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CLUBE MILITAR ADERE AO CLUBE NAVAL
O Clube Militar hipotecou, ontem,"a expressão máxima de sua solidário-

(hide" .10 Clube Naval. O mar. Augusto
Magessi, presidente, c outros membros
da diretoria do Clube Militar, cm nome
de 25 mil associados, foram recebidos
pelo presidente, capitão-dc*mar*e*guer*
ra João Marcos Dias, e outros dirigen*
tei do Clube Naval, às 16h, no salão
nobre da associação da Avenida Almi*
rante Barroso.

Manifesto
•'0 Clubo Militar, por seu

presidente, a diretoria e
os Conselhos Deliberativo e
Fiscal, como representantes
de vinte c cinco mil associa*
dos c, também, dos bravos
integrantes da famosa Bri*
Rida Bruce, que na Batalha
de Riachuelo combateu he-
íòicamente ao. lado dos in*
trépldos oficiais c marinhei*
ros do grande, imortal Al*
mirante Barroso, monstran*
do qu* só a diferença do
uniformes distingue as For*
cas Armadas, comparece in*
corporado à sede respeltabi*
lissimu do Clube Naval, a
íim de apresentar ao precla*
ro presidente capitao-de-mar*
e-guerrn João Marcos Dias,
à sua ilustre diretoria e a
todos os associados integran-
tes da Marinha de Taman*
flaré. a expressão máxima
da sua solidariedade, neste
momento histórica mas de
triste registro, em que todos
a uma voz, clamam pelo res*
tabelecimento da disciplina
e da ordem, da garantia ab*
soluta do principio da auto*
ridade e dc respeito integral
ás disposições legais do Pais.

Declara, outrosslm, que a
sua sede estará sempre a
disposição dos associados do
Clube Naval, a qual poderão
utilizar para os fins que jul-
garem convenientes.

Viva a Marinha! Honra at
Torças Armadas'."

Saudação

O capitão-de-mar-e-guerra
João Marcos Dias, em nome
da diretoria e dos compa*
nheiros do ' Clube Naval,
agradeceu e destacou em um
dos trechos de seu discurso:

Uma minoria de marinhei-,
ros foi explorada hábil e sub-
reptlciamente por elemen*
tos ligados a organizações in*
térpretes de ideologias mal*
sãs que, intensivamente e
odiosamente, ousam pertur-
bar a tranqüilidade dêste Pais
e arrastá-lo ao abismo de um
regime execrado pela menta-
lidade brasileira. Aproveita-
ram-se estas organizações es-
púrias, sob a ação de maus
brasileiros, da boa fé de nos-
sos marujos que — absurdo
dos absurdos! — se insubor-
dinaram empunhando a ban-
deira nacional e falando de
respeito às tradições da Ma-
rinna".

Adiante: "Provoca-se a dú-
vida e estimula-se a incerte-
za para criar a desordem e
fazer ruir o arcabouço do
templo militar que tem sido
a Marinha. .

Nâo permitiremos que nos-
sas leij e regulamentos sejam
desrespeitados, e, assim con*
vidos, voltaremos às nossas
unidades com decisão inaba-
lávcl de preservar a herança
de valor, glória, hierarquia e.
disciplina que nos fot lega-
da."

t, para terminar:
"Á presença de V. Exa..

Senhor Presidente do Clube
Militar, e dos senhores Ofl-
ráis das Torças Armadas,'deironstra a convicção de
qué o' «rocesso de subversão
imj-iÔFlô a Marinha represen-
ta uma ítapa de desagrega-
ção das Forças Armadas. Não
o aceitaremos: jamais em no-• nje de nossa Pátria e em de-
fesa de -nossas familias, pa-ra permanecermos dignos do
respeito de xos.ios filhos e do
julgamento da''História A
presença de V. Exa., repito,
e a certeza de que, não con-
seguirão "cubanizar" o Bra*
silP*

Assembléia
A assembléia permanentedo Clube Naval, ontem, pelamanhã, foi calma, mas agi-

tada depois à medida queiam chegando outros sócios.
A imprensa não teve acesso
às primeiras horas. O anda-
mento dos trabalhos descon-

tentou alguns oficiais, jo-
vens, que rasgaram suas car-
teiras sociais, prometendorenunciar às suas patentesna Marinha.

As lOh era fornecido o pri-
meiro comunicado aos jorna-
listas, assinado pelo cap.-de-
mar-c-guerra João Morais
Dias."O Clube Naval vem mais
uma vez situar sua posiçãona crise que abala a Nação
a fim de evitar explorações
torpes, procurando intrigar
os oficiais com sargentos •
praças disciplinados de sos-
sa gloriosa Marinha de Guer-
ra. Exigimos ò acatamento
das leis em vigor. Exigimos
a disciplina, sem a qual fa-
lece a condição primária da
existência das Forças Arma-
das. Lutaremos com os sar-
gentos e marinheiros ao nos-
so lado pelo restabeleclmen-
to da disciplina e qs princi-
pios hierárquicos abalados."

Solidariedade

As Uh45m chegavam os
mars. Ângelo Mendes de Mo-
rals e Aldair Barreto. O cel.
Ardovino Barbosa retirava-
se para voltar uma hora de-
pois. e outras vezes.

Entre outros presentes, os
alms. Rademacker, Grun-
wald, Matias Costa, Luis Otá-
vio Brasil, Levi Paiva Meira,
Levi Aarão Reis, Pena Boto,
Ernesto de Araújo, Amorim
do Vale e o cap.-de-mar-e-
guerra Joaquim Coutinho
Neto, comandante da Floti-
lha de Submarinos, totali-
zando mais de mil oficiais.

Tarde

A assembléia, na parte da
tarde e à noite, foi movi-
mentada, com maior afluên-
cia de sócios e nova visita
da diretoria do Clube MUI-
tar às 19h30m. com o presi-
dente. mar. Magessi e apro-
xlmadamente 100 associados..
Novos discursos, entre os
quais o do alm. Álvaro Al-
berto, que relembrou feitos
heróicos da Marinha de
Guerra. O cel Costa Leite
leu manifesto "representan-
do o pensamento dos oficiais
reformados." Os deputados
Raul Brunini, Augusto do
Amaral Peixoto. Cesário de
Melo, Danilo Nunes, João
Machado e Silbert Sobrinho
também íoram ao Clube.

Proclamação

As 20h foi distribuída pro-
clamação dos oficiais reuni-
dos no Clube Naval aos ma-
rinheiros e fuzileiros do
Brasil.
MARINHEIRO E FUZILEI-
RO NAVAL DO BRASIL

Nós oficiais, que tantas
vezes som- procurados por
vocês para orientá-los e
aconselhá-los em assuntos de
natureza particular, sentimo-
nos obrigados agora a diri-
gir-lhes uma palavra orien-
tadora e esclarecedora, face
aos últimos acontecimentos
relativos à Associação de
MNS e FNS-

Nunca deixamos de consi-
derar o legitimo anseio de
vocês por melhoria de con-
diçâo social, nem o anseio
por melhores oportunidades
de estudo e de assistência
para si e teus familiares. O
que nos preocupava na As-
sociação de vocês, era d as-
cedi o sistemático de setores
pollUco-ideológicos. O - que
nos preocupava era ò 'grau
de resistência e a permeabi-
lidade de seus dirigentes a
este assédio, que viria a des-
virtuar a Associação dos pro-
pósitos que fizeram congre»
gar em torno dela grande
número de associados-

. Os últimos acontecimentos
mostraram que a Direção da
Associação não resistiu ao

Demoradamente aplaudido, o ma-
techal Magessi cumprimentou a dire*
toria do Clube, Naval c disse em rápi*
das palavras que ali eslava para pres*tar solidariedade, "pois entendo queForças Armadas são todos os militares
e a única diferença está na farda". Ofe-
receu as dependências do Clube Militar
ao Clube Naval, "em caso de qualquer
eventualidade".

assédio- Capitulou contam!-
nada pelas doses sistemáti-
cas de veneno politico-ideo-lógico. Vejam agora vocês, o
que fizeram daquele «e sonho
de ter um órgão que propl-ciasse a realização dos seus
anseios. Transformaram-no
cm um órgão político, e por-tanto destinado a divulgar,
aticlar orientar e congregar
MNS e FNS segundo as dl-
retivas políticas de elemen-
tos externos.

Hoje sentimo-nos obriga-
dos a dirigir-lhes a palavra,
para bem escalerecê-los acêr-
ca do papel das Forças Ar-
madas no regime democrá-
tico em que vivemos.

Todos os partidos politl-cos. têm os seus programase seguem uma determinada
orientação ideológica- t le*
gitima e profícua a sua di-vulgação e a catequese deadeptos a suas idéias. O quenão é legitimo é que umadeterminada corrente se jul-gue dona da verdade, semrespeito pelas demais- O quenão é legitimo é que umacorrente política queira lm-
por as suas idéias pela torça,
esmagando as outras eorren-tes de opinião. As eleições
periódicas levam aos cargosde direção e ao CongressoNacional, os representantes
de cada corrente de idéias.
Cabe portanto ao povo emlivre manifestação, escolher
os dirigentes do Pais e osseus representantes no Con-
gresso Nacional, e atravésdele, fazer as leis que re-
gem o Pais. Não é por ou-tra razão que a Constituição
de nosso Pais diz que "Todo
poder emana do povo e emseu nome será exercido". AsForças Armadas, os repre-sentantes do povo reunidosem Assembléia Constituinte,reservaram o sublime papelde "Defender a Pátria e ga-rantir os Podêres Constitu-cionais, a Lei e a ordem".Marinhem e Fuzileiro Na-vai do Brasil. Não é a pri-meira vez que correntes poli-ticas procuram envolver asForças Armadas, afastando-asde seu dever, para transfor-ma-Ias em instrumento daluta pelo poder. Não é a pri-melra vez que correntes poli-ticas envolvem Associações deMilitares para através delasm infiltrar no organismo mi-litar. Dai o nosso receio de
que a Associação de vocês,Ioda ela formada de jovens,viesse a ser campo de expio-tacão política. Infelizmentenão estávamos enganados.

Como esperar que a nossaMarinha cumpra com o seudever'como defensora da Pá-tria, se o veneno da discórdia
grassar em noesas guarniçõés?Como garantir a lei e a ordem,ne o desrespeito à lei e è or-dem partirem de nosso própriomeio?

Marinheiro e Fuzileiro Na-vai do Brasil. Dentro de
pouco mais de ano, o povobrasileiro se manifesta-ri em eleições, levando aos
podêres da República osrepresentantes das correntes
de idéias que éle preferir. Não
nos cabe como militares, inter-
ferir na livre manifestação do
povo, adotando um partida-rismo político. Deixaríamos deser guardiães da vontade po-
pular para sermos Intérpretes
e Juizes, o que nos levaria logo
ao papel de algozes. Estaria-
mos, portanto, atraiçoando o
nosso povo que confia nas suas
Forças Armadas.

Marinheiro e Fuzileiro Na-
vai do Brasil. Nesta hora em-
polgante da História da nossa
Pátria, onde as mais sérias e
complexas decisões estão paraser tomadas, queremos ter-
minar relembrando a frase do
nosso velho mestre o Almi-
rante Barroso: "O Brasil es-
pera que cada um cumpra
com o seu dever", e o dever
do militar é bem definido:"Defender a Pátria e garantir
os podêres constitucionais, a
let e a ordem."

Guerra teria Crise leva
novo titular Michaelsen a
mas interino demitir-se

Não procedem os rumores de
que o general Jair Dantas Ri-
beiro esteja de viagem marcada
ao exterior c que será, por isso,
substituído na chefia do Exér-
cito. A verdade é que embora
a recuperação do ministro da
Guerra, da Intervenção clrúr-
glea a que se submeteu, se pro-
cesse normalmente, sua esta-
«Ia no Hospital dos Servidores
prolongarseá por prazo além
*• inicialmente previsto pelosseus médicos assistentes. Poristo motivo — c não por via-Sem — o presidente da Repú-
!»ca estaria cogitando de dar-¦'"substituto interino, que nãoteria o general Genaro Bon-«rapo. Três nomes eram da-™»> ontem, como prováveis:«enerais Oromar Osório, Ladá-"o Teles e Silvino Castor Nó*Meia,.

