplcia, Hua Souza Barros, 665;São Borja, Av. Suburbana,4414; São Benedito, Av Su*burbana, 6720; Lisarb Socie-dade FarmaoêuUca Ltda., HuaDr. Otton Machado, 15-A; SãoTiago, Av. João Pinheiro, 254;Areai Rua Aquidabã. 581-C;Santa Tereslnha, Hua Dias daCruz. 476; Engenho Novo, RuaBarão do Bom Retiro, 96; Farmá-cia do Lar. Rua Lins de Vascon-celos. 240-A; Santo Antônio, RuaAdolfo Bergamini, 390-C; Alber-to Lopes. Rua Adolfo Bergamini,
30; São Benedito, Rua Torres deOliveira, 56-A; Piedade, R. AssisCarneiro, 65-A; Vila da Pe-nha, 2.', Av. Brás de Pina,2047-A; Roma, Est. Água Grande,1671-C; Humanitária Av. Mon-senhor Félix, 645; Rio Preto, RuaVolta, 323; Irajá, Av. MonsenhorFélix, 729; Meriti, Av Meriti,1527-A; Zuleida, Hua Padre Nó-brega, 400; Goiás, Rua Goiás,1348-A; Gentil & Silveira Ltda,,Rua Capitão Couto Meneses, 4;Muriaé, Av. Ministro Edgard Ro-mero, 309-A; Bandeirantes, Est.do Tindlba, 2198; Helen, RuaLuis Beltrão, 236; Maria FerrariGomes, Rua Godofredo Viana,555; Diolno Redentor, Rua Bar-celos Domingos, 25; Pardal Av.Cesárlo de Melo, 1914; Bragantl-na Barroso & Silva Ltda., HuaÁlvaro Alberto, 439; Nova deSta. Cruz, R. Senador Camará.52-A; nona Juiza de Sepetlba,Praia do Recôncavo, 744; JardimGuanabara, Est. da Bica, 226-C;•D-OU 'aqipunao 'a 'so_uijt s*oa

AMPARO AUTO
PEÇAS S. A.

Acessórios em geral calotas, aros, aros'e 
buzina, frisos, rádio ,anfena ,efc.
Av. Mem de Sá, 93-A - lei. 42-5656
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conservador "Lo Figaro", o
gaulllsta "Franco Soir", reside,
ao que parece, no decidido c
constante apoio que prestam
às teses dc João Goulart os co*
mandos subalternos do Exér*
cito, Esta inquietação resulta,
sem dúvida, da eventualidade
do um desbordamento do po*
der, como conseqüência da agi*
tada indisciplina das Forças
Armadas, ftste fato, como o
assinala o influente vcspcrtl*
no "Le Monde", surge como
um "fenômeno partieularmen*
te grave".

URSS paga
trigo

com ouro
Paris (UPI-CM) — A

União Soviética entregou
hoje hs autoridades írance-
sas 8 toneladas c meia dc
ouro, no valor de mais dc 10
milhões c 650 mil dólares,
aparentemente para pagar
parcialmente suas compras
dc trigo aos Estados Unidos,
Canadá e outros países oci-
dentais.

O ouro, embalado em 135
caixas de madeira, chegou
ao Aeroporto de Le Bourget,
num avião TU-104, da linha
soviética Aerojlot.

A policia írancesa, avisa-
da antecipadamente, colocou
forte dispositivo de seguran-
ça em volta do avião.

Comércio RS
quer conhecer

reformas
PORTO ALEGRE, 25 (Su-

cursai) — O comércio gaú-
cho, através do suas entida-
des dc classe, dirigiu-se ao
presidente da Câmara dos
Deputados, manifestando o
desejo de também tomar co-
nhecimento dos projetos dc
reformas de base em trami-
tação naquela Casa do Con-
gresso.

Foi o seguinte o telegrama
enviado pela Federação das
Associações Comerciais do
Rio Grande do Sul c da As-
sóciação Comercial de Porto
Alegre: "Visando a colaborar,
amplamente, nos estudos pa-
ra a solução final das refor-
mas de base, solicitamos a
V. Excia. o urgente conhe-
cimento dos projetos a elas
referentes, oriundos da men-
sagem do Poder Executivo e
que estejam em tramitação
na Câmara Federal, e, em
especial, as datas dc sua pu-
blicação no "Diário do Con-
gresso"." O despacho telegrá-
fico é assinado pelo sr. Fá-
bio de Araújo Santos, pre-
sidente daquelas entidades.

Ministro
recebeu
Anselmo

Os marinheiros e cabos
que foram, ontem, soltos,
anunciavam, à salda do Sin-
dicato dos Metalúrgicos, que
hoje vão tributar calorosa
homenagem ao almirante Pe-
dr0 Paulo de Araújo Suza-
no, chefe do Estado-Maior da
Armada e ao seu colega
Paulo Mário.

Após a passeata, os maru-
jos reuniram-se em frente
ao Ministério da Marinha,
onde promoveram um ver-
dadeiro carnaval. Enquanto
isso, o novo ministro da Ma-
rinha, almirante Paulo Má-
rio da Cunha Rodrigues, re-
cebia em seu Gabinete o ma-
rinheiro José Anselmo, pre-
sidente da Associação dos
Marinheiros e Fuzileiros Na-
•vair,- T'p sp fêz acompanhar
do sr. Dante Pelacani. O
ministro prometeu atender
às reivindicações dos maru-
jos, encarecendo, porém, que
eles terminassem, imediata-
mente, a manifestação e re-
gressassem às suas residên-
cias.

Tr • m.insmissao
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O alm. Silvio Mota fêz um pronunciamento extensivo toda a Marinha

Washington (AP-FP-CM) — "O regime dc fidel Cmtro
continua sendo uma ameaço puni o hemisfério ocidental
o nAo simplesmente um falo desagradável, como afirmou
o senador democrata William Fulbr.ght" — declinou, hojt
o secretário de F.stodo norte-americano Dean Ftuik, secn.
tuandn, duramente, que os Estados Unidos níio pretendem
reiniciar o comércio rom Cuba.

"Os Estados Unidos se mantém fiéis aos prlnclpios «i
política exposta pelo falecido presidente John Kennedy -.
disse Ilii.sk — nu sentido dc nAo estabelecer rclnçóo» cora
um regime que tem vinculos militares com a Unlíio Ro.
viòlico c vem procurando derrubar governos dn América
Latina como no recente episódio dc envio dc armas n Vi.
nozuolo".

MINISTRO DEIXA A PASTA
CONDENANDO RADICALISMO

TAXAM A

Comentando outros temas
relacionados com a América
Latina, Kn.sk dis.se: "estamos

muito perto tle um entendi-
mento com o Panamá, c te-
mos ,a esperança dc que logo
.'c possa discutir o problema
amistosamente."

VENEZUELA

Declarou ainda Rusk que a
¦¦•cusação formal da OEA
(Organização dos Estados
Americanos) contra Culin,
cm virtude dc agressão à Vc-
nczuela, demonstra que Fidel
Castro não é "somente desa-
gradáyel", mas continua ser
uma ameaça para as repúbli-

Ao transmitir, às llih de ontem, a Pasta da Marinha
ao almirante reformado Paulo Mário da Cunha Rodrigues,
o almirante Sílvio Mota fèz um pronunciamento contra os
radicalismos políticos.