O sr. Egídio Michaelsen,
ministro demissionário da
Indústria é Comércio, ao con-.
firmar, em Porto Alegre, que
apresentou o seu pedido de
exoneração ao presidente da
República, declarou: "La-
mento que a. situação politl-
ca brasileira esteja radical!-
zada de um lado e de outro,
Não sou homem radical e de*
sejo que os problemas bra-
sileiros se resolvam dentro
da ordem e dos principios
democráticos, sobretudo den-
tro de uma profunda orien-
tação cristã. No momento
em que a política brasileira
se afasta da normalidade, is-
to não combina com a minha
orientação pessoal."

j!~

Promoção: faz
8 novos
generais

O presidente da República,as-
slnou decretos na pasta da
Guerra, promovendo ' ao posto
de general-de-divisão, os gene-
ràis-de-brlgada Orlando Gel-
sei, da Escola Superior Ae
Guerra! Armando Noronha, adi-
dó militar do Brasil nos EUA;
Orlando Gomes Ramagem, co-
mandante da 8a. RM e da
guarnicSo da Amazflnl*: Augus-
to Fragoso, diretor de Instrução
dp Exército. Ao posto de gene- •
ral-dc-brlgada, os coronéis Wal.
lenstein Teixeira dt Mendonça,
com. da Brigada Mista de Co-
rumbá; Dirceu Araújo Noguel-
ra, do I Exército; João Augus-
to Montarroyos. chefe, do EM
do G.U.Es.; Newton Castelo
Branco Tavares, do EME; Car.
los de Moraes, técnico; Francis-
co Caldas Xcxéo e João Maria
Linhares, este da Escola Supe-
rior de Guerra e aquele, da
guarhição de Brasília, e o cel.
Oswaldo de Castro, ex-com.
da Escola d* Veterinária do
Exército.
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Goulart e os sargentos
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Ao ser homenageado
pela Associação dos Sar-
gentos e Subtenenies da
Policia Militar, cujo 40.°
aniversário era comento-
rodo no Automóvel Clube,
o presidente João Gou-

lart foi chamado de "che-
fe - reformador "das ve-
lhas instituições de nos-
sa Pátria" pelos milita-
res, que lhe ofereceram
um diploma de sócio-
benemérito da entidade.

EUA ACUSAM JG DE
tNÃOSERANTIFIDEL

Washington — (AP-ÜPI-FP-CM) — Dizendo que"o Brasil, o Chile e o Panamá são os paises da Amé-
rica Latina em que os comunistas dispõem de maiores
perspectivas para influir na política interna ou de co-
locar o Governo em conflito com os Estados Unidos",
o Departamento de Estado, em informe publicado, on-
tem, pela Comissão de Assuntos Estrangeiros da Câ*
mara dos Representantes, acusa o presidente João
Goulart de. ter "tolerado o crescimento do comunismo
no Brasil" e de ter-se "negado a cooperar com efi*
cácia em medidas contra a ditadura comunista de Fi-
dei Castro".

Criticando, igualmente, o go-vêrno do ex-presidente Jânio
Quadros, o Departamento de
Estado admite que "a guerrafria na América Latina pare-ce flutuar a favor dos comu-
nlstas", não obstante sustente
que, "no todo, o mundo livre
esteja triunfando". Ao mesmo
tempo, Jornais de Washington,
Lisboa e Madri se ocupam da
crise, militar brasileira, che-
gando o "Washington Star",
em editorial, a aconselhar os
militares conservadores do
Brasil a "um golpe de estado
i velha maneira".

Avanços
O Departamento de Estado

diz que "os comunistas fize-
ram avanqpg significativos no
Brasil" e que, "por momen-
tos, os comunistas e outros ex-
tremistas parecem exercer in-
fluênclas na política do Go-
vêrno, em especial com rela-
cão.aos assuntos de políticaexterna que dtóem respeito às
relações do Brasil com os Es-
tados Unidos". Assinala o in-
forme que, "apesar da situa-
cão critica no Brasil, ha pou-cas perspectivas da tomada do
poder pelos comunistas em fu-
turo previsível". Explica o De-
partamento que "o Partido Co-
munista Brasileiro não é for-
te, tendo entre 25 a 30 mil >
membros, divididos entre uma
ala russófiia e outra sinóflla".
Especificando, o comunicado
garante que "a ala que segue
Pequim só tem mil membros,
mas entre eles estão os mais
ativos .do movimento,-e ela re-
cebeu algum apoio do regime
cubano".

Jornais
Quanto aos Jornais estran-

geiros que comentam a crise
militar brasileira, são eles o"Diário, da Manhã" de Lis-
boa, o "Madrld" e o "Was-
hington Star". O órgão lis-
boeta. porta-voz da "União
Nacional", acentua que "o mo-
tlm dos marinheiros foi de ni-
tida inspiragão comunista" e
que "é certo que alguns seto-
res conservadores, opondo-se,
fervorosamente, & reforma de

certas estruturas ultrapassa-
das, têm contribuído, em lar-
ga escala, para encaminhar a
crise no sentido' da prova de
força". Por sua vez, o "Ma-
drid" vê nos últimos aconte-
cimentos do Brasil "uma às-
eombrosa semelhança com ou-
tros jA. muito longínquos da
Revolução Russa" e diz que"basta pesar as conseqüências
docastrlsmo para imagipar a
enorme influência que exerce-
ria um Governo brasileiro comafinidades moscovitas em todo
o continente".

Governadores
analisam

crise no País
O governador Carlos Lacer-da, que não se tem afastadodo Palácio Guanabara, trans-feriu para amanhã a sua via-

gem.ao Rio Grande do Stil,onde participará de uma reu-nião de governadores, promo-vida pelo-sr. Bdo Meneghetti.
A carta que foi enviada pelogovernador da GB aos chefesde governo de outros Estados,
foi contestada já pelos gover-nadores Nel Braga (Paraná)e Fernando Corrêa da Costa(Mato Grosso). Em sua res-
posta, afirma o sr. Nel Braga
que. "reformas indefinidas,
ataques ao Congresso, pres-soes sobre, qualquer poder,não terão em mim,- como ja-mais tiveram, uni aliado, seja
pof ação, seja por1 omissão,
seja por indiferença"; O sr.
Corrêa, da Costa declara estar"decididamente ao lado da-
queles que se empenham nessa
luta pela sobrevivência das
instituições democráticas".
Por sua vez, o governador Luiz
Cavalcanti (Alagoas) disse
encarar "com extrema apreen-
são" o desenrolar da atual cri-
se política e achar o tom dos
discursos proferidos nos últi-
mos dias "uma frontal ameaça
à sobrevivência do Congresso,
visando ã sua capitulação".'

Basta!
Até que ponto o presidente da

República abusará da paciência da
Naçio? Até que ponto pretende to-
mar para si, por meio de decretos-
leis, a função do Poder Legislati-
vo? Até que ponto contribuirá pa-ra preservar o clima de intranqüi-
lidade e insegurança que se verifi-
ca presentemente, nà classe produ-tora? Até quando deseja levar ao
desespero por meio da inflação e
do aumento do custo de vida, a
classe média e a classe operária?
Até que ponto quer desagregar as
forças armadas por meio da indis-
ciplina.que se torna cada vez mais
incontrolável?

Não é possível continuar nes*
te caos em todos os sentidos c em
todos os setores." Tanto no lado ad*
ministrativo como no lado econômi*
co e financeiro.

Basta de farsa. Basta da guer*ra psicológica que o próprio Govêr*
no desencadeou com o objetivo de
convulsionar o pais e levar avante
a sua política continulsta. Basta
de demagogia para que, reálmen-
te, se possam fazer as reformas de
base. •

Quase todas as medidas toma-
das pelo sr. João Goulart, nestes
últimos tempos, com grande estar*
dalhaço, mas inexeqüiveis, não têm.
outra finalidade senão a de enga*
nar a boa-fé do povo, que, aliás,
não se enganará.

Não é tolerável esta situação
calamitosa provocada artificialmen-
te pelo Governo que estabeleceu a
desordem generalizada, desordem
esta que cresce em ritmo acelera-
do e ameaça sufocar todas as fôr-
ças vivas do país.

Não contente de intranqüilizar
o campo, com o decreto da SUPRA,
agitando igualmente os proprietá-rios e os camponses, de disvirtuar
a finalidade dos sindicatos, cuja
missão é a das reivindicações de
classe, agora estende a sua ação de-
formadora às forças armadas, des-

truindo de cima a baixo i hierar*
quia e a disciplina, o que põe em
perigo o regime e a segurança na*
cional.

A opinião pública recusa uma
política de natureza equivoca quese volta contra as instituições, cuja
guarda deveria caber ao próprioGoverno Federal.

Queremos o respeito à Consti-
tuição. Queremos as reformas de
base votadas pelo Congresso. Que-remos a intocabilidade das liberda-
des democráticas. Queremos a rea*
lização das eleições em 1065. Se o
sr. João Goulart não tem a capaci*
dade para exercer a Presidência da
República e resolver os problemasda Nação dentro da legalidade cons*
titucional não lhe resta outra saida
senão entregar o Governo ao seu
legitimo sucessor.

£ admissível que o sr. João
Goulart termine o'seu mandato de
acordo com a Constituição. £ste
grande sacrifício de tolerá-lo até
1966 seria compensador para a de-
mocracia. Mas para isto, o sr. João
Goulart terá de desistir de sua po*lítica atual que está perturbandouma nação em desenvolvimento, e
ameaçando de levá-ia à guerra civil.

A Nação não admite nem gol-
pe nem contragolpe. Quer conso*
lidar o processo democrático paraa concretização das reformas esjsen-
ciais de sua estrutura econômica.»
Mas não admite que seja o próprioExecutivo, por interesses inconfes-
sáveis, quem desencadeie a luta
contra o Congresso, censure o rá*
dio, ameace a imprensa e, com ela,
todos os meios de manifestações do
pensamento, abrindo o caminho à
ditadura.

Os Podêres Legislativo e Judi-
ciário, as Classes Armadas, as fôr-
ças democráticas devem estar aler-
tas e vigilantes e prontos paracombater todos aqueles que atenta-
rem contra o regime.

O Brasil já sofreu demasiado
com o Governo atual. Agora, basta!

PREJUÍZO NO ALASCA
FOI A 350 MILHÕES

Anehoragt (Alascfc Washington e
Moscou — (AP-PP-UPI-CM) — O go*
vernador do Alasca, William Egan, dis-
se ontem que se eleva a 350 milhões
de dólares os prejuízos causados pelo
terremoto de sexta-feira, que feriu cen-
tenas de pessoas, enquanto o número
de mortos e desaparecidos não é ain-
da conhecido. Barcos estão sôbre o lodo
a centenas de metros das praias, cais e
fábricas de conservas destruídas, bair-
ros inteiros submersos, ruas cobertas

de escombros, que os tratores come-
çam a retirar, e as vias férreas do inte-
rior totalmente perdidas.

Dois novos e violentos abalos sis-
micos cujo epicentro se encontra no
Oceano Pacífico foram registrados on-
tem na estação sismológica de Moscou,
segundo a agência TASS, que anunciou
também haver a Cruz Vermelha soyié*
tica enviado ao presidente da Cruz Ver»
melha norte-americana seu pesar pelo
tremor de terra do Alasca.

Edward McDermott, chefe
dos Serviços de Planificaçêo
de Urgência dos Estados
Unidos regressou, ontem, a
Washington procedente do
Alasca e imediatamente con-vocou uma reunião dos re-
presentantes dos diversosserviços para estabelecer as

O governador de Ancho-rage entrevistou-se com aimprensa, ocasião em queapresentou uma longa listados danos causados pelo vio-lento tremor de sexta-feira.
A pavimentação das ruas ecalçadas está completamente
destruída, os edifícios públi-cos seriamente danificados,
redes de esgotos e água com-
pletamente fora de serviço,
assim como as comunicações
telefônicas, que não poderãoser restabelecidas antes de
.vários dias. talvez semanas.

As autoridades temem quenestas condições surja uma
epidemia de tifo e já estão

Milhares de pessoas, sem
trabalho por haverem sido
destruídas as empresas onde
trabalhavam, lutam agora
em várias comunidades do
Estado em busca de cadáve*

¦Jd

Providências

medidas destinadas à recons-trução das regiões devasta-das pelo tremor de terra.
A extensão dos danos alar-ma as autoridades e McDer-mott enviou um relatório

preliminar ao presidenteLyndon Johnson. Acreditaaquele funcionário que ossubsídios normais que cor-respondem ao Estado a titulo

Os danos

tomando as precauções ne*cessárias para fazer frente
a,este novo perigo. Um su-búrbio de Anchorage desa-
pareceu no mar arrastando75 casas. Em Kodiak, im-
portante centro pesqueiro, os
cais íoram destruídos pelomaremoto, que sucedeu aotremor, grande quantidadede barcos, ficou inutilizada,
as instalações das fábricas
de conservas, vitais para a
economia do Estado, íoram
seriamente danificadas, as
vias férreas para o interior
encontram-se fora dé serviço
e centenas de trens permane*cem tombados ao longo das

Desolação

res d remoção de escombros,
como medida preliminar de
reconstrução. A—busca das
possíveis vitimas prossegue
realizando-se sob baixas
temperaturas, sendo ainda

/í

de ajuda, do Governo federal,em caso de catástrofe são in-suficientes e que seria ne-cessário estabelecer um pia»no especial de assistênciaeconômica. A produção doAlasca não poderá ser re-iniciada de maneira satisfa-
tória, antes de três ou qua-tro meses pelo menos, segun-
do o relatório.

ferrovias. O mesmo espe*táculo é observado em Se-ward, outro importante cen-tro pesqueiro e industrial.
Os sismógrafos de várias

partes do mundo registra-
ram mais de 100 tremores
no Alaska. A maior partedeles verificou-se após o
grande terremoto de sexta*
feira, que chegou a 8,5 na
escala Richter e desenvolveu
uma energia 10 milhões de
vezes superior à da bomba
atômica lançada sôbre Hi-
roshima. A população fot
alertada sôbre a possibilida-de de novos tremores du*
rante esta semana.

descenhecido o número da
mortos e desaparecidos. Em
Oregon e Califórnia, 12 pes-
soas morreram e outras 18
desapareceram em const*.
qüènda das fortes marte. I
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INQUÉRITO NA MARINHA
AINDA NÃO TEVE INICIO
A crise «urgida na Marinha, e que ho agravou,

•patentemente, com a divulgação do memorial dos
almirantes e oficiais, recrudesceu ontem após a ré-
plka do ministro Paulo Mário, que determinou a
abertura de inquéritos, a ultrapassou a esfera mili»
tar com a declslo da Uniio dos Servidores Civis do
Ministério da Marinha de se manter ao lado do mi»
nistro t conclamar seua associados a permaneceremalerta contra os gerilas.

Ao contrário do anunciado,
e ministro Jair Dantas per*rnanece á frente do Mlniité*
rio da Guerro. convalesceu*
do de uma operação e. se-
Rundo 

os médicos, deixara o
ospital na próxima sexta-

feira.
Até ás últimas horas de

ontem ainda nio eram co-
Bhecidos os nomes dos alml*
tentes que seriam designa*
doa para dirigir os inquéritos
pollelals-mUltares mandados
instaurar pelo ministro da
Marinha.

APOIO
Apoiando as decisões do

presidente da República "no

Greve geral
no Estado '

de Alagoas
' O Comando Geral dos

Trabalhadores de Alagou
decretou, na tarde de ontem,
greve geral em todo o Esta-
oo, em sinal de protesto por
ter a Policia estadual, ao
dispersar trabalhadores queiriam participar de um co-
mlcio pelas Reformas de
Base, atingido um funciona-
rio da Petrobrás. O Sindl-
cato dos Trabalhadores na
Indústria de Refinação e
Destilaçáo de Petróleo da»
quele Estado decidiu parali-aar suas atividades por mais
86 horas, após o término do
movimento paredista de
âmbito estadual de todas as
categorias.

Imci Almeida Migalhies
TRADIÇÃO DESDE 1860

Rua do Rosário 108-A
1605

esso dos marinheiros e íusl*lelroíi navais" e conclamandoa todos os servidores queapoiem o novo ministro da
Marinha, a Unlfio Nacional
dos Servidores Civis do Mi*
nistérlo da Marinha distri*buiu nota oficial congratu*
lando-se com as autoridades
pela volta do almirante Ara*
Sao 

e incitando a todos oselegados e associados "que
fiquem alertas, a fim de po*derem responder a qualquertentativa por parte dos ofi*
ciais "gorilas" contra u de*
clsóes do presidente da Re*
pública".

NOTA OFICIAL
t a seguinte a integra da

nota oficial distribuída pelo
gabinete do ministro da Ma-
rinha, na madrugada de on*
tem:"O ministro da Marinha,
conforme fora divulgado pordiversos órgãos de publki-dade, havia resolvido, logo
após a sua posse, relevar as
faltas disciplinarei cometi-
du em todos os degraus da
hierarquia durante os últi*
mos acontecimentos inicia*
dos por uma assembléia de
marinheiros na sede do Sin-
dicato dos Metalúrgicos e
encerrados com a colocação
dos membros da Associação
de Marinheiros e Fuzileiros
sob custódia num quartel do
Exército. Essa decisão do
ministro não foi acolhida
com agrado pelos seus cole*
gas almirantes e muitos ou-
tros oficiais, os quais duvi*
daram da compreensão, por
Íiarte 

dos implicados nas re*
eridas ocorrências, do obje*

tivo colunado por aquele
gesto de clemência.

Quando, afinal, parecia es-
tar essa medida merecendo
alguma aceitação, foi S Exa*
pelas 23h do dia 28, pro»curado por 4 almirantes-
de-esquadra, os quais eram

16.» ANIVERSÁRIO DA
INDEPENDÊNCIA DE ISRAEL

A ediçio especial
de AONDE VAMOS?

circulará ne die 16 de abril
Siga o tradicional exemplo dé outrasempresas de destaque: faça desta edi-
çào o veiculo de sua mensagem ou
publicidade dirigida à elite da coleti-vidade judaica de todo o Brasil, quelê AONDE VAMOS?, semana após se*• mana, há 23 anos
Reserve e seu espaço cem antecedência

a fim de assegurar boa colocação.

Rie: Av. 13 de Mele, 23, s. 1.540 — Tels.
32-2102 e 42-1311

Sãs Paulo: Rua Xavier de Toledo, 314,
s. (11 — Tel. 3Í-3339
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portadores de um memorial
subscrito por eles e mais 13
ofielais-generals, que opina*
ram "ante flagrantes foto-
gráfleos de Jornais, nio ha*
verem os marinheiros falto-
sos recebido a relevaclo de
suas faltu como um gestomagnânimo de S. Exa. e sim
comemorado, em ruidosas
exibições públicas, a decisão
ministerial como uma vitó*
ria sóbre a disciplina quedesrespeitaram". Prosseguln*
do, acharam ser, "sobretudo
mais chocante e decepclo»
nsnte, as cenas do almiran*
te*de*esquadra Pedro Paulo
Suzano e vlce-almirante
(FN) Cândido Aragão, far»
dados, carregados nos om-
bros dos marinheiros e fuzi*
leiros, estes com seus uni»
formes em desalinho etc "
Que, "o que nio se admite
é que tais ofielais-generals
se vejam carregados nos om-
bros de marujos, por isto
provar estarem eomparti*
lhando da referida vitória
que, para toda a Marinha,
representa a destruição da
disciplina" Finalizaram de-
clarando nio reconhecer noa
dois ofielais-generals as con-
dições básicas para o desem»
penho das elevadas funções
de chefe do Estado-Maior da
Armada, para as quais o prl*meiro estava para ser no-
meado e, de comandante do
Corpo de Fuzileiros Navais,
cargo para o qual o segun-
do foi reconduzido, por nio
ter o seu pedido de exone*.
ração sido levado ao exame
do presidente da República-
E concluíram que, caso o
Ministro nio reconhecesse a
validade das considerações
acima, encontravam-se no
dever de declinar dos cargos
que ocupam e justificar, pe-rante a Nação, « atitude nu-
quele momento adotada. O
ministro da Marinha, ante a
circunstância em que lhe foi
levado aquele documento, re-
digido no Clube Naval, no
correr de uma numerosa as-
sembléia de oficiais, perce*Vra a gravidade da atitude
dos seus portadores e achou
de melhor aviso consultar o
presidente da República pa-ra formular sua decisão. Os
quatro almirantes ficaram de
aguardar a resposta. Cônsul-
tado o Chefe da Nação peloministro, após sua chegada
hoje, vinte e nove, à tarde,
ficou resolvido proceder-se a
um total reexame de todos
os aconteimentos, mediante
a realização de três inquéri-
tos, a saber: 1) ocorrências
desde o inicio da assembléia
comemorativa da Associação
dos Marinheiros e Fuzileiros
até o recolhimento dos as-
sociados a um quartel do
Exército (Este inquérito
abrangerá os fatos ocorridos
a bordo de alguns navios etiroteio' em frente ao Minis-
tério da Marinha); 2) pas-seata por parte dos asocia-

Tráfego em
Botafogo

não muda já
Em complementação aos es»

tudos que vêm sendo realiza*
dos pelo Serviço de Trânsito
da Guanabara turmas de fis*cais estarão hoje controlando
o índice de trafego nas pistasde contorno i praia de Bota-
fogo. Segundo o general Fia-
marlon Campos somente apósi conclusão dêsse estudo serácompletado em definitivo o nô-vo plano para o tráfego naque-
le local, visando a oferecer
maior segurança aos pedestrese banhistas que freqüentam
aquela praia.

EMPREGUE 50% DO SEU IMPOSTO
DE RENDA NA INDUSTRIALIZAÇÃO

DA AMAZÔNIA
A Amazônia é região promissora para investimentos industriais.

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

laminado* de madeira
óleos comestíveis
aniagem de juta, malva • algodãoaçúcar
artefato* de borracha
laticínio*
carnes • peixe*minário*
papel e celulose

—- motoro* diverso*.

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

mens de negócio do país podem aplicar até 50% do «eu imposto de
renda, como autoriza a Lei Federal 4.216, de (5*3*63.

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

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

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

SAO PAULO — Rua José Bonifácio, 192 — Fones: 32-6332. 33-311*
GUANABARA — Rua da Assembléia, «2 — Fones: 42-3971, 42-7M0, 52-5195
PORTO ALRGRI — Av. Borges d* Medeiros, «46 — Fone: 5415
BRASÍLIA — Av. W*3 — Quadra 1J — Fones: 2-3510 2-3511, 2-0100
CUIABÁ — Praça da República, 32 — Fone: 361.
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dos, ao deixarem o quarteldo Exército, até à Igreja daCandelária. (íste Incluir* oexame das acusações aos ai*mirantes Susano e Aragão);
I) origens e implicações da
declslo dos signatários domemorial, os quais incorremem falta disciplinar patente,quer pelo número, de signa*tários, quer pelas imposições
feltss ao ministro."

GABINETE

ã Segundo apurou a repor*.Mem. o ministro Paulo Mé*rio, além de resolver man*ter os mesmos oficiais queintegravam o gabinete doex-ministro Silvio Mota, de*cldlu nomear o almiranteNorton Dentaria Bolteux co*mandante-em-chefe da Is*
3u"&?',e *»« o comandodp Núcleo da Divisão do*Fuzileiros Navais, o capitão*de-mar-e*guerra SebastiãoAlves de Sousa. O almiran*te Luiz Felipe Sinai ficará
agregado ao seu quadro, oalmirante Paulo de Oliveiraserá nomeado diretor geraido Pessoal, e os almirantesAmoldo Toscano, vice-chefe
do Estado-Maior da Arma-da, e Hélio de AlmeidaAzambuja. comandante dol.o Distrito Naval, deverão
permanecer i frente de sua*
comissões, pois não partlcl*
param du manifestações.

VISITAS
O ministro Paulo Mário

recebeu durante o dia a vi*
alta dos deputados Neiva
Moreira e Lamartine Távo*
ra, do comandante Ivo Cor*
seull. sub-chefe do gabinetedo presidente da República,
e dos almirantes Dario Ca*
milo Monteiro, Ubaltino Cas*
tel Ruiz, Alexandre Fausto
Alves de Souza e Artur Or*
lando Gusmão.

Jornalista
inglês na

Guanabara
Procedente de Paris, chegou

ontem ao Rio de Janeiro o sr.
Williim McMMlan, diretor do
jornal infles The Guardian, uni
dos mais importantes da lmpren*
sa londrina. Mr. McMUUan que
se faz acompanhar de aua etpo*
sa, visita o nosso pai» pela pri*
meira vez e deve aqui permane*
cer ati meados de abril, quando
regreissrá a Londres. Visitará a
Guanabara e SSo Paulo, manten*
do contato com oa nossos meio*
jornalísticos e culturais.

som

Chefe critica
organização
da Petrobrás

Criticando o sistema de
organização atual da Petro»
brás por considerá-lo obso»
leto e manifestando-se con-
tràriamente à reestruturação
da empresa pelo sistema
holding, com subsidiárias in-
dependentes, o sr. Joaquim
Gentil Caetano Neto, chefe
da assessoria de organização
da Petrobrás. depôs, ontem,
perante a subcomissão "A",
da Comissão Especial paraAssuntos do Petróleo.

Hoje, em sessão pública, aser presidida pelo sr. Hélio
de Almeida, serão discutidos
os diversos aspectos da cha»
mada operação de superfa»
turamento que seria habi-tualmente procedida pelaPetrobrás em suas contas noBank of America Internatio-
nal, de Nova York. Na opor-
tunidade, serão ouvidos o di»retor-executivo da SUMOC,sr. Luis Figueira; o diretorda Carteira de Câmbio doBanco do Brasil, sr. Euval-do Dantas; o presidente doConselho Nacional do Pe»tróleo, sr. Carlos Meireles;e o tesoureiro-geral da em-
presa, dr. Evaldo Garcia.