É o seguinte o discurso proferido pelo ex-ministro:
"O clima dc incompreen-

soes c intranqüilidade que
hoje observamos, deve-se cm
grande parte aos paradoxais
desajustamentos originados
quando se decidiam, c dc fato
se decidiram, as históricas
afirmações de nossa nacio-
nalidade democrática. A luta
pelo acatamento dos princi-
pios constitucionais provo-
cou. nessas ocasiões, 195(1,
1955 e 1961, com a fixação
extremada de pontos de vi.-
ta, um radicalismo político
que, evoluindo sempre, si-
tuou cm pólos opostos os gru-
nos que formam o todo par-
tidário do Pais. E êsse rarli-
calismo doentio, cego à ver-
dade, surdo aos direitos,
constitui, sem dúvida algu-
ma, óbice considerável ao
entendimento tão necessário
à emancipação sócio-cco-
nômica por que aspira o
nosso povo."

LUTA
"Hoje, estou certo, muito

poucos ensejam desvincular
seu procedimento normal o
funcional, daqueles impedi-
mentos emocionais, que tudo
deturpam, porque falsos, di-
vergentes, não somam, antes
subtraem, do sentido da co-
letividade, aquele espirito in-
dispensável ao seu desenvol-
vimento e ao seu entendi-
mento. A luta pela supre-
macia de grupos, do idéias,
chega a nos levar ao histe-
rismo de encruzilhadas poronde de fato não cruzam ca-
minhos que possam conduzir
a qualquer coisa legitima. F,

. em torno desse vazio estéril,
criam-se mundos de inter-
pretações e de divagações.
Sobre os acontecimentos que
polarizaram os movimentos
de nossa classe, nesta última
parte do minha gestão na
Pasta da Marinha, hão queroaqui neste instante fazer
qualquer referência, por-
quanto, além de serem do co-
nhecimento de todos, deixa-
ram marca que não convém
relembrar quando, por im-
periosa necessidade nossa,
deve a Marinha virar páginadecisiva em sua história.
Quando muito, esses episó-
dios devem deixar orienta-
ção quanto ao caminho a se-
guir daqui por diante, atra-
vés os ensinamentos que nos
deixaram. Daí a enorme res-
ponsabiüdade que deve rc-
cair sobre toda a nossa cias-
se. Dal esta minha fala não
ser dirigida tão-sòmente ao
ilustre almirante que hoje me
sucede, porque entendo devo
ser estendida a toda Mari-
nha. Devo, inicialmente, dar
conta de que, sentindo bem
os problemas que afligiam a
Marinha, procurei concentrar
meus esforços e dedicação no
sentido de dar orientação
administrativa, rumos certos
ao seu desenvolvimento, pro-curando, sempre, dissociá-la
dos aspectos políticos. Isto
se impunha para que um
clima de paz, tão esperado e
o único compatível com o
trabalho de planejamento,viesse a ser implantado para
que pudesse, dessa forma, aMarinha concorrer com pon-derável parcela no esforço
governamental."

INCOMPREENSÃO
"Assim, minha idéia perma-nente voltou-se para o levanta*

menlo das necessidades gerais
em lôda infra-estrutura da nos-
sa classe, e já esse ano eslá-
vamos executando com apre-
eiáveis resultados, dentro das
disponibilidades existentes, as
realizações do Plano Diretor
da Marinha, que mais diziam
de perto ás suas aspirações,
tanto no setor dos meios ope-
retiros, eomo, c principalmcn-
te, naquele que visava n am-
paro méÜico-social a lodo o
seu pessoal. Entendia, por
meio dc uma programação ri-
gida e segura, conduzir minha
administração através diretivas
que dlspusessem a nossa classe
dcnlro da.s suas próprias nor-
mas tradicionais, voltada sò-
mente para o seu labor diá-
rio, tân importante quanto in-
dispensável no conjunto insli-
tu.ional de nosso Pais. .Mas,
ultimamente, foi-se estabclc*
cendo no seio da Marinha um
clima de incompreensão gera-
do e desenvolvido de forma In*
teiramente artificial. Em vir-
tudo dessa circunstância esla-
mos assistindo, por parte dc
alguns militares que a inte-
gram, a prática de manifesta-
ções e atitudes que se chocam,
fronlalmcnto, com os mais ele-
montares princípios do dever
que derivam de compromissos
voluntariamente assumidos. P.
evidente que tal situação só
pode ter surgido em virtude
do esquecimento do obriga-
ções c da ignorância quanto
às conseqüências advindas da
adoção dc ações irrefletldns,
quando seus autores são ele-
mentos constitutivos dc uma
instituição nacional, cujo tini-
co propósito é o de assegurar
a ordem e a segurança do
País."

DISCIPLINA

"Não quero deixar de relcm-
brar que os militares não cons-
tituem uma classe privilegia-da na sociedade em que vive-
mos. Na verdade, formamos

Aviadores dos
EUA soltos
sob críticas

Moscou (UPI-CM) — A
União Soviética assegurou
hoje, ao colocar em liberda-
de os dois aviadores do RB-
86 abatido sóbre o território
da Alemanha Orienta], que
tinha provas suficientes paru
processá-los como espias.

Acentuou, porém, que ha-
via decidido libertar os avia-
dores (capitães David Ho-
land o Melvin Kessler) por-
que os Estados Unidos ha-
viam apresentado "deseul-

pas" c fornecido garantias
dc que tais incidentes não
ocorreriam novamente.

RS SOLICITA AO BB
MELHOR TRATAMENTO

PORTO ALEGRE, — (Sucursal) — Pela origi-
nalidade da missiva, dando a entender que foi es-
pecial o tratamento do Banco do Brasil à Prefeitura
de Porto Alegre, o governador lido Meneghetti diri-
giu telegrama ao sr, Nilo Medina Coeli, presidente
do BB, manifestando seu desejo que o Estado seja
atendido nas mesmas condições.

Diz o original-telegvama
do chefe do Executivo: "Con-
gratulo-me com Vossa Exce-
lència pela presteza com que
foi atendido empréstimo à
Prefeitura do Porto Alegre.
A_£Ü___neia__çom que atua
essa organização "iJõTTcírria-,—dKicukhmüs financeiras
sob sua competente direção, administrativas,
revela o aprimoramento dos
métodos por Vossa Excelèn-
cia empregados no trato dos
assuntos de interesse públi-
co. Confio cm que igual tra-
tamento será dispensado a
outras Prefeituras de meu
Eslado, que necessitam d_

recursos indispensáveis às
administrações locais e, porigual, espero que os assuntos
dc interesse do Rio Grande
do Sul, não sejam procrastina-
dos por prazo superior ao li-
mite permitido nelas -atuais

o

O empréstimo que a Pre-
feitura de Porto Alegre re-
cebeu do Banco do Brasil foi
de 4 bilhões de cruzeiros,
sendo que cerca de um bi-
Jhão e 100 milhões foram
destinados à consolidação
de dívida anterior.