Correio
da Manhã

End. Telegr. "Correomanhã"
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Cerca de dez mil pessoas assistiram ontem em Curitiba, no Centro Cívico, ao
"Ato de Afirmação de Fé", promovido pela Associação Cristã Feminina, em comemo*
ração ao 271.° aniversário da fundação daquela cidade. Representantes de todas as
religiões participaram da manifestação, que visava ao Incremento da luta pela prescr-
vação da crença em Deus, amor ao próximo e maior prática da caridade. Estiveram pre»
sentes altas autoridades estaduais, entre cios os srs. Nei Braga, governador do Estado;
Afonso Camargo Neto, vlcc-governador; Agostinho Rodrigues, presidente da Assem*
bléia Legislativa; Ivo Arzua, prefeito de Curitiba; e Elias Rarah, presidente da Cá-
mara dos Vereadores.

CGT LANÇA MANIFESTO
SOBRE CRISE POLÍTICA

As últimas horas do domingo, os
membros do Comando Geral dos Tra»
balhadores, ante a noticia da articula-
ção de um golpe no País previsto parao dia de hoje, reuniram-se na sede do
Sindicato dos Têxteis, para analisar a

. situação criada na Marinha de Guerra,
"As forces reacionárias In*

conformadas com o avanço
democrático de nosso povo é
com as conquistas expressas
nos recentes decretos pátrio*ticos do presidente João Gou*
lart — da SUPRA, dos aluguéis
e gêneros alimentícios, encam-
nação das refinarias de Petró-
lio etc. — articulam-se publi-ca e notoriamente visando adeposição do presidente da Re-
pública para anular aquelas
conquistas e impor ao nosso
povo restrições ás liberdades
democráticas e sindicais. Acrise na Marinha, que se de*
veu exclusivamente ás arti*
culsções de oficiais golpistas,foi derrotada nos seus obje-tivos, com a serena solução
encontrada pelo presidente daRepública, que é o comandan-
te supremo das Forças Arma*
das, nos termos constitucionais.
Todavia, desmascarando seus
propósitos golpistas, insistem
os mesmos oficiais que a pro*moveram, através agora da
pronunciamentos desrespeito*
sos e atitudes insubordinadas,
em solapar a autoridade do
presidente da República, ten*
tando sensibilizar outras áreas
militares, com o objetivo de
depor o sr. João Goulart. Oesquema do golpe está sendo
articulado politicamente pelos
governadores Carlos Lacerda,
da Guanabara, Ademar de Bar*
ros, de São Paulo, Magalhães
Pinto, de Minas Gerais e lido
Menegheti, do Rio Grande do
Sul. Esse esquema, que conta
inclusive, com o apoio de ofi*
ciais golpistas do II e III Exér*
citos e da Força Pública de MG
articula-se com as lideranças
ibadianas do Congresso Na*
cional que estão convocando
os parlamentares para discutir
a seguinte ordem do dia: Pro*
jeto do deputado Anis Badra
(que é uma falsa reforma agra*
ria) para aprová-lo; autorizar
instalação de uma base naval
dos Estados Unidos da Améri-
ca do Norte em território bra*
sileiro; anistia dos sargentos
(para recusá-la com o objetivo
de lançar sargentos contra ml-
rinheiros).

provocada com a atitude dos marinhei»
ros e fuzileiros de não acatarem a pu-
nrção imposta pelo ex-ministro Silvio
Mota. Depois da reunião que se reali-
zou a portas fechadas, o secretariado
do CGT distribuiu manifesto que é o
seguinte na sua integra:

"MARCHA"

Prossegue o documento: "Im-
possibilitados de combater
frontaimente as reformas de
base sugeridas na Mensagem
Presidencial de 15 de março,
os golpistas procuram explorar
os sentimentos religiosos de
nosso povo, sóbre o falso pre-texto do anticomunismo. Nesse
sentido a "Marcha" programa*da para o dia 2 de abril, na
Guanabara, constitui, impor*
tante peça na articulação do
golpe, cujo esquema já apon*
ta o ministro Ribeiro da Cos*
ta, presidente do Supremo Tri-
bunal Federal, ou o marechal
Eurico Gaspar Dutra, como su-
bstituto do presidente João
Goulart... O CGT e todas as
forças populares responderão
por todos os meios a qualquertentativa de golpe que vise
enfraquecer a autoridade do
presidente João Goulart para
atingir seu mandato."Aos golpistas, civis e mili*
tares, advertimos que a classe
trabalhadora brasileira náo
permitirá nenhum entrave na
caminhada que já iniciamos
pelas conquistas das reformas
sugeridas na mensagem presi-dencial e pela imediata consti-
tuição de um governo nacio-
nalista e democrático. Nesta
luta contamos com a maioria
do povo brasileiro, integrada de
civis e militares patriotas. O
Comando Geral dos Trabalha-
dores, neste momento, que po»de ser decisivo para o destino
da Pátria, consciente da Im*
portáncia da posição da classe
trabalhadora nesta emergência,
concita os Sindicatos, todos os
trabalhadores' da cidade e do
campo, a manterem-se prepa-rados para desfechar a greve
geral em todo o território na-
cional, na defesa das liberda»
des democráticas e sindicais,
determinando que o golpea-mento do mandato e autorida*
de do presidente João Goulart
seja respondido imediatamente
com a total paralisação do tra*
balho. Preparados e unidos os
trabalhadores barrarão o golpee exigirão as Reformas de Ba-
ee. Em todos os setores de
trabalho ou nas ruas, comba-
teremos a reação e o golpe,usando as formas de luta que
o momento comportar, além da

greve geral, nossa primeira In*
vesfda".

MOBILIZAÇÃO
Na manhã de ontem, o CGT,

logo após divulgar, éste do»
cumemo, realizou nova reunião
secreta, com duração de uma
hora, para traçar a programa-
ção de luta, visando a mobilí-
zação de todos os Sindicatos a
fim de garantir o êxito da pa-ralisação geral no pais, caso
fosse tentado o golpe contra
as instituições. Nesta reunião,
ficou determinado a realização
imediata de reuniões entre os
representantes' do CGT e as
comissões e ativistas dos "pl-
quêtes de greve" de cada en»
tidade filiada ao Comando, poisa greve poderia ser determi-
nada a qualquer momento.

>•¦¦ AERONAUTAS
A propósito da crise polit.cn-militar, originada pela revolta

dos marinheiros e fuzileiros, as
diretorias da Federação Nacio-
nal dos Trabalhadores emTransportes Aéreos e dos Sin-dicatos dos Acronautas e Aero-
viários, distribuíram manifesto,
determinando a mobilização das
duas classes para a luta "enér-
gica, se necessário fôr, em de*
fesa de nossas conquistas obtl-
das depois de longos anos de
lutas e sofrimentos". Após de»nunciar "a participação efeti*
va de dirigentes de empresas
de nossa aviação comercial noesquema do golpe contra asinstituições democráticas, utili»zando seus aviões no transpor*te para São Paulo, de grupos¦ de elementos comprometidos
na conspiração", salientam quequerem deixar claro "que setorna cada vez mais necessáriaa participação de todos os ae-ronautas e aeroviários na lutaorganizada para fazer com queo presidente da República assi-ne imediatamente o Decreto
criando a Aerobrás, não apenasnas linhas domésticas, mas tô-das as empresas brasileiras quefazem linhas internacionais,
proporcionando assim dias me*lhores e seguros em. nossa vi*da social". Finalmente, con-clamam "os aeronautas e aero*viários a se concentrarem nassedes de seus Sindicatos c nasdelegacias dos Estados para re-ceberem orientação da direção
sindical de como tomarem tô-das as medidas de segurança
que o momento exige e de co-mo se conduzirem nesta luta
queé de todo o povo, em de-fesa de medidas, já em exe-
çução, quo beneficiam a liber-tação econômica e social danossa Pátria".

FERROVIÁRIOS
A diretoria da Federação Na-cional dos Trabalhadores Ferro-viários, órgão máximo da cate-goria, logo após a reunião doComando Geral dos Trabalha*dores, realizada na noite de do*mingo, expediu o seguinte co*municado a todos os represen*tantes de Sindicatos dos Ferro*viários em todo o território na*cional: "Em face do agravamen*to da situação nacional, em re-união conjunta com o Coman-do Geral dos Trabalhadores, namadrugada de hoje, graves de-núncias íoram reveladas. Gol-¦pistas das Forças Armadas, alia-dos ao Comando;Civil, tendo àfrente os governadores da Gua-nabara, São Paulo, Minas Ge-rais e Rio Grande do Sür, in-conformados eom a solução da-da á recente crise na Marinha,e já agora desesperados, estãoa fim de impedir a todo custoas reformas exigidas pelo povobrasileiro e tornar sem efeitoas medidas postas em práticapelos recentes decretos presi*denciais, tramam sigiiosamènte

o golpe1 fatal para depor o pre*sidente João Goulart, no senti*do de ser instaurada uma dita*dura impiedosa e fascista, in*clusive com data marcada e emnome do futuro presidente daRepública. Assim, a diretoriadetermina a seguinte palavrade ordem: manter rigorosa
prontidão de toda a classe, noslocais de trabalho e nas dele-
gadas sindicais, dia e noite;manter contatos com a sedecentral, visto que podemos en*trar em greve a qualquer mo*mento; manter contatos urgen*tes com outras categorias pro*fissionaig de trabalhadores, es*tudantes, camponeses, milita-

res, prefeitos, Câmara de Ve*
readores, a fim de fortalecer a
unidade nacional e defender as
liberdades democráticas e sindi-
cais a todo custo, com todas as
armas que o momento exige. E'
dever de todos, a tim de garan-tir os nossos direitos conqüis*
tados em duras lutas e poder*mos continuar lutando paraconseguir novas e sentidas
reivindicações em beneficio de
nossa brava c heróica clrfc".

CNTI
A Confederação Nacional dos

Trabalhadores na Indústria dis-
tribuiu, na noite de ontem, ma*
nifesto denunciando a trama de
golpe no Pais, e determinou o
estado de alerta a todos os tra-
balhadores na indústria, pois, a
qualquer momento, o CGT po*dera determinar a paralisação
geral da classe operária.

SANTOS (Sucursal — SP) —
A situação politica nacional-
vem sendo acompanhada peri
pasiu pelas entidades sindicais
de Santos, particularmente peloFórum Sindical de Debates e
pela União dos Sindicatos da
Orla Marítima de Santos, queacataram a decisão do CGT e
aguardam instruções "para, se
necessário, paralisarem as ati*
vidades na baixada santista a
qualquer momento". De outro
lado, o Sindicato dos Bancários
informou que os estabelecimen-
tos de crédito da cidade sus-
penderão hoje as operações de
desconto e empréstimo, fundo-
nando apenas no pagamento de
cheques e depósitos. Na área
militar a situação é de cal-
ma, nâo havendo prontidão no
Exército, Marinha ou Aeronáu-
tica.

Os lideres sindicais movimen-
taram-se intensamente durante
todo o dia de ontem, efetuan-
do reuniões, visitas ás princi*
pais indústrias e setores de tra*
balho e redigindo manifestos
de convocação do povo para o
comicio do presidente João
Goulart, dia 3, na Praça da Re-
pública.

TRABALHADORES MINEIROS
Trabalhadores mineiros em

manifesto assinado pelas entl*
dades representativas — Co-
mando Estadual dos Trabalha*
dores e numerosas outras —
fixaram pesição ante os acon-
tecimentos da política nacional
e da crise que se desenrola no
País, conclamando o operaria-
do á "vigilância e mobilização
total".

A reunião contou com a par*ticipação de diversos represen-
tantes e terminou ás 22 horas,ocasião em que o manifesto foi
distribuído á imprensa na sede
da delegacia regional da Con-federação Nacional dos Traba-
lhadores na Indústria,

Os trabalhadores se mantêm
em reunião permanente e emcontato com o CGT na Gua-nabara.

Governo
faz arte
com arte

A Escola de Música e ArteDramática da. Guanabara,estabelecimento de ensinpartístico situada em Madu*reira, íoi fundada em 1945e possui, hoje, 460 alunos e20 professores. Seu patrimô*nio oscila entre CrS 2 ml*lhoes, nao incluídos os ins*trumentos musicais, e adap*tações feitas em forma decontrato com o proprietáriodo imóvel em que está ins*talada. A EMAD da GB re*
cebeu proposta de comprade imóvel e, não podendoatender, foi citada judicial*mente para despejo. O di*
retor do estabelecimento, sr.
Antônio Pedro Mião, apelou
para o Legislativo, para queo projeto n. 529, que desa*
própria o imóvel ocupado
pela escola, fosse aprovado.
O governador Carlos Lacer*
da, "por negligência da re*
partição fiscalizadora", ve*
tou o projeto.