uma classe especial, com mui*
to maior número de deveres
do que dc direitos, por suas
próprias condições dc renúncia
a certas liberdades desfruta-
das pelos demais cidadãos e
submissão às rígidas c rigoro-
sas disposições restritivas cons-
tantes dc regulamentos, ordens
e instruções. É de notar, cn-
trelanlo, que essa situação é
livremente aceita por todos
que escolhem a vida das ar-
mas como carreira, mas. sem-
pre, eom uma porta aberta pa-
ra, a qualquer momento, no
período de paz, dela se afãs-
tarem. A evolução das organi-
zações militares, tal como su-
cedeu cm todos os outros as-
peclos da vida humana, de há
muilo lhe tirou qualquer ves-
ligio de servidão que porven-tura pôde existir, entre as di*
versas categorias de seus com*
ponontes. A existência de gra-dações hierárquicas c uma con-
tlngêncla imposta pelas própriascondições de qualquer organi-
zação. seja ela militar ou não,
pública ou privada. Essa ft
uma fórmula insubstituível pa-ra assegurar o aprimoramento
do progresso humano. Deve-
mos, entretanto, atentar bem
que o fato de existirem tais
distinções não significa, de nc-
nlium modo, uma situação que
permita a formação de castas
ou privilégios, pois, denlro do
regime democrático em que vi*
vemos, a todos é dada a pos-sibilidade de acesso sem outralimitação que não n capacidade
própria devidamente revelada.
Estas são as minhas palavras.Palavras que ficam restritas àconfiguração dc que entendo,
por radicalismo e pela indispen-
sabilidade do remédio instltu-cional que ó a disciplina. Nàomais estenderei a minha 

"fala."

cas latino-americanas, jã que cubano".

"dcsctirndnmcnlo" tentou d«.
rtibnr um governo pcln>. u-
mas.

BLOQUEIO

"Também não posso «ti.
lar a versão do senador Fui-
briglit, dc que o bloqueio eco-
nômico dos Estados Unidos
contra Cuba tcnlia sido um
fracasso" — disse Hittlc."Houve 

já marcada rccluçjj
no comércio, nn navegação I
nas viagens enire Cuba e oi
paises do mundo livro."

Acrescentou que os Estados
Unidos "vêm recebendo: it*
hstancial cooperação das ni*
ções ocidentais, no que dli
respeito à posição de V/y
sliington frente ao problm

Solidariedade
i

ao Congresso
e Constituição
PORTO ALEGRE, 24 (Su-

cursai) — As manifestações
dc respeito e apoio ao Con-
gresso, que têm mobilizado,
cm São Paulo c Rio de Ja-
neiro, verdadeiras multidões,
já começaram a mobilizar,
também, o Rio Grande do
Sul, tendo sido realizado cm
São Francisco de Paula, do-
mingo último, a primeira ma-
nifestação dc rua nesse sen-
tido. A pretexto da posse do
prefeito eleito pela ADP, Po-
daliro Alves da Silva, cerca
de 3 mil pessoas foram à
praça pública, onde diversos
oradores se fizeram ouvir
condenando as reformas pre-
conizadas pelo presidente
João Goulart no comício do
dia 13. Quatro secretários de
Estado, representando o go-vernador lido Meneghetti, se
fizeram presentes no palan-
que oficial, reiterando a sua
disposição de mobilizarem
todos os setores do Governo
do Estado para lutar pelorespeito ao Congresso e á
Constituição. Para recepcio-
nar o povo, que espontânea-
mente foi às ruas levar a sua
solidariedade às forças poli-ficas que se estão pronun-ciando contra qualquer aten-lado ao regime democrático,
foram abatidas 30 vacas e 50ovelhas para um churrasco-
monstro.

MAZZILLI CONDENA
MOTIM NA MARINHA

Em declarações prestadas à reportagem, na tarde dehoje o presidente da Câmara Federal, deputado RanieriMazzilli, referindo-se ã crise militar que eclodiu com asublevaçao de marinheiros reunidos no Sindicato dos Me-talurgicos, disse que os últimos acontecimentos que en-volveram a Marinha de Guerra não passaram de "uma
insurreição condenável". Acentuou que, em virtude dofato, o projeto que concede anistia aos sargentos implica-dos na rebelião de Brasília no ano passado, que se encon-tra na ordem-do-dia da Câmara Federal, será reexaminado
pelos lideres dos Partidos na próxima segunda-feira

A insubordinação que intranqüilizou o País — adi-antou o sr. Ranieri Mazzilli - será objeto de uma açãodo Congresso, pois os processos de reivindicação não de-vem chegar ao paroxismo da desordem. Espero que a Cá-mara conheça a profundidade do problema na medida de-sua competência. "

ADIAMENTO
O sr. Ranieri Mazzilli, que

adiou sua viagem para a
Suiça, onde iria presidir a
reunião do Conselho Inter-
parlamentar, em conseqüên-
cia da crise militar, mantém
inúmeros contatos telefônicos
com vários deputados, inclu-
sive com o sr. José Bonifá-
cio, que se encontra em Bar-
bacena, convocando-os para
a reunião de segunda-feira,
em Brasília. "É certo —
acentuou o sr. Ranieri Maz-
zilli — que a Câmara não
pretende tomar nenhuma
ação de natureza executiva,
mas sim de ordem política, o
que lhe compete, em decor-
rência da condenável insu-
bordinação que intranqüili-
zou o Pais. A Câmara sa-
berá cumprir com sua obri-
gação e deveres inerentes a
sua função de Poder Legis-
lativo."

ORIGEM
"As crises politico-milita-

res que vêm ocorrendo no
Pais — disse o sr. Ranieri
Mazzilli — têm origem, ain-
da, na renúncia do sr. Jã-

nio Quadros e na distorção
do problema ideológico. As
exacerbações ideológicas es-
tão se desdobrando na téc-
nica revolucionária e o povo
brasileiro, a meu ver, é in-
transigente e corajoso". Sô-
bre a repercussão da crise da
Marinha no Congresso, disse
o sr. Ranieri Mazzilli que
ela provocará, sem dúvida,
grandes debates na Câmara,
em suas sessões de segunda-
feira, porém não acreditava
que os deputados chegassem
a ponto de pedir o "im-
peachment" do presidente
João Goulart.

CONVOCAÇÃO
Quanto à convocação dotdeputados para se reuniremno Rio de Janeiro, acentuou odeputado Ranieri Mazzilli quenada existe de positivo sobreo fato, O que em verdadeocorreu hoje, segundo êle, foia convocação dos parlamenta-res para se reunirem em Bra-silia, a fim de tomarem medi-das objetivas de caráter legis-lativo, inclusive no que dizrespeito ao aumento do funcio-nalismo público. Terminando,

afirmou o deputado Mazzilli
que o que desejam os congres*sistas é a completa ordem edisciplina no País.

Atalaia Comércio e
Representações Ltda.
Peças MÒPAR

DODGE - CHRYSLER - PLYMOUTH -
DE SOTO

Av. Mem de Sár 93-B - Tel. 42-5860
71031

BB suspende
redesconto

para o RGS
PORTO ALEGRE, 26 (Su-

cursai) — Acentuada apre-
ensão registra-se nos meioi
bancários, industriais e co-
mérciais do Rio Grande do
Sul, com a determinação do
Banco do Brasil, "por ordem
superior", segundo informou
o gerente da Agência local
daquele estabelecimento de
crédito oficial, para suspen-
der até o dia 30 do correnti
qualquer operação de redes-
conto. As solicitações qui
forem feitas neste sentido,
deverão, segundo ainda ins-
truções recebidas pela Agén-
cia local do BB, serem diri-
gidas diretamente ao Rio dl
Janeiro. Ao tomarem conhe»
cimento de tais deliberações,
os dirigentes das classes pro«
dutoras de Porto Alegre con-
vocaram imediatamente umi
reunião da classe para deba-
ter a situação que se criará
com a medida, uma vez que,canceladas as autorizaçón
para redesconto, isso signifi-
cará o colapso do sistema de
nagamentos já previsto parao fim do mês pelas empresas.

Governo dá
aumento e
não abono

O presidente da República
decidiu enviar ao Congresso,
na próxima segunda-feira, I
mensagem propondo aumento
e reequiparação para os ser-
vidores civis e militares.

A decisão de enviar I
mensagem foi resultado da
advertência que o governo
recebeu de que o simples
abono teria o mesmo curso
de uma mensagem sóbre o
aumento de vencimentos sem
a vantagem de uma lei que
abrangeria todo o arcabouço
da administração. ..... .

Correio - :
da Manha ¦
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Legalidade e disciplina
£ preciso dar um pa*

--adciro à situação de
intranqüilidade c dc
perturbação que reina
presentemente no Pais.
Ogovérnoou peca
por omissão ou peca
por uma série de me*
dldas de caráter nítida*
mente demagógico que,
em vez dc resolver os
problemas que agitam a
Nação só contribuem
para aumentar a ten*
são cm que ela vive. E o
resultado é o que se vé
no momento. A desor*
dem administrativa, a
impotência para conter
a inflação, o aumento

vertiginoso do custo de
vida, a insegurança em
que se encontra a das*
se produtora, o estado
de inquietação que rei*
na entre oa trabalhado*
res, a indisciplina que
começa a corroer as ba*
ses da hierarquia mili*
tar.

* ? *

E que restará dentro
em pouco se náo fo*
rem tomadas as medi*
das precisas para pôros pontos nos ii e colo*
car em funcionamen*
to todas as forças vi*
vas da nação de acordo
com u possibilidadesreais e as exigências

no campo econômico,
financeiro, social e po*litico?

? » *

O ziguexague da po*litica do governo fede*
ral que vai da direita,
para o centro, do centro
para a esquerda e da
esquerda para o centro
não Justifica uma atitu*
de de falsa energia pa*ra sufocar as liberdades
constitucionais.

Não precisamos de"mão forte" no sentido
real do termo, ou seja,
de uma ditadura bona*
partlsta ou totalitária.
Criar o clima da desor*
dem para estabelecer
depois a ditadura é uma
velha tática completa*
mente desmoralizada.

CGT SUSTA GREVE E FICA
EM "ESTADO DE ALERTA"

O Comando Geral dos TrabpJhaores suspendeu o movimento grevistaanunciado para a zero hora de hoje, em virtude de o presidente da Repú-
blica, cm compromisso assumido com a liderança sindical, ter assegurado
a libertação c não punição dos marinheiros e fuzileiros que se revoltaram
contra a ordem de prisão de dirigente da Associação de classe, determinada
pelo ex-ministro Silvio Motta.

Náo obstante, os lideres do CGT determinaram, às últimas horaa de
ontem, que os Sindicatos de trabalhadores permaneçam em catado de alerta,
pois, se houver qualquer tentativa contra aa instituições, determinará a para»lisação imediata da classe operária.

A situação nos meios sin-
dicais, provocada pelo movi*
mento dos fuzileiros c mari*
nheirof, esteve bastante ten-
sa, durante todo o dia dc on-
tem, com a mobilização dos
dirigentes do Comando Ge-
ral dos Trabalhadores par-
tlcipando de inúmeras reu-
niões com autoridades fede-
rais, tentando encontrar so-
lução para a crise na Mari*
nha de Guerra. Em deter-
minado momento, falou-se,
mesmo, numa paralisação
geral à zero hora de hoje,
caso se concretizasse a pri-
são dos marinheiros e íuzi-
leiros, que se encontravam
desde a noite de anteontem,
no Sindicato dos Metalúrgi-
cos, exigindo, entre outras
reivindicações, menor rlgo-
rismo mas punições que ale*
gavam ser constantes e com
fins políticos.

Desde o momento inicial,
os dirigentes do Comando
Geral dos Trabalhadores to*
maram a írente do movi*
mento dos fuzileiros e mari*
nheiros, em virtude de os
diretores da Associação de
classe se encontrarem amea-
çados de prisão, caso sais*
sem do Sindicato dos Meta-
lúrgicos. Deste modo, ao to-
mar conhecimento da deci-
são do pessoal inferior da
Marinha, o CGT reuniu-se a
portas fechadas na manhã
de quinta-feira, expedindo
manifesto, no qual denuncia-
va a trama de um golpe por
elementos dos altos escalões
da Marinha, ao mesmo tem-
po em que se solidarizava
com o protesto contra puni-
ções que vinham sendo apll-
cadas pelo Almirantado.

ENCONTRO

A tarde desse mesmo dia,
os srs. Dante Felacani, Ra-
íael Martineli e Osvaldo Pa-
checo dirigiram-se ao Gabi-
nete d0 ministro Amauri Sil-
va, mantendo negociações
para solucionar o problema.
Em seguida, foram ao Minis-
tério da Guerra onde enta-
bularam entendimentos com
diversas autoridades, loco-
movendo-se em seguida para
o Sindicato dos Metalúrgicos
onde se inteiraram da situa-
ção dos fuzileiros e mari-
nheiros; quando receberam
pleno.apoio para continuar
& manter diálogo com as au-
toridades.

Em face da gravidade da
situação e com ameaça da
invasão do Sindicato dos Me-
talúrgicos, os lideres do Co-
mando Geral dos Trabalha-
dores fizeram nova reunião
naquele sindicato, a portas
fechadas.

GREVE

Em seguida o secretariado
do CGT passou a se reunir

cm diferentes pontos, com
receio de uma represália por
parte de determinados seto-
res das Forças Armadas c ao
mesmo tempo com o intuito
de despistar a imprensa. As-
sim, na madrugada de hoje,
o CGT, ao contrário das vé-
zes anteriores, fixou o seu"Quartel General" no Slndl*
dicato dos Trabalhadores de
Estiva de Minério, sito à Av.
do Exército, onde, após re-
união secreta, condicionou a
suspensão de um movimento
grevista que deveria eclodir
ao atendimento das seguln-
tes reivindicações* 1 — ne-
nhuma punição para os ma-
rinhelros e fuzileiros que se
rebelaram contra a ordem do
ministro Silvio Mota, deter-
minando a prlião doi direto-
res da Aiiociaçlo de Classe*
2 —- deslocamento do pessoal
que se encontra recolhido no
Sindicato dos Metalúrgicos
para um lugar onde pudesse
ficar seguro; 3 — liberta-
ção de todos os fuzileiros e
marinheiros is 18h; 4 —
apresentação no próximo dia
30 (segunda-feira) de todos
os fuzileiros e marinheiros ás
suas guarniçoes, sem que lhes
seja aplicada qualquer pu-
nição; 5 — atendimento das
suas reivindicações, desta-
cando-se entre elai a me-
lhorla de alimentação, trans-
formação dos Estatutos que,
segundo alegam, são rigoro-
sos para eles e flexíveis para
os oficiais, e legalização de
sua Associação de Classe,
com a garantia de reunião.