A
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Calmaria
Alguns aconicclmcnn.

importantes, vcrl/lcndo* fl„
pois da concciiirnçno do dl.
limo dia 13. não (lrt ,1,^,,,.
que serviram pnrn deum*
vlar um pouco o amblcm.
sobrecarregado, c cm qutse esperava a qualquer mo»
mcíi.0 a «Iteração <ia oram
constitucional.

t provdvcl que a inqule
facão deflagrada tenha ildo
«penas um test para connt»
cer a reação que prouocj.
ria, como de fato provoco*.

Vimos que uns dum Ce*
sas do Congresso pipoenram
os discursos dc proicsio. ce
mesmo tempo cm que o po*vo da Capital paulista res.
lizava a maior passeata ei*
viça ainda levada a e/cito
no Brasil em favor das liu>
tltulções democráticas. A
espontaneidade dcua ma.
nijestação denotava bem a
sua importância, sendo dt
admitir que ao governo H&
terá passado despercebido
o gesto viril da populaçl»
de São Paulo, como tem*
bém ocorreu em Santos «
nesta Capital.

Concomitaiitemeuf c, o pt»vernador Aíagalhãcs Pis»)
deitou manifesto contra
qualquer tentativa de Jt*
ehamento do Congresso et
de deivirtuamento dai ini»
tituicoet, o meimo fazendo
os governadores do Rio
Grande do Sul, de Alagou,
do Paraná, de São Pauto «
da Guanabara,

O marechal Dutra saiu do
seu prolongado silêncio pa*
ra le manifestar positit-a*
mente contra o desrespeito
á Constituição e tentativa)
de golpes porventura imy
ginados, expressando or. ;cn*
timentos legalistas e demo*
crdticos do Exército, jefer-*
ta de cujos generais rc.'o .
mados vieram a pitfclfj i
com o mesmo objetivo, i
classe dos advogados Iç-jq .
mente se expressou contii
a subversão e o miniit™
da Marinha tomou provi*
dências rigorosas no senti-
do de manter a disciplina
na esquadra e nos quartéis.

Enfim, diante da reação
generalizada, teria sido dir
sípado o clima de apreen*
«fio conseqüente ao comício
do dia 13 em frente d Cen*
fral do Brasil, no qual fe*
lou o presidente da Sepü*
blica.

A Convenção Nacional do
PSD, efetuada para a cs*
colha do candidato do par*
tido d sucessão do Doutor
Goulart, também contribuiu
para amainar a exaltaçio
nas hostes governlstas.

O cerco vai-se apertando,
No próximo dia 11 teremos
s Convenção Nacional da
VDN, outro acontecimento
de inegável valor, sabido,
como i, que a brava agre
mlação está se consolidar»*
do cada vez mais e deverá
formar Integra em torno
do ''candidato que merecer
as suas preferências, De-
pois disso, terá fatalmente
de chegar a vez do PTB,
cujo candidato ainda está
em gestação no pensamen.
to do presidente da Repú-
blica.

Em face de tudo isso,
considera-se que é perfeita-
mente compreensível o re*
cuo das articulações atrl-
bufdas ao Doutor Goulart <
em sentido golpista. Ter-se-
ia o discutido moço de São
Borja se convencido .dí (que
precisará de 11101." alrtiim
fempo para realiztr os Àeui
desejos, dal a calmaria dos
íiltimos dias nos arraiais p>
lítfcos, sindicais e comiunir
fas.

Acho, entretanto, qujt et
aparências iludem. O nosso
caro presidente é homem
teimoso e sabe bem ó qut
quer. Vem ai um novo Ml-
Tiistério "nacionalista", pos*
slvelmente com Brizola no
comando c se o Conaresso
não der imediatamente as
reformas de base nos tir-
mos exigidos, sairá o pie*
biscito por decreto, voto
aos analfabetos etc.

Só não sairá o baratos»
mento de vida, que entre*
tanto é o que todos arden»
temente desejamos.

Tudo isso já estava com-
posto nas oficinas quando
sobreveio a manifestação
subversiva dos marinheiros,
que talvez tenha mudado o
curso dos acontecimentos,
menos quanto á «ida cara,
que continua cada dia mais
cara.

Ali 
Right

Mangabeira
e Reformas

de Base
O professor Francisco Man-

gabeira, ex-presidente da Pe-
trobrás, apresentará hoje, às
22h30m, na Rádio Mayrink Vei-
ga, a sua recente conferên-
cia sóbre "Reformas de Ba-
se e a Doutrina Social Católi-
ca", proferida nas Câmaras
Municipais das eidades de Je*
qulé e Conquista, no sertão
baiano, a convite dos respecti-
tos prefeitos.
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TUDO PRONTO PARA
MARCHA DA FAMÍLIA

Pavilhão

A sra. Amélia Mollna Bastos, pre-sidente da CAMDE — Campanha da
Mulher pela Democracia — recebeu, on»
tem, das mfios do deputado paulistaCunha Bueno, na Associado Comer-
ciai, uma bandeira brasileira para a"Marcha da Familia com Deus pelaLiberdade" no próximo dio 2 de abril.
A bandeira é a mesma que íoi condu-
zida por senhoras organizadoras de mar-
chás semelhantes já realizadas cm di-versas outras cidades brasileiros.

HISTÓRICO
O deputado Cunha Bueno,

no ato da entrega do pavi-
Ihio, fiz seu histórico, dizen»
do que ile foi entregue no
dia da marcha realizada em
SSo Paulo à esposa do gover»
nador paulista, sra. Leonor
de Barros. Esta conduziu-a
durante lodo o tempo da
marcha. A bandeira íoi en-
viada depois a todas as ou»
trás cidades que realizaram
marchas semelhantes, sendo
que a última foi a cidade de
Santos. Após as palavras do
deputado Cunha Bueno, o
senador Mem de Sá afirmou
que no Rio Grande do Sul
também estava se organizan»
do movimento idêntico, para
o próximo dia 7 e que solici»

Ao entregar t bandeira, disse o
deputado Cunha Bueno que ''jamais ee
brasiler-oa a deixariam substituir pelotrapo vermelho da Rússia Comunista"
e, em sua oraçlo de agradecimento aira. Amélia Bastos afirmou que empu-
nhava a bandeira "como se estivesse
reunindo nu mios a própria Pátria" e
que nfio permitiria que a usassem"como colchlo como fizeram os marl-
nhelros que se rebelaram no Sindicato
dos Metalúrgicos".
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DIRETO
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TELEFONE, TELEX E
TELEGRAMAS PARA
TODO. O mundo;
SIGILOSA E RAPI-

DAMENTE PELA • •

RADIÔBIÍÁS

ta va que aquele pavllMo fis-
se entio enviado para tam-
bém participar desta mar-
cha.

HINO
Aos gritos de "Vva a De»mocracTa", e «Viva o Bra-

?L'i.M ,**nh0»« reunldu noauditório da Associação Co-"¦«•"ci*»! entoaram entio o HI»no Nacional, encerrando areunifio, pois como afirmou apresidente da CAMDE "tó-
da? *f °La Precisam trabalhar
pelo êxito da marcha". An»tes, porém, tomaram conhe»cimento de uma mensagemenviada à mulher carioca
pelas mulheres de Santos. Amensagem:

À Mulher Carioca.
Lamentando nio poderafastar-me de Santos pormoUvos de forca maior, fa*

tt K£!&!!&S9i Bandeira daMARCHA DA FAMÍLIACOM DEUS PELA LIBER-DADE, os deputados Concei-
çfio da Costa Neves e Antft-nio Silvio da Cunha Bueno.Esta Bandeira, que vemsendo desfraldade em tantascidades brasileiras, que vemmarcando com sua presençaa força dos idéiais que sem»
pre nortearam e sempre ha-verão de nortear os verda*deiros patriotas desta terra,' passo is mios da Mulher Ca-rioca na pessoa de D. Ame-ha Molina Bastos, para queseja por ela levada no próxi-«o dia 2 de abril, data na
âual, 

nas ruas, o povo do Rioe Janeiro dará seu testemu*
nho de fé na democracia enos mais altos designos doBrasil.

Outrossim, aproveito aoportunidade para confirmar
a presença das mulheres san-tistas nessa MARCHA querepresenta, hoje, tudo o quejuramos respeitar e fazer res-
peitar — nossa Igreja, nossalátria, nossa Familia.

Cordiais Saudações
Marina de Nloae

p. Mulher Santlste
GAÚCHAS

O deputado Cunha Bueno
informou ainda que, de San*tos, deverá vir uma delega-
ção de 80 mulheres paraparticipar da marcha na Gua-nabara.

Ao final da solenidade asra. Amélia Molina prometeuao senador Mem de Sá, pre»sente à Associação Comer*
ciai, endereçar a bandeirarecebida do deputado CunhaBueno ás senhoras do RioGrande do Sul que no dia 7,também realizarão passeatapela democracia.

AMEAÇA
A sra. Violeta Coelho Ne»

to de Freitas, que associou»
se á CAMDE após pronun»ciamentos em favor das liber*
dades democráticas, através
de emissoras de rádio e te*
levisão, disse-nos que estáameaçada de morte pelos co»munistas. Afirmou que dia e
noite recebe cartas e telefo*nemas anônimos ameaçado»
res. Eu não tenho medo de
comunistas — disse a sra.
Violeta — e assim sendo po»dem continuar ameaçando-
me ou até mesmo tentando
matar-me de emboscada. Mas
enquanto eu puder falar pre-sarei a liberdade em defesada democracia".

PROIBIÇÃO
Salientou a sra. VioletaCoelho Neto de Freitas, quea proibiram de falar na rá»dio e na televisão. "Como

podem proibir-me de falar —
afirmou — quando permitemque um homem do tipo deBrizola apareça em nossos Ia»

íanaçio a nossas moradias.
Quando sinto seu faro, au»tomitieamtnte desligo meuaparelho e acredito oue tó*du u mulheres da CAMDE
inocedem da mesma manei-ra". Podem continuar a me
perseguir — concluiu — queserá a revelação de quantoeles ao covardes e infames"

UMBANDA
A sra. Amélia Mollna Bas-tos, presidente da CAMDE, ri»cebeu da Associação de leman-

Já o seguinte memorando: "A
Umbanda crista, e espiritual
religiosa e tipicamente brasi»
leu» que se constitui de umaamálgama de crenças e con-
grega, só no Estado da Qua-nabara, meio mlihio de adep-
tos, ato poderia, nesta hora
conturbada da nacionalidade
bmslielra, ficar indiferente ao
brado de alerta, ao grito de
patriotismo da mulher carioca.

A mulher umbandlsta que se
norteia tanto na prática de
seu culto, na simplicidade de
«eu terreiro, eomo no recesso
de seu lar pelos sublimes pos»taladas sintetizados em Deus,
na pátria e na família, está
sem dúvida destinada a Im»
portante papel neste momento
histórico de luta pela preser»vação das liberdades e dos dl-
reltos d» criatura humana.
Assim, nlo poderia deixar de
vir trazer o seu Incondicional
apoio, material e espiritual a"Marcha da Familia com Deus
pela Liberdade". No dia 3 de
abril, na Fraca Pio X, portan-do veiu simbólicas, como ar»
chotas Iluminando as veredas
da Pátria, iá estarão as mu-
lheres umbandlsta», e os um»
bandistas da Guanabara, numa
adesão sincera ao mesmo tem»
po, um brado de patriotismo euma demonstração de fé nos
destinos do Brasil, eom Deus
e com a liberdade! Sarava,
Brasil, (a) sra. Dal» Paes Le-
me, presidente da Assoclr^âo
Iemanjá."

""fRAPO"

Dando por encenada a reu-
Mio das senhoras integrantes
da CAMDE na Associação Co»
merclal, o deputado Cunha
Bueno, dizendo ser apenas umintérprete das senhoras de SãoPaulo, que acompanharão as
cariocas nesse movimento ei»viço, afirmou em altos brados
que "a Bandeira Nacional os»
tentada pelas bravas senhoras
da CAMDE nunca será subs»
tltuida pelo trapo vermelho
pertencente aos comunistas".
As integrantes da CAMDE,
disseram que todos os prepa-ratlvos para a vinda de se»
nhoras de outros Estados paraa Guanabara, foram elabora-
dos. Inclusive, ônibus serão
postos em funcionamento.
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RESSURREIÇÃO TERÁ
MISSA POR 50 DIAS

Centenas de fiéis compareceram e Catedral Me-
tropolitana, sábado último, para assistir is cerimft-
nias finais da Semana Santa, o Canto das Profecias

as Bênçãos do Fogo, do Cirio Pascal e da Pia Ba-
tlsmal, oficiadas por Dom Jaimo de Barros Câmara

que preparam os católicos para a Missa de Ressur-
reiçio, que ae prolongará por SO dias, até a festa da
Pentecostes. Paralelamente, foi iniciada a Semana
Santa Judaica, que irá até o dia 4 de abril.