REUNIÃO

Ainda na madrugada de
ontem, os líderes do CGT
voltaram a dialogar com au-
t o r 1 dades governamentais,
principalmente os ministros
Amauri Silva, Darci Ribeiro,
brigadeiro Teixeira, quando
então ficou acertada a remo-
ção dos fuzileiros e mari*
nheiros do Sindicato dos
Metalúrgicos para o Bata-
Ihão de Guardas e garanti-
da a libertação dos implica-
dos no movimento de pro-
testo, ãs 18 horas de hoje, o
que realmente aconteceu.
Apesar desses entendimen-
tos, o secretariado do CGT,
esta manhã, após acompa-
nhar o deslocamento dos
marinheiros e fuzileiros pa-
ra o Batalhão de Guardas,
manteve entendimentos com
alguns dirigentes da Asso*
ciação de classe, ultimando
detalhes da luta que provo*
cou a queda do ministro Sil*
vio Mota, da Pasta da Mari*
nha.

MOVIMENTO

Segundo dirigentes do Co-
mando Geral dos Trabalha-
dores o movimento dos fuzl-
leiros e marinheiros foi con-

siderado vitorioso, frisando
que a posição do presidente
da República foi firme, mos-
trando-se plenamente favo*
rivel às reivindicações da
classe. Informaram que o
presidente prometeu a liber*
tação dos implicados no mo*
vlmento, ao mesmo tempo
em que assegurava a não
punição dos fuzileiros e ma*
rinheiros, desde que se apre*
sentassem na próxima tegun-
da-fetra às suas guarniçoes.
Salientaram que, de fato, o
CGT pensou em deflagrar
greve geral a partir de meia-
noite de hoje. mas, em fa*
ce do êxito dos entendimen-
tos. a mesma foi suspensa
sine-die. Salientam que o
CGT ainda nio suspendeu a
ordem de alerta, determina*
da a todos os Sindicatos na
última quarta-feira, pois, a
qualquer momento, poderá
haver necessidade de uma
paralisação,, se houver ten-
tativa de golpe no Pais.

Constitui, hoje em dia,
uma manobra pueril
que caracteriza o pri*marismo político dos
que procuram emprega*
Ia.

O Pais já chegou a
um grau de maturidade
tal que não pode nem
quer entregar os seus
destinos ás mãos dos
aventureiros da esquer*
da ou da direita, por
que só assim devemos
definir oa que pescamem águas turvas na tó*
Ia esperança de sufocar
a liberdade de um povo.O Brasil, que iniciou
a sua revolução indus*
trial e começou a pu*aar para a área dos pai*ns desenvolvidos, tem
muito a perder com a
destruição do regime.
Náo pode aceitar gol*

FARSUL
mobiliza

ruralistas
PORTO ALEGRE, 35 (Su-eursal) — Prosieguindo na

sua tarefa de mobilizar os
ruralistas gaúchos para lu-
tar contra as deliberações
reformistas do presidente da
República, a FARSUL reall-
zou ontem mais uma con-
centraçio de seus associados.
daata vez no município deDom Pedrlto. Presidiu a reu-
nilo o sr. Oscar Carnei-
"> da Fontoura, presidenteda FARSUL, e os pronun-clamentos, bem como as de-
liberações havidas, tiveram,
como ai anteriores reunlõei,
a reafirmaçlo de lutarem osruralistas, "se preciso fôr de
armas na mão" pelo direito
constitucional do respeito à
propriedade privada.

Homenagem
a Castelo
Branco

Virlos oficiais estiveram
reunidos, na noite de hoje,na residência do generalHumberto Castelo Branco —
Rua Nascimento Silva, 394 —
onde lhe foram levar ioli-dariedade ante a noticia de«ua exoneração da Chefia do
Estado-Maior do Exército.
Referindo-se ao documento
reservado que o general Cas-teio Branco teria enviado aos
Senerals que lhe sio mbor-

Inados, um dos oficiais pre-sente 1 reunião declarou à
reportagem que "a hora não
e para documentos".

CLUBE DE MARUJOS
É PELA DISCIPLINA

MIMIÔGRAFO A ÁLCOOL
PARA PROFESSORAS

Representação
CASA ZURIGO Máquinas Ltda.

Rua México, 148 — Salas 1003 a 1008
Tels. 52-6916 e 42-5273
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O Humalti Atlético Clube
distribuiu, ontem, a seguinte
nota:

"Aos marinheiros do Bra-
sil.

O Humaitá Atlético Clu-
be, agremiação sócio-recrea-
tiva e cultural que conta
mais de trinta anos de exis-
tência e congrega os mari-
nhelros da Marinha de Guer-
ra do Brasil, não poderia fi-
car alheia ao luto que atin-
giu a nossa Corporação em
face dos últimos aconteci-
mentos. Nosso Clube não
ignora o trabalho de elemen-
tos que visam ao enfraque-
cimento dos princípios fun-
damentais de nossa vida mi-
litar, para, em nome de rei-
vindicações que só podem
ser conseguidas dentro da
ordem e disciplina, obterem
vantagens que são as que
desejamos para nós. t pre-
ciso que fiquemos alertas e
para isso conclamamos a to-
dos os nossos companheiros,
que meditem nas causas que

Diretoria ,
da UNE volta
à Guanabara

O presidente da Unlio Ni*
cional dos Estudantes (UNE),
acadêmico José Serra, que se
encontrava em Manaus, parti*
cipsndo do "Fórum da Ami*
zonia", ao tomar conheclmen*
to do movimento desencadei-
do pelos marinheiros embar-
cou para o Estado da Guam*
bara acompanhado de outros
diretores da entidade estudam
tll.

A UNE ji ie articulou com
u mUdades Mtudantli dos Ei*
tidoi, que ie encontram mobi-
lixadas para Impedir que te-
Jim violadas as liberdades de-
mocriticas.

Em nota oficial, a Uniio Na*
cional dos Estudantes se ioli-
daritou com marinheiros e fu*
tilelros, proteitindo contra a
punição de divinos diretores
da mociicio de classe. "Nio
podemos deixar de estranhar
a atitude do Governo federal,
que, no mesmo momento em
que vem assumindo posições
reivindicadas pelo conjunto
das fôrçss populires, se arris-
ca a apagar este saldo poitti*
vo, permitindo que sejam vio-
ladas, frontalmente, as liber*
dades democráticas, ora em
curso no Pais."

pes nem contragolpes e
muito menos a guerracivil, porque ela vi*
rá, inevitavelmente, se
houver a tentativa de
interromper o processodemocrático no qual se
apoia a legalidade cons*
titucional.

*'*¦,*

A campanha contra o
Congresso, o fito de in*
trigá-lo com o povo, de
querer provar a sua ine*
ficiência, só podem me*
recer o repúdio nado*
nal, já que a sua final.*
dade é servir os inte*
rêsses pessoais e poli*ticos dos que se re*
cusam a viver dentro da
legalidade e du leis. £
uma tentativa de rebe*
Hão dos que perderamo poder ou terão que

entregá-lo por força de
vontade popular.

O Pais precisa de go*vêrno, mu de governode verdade, em quehaja ordem e o direito
seja garantido. Tudo
tem de ser colocado
no seu eixo, fora
du radicalizações arti*
ficiais, provocadas pe*Ias minorias agressivas
e barulhentas, que não
exprimem a vontade da
grande maioria.

Basta de demagogia
para justificar uma ina*
tivldade injustificável
num Pais que se acha
em plena f ue de desen*
volvimento. Basta de
agitação pela agitação,
feita pelos próprios go-vernantes, tanto no
campo federal como no
campo estadual.