RESSURREIÇÃO

m Os festejos da Ressurreiçãoforam iniciados ka inihSUm desábado, quando, naquela Cate*
gral, D. Jaime benzeu um gran*de cirio, pascal que será acesodiariamente, ata o Dia da As*
fsnOo, para lembrar a Ressur*reiçio da Cristo. Ao mesmotempo, os sinos du Igrejas,ao cântico do Glória In Excel*ais Deo, começaram a tocar,rompendo um silêncio Iniciado
quinta-feira.

JUDAS
A tradicional "malhaçao

do judas" vai sendo esquecida,de ano para ano, pelo povo.

Na Guanabara poucos foramos bairros em que se malhouo "Judas", encontrando-se en*tre aqueles o Méier, onde age*rotada, munida do paus e pe*dns, destruiu um boneco rie
palha com inscrições sobre a
política. Ji em Minas Gerais,especialmente na cidade tleOuro Preto, os "Judas" proH*feravam noa ruas.

A exemplo dos anos antatio*res, teatros encenaram a "Psi*
xao de Cristo", e alguns cine*mas passaram filmes bíblicos.Findo os feriados, no doma*
eo, os aeroportos e estaçõesferroviárias e rodoviárias e»tavam aplnhad*.» de turistachegando ou embarcando.

Deputado Cunha Bueno entrega bandeira à mulher carioca

CÂMARA DIVIDIDA
EXAMINA A CRISE

BRASÍLIA, (Sucursal) ~- Todo o
expediente de ontem da Câmara foi
ocupado com o exame da crise da
Marinha, tendo alguns deputados in-
vestido contra o presidente João Gou-
lart culpando-o pela evolução dos
acontecimentos que têm agravado a
situação do Pais. A sessão, iniciada às
13 h e 30m, acabou em .tumulto, às 19h
05m, provocado pelos deputados Amaral
Neto e João Herculino, quando o pri-

TRAMAIniciando os debates, o 11-der da Oposição, deputadoAoauto Cardoso, afirmou queo presidente da República nãoadmitia que o Poder Legisla-tivo realizasse as reformas se-
cundo suas aspiraçCss, e queentendera ds mobilizar contrao Congresso uma "poderosa ol>:rrlnaz campanha do lntri-
gas", convertendo toda a orga-nízaçSo sindica! cm Instru-mento de pressão, violando,assim, a Consolidação das Leis<Jo T.-acalho, "qua veda qual-quer atividade po*Mca aossindicatos". Declarou, ainda,
que essa campanha do presi-«i?ntfi da República fora re-forçada após o comício do dia13; e que a mensagem do dia15 de março, ao Congresso,desvendava "os objetivos desubversão do regime acalen-
tado" pelo presidente. Con-clulndo, dlsse que o Congressoestava pronto a cumprir seudever e que "o Pais não sedeixa iludir pela minoria em»
preendedora e agressiva queecupou o poder e manipulainrscruplosamente o recursosda Nação para destrui-la eno poder perpetuar-se".

CRISE
Sustentou o sr. Doutel deAndrade que a crise estavacircunscrita à Marinha, e quenão cumpria saber, no mo-mento, se a razão estava como almirante Sílvio Mota ou

meiro, que defendia a tese de que a
Câmara devia manter-se em reunião
permanente, em São Paulo, chamou
de "moleque" ao segundo, que lhe fi-
zera um aparte. O sr. João Herculino
partiu então contra o sr. Amaral Neto,
sendo contido por colegas. A sessão
foi encerrada pelo sr. Lenoir Vargas,
sem que fosse atendida a proposta do
deputado Amaral Neto, estando mar-
cada nova reunião para as 15h 30m de
hoje.

cem o cabo Anselmo, mas"pesquisar e verificar as mo-tt.ações exatas, corretas e qul-micamente puras destas cn-ses". Fêz o representante do
governo na Câmara um apelo
para que os seus pares esque-«¦ssem as divergências e seunissem "para salvar esta pá-ti ia no desastre", reafirman-do. então, que levará, hoje,a Câmara, a formulação detocas as reformas apresenta-tas pelo sr. João Goulart emsua mensagem, e que o Go-\êrno reprlmlré. "qualquer ma-nlfc-sta-éo de anarquia, qual-quei- manifestação de vioiên-cio de outros podères constl-tuldos".

GOLPE
O deputado Marco Antônio(PST-GB) sustentou que todacrise artificial em tomo doepisódio da Marinha de Guer-ra não passava de propaganda'golpista "já agora abertamen-

te realizada e que visa a repe-tir o 24 de agosto", ação gol-pista que prega "a derrubadadc presidente" tendo por mo-tivo reivindicações de mari-nhelros.
O sr. Herbert Levy (UDN-

SP), afirmou não restar dú-vida de que "chegamos à hora
das definições. Não há mar-

gem para atitudes dúbias."Investiu em seguida contra osr. João Goulart, acusando-ode permitir e aplaudir a sub-versão da hierarquia nas Fôr-cas Armadas, "que nos levaráíolalmente ao caos".

REVOLUÇÃO
Replicando, o sr. Vl-ira doMelo (PSD-BA) dlsse que oepisídio nada mais era do que"a marcha histórica, a mar-cha da revolução", aciescsn-tando que a Marinha de Guer-ra "Jamais acompanhou os

passos da evolução das duas
çutraa íôrças armadas". Re-ferindo-se ao regulamento,acusou o deputado & Marinhade dispensar maus tratamen-tos aos marinheiros, aflrman»do, eotão, que "a culpa portudo isso não é do Govêrnoimas da reação" que se esta-beieceu dentro do almirante-
do, "que procurou sempredesconhecer as reivindicações
dos nossos marinheiros". Con-cluiu dizendo que "episódio
como este deve representaruma advertência para a ln-sensibilidade de grande partedos congressistas, em relaçãoà* reformas que estamos piei-trando realizar no Pais".

CONGRESSO PODERÁ
MUDAR COM CRISE

r, .^.?R.AS1L.A• ^P PAULO, BELO HORIZONTE, RIO —
Srno d» ^rSii^m"/ca.d0 por .*«••«¦«« articulações em
í, rio «JS£?s&iH,.tíe de ífwíMíncla do Congresso paü
tlSUL' 5Sdot.d,Í8c2í,d? tam**n a conveniência de sua rau«
cSaP «r ^«JírT'&?" SSo.PauI°- Opreildíme*(Jimara, sr. Ranleri Mazilli, manteve entendimento», cora
SSs nâ°o ?o0rflSV„m.Byíni<.e Sfi0 P»ulo ma oVresuIS:
v2Le ãJZZT £\ul*"losi f«ou o sr* Mm»» que estt-
yesse tratando da transferência, e convocou todos os de-M*
nadciÔn?l»? dÍSCUísSo de "pr0*e{(* tapoffi!Í7a%aY*S£

CONVOCAÇÃO

Durante poucos minutos este-ve na presidência da Câmara.
5.35./,° ,r- R*n-«ri Maztilll.Aa 15n4.'im recebeu um telefone-ma que o deixou visivelmentetranatornado. Alegando um pro-*?«"• ,,!"1Ul*r* P«Uu. acompa-nnado até a porta do prédio
?, ir- JÍIrtln* "otlrlsues, li-Jer do PSD. que o Informou«Obre o manifesto anü-Goulart
do ar. Magalhães Pinto, a refor-ma de seu secretariado e a afir-matlra do governador de Minas

Barcas têm
aumento com

campanha
Para o novo aumento do

preço das passagens no trans*
porte marítimo RioNiterói, o
Serviço de Transportes daBaia de Guanabara iniciará, apartir de amanhã, intensacampanha de esclarecimento
publico, mostrando as razões«ta elevação do preço paraCrf 30. Assim informa o as*sessor de relações públicas da-
quele órgão, sr. Celso Travas*sos. embora não saiba precisara data que entrará em vigor,afirmando, porém, que elaocorrerá por todo o mês deabril. Com relação á inaugu-ração da nova ponte de em*barque de passageiros disse
que a obra estará concluída
no próximo dia 10, devendo
sua inauguração verificar-se
até o dia 15.

que te preparava "para residircom a Policia Militar". A portao ar. Mazzilli pediu aos repor-teres que o ajudassem a contra*
car os deputados ausentes "por
todos os meios".

As 17h30m soutie-se que o pre-sidente da Câmara voara parao Rio em avlSo da FAB. a cha-
mado do ar. JoSo Goulart.

TRANSFERÊNCIA
O ir. Martins Rodrigues- «on-

ferenciou a portas fechadas, emBrasília com os deputados Ar-
naldo Cerdeira. A. Cardoso, •com o presidente do Senado, ur;
Aura Moura Andrade. Segunde
Informação corrente, discutiram
a transferência do Congresso
para SSo Paulo, e o ar. Mczzttll
teria aeguldo com o mesmo eb»
letivo para a Capital paulista.Em Belo Horizonte, o primle»ro secretário da Câmara Federal,
sr. José Bonifcclo, checou afir»
mando que "o local mais apro»
piiado para a transferência dn
Câmara, com o nffravamento da
crise, serli a Cs>*|t-.t mineira."

EM CONGONHAS
O deputado Herbert Levy, MM

viajava para a Guanabara, dlsse
no aeroporto de Congonhas, tm
SSo Paulo, que «o imnedlmen»
to do presidente da República
deve ser solicitado pelas Forças
Armadas, para que o Congresso
apenas o ratifique."

DESMENTIDO
Chegando inesperadamente aSio Paulo, entem à noite, o tr;Ranleri Mazzilli negou que «it»

tivesse tratando da transferên»
ela do Congresso e silenciou tA»
bre encontros realizados ou pre*tendidos com os governadoresAdemar de Barros e Carlos te»eerda. Inúmeros projetos Ira*
portante» para a vida nacional— acrescentou — deverSo ser
tratadas na Câmara e para fe-
so deverão comparecer hoje, a
Brasília, todos os lideres e t/iee.
lideres. Acredita-se que e ar.
MazzUli regresse hoje de manM
à Capital Federal. : ¦.<,

CABOS E SOLDADOS
QUEREM MELHORIAS

A Associação dos Cabos e Soldados da Polícia
Militar do ex-Distrito Federal, a Rua Senador Pom-
peu, 200,. optantes pelo serviço público da União,
enviaram ontem ao presidente da República, mensa-
gem na qual pleiteavam o direito de voto, habeas-
corpus defesa por advogado em caso de inquérito. Do
memorial consta também um item no qual pedemuma regulamentação do pessoal, optante em cará-ter não militar. O documento foi assinado por mais
de 4.000 cabos e soldados. Os policiais, encontram-
se em sua associaçoã de classe, em assembléia per-manente, até que o sr. João Goulart defira o pedido.

POLÍCIA
•*•"»•»-«*#•«• »*hHti.*(ia -viit **v___„„ „„

CIA. MOIOTEIEORÜFICA IMíllEIM F«?n?*ravés <*<> vídeo consti
wmm^^^^^^^^^^^^ tulndo uma verdadeira pro

Doenças do coração
DIA E NOITE - SERVIÇO DE EMERGÊNCIACLINICA DR. EUGÊNIO SILVA CARMOEletrocMdiografla - Fonocardlogiafl» - Ralos X - Ord»tínlo — Laboratório - Prevenção (Chek-up) — Diagnosticaprecoce - Quartos de recuperação - Tratamento intensivo -Rua Barão da Ipanema, 62 - S.o wd. _ Fone.- J7-J9H -Copacabana. 8(037

Letras de Câmbio

O presidente da Associação,
declarou à reportagem que na»
da é mais justo do que a cor»
poragáo ser integraiizada em
instituição tipicamente policiai
do Ministério da Justiça, pa»ra garantia dos próprios na*
cionais no Estado da Quana*
bara, na Capital Federal ouem quaisquer outros Estados
da Federação que necessitem
de serviços policiais de compe-
tência da União, pois eles são
uma força auxiliar do Exerci-
to, e apenas em caso de guer-ra é que têm as mesmas rega-

lias que gozam os que militam
em suas fileiras.

HABEAS-CORPÜS
No que se reíere ao habeas-corpus, disse que não ae podedistinguir o paciente que nfioé militar, e para evitar as con-fusões que às vezes ocorremdeve-se aclarar que o soldado

de policia nfio é militar, é ape-nas um .soldado exercendo fun-
ções de simples policiamentode vigilância, e desta formadevem possuir o direito de sedefenderem como um civil, e
poderem também constituiradvogado em caso de inqué-rito.

wêm.
CRESA

MAIORES
TUAS COM
MAIOR
GARANTIA
RENDA MENSAl
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LETRAS de IMPORTAÇÃO
do BANCO DO BRASIL

5 flonNo
INVESTIMENTOS
DESDE 50.000,00
Ao portiidoi • livres de impostos

Herdeiros Teatrdlogo
de Eça vão elogia ator
aò Supremo brasileiro

BRASÍLIA (Sucursal)—Inl»
ciou-se ontem, no Supremo
Tribunal Federal, o julgamen»to do recurso interposto pelos,herdeiros de Eça de Queirós
para buscarem e apreenderem,
em nosso Pais, as obras do fa-
moso escritor, editadas pelaEditora Braslliense S.A., lm»
pressas pela Grafica ürupis
B. A.