O Brasil, ni reallda*
de, necessita de suas
reformas de base, de
uma renovação de es*
tortura tem • quA se
tornará difícil o seu
progreuo. Mu que esta
necessidade de reforma
e de renovação não air-
va de pretixto paralevar o Pais a uma sé*
rie de aventuras que
poderão conduzir ás
quarteladas, aos pro*nunclamentos militares
e á guerra civil.

• 

¦¦* 

*

O povo quer ordem
e disciplina dentro do
regime, quer u refor-
mas de maneira consti-
tucional e democrática,
quer a solução do pro*blema inflacionário e a
contenção do aumento

PAULO MÁRIO TOMOU
POSSE NA MARINHA

comandante da Flotilha de
Contratorpedeiroí de Eicol-

(1951-1052); comandante
l.o e l.o Distritos Navais

(1994 e 19SS); representan-
te da Marinha na Comissão
Mista Brasil-Estados Unidos;

ta (II
do 4.o

O Gabinete Militar da Presidência da República dis-
trlbuiu, ontem, a seguinte nota oficial: "O sr. presidenteda RepúbUca, atendendo ao pedido que lhe íoi formulado,
em caráter irrevogável, pelo almirante Silvio Mota, exone-
rou-o da Pasta da Marinha. Para subsütui-lo, o sr. pre-sidente da República nomeou o almirante Paulo Mirio da
Cunha Rodrigues que, imediatamente, tomou posse.""A situação é de absoluta calma em todo o território
nacional. As forças militares cumprem sua missão comfirmeza e tranqüilidade. O Governo, intransigente na ma-nutençio da ordem pública e da disciplina, fiel à orienta-
Çáo 

democrática e cristã que se traçou, não vacilara nadefesa do povo e dos altos interesses nacionais."
BIOGRAFIA

O almirante Paulo Mirioda Cunha Rodrigues nasceu
no dia 20 de outubro de
1895, no Rio de Janeiro, t
filho do dr. João Soares Ro-drigues e da sra. Anna da
Cunha Soares Rodrigues.
Fêz seus estudos, secundário
no Colégio Abílio e superior
na Escola Naval. Tem os se*
guintes cursos: Comando e
Superior: Escola de Guerra
Naval; Superior de Guerra,
e Escola Superior de Guerra.

Ocupou os seguintes car-
gos: Patrulhamento na Cos*
ta (1917-18); Divisão Naval
em Operações de Guerra
(1918-19); Embarquei na
Esquadra (1919-30); encar-
regado de armamentoo no
encouraçado "São Paulo"
(1930 e 1933); e no NE "Al-
mirante Saldanha" (1934);
comando do CT "Rio Gran-
de do Norte" (1939 e 1942).
e do NA "Vital de Oliveira"
(1943), em patrulhamento
e transportes na Segunda
Guerra Mundial; capitão dos
portos do Rio Grande do
Norte, Espirito Santo e Per-
nambuco (1933,1943 e 1949);
chefe interino de Segurança
Pública no Rio Grande do
Norte (1933); chefe de se-
ções do Estado-Maior da Ar-
mada (1950, 1953 e 1955);

membro do Conselho de Pro*moções da Marinha.

CONDECORAÇÕES

Possui as seguintes dlstin*
ções e condecorações: Cruz
de Campanha (1918); Meda-
lha de Serviço de Guerra,
com 3 estréias (1942); Me-
dalha da Vitória <19láí; Co*
mando no Grupo de Patru*
lha do Sul (1942); Ordens
do Mérito Naval e Militar
(Comendador); Medalha de" 

i-lço Militar
Medalha do Pacificador; Or-
Serviço Militar (40 anos);

dem da Rosa Branca da Fin-
lindia (Cavaleiro).

O almirante Paulo Mário
da Cunha Rodrigues vinha
exercendo o cargo de presi-
dente do Tribunal Marítimo
desde 4 de março de 1959.

Cumprimento

levaram alguns de nós ao
desespero.

Não seremos nada se nos
opusermos às autoridades; só
conseguiremos alguma coisa
se nos unirmos em torno dos
nossos chefes, debaixo do
principio da autoridade e da
disciplina, único que nos fará
fortes. Nós nos orgulhamos
de ser marinheiros, de per-
tencer à Marinha do Brasil.
Desejamos vê-la grande e
gloriosa e isso só consegui-
remos com obediência à Lei,
aos regulamentos, às autori-
dades. O contrário só nos
levaria à dor e aos sofrimen-
tos e finalmente à destruição
daquilo que de mais sagrado
temos, a segurança de nossa
familia. £ possível que, na
confusão, algum sócio tente
usar o nome do Humalti
para, indevidamente, fazer
pronunciamentos de apoio
aos desavindos; não falará
em nome do nosso Clube, que
representa o pensamento da
imensa maioria dos mari-
nheiros do Brasil, que é a da
deíeia da ordem, da discl-
plina, da manutenção intran-
slgente do principio da auto-
ridade. (a) Lenaldo Mene-
zes — CB-TL, presidente".

Aragão é
ameaçado
de morte

Quando a atmosfera era
mils ten», às 15h de hoje, no
Ministério da Marinha, corriu
a versão de que o novo mi*
nistro chegaria acompanhado
do almirante Cândido Aragão.
Os oficiais mandaram dinr,
então, ao almirante Paulo Mi*
rio Rodrigues que nio corres*
se esse risco, pois, o almirante
Angio iria morrer no "hall"

de entrada do Ministério.
A advertência produziu efei-

tos imediatos, pois o ministro
abandonou a idéia de se faier
acompanhar do comandante
dos Fuilleiros.

Minutos mais Urde, este úl*
timo chegava ao Ministério e
se apresentava como prisionei-
ro. A declaração de que o ai*
mirante Aragão estava prêio
serenou os inimos. Entretan*
to, alguns Instantes após, o
ministro Paulo Mário da Cunha
Rodrigues mandava relaxar a
prisão do mesmo e reinvesti-lo
no Comando Geral do Corpo
de Fuilleiros Navais.
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O presidente da República cumprimentai o novo
ministro da Marinha, almirante Paulo Mário da

Cunha Rodrigues

do custo de vida pormelo de medidu bási*
eu e náo de medidu
demagógicas que atuam
como ópio aem atingi*
rem u origens do mal.

O exemplo do motim
dos marinheiros é bem
expressivo como sinto*
ma deste período de
agitação. Náo é possl*vel que civis enterve*
nham, na disciplina mi*
litar, como ocorreu nes*
te conflito. Que oi
marinheiros tenham ou
não razão nesta ou na-
quela reivindicação 4
um assunto que mere*
ce um exame posterior.O que está em jogo,
presentemente, é a au*
toridade do governo e
a disciplina du Forças
Armadas, que são oa
sustentáculos do regi*
me e da nação. m

JAIR NADA1
SABE NO
HOSPITAL

Submetido a uma inter*
venção cirúrgica na terça*
feira última, no Hospital doa
Servidores do Estado, o mi*
nistro Jair Dantas Ribeiro
vai levantar-se amanhã da
seu leito. O chefe do Exér*
cito, até hoje, ignorava os úl*
timos acontecimentos politi*
co-militares. Seus auxiliarei
mais chegados, por determt*
nação médica, impediram que
c ministro da Guerra ouvisse
rádio, lesse jornal, bem co-
mo não lhe transmitiram
qualquer informação sobre a
indisciplina na Marinha.