Antônio Alberto S'Eça de
Queiroz, Maria D'EçadeQuel»
ros de castro e Leilo é Cia.Irmfio, de Portugal, perderamna instância de origem, onde
ae alegou que as obras haviam
caldo no domínio público. Os
herdeiros e a Lello. insistindo
em discordar, recorreram ex-
traordlnàriamente.

Relator do feito, o ministro
Evandro Uns nfio conheceu do
recurso, afirmando que o acôr-
dfio recorrido interpretara, ra»
soivelmente, a Lei.

Tendo o ministro Luiz Gai-
lottt pedido vista, o Julgamen»to foi adiado para a próximasemana.

«.pôs longa temporada em nos-
«o Pais, viajou ontem para San-
tiago o aior alemSo Fritz Kost,
que ali aguardará a chegada doTeatro de Câmara, dirigido porOlsreskl, em excursfio pela
América Latina. Falando aos
Jornalistas no Galeão, revelou o
ator que considera a. interpre-
taçSo do artista de teatro no
Brasil eomo superior, em alguns
casos, aos mais famosos do mun-
do. Citou á peja "My Falr La»
dy", para ilustrar.o caso; Disse,
ainda que a dlreçSo dos filmes
nacionais compromete enorme-
mente o trabalho dos atores, ci»
«ando "Ganga Zumba", "Nor-
deste Sangrento" e "Êsse Bio
Que Eu Amo", para exemplifl-
car. E acentuou: "Se houvesse
maior rigor na seleçüo das ee-
nas, como fazem diretores nor-
te-americnnos e europeus, quenSo se satisfazem com um de-
sempenho. facilmente, acredito
que o cinema brasileiro multo
«m breve poderia ser equipara-
do aos melhores do inundo."
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TUBOS E CONEXÕES TIGRE.
WURIZAMIÔ0AS AS CONSTRUÇÕES
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Engenheiros, Arquitetos e Técnicos em Hidráulica
conhecem as vantagens dos Tubos e Conexões
TIGRE: nâo oxidam (e consequentemente nunca
diminuem a vazão) sâo mais leves e multo mais fáceis
de Instalar. Os Tubos e Conexões TIGRE sâo ulili-
zados ém numero sempre crescente de construções.
CIA. HANSEN INDUSTRIAL
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CHINA PEDE AFASTAMENTO DE KRUCHEV
Súmula
CSBVB NA
VNITED FRVIT
DO PANAMÁ
Panamá (IP-CM) —

O governo do Panamá
esforça-se para solucio-
nar a greve total decla»
rada no domingo à meia*
noite pelos empregados
da empresa bananeira
Chiriqui Land Company,
subsidiária da United
Fíuit Company em Pu-
erto Armuelcs, provin-
eia de Chiriqui. Estavam
presentes S mil opera*
rios no momento em que
íoi decretada a greve,
que deve abranger 6 mil
operários. A companhia
bananeira levou os seus
chefes norte-americanos
e seus familiares paraColfito, Costa Rica.

CONTKARAF

paises árabes rapoaderio«un uma ação diplomática
ViW*10 «*• **Wtiálla
efetuada sexta-feira útil-ma por oito aviões da"Ro-a Air rorce", proce-dentes da Federação AiArábia do Sul, contra umforte situado em territórioiemenita, informou-se on-tem neste capital.

vici-tn

,*&&.(Arábia Saudita)
(1P-CM) — p emir Falsaitomou o titulo de vice-reida Arábia Saudita e asm-mia a parte de agora to*dos oa podêres, encontre*
f*3H.J*°.° *•? ¦«d no
território do reino, anun-
cia a rádio de Meca.

MBHBD

Heva DéU (AP-CM) —
O primeiro-ministro Neh-
ru, de 74 anos de idade,•lompareceu ontem ao Par-
lamento e declarou, sob
aplausos dos parlamente-re% que se sente recupe*
rado de sua recente enter-
mldade. A declaração de
Nehru foi feita depois que
ps membros do Parlamen-
to haviam solicitado a no-
meação de vice-primeiro-
ministro para encerrei ar-
se du tarefas de Nehru.

JOHNQLENN
Santo Antônio (UPt-

CM) — O cosmonauta
John H. Glenn renunciou
ontem sua candidatura à
senatória pelo Estado de
Ohio. O cosmonauta aban-
donou seus planos políticos
seguindo o conselho de
seus médicos de abando-
nar toda atividade duran-
te os próximos meses.

Téanle, Badaposte • Argel (AP-UPI-FP-CM) —
A China Comunista lançou ontem novo ataque con*
tra Nikita Kruchev, ditando qua é hora de repudiar
o liquidar a política de revisionismo, que afastará
seu autor para o "monte de lixo da História". Aa
acusações foram transmitidas pela agência "Nova
China" e escutadas na capital Japonesa.

Moscou continua guardando si-
TROPAS RUSSAS

A nttndas du tropa» sovie-
tleaa ds Hungria foi considera.
da durante algum tempo pelo*observadores. Todavia, acrsdi*
U-», que Kruchev pretende
condicionar esta decisão à re*
tirada du tropu norte-amei*
canis da Alemanha Ocldenut.
A Hungria, por seu teme, dese*
Ja a saldadas troou soviéticas,
ali maatldu desde a espoUlo
dos nazistas, o que me permiti*ria acelerar a normaUtacio d*
sou relações diplomáticas *
•eonoraleas com palies oclden*
tais.

PROBLEMAS
Círculos diplomáticos da ea*

pitai húngara mostram-se mais
Inclinados a crer que o verda-
delro motivo da viagem de Kru*
chev se relaciona com os pro-blemas internos do campo to»
ctaBsta. A China Popular com*
bate a política soviética em vá*
rios flancos. A Romênia mos*
tra-ie eada ves menoa dis.
porta a seguir u dlntivu
d* Integraçfo econômlea do
COMECON (Mercado Comum
da Europa Orientei). A Tcheco-
Eslováquia ae acha em crise
há ura ano, e vários dirigentes
da época stelinlsta tiveram de
ser eliminados. Cites mesmos
setores atuam na Hungria,
onde o regime vacila entre a
aplicação de uma política mala
severa ou a llberalitacio. Final*
mente,

amizade russa Agrava-se

A ehegsds de Kruchev, hoje.
a Budapeste, para participardu comemorações do aniversá*
rio da revolução húngara, fas
recrudescer s hipótese de quetemerá potlçto frente aos chi.
neaea, em discurse sos sitos dl-
rigentei comunistas sil reuni*
dos. A "noticia espetacular" da
retlKds du tropu soviéticas
da Hungria também é allmen-
tada pelos observadores.

KRUCHEV
Quando a China lançava aque-

tu acusações, Kruchev u apro*
simava da fronteira com a Hun-
gria, por via férrea. Mantinha-
se totalmente Informado «obre
u novidades lançadas pelo re-
lime de Pequim, e acredlta-ae
que dará uma resposta, velada
que seja, em seu discurso no
19° aniversário da revoluçáo
húngara. As cerimOnlu tam
bém lhe dario a oportunidade
de referir-se publicamente ao
problema do revisionismo, de
que u queixa Pequim. Duran-
te sua permanência na Hun
gria, Kruchev conferendart
com o dirigente «anos Kadai
sobre a pasmei convocação de
nau conferência mundial do
comunismo para examinar o
choque ideológico eom a Chi-
na. Os Partidos Comunistas ds
França, Itália o Canadá Já pro-
puseram tal reunllo, porém

Adjubei leva

à França
Parla (FP-CM) — "Deve-

mos trabalhar para que aa
relações entra a França e a
União Soviética sejam ain*
da melhores, o que está de
conformidade com os inte-
résses dos dois países" —
declarou Alexel Adjubei,
genro de Nikita Kruchev e
redator-chefe do jornal "Iz-
vestia", ao chegar ontem a
Paris. Perguntado adbre a
visite do general De Gaulle
á América Latina e sua po*
Htlca em relação àqueles
povoa, disse que esses latos
não provocam na União So*
vlétlca a inquietação que se
produz "em determinado
pais".

Adjubei mostrou-se evaai*
vo quanto aos motivos da
viagem do ex-pretnter fran*
cês, Edgar Faure, a Moscou,
onde se entrevistou com
Kruchev.

Causou curiosidade o in*
terêsse demonstrado por Ad*
jubei em visitar Pablo Pi*
cauo. Disse que na URSS
êle é qualificado de "perso*
nalidade solar", Desejava
conversar com o artista não
só sobre pintura, mas tam-
bém sobre a França.

estado de
Mac Arthur

Wuhinxton (FP-UPT-CM)— O estado de uúde do ge*
neral Douglas Mac Arthur
agravou-se subitamente em
virtude de uma complicação
renal, segundo boletim mé*
dico do Hospital Walter
Reed, onde o ex-comandante
du forças aliadas no Pacl*
fico encontra-se em trata*
mento desde o principio dês*
te mês. O boletim Informa
que o funcionamento dos
rins de Mac Arthur compli*
cou-se durante a noite de
domingo e que recomeçaram
as hemorragias do esofsgo.

Mac Arthur, que foi hos*
pitalizado sofrendo de icte*
rícla, submeteu-se a uma
operação para extirpar a vi*
slcula billar. Depois de ier
sofrido intervenção no eso*
fago por causa das hemorra*
«Ias, parecia ter reagido sa*
tlsfatoriamente. No domln*
go pela manhã, o general so*
freu uma terceira operação,
deste vez no intestino, e des*
de então os médicos do hos*
pitai consideram seu estado
critico. ,

«ggcfe

JKJKXIK

Você garante antecipadamente seu lucro, com taxas
atualizadas, no momento em que está comprando sua
LETRA DE CÂMBIO CREDIBRÀS

E pode resgatá-la quando quiser com a garantia da
Creditaria • Financeira do Brasil S.A.

DIRETORIA:
Walther Moreira Salles • Presidente

Demosthenes Madureira de Pinho • Vice-Presidente
José Brax Ventura -Superintendente;.

Erwin Feder
ítalo Júlio Romano Barbero

Hélio José Pires de Oliveira Dias
Rocio de Castro Prado

Informações com oi seguinte» Bancos t
Banco Comércio c Indústria de S. Paulo S. A.

Banco Brasulde S. Paulo S.A.
Banco Moreira Salles S.A.
Banco do Comércio S. A.

Banco Comercial do Brasil S. A.
Banco do Rio S.A.

ou com os corretores oficiais da Bolsa de Valores.

credibrás © financeira do brasil su
crfdtto.finaiidan.ento e investimento
Capital e Reservas: Ci$ 487.875.674.10 • Rua do Carmo,

g*7.° Andar. Fone.: 31-00*20 Rio de. Janeiro.
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Seward (Alasca) — A foto aérea, tomada i baixa altura, mostra a cidade de Seward,
destruída pelo terremoto que sacudiu o Alasca na sexta-feira passada. (Radiofoto UPI).

quase

Paulo VI dá
bênção a

fiéis e ateus
Vaticano c Viena mpi.pp-ap-çm) - o '{$;

Paulo VI, na sua mcniaierà
da Domingo da Ressurrelcio.
deu a sua bênção -a lnè>
Ja, aos irmãos ainda t_t.
rsdos, aos crentes em Dem
e lambem aqueles que nln.
da não crêem ou deixaram
de crer", -tendo os observa.
dores do Vaticano Intcrpr*
tado ontem esta bênção na*
pai a flêls e ateus por Itual
como pouco comum e wm
precedentes.

Os observadores acrescen*
taram que a mensagem, aeí*
a celebração de uma mim
ao ar livre para SOO mil pc*.soas, foi uma exortnciio àmaioria cristã do mundo pa.ra que aceite o principio da
salvação.

Paulo VI concitou tida a
humanidade a somnr*se "i
verdadeira alegria do mun-
do" e disse: "A quem nâ»
tem religião, a auem a com*
bate, rogaríamos que refle-
Msse no fato de que conde.
na a sl mesmo sob o pesode dogmas Irracionais, sob
as contradições da dúvida
sem paz e do absurdo sem
escapatória e das maldlrSes
do desespero e do nada".

Ontem o Para apareceu no
balcão do Vaticano nara dnr
sua bênção a cerca de U
mil peregrinos e turistas «disse que também queria fa*
ser, como os italianos, uma"pequena Páscoa" Pasmietta
destam segunda-feira, poste*rior à Semana Santa. Red.
tou então o Reofiu* Coeli edeu a bênção aos fiéis.