Assinado pelos médicos
Jorge Edson Mendes, Bento
Coelho, Raimundo D. Carnei-
ro e ten.-cel.-méd. Emanoel
Rodrigues Bruno, o Hospital
dos Servidores do Estado
forneceu, hoje, à noite, o se-
guinte boletim médico: "O sr.
ministro Jair Dantas Ribeiro
está hoje no seu terceiro dia
pós-operatório. Apresenta-se
em ótimo estado geral, com
pressão arterial 15/8; pulso,
86; ritmo cardíaco regular,
temperatura 36,3 graus e com
função renal perfeita. Foi
iniciada, ontem (5a. feira), a
alimentação por via oral, e
deverá levantar-se amanhã,
pela manhã."

Marujos
voltam

para casa
O secretário do Conselho

da AMFB informou que oa
marinheiros não promoverão
qualquer manifestação de re*
gozljo; já começaram a re*
tornar a suas residências •
só voltarão a se reunir.se*
gunda-feira, para estudar aa
reivindicações que serão le*
vadas ao novo ministro.

CASA VALLELLE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DE PAPELARIA LTDA.
UMA TRADIÇÃO EM IMPRESSOS EM

GERAL, MATERIAL DE ESCRITÓRIO
E ENCADERNAÇÃO

Ru do Carmo, 63 — Telefone: 22-3617
71035

ENGE-FRIO
ENGENHARIA DO FRIO LTDA.

Especializada em Ar Condicionado, Refrigeração,
Ventilação Mecânica, Exaustão, Desumidificação,
Umldificação e Assistência Técnica completa.

Rua Manoel de Carvalho, 16 — 9.° andar — Centro
Tels. 42-75-06 e 42-7496
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MORAR BEM

NÃO É PRIVILÉGIO
i

É NECESSIDADE

STAND
PLANEJAMENTO E VENDA DE IMÓVEIS LTDA.

Av. Rio Branco, 156 - Sala 2621 - Tel. 31-2292
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MARINHEIROS DEIXAM
SINDICATO RUMO AO
BATALHÃO DE GUARDAS

Saída

Atirando para o ar c aos popu-
livres postados nas imediações, seus
gorros brancos, disquetes, golas, tú-
nicas c blusões, marinheiros o fuzilei-
ros começaram a evacuar a sede
do Sindicato dos Metalúrgicos, a
partir dos llh 15m do hoje, embar-
canelo cm viaturas do Exército, rumo
ao quartel do 1.° Batalhão dc Guar-
das, em São Cristóvão. A medida que
embarcavam, eram aplaudidos. Mui-

tos saíam chorando, e todos demons-
travam grande cansaço fisico. Diri-
gentes do CGT, por vezes, conforta-
vam aqueles quo choravam, afirman-
do: "não chore rapaz. Você agora é
marinheiro do povo c nós estanuti
com vocês". O professor Darcy Ri-
beiro, chefe do Gabinete Civil, que
chegou ao local por ocasião do em-
barque dos militares, foi presenteado
com um gorro de marinheiro que lhe
foi oferecido pelo sr. Dante Pelacani.

EMBARQUE

Quando do embarque dos
rebeldes, o deputado Hér*
culcs Correia foi até o quar-
lei do Io. Btl. de Guardas,
onde teve seu ingresso nega-
do pelo comando da unidade.
Irritado, retornou à sede do
Sindicato dos Metalúrgicos c
mandou suspender o ombar-
que. Estabeleceu-se uma pc-
quena confusão, pois os ma-
rínheiros e fuzileiros come-
coram a desembarcar. O sr.
Hércules Correia conferen-
fiou a seguir com os coronéis
Ciro Labartc e Domingos
Ventura Pinto Júnior, e com
os srs. Darci Ribeiro e
Amauri Silva. Do "quartel
da quitanda", foram manti-
das conversações telefônicas
com o Palácio das Laranjci-
ras, com o gabinete do mi-
nistro da Guerra e com o
comando do I Exército. Mi-
nutos depois, o sr. Hércules
Correia disse a dirigentes do
CGT c da Associação dos Ca-
bos, Marinheiros e Fuzileiros

Navais que iria ate o Pa-
iácio das Laranjeiras avls-
tar-sc com o presidente João
Goulart, pois não permitiria
que os militares ficassem
presos no Exército, afirman-
do então que iria soltá-los às
18 h. Pouco depois era per-
initido o ingresso do deputa-
rio naquele Batalhão.

"PERVINTIN"

Todos os marinheiros, fu-
zileiros e civis que deixavam
a sede do Sindicato demons-
travam grande cansaço fisi-
co, Um dos militares disse
à reportagem do CORREIO
DA MANHA que "se não
fôsse o "pervintin" que eles
arranjaram, não sei como a
gente iria agüentar".

SAUDADES

Numerosas senhoras mães,
filhas, esposas e outros pa-
rentes dos militares estavam
na porta do Sindicato por
ocasião do embarque. Abra-

cavam-se em
do beijos.

choro, trocan-

"BATALHA"

Embora a situação fôs-e
tensa na porta do Sindicato,
um popular que estava
aplaudindo os revoltosos vi-
rou-se para o povo que se
postava nas imediações c,
om tom de "blague", afir-
mou; "pronto, brasileiros.
Está encerrada a batalhr í-
vai do Pedregulho".

LIBERDADE

Os marinheiros e fuzil,
ros ao chegarem ao Quarl.
do Io. Batalhão de Guarda
foram acantonados no páti<
interno da unidade. A ai-
guns foram fornecidas refei-
ções. Após às 17 horas, por
determinação superior, o co-
mando do batalhão começou
a dar liberdade aos militn-
res. soltando-os em grupos
dc 200 a 300 homens, de
quinze em quinze minutos.
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As llh 30m caminhões do Exército iniciaram o transpoitc d os marujos que so encontravam desde quarta-feira última na sede
do Sindcaito dos Metalúrgicos. Foram transportados paia o Batal hão dc Guardas.

MAZZILLI
CONVOCA

REPRIMIDA A BALA NOVA deputados
TENTATIVA DE SUBLEVAÇÂO

Despedida

Uma tentativa de adesão aos marinhei-
vos que se encontravam no Sindicato dos
Metalúrgicos Xoi repelida a tiros de metra-
lhadora pela guarda do Ministério da Ma-
rinha, pouco depois da cerimônia de has-
toamento do Pavilhão Nacional, na manhã
de hoje. Aberto o íogo contra os manifes-

tantes, quatro deles foram derrubados, en-
quanto outros se atiravam ao mar.

A noite, o Gabinete do ministro da Ma-
rinha confirmava o incidente, bem como o
Hospital Central da Marinha, onde estão
internados os feridos, enquanto o 1.° Dis-
trito Naval negava ter ocorrido qualquer
incidente no portão do Ministério.

TUMULTO

Segundo apurou a repor-
tagem, logo após a cerimó-
nia de hasleamento, grande
número do marinheiros, em
sua maioria pertencentes à
guarnição do porta-aviões"Minas Gerais", tentaram
realizar uma passeata até a
sede do Sindicato dos Meta-
lúrgicos. Interpelados pela
guarda do Ministério, come-
çarárri a cantar o Hino Na-
cional, prosseguindo na ca-
minhada. O oficial da guar-
da arrancou-lhe. então, das

mãos, a Bandeira Nacional,
dizendo que "essa bandeira
nos pertence e vocês não vão
entregá-la aos comunistas".
Estabelecido o tumulto, inú-
meros marinheiros tentaram
ultrapassar a guarda, para
sair do Ministério, sendo, en-
lão, repelidos a bala.

AUXILIO

Os manifestantes retorna-
ram, a seguir, para a Ilha
das Cobras, enquanto quatro
militares ficavam estendidos
no solo e outros se atiravam

às águas. Os militares fe-
ridos foram recolhidos ao
Hospital Central da Mari-
nha, enquanto as autorida-
des navais, informadas de
que se preparava uma gran-
de rebelião de subalternos,
solicitavam o concurso do
Exército. Pouco antes do
meio-dia, pesados carros de
combate postavam-se de-
fronte ao Ministério da
Guerra, enquanto tropa do
Io. Batalhão de Infantaria
Blindada estabelecia o isola-
mento das circunvizinhanças
do Ministério da Marinha.

JUREMA: SITUAÇÃO É
CALMA EM TODO PAÍS

O ministro da Justiça informou ao CORREIO
DA MANHÃ que reina calma em todo o território
nacional, estando contornados, disse, os aconteci-
mentos na Marinha de Guerra, devido principalmen-
te à ação conciliatória do governo, que está dis-
posto a atender às reivindicações dos cabos e mari-
nheiros.

O sr. Abelardo Jurema,
ao explicar os motivos quelevaram os cabos e mari-
nheiros a tomarem as atitu-
des já conhecidas, disse quesuas reivindicações eram
compreensíveis. Os regula-
mentos da Marinha de Guer-
ra, na sua opinião, contém
dispositivos que devem ser
atualizados, pois não é jus-tificável que continuem vi-
gorando certas restrições, ai-
gumas das quais podem ser
apontadas como responsa-
veis pela crise.

A SUBSTITUIÇÃO
DO MINISTRO

Quanto a substituição do
almirante Silvio Mota, ob-
servou o titular da Marinha
que o Governo, ao aceitar
seu pedido de exoneração,
convidou para o Ministério
da Marinha o almirante
Paulo Mário o bastou este
fato para serenar os ânimos

__ cabos e marinheiros des-
conlèTrtr_i-~ _cam__ a situação
reinante. ~—

MOVIMENTO
DESARMADO

.—¦ Estive nas proximida-des do Sindicato dos Meta-
lúrgicos, acrescentou o mi-
nistro da Justiça, e consta*
tei como os marinheiros
sgiam sem armas e invocan-
do o nome do Brasil. O quesucedeu no Ministério da
Marinha, quando marinhei-.
ros do Minas Gerais saiam

com a Bandeira Nacional,
demonstra que os marinhei-
ros nâo estavam tramando
nenhuma ação sediciosa,
mas, apenas, empenhados
num movimento reivindica-
tório e de caráter pacífico.E suas reivindicações, na
realidade, não têm nada de
atentatório aos princípiosdemocráticos e o seu atendi-
mento não afetaria a disci-
plina da nossa gloriosa Ma-
rinha de Guerra. O Governo
não pode ficar indiferente
ao que pedem os marinhei-
ros.

PRISÃO DE ARAGÃO

Declarou o ministro da
Justiça que o almirante Ara-
gão — também exonerado
do comando do Corpo de Fu-
zileiros Navais — Xoi preso
por ordem do ex-ministro
Sílvio Mota e poderá êle, 6e
o desejar, pedir reconsidera-
ção do ato ao novo titular
da Armada.

NOS ESTADOS
~0' ~~srr- Abelardo- .._Ji__ma_

OFICIAIS
PREPARAM
ASSEMBLÉIA
Oficiais de Marinha dos di-

versos escalões hierárquicos
estão convocando para segun-
da-feira próxima uma assem-
bléia geral extraordinária no
Clube Naval, para discussão da
atual crise em que parece sub-
mergir a Marinha c que eles
consideram ser a mais grave
de sua história.

Consideram os oficiais que a
situação de descalabro a que
chegou a disciplina na Arma-
da atingiu o seu ponto culmi-
nante e que não podem, sem
a quebra dos padrões da dig-
nidade naval, assistir o desfê-
cho de uma crise que parece
destinada a solapar, definitiva-
mente, os alicerces da vida ma-
rinheira.

A convocação que foi feita,
inicialmente, para o dia de
amanhã, sábado, foi depois adi-
ada para segunda-feira. Os

O presidente da Câmara
dos Deputados, Ranieri Maz-
zilli está convocando todos
os parlamentares para que
compareçam ao Congresso
segunda-feira e, de lá, acom-
panhem o desenrolar dos
acontecimentos. O próprio
deputado Ranieri Mazzilli es-
tá comandando a convoca-
ção, empenhando-se em quo
os parlamentares regressem
imediatamente a Brasília.

Presidente
regressou

a Brasília
O sr. João Goulart viajou

hoje, ás 20hô8m, para Brasi-
iia. O presidente da Repú-
blica, antes de tomar o
avião, obteve informações
dos seus ministros de que
reinava calma em todos os
setores nacionais e que a no-
meação e a posse do novo
titular da Marinha diminui-
iam a repercussão da cris'-'
na Armada. De Brasília o
sr. João Goulart poderá ir a
São Borja. isto ainda hoje.
Na próxima segunda-feira,
o presidente da República
voltará a Guanabara.

A Secretaria de Imprensr.
da Presidência da Repúblic
distribuiu, por intermédio d
Agência Nacional, a seguiní
nota oficial: "O presldent
da República, de regresso c",
Rio Grande do Sul, recebe
em audiência o almirante
Sílvio Mota, aceitando o seu
pedido de demissão do Mi-
nistério da Marinha e no-
meando para substituí-lo o
almirante Paulo Mário da
Cunha Rodrigues, hoje mes-
mo empossado nas suas altas
funções, cujo exercício lhe
foi transmitido pelo seu an-
tecessor. Os integrantes da
assembléia da Associação dos
Marinheiros e Fuzileiros Na-
vais, que inspiraram medidas
disciplinares, foram transfe-
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Após subir nos caminhões do Exército, os marujos saudavam os populares que se concentra-

vam nas imediações lançando sôbre eles seus quépis, golas e outros acessórios do uniforme. Solda-
dos da PE vigiavam.

Assistência

disse ainda que está cm con-
tato permanente com as au-
toridades estaduais c pelas
informações chegadas ao seu
conhecimento podia dizer
que o movimento cios mari-
nheiros Circunscreveu-se à
Guanabara, e nas demais
gúàrnições das Forças Ar-
madas não se registraram
acontecimentos fora das
normas disciplinares. Isto,
em todo o Pai?, frisou o U-
tular da Juíliça.

próprios oficiais estão convo-
cando os colegas pelo telefo-
ne. Enquanto os telefonemas
se sucediam, grupos de oficiais
se reuniam em vários pontos
da cidade, traçando o esquema
de reação. A situação na noite
de hoje é tida por eles como
"seríssima". Os oficiais estão
prevendo os mínimos detalhes,
inclusive uma reação desenca-
doada.

litares, devendo-se apresen-
tar no prazo indicado às
Unidades em que servem.
Reina completa ordem em
todo o Pais, voltado nestes
dias para os ofícios da Sema-
na Santa. O sr. presidente
da República regressará a
Brasília, onde se reunirá à
sua família para celebrar a
Páscoa."
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Até a saida dos últimos marujos, uma peque na ínúiúdãó permaneceu na calçada fi-intna u>j y--*:
dio do Sindicato dos Metalúrgicos. Vários populares tinham à cabeça quépis que foram lançados à rua
pelos marinheiros.