O cardeal Frjní Koeni?,
arcebispo de "v*|*na. partiu
ontem da caoltal auirri°ca
para os Estado* Un'rlo*. nn-
de fará uma sêrle de conte.
rêpela» rebre rw T>r*i'-'»-»as
teoló)Heos ntrrldos no Con*
cimo *C-*!*m«n!eo.

CIPRIOTAS BALEADOS
POR SOLDADO DA ONU

PERONISTAS VENCEM
ELEIÇÃO MUNICIPAL

Nkótla (AP-FP-UPI-CM) — Um soldado da ONU
abriu fogo, pela primeira vez, contra cipriotas turcos
e gregos que combatiam ao longo da "linha verde",
em um subúrbio de Nicósia.

O soldado, de origem britânica, deu 17 tiros em
direção a um grupo de insurretos que ae entrinchei-
ravam nas esquinas das ruas conflagradas, agindo em
defesa própria, segundo fontes da ONU.

DISPAROS

As forças Internacionais de
pis forsni chanhdâs ontem
pela manhã a fim de restabe-
cer a ordem no subúrbio de
Nicósia, onde gregos e turcas
combatiam. Imediatamente um
contingente britftnlco deslocou-
se para o local, no nordeste da
cidade, procurando dominar a
situação por via pacifica.

Um soldado da ONU foi cer-
cado por cipriotas nSo identi-
ficados e teve de disparar pa-
ra nio ser assassinado. Se*
gundo fontes oficiais, ninguém
saiu ferido e a pas foi resta-
beledda após 20 minutos de
batalha entre cipriotas gregos
e turcos.

A força internacional de paz
foi reforçada ontem com a che-
gada do restante dos mil ea-
nadenses colocados i dlsposi-
çâo da ONU. Os canadenses
chegaram ao porto de Fama-
gosto, a bordo do porta-aviões"Bonaventure".

DKNONCIA

A organização dos cip.lotas
turcos de Londres denunciou

ontem que os cipriotas gregos
estavam vestindo uniforme e
boinas da força da ONU, "com

• insígnias e tudo". Em telegra-
mas ao secretãrio-gsral da
ONU, Thant, e ao comandante
da força Internacional de paz
em Chipre, general Prsm Singh
Gyani, a organização assinala
que "essa atitude tem como
objetivo criar confusão e sola*
par a missão da força de pas".

Proteste ainda a organlsação
contra a decisão de Makários
de proibir o Ingresso do líder
ciprlota-turco Raut Denktash
em Chipre..

Em Nicósia, o vice-preslden-
te cipriota turco, Fazil Kut-
chuk, declarou que os membros
de sua comunidade estão sendo
pressionados pelos cipriotas
gregos no sentido de que nio
saiam dos seus bairros.

AUTODETERMINAÇÃO

O arcebispo Makários, chefe
da comunidade cipriota grega,
ji admite a realizaçio de um
plebiscito para determinar se
Chipre, continua ou nio como
Estado Unificado. A informa-
çío, filtrada ontem em Nicósia,
acrescenta que Makários está
estudando as reivindicações se-
paratlstas da minoria turca.

Católicos
criticam
Franco

Madri (FP-CM) — A re*
vista "Ecclesia", da Ação
Católica espanhola, deplora
que, passados 25 anos da
guerra civil no pais, não se
tenha obtido plenamente a
pacificação dos espíritos, a
normalização das instituições
e do progresso da Justiça so*
dal. Anota, como bom in*
dicio, que se ouça falar maia
em paz do que em vitória,
mas acrescenta que manter
ainda os espanhóis em silên*
cio demonstra que "durante
todo êste tempo não conse-
guimos cumprir de forma
satisfatória nossos deveres
coletivos''.

O editorialista diz que os
mais responsáveis entre os
espanhóis coincidem em es*
timar que a Espanha se de*
ve agora esforçar naquelas
três direções.

GUERNICA
Cerca de 20.000 pesoaspar*

ticiparam ontem, em Guerni*
ca, das comemorações do"Aberri Eguna", dia da pá*
tria vasca. A reunião dos
vascos estava proibida na
Espanha, mas tanto espa-
nhois como franceses visita*
ram os locais que conside*
ram sagrados, sem que a Fo*
Hcia os impedisse. O pri-
meiro governo autônomo
vasco se constituiu em 1036,
pouco depois de começar a
guerra civil espanhola.

Aires (UPI-FP-CM) — O Partido de
União Popular, de orientação peronista, venceu o
pleito municipal de General San Martin,, província do
Chaco, obtendo escassa maioria sobre a União Cívica
Radical do Povo, partido do presidente Arturo Ulia..

A vitória peronista teve ampla repercussão em
Buenos Aires e os chefes políticos a consideraram
barômetro da opinião dos eleitores de todo o pais.
Os observadores dão maior importância ao pleito em
face da afluência de políticos para General San Mar*
tin antes de sua realização, e por ser êste o primeiro
teste eleitoral do presidente Ulia.

Fulbriglit e a Rand Corporation
OTTO MARIA CARPEAUX

A Rand Corporation, que
s« dedica ao estudo cientl*
fico da defesa e da estra*
tégia dos Estados Unidos,
celebrou em Santa Mônica
(Califórnia) uma conferên
cia sobre a situação mili*
tar do continente. Os de*
bates estão publicados em
volume editado pelo pro-
fesaor John J. Johnson:"The Role of the MiHtary
t» Undeocloped Countries"
(Princeton University
Press). Estuda, por assim
dizer, o valor militar das
ditaduras militares, na Ásia
e especialmente na Améri*
ca Latina.

*ste também foi, em par*
te, o tema do discurso pe-
lo qual o senador William
Fulbright sacudiu a opinião
pública dos Estados Uni*
dos. Já se sabe que o se-
nador, um dos homens
mais cultos e mais corajo*
sos da vida politica norte*
americana, além- de exigir
o reconhecimento diploma*
tico da China comunista
(assim como os EE. UU.
costumam acontecer os go*
vemos de fato na América
Latina), desaconselhou o
bloqueio de Cuba: decla-
rou que depois da retirada
das tropas russas e conti-
nuando os norte-america*
nos na possessão da base
de Guantánamo, Cuba não
representa nenhum perigo
militar; perigo representa*

riam os militares latino*
americanos a serviço de
oligarquias feudais, porque
provocarão fatalmente re-
voluções. — A necesida-
de de comentar assuntos de
imediata atualidade man-
dou adiar o comentário
dêsse discurso; e agora é
impossível comentá-lo. Pois
a imprensa francesa decla*
rou-o "puramente degaul*
lista", o "Pravda" conside*
ra*o Idêntico com as teses
comunistas e grande parte
da Imprensa norte-america*
na definiu o discurso como"filocomunlsta". Os por*
ta-vozes das ideologias en-
camparam aquilo que foi
e é a expressão do bom-
senso.

Mas ainda não estão des*
valorizados assim os deba-
tes daquela conferência em
Santa Monica.

Os exércitos latino*ame*
ricanos são, conforme cri*
térlos universais, ridícula*
mente pequenos: o do Pe*
ru, que sempre dá tanto
que falar, tem 37.500 ho*
mens, e o do Equador do-
mina o pais com 19.800
homens. Seu orçamento é
obsoleto e ineficiente. Con-
cluem os congressistas de
Santa Mônica que os tra*
tados de defesa mili*
tar do continente, con*
cluidos na década de
1950 a 1060 entre os Esta*
dos Unidos e os países Ia*
tino-americanos, não têm

valor nenhum para a de
fesa militar do continente.
Os exércitos latino-ameri*
canos não prestam para a
defesa militar da área.
Tampouco servem para ela.
Servem para devorar en*
tre 25 e 35% do Orçamen*
to dos países. Sabem im*
por essa despesa tão des*
proporcional porque ser*
vem na verdade à manu*
tensão do «tatu* quo inter*
no, a serviço dequelas fôr*
ças que ò senador Fulbri*
ghit acaba de denunciar.
No caso de ameaça i sua
posição de Estado dentro
do Estado, perpetuam o
ttatus quo por outro meio:
pela ditadura militar.

Por tudo isso os congres*
slstas de Santa Mônica re*
comendaram a ab-roga*
ção daqueles tratados que
poderia ser feita sem pre*
Judicar a defesa do conti*
nente e que refrearia o mi*
litarlsmo latino-americano.

Acontece que até agora
as forças determinantes não
têm ou não tiveram Inte*
rêsse em refreá-lo. Mas
agora, há sinais de qué o
militarismo latino-america*
no, contaminado por influ*
ênclas diferentes, também
é capaz de servir a outros
interesses do que àqueles
denunciados pelo senador
Fulbright. E' esta uma
grande chance para, talvez,
acabar com um pesadelo do
Continente.

REPERCUSSÃO

Embora os peronistas te-
nham apenas mantido sua
condição de majoritários, con*
servando quatro das sete ca«
deiras da Câmara de General
San Martin, o pleito teve am*
pia repercussão no país. Vin*
te e quatro horas antes do
início da votação, a União
Popular recebeu apoio públj.
co do setor sindicalista do pe*
ronismo, traduzido em mensa-
gem das "62 organizações"
que dominam a Confederação
Geral do Trabalho.

Numerosos dirigentes poli.
ticos nacionais ru*naram para
a província do Chaco, impri-
mindo maior importância ao
pleito, ao final do qual á
União Cívica Independente do

Somália e
Etiópia lutam

ex-presidente Frondizi foi
praticamente destruída, ao
perder sua única cadeira na
Câmara. Os resultados conhe*
ridos apresentam, de um lado,
uma abstenção de 50%, a
maior já registrada em toda
a história de General San
Martin, e de outro lado o for-
falecimento do peronismo e do
partido oficialista, União Ra*
dical do Povo, que obteve três
cadeiras.

GREVE

Os portuários argentinos
amanhecem hoje em greve ge*
ral de 24 horas, decretada pe*
lo Sindicato Único dos Por-
tuários, em solidariedade aos
seus colegas das províncias
tíe Comentes, Chaco, Formo*
sa e Missiones, aos quais foi
negada a retroatividade do
convênio subscrito em janeiro
último.

Japoneses
contra acordo

em 4 frentes nipo-coreano
Addls Abeba e Barrar

(Etiópia) (FP-UPI-CM) —
Tropas da Etiópia e Somáliacombatiam ontem em quatropontos da fronteira, enquan*to os negociadores de am*bos paises anunciavam quehaviam concordado uma tré*
sua, e uma retirada militar
conjunta.

Funcionários etfopes dia*seram que nova luta come-
cou is primeiras horas de
ontem na aldeia fronteiriça
de Tog Waahale, e que prós*seguia em outros três fuga*
res. inclusive em Debo Go*rlale, onde 130 somális mor-
reram no domingo e 215 fi*
caram feridos. .

Não se tem noticias das
baixas etfopes. O coman*
dante etiope em Ogaden, ge*neral Wolye Selassié, disse
a imprensa que a situação
era "muito séria", pois osso*
mális atacavam em massa,
apoiados por tropas irregu*
lares das tribos Mftas, o queexplicava o elevado nume*
ro de vitimas que ae produ**dam entre os atacantes. Se*
gundo a aviação etiope. os
somális dispõem de um nó*
vo modelo de tanque, mais
poderoso do que os usados
nos, combates de fevereiro
passado. O general Selassié
declarou que os tanques
eram manobrados por euro*
peus e acrescentou que os
etfopes permanecem na de*
fensiva, mas que se resol*
verem atacar os somális não
resistirão por muito tempo.

Em Cartum, Sudão, repre*
sentantes da Somália e Etió*
pia anunciaram em comuni*
cado conjunto sua "determi*
nação de manter a cessação
de fogo". Paralelamente, ea*
peram-se novos ataques na
parte norte da fronteira
etiope-somáli, especialmente
na região de Djibuti.

Tóquio (FP-UPI-CM) -
Três mil estudantes japonê*
ses chocaram-se com a Poli*
cia ao protestarem contra as
negociações nipo-coreanas, a
exemplo do que fizeram seus
colegas de Seul na semana
passada.

Doze pessoas saíram ferWas
e um lider estudantil foi pré*
so. Os manifestantes, cm sua
maioria filiados a partidos es*
querdistas, se diziam solida*
rios aos coreanos e marcha*
vam pelas principais ruas da
Capital japonesa, em direção
à Dieta (parlamento). Conti*
dos em meio à caminhada por
mil e duzentos policiais, pre-
feriram enfrentá-los a paus e
pedras a recuar.

POLICIAL FERIDO

Um oficial do Serviço de
Segurança informou que um
policial ficou ferido quando
tentava dominar um grupo de
manifestantes que invadiu um
local, onde se realizava o "bai*
le da serpente", à saída do
Parque Hibiya, no centro de
Tóquio.

O mesmo informante acres-
centou que os estudantes feri»

, dos pretendiam chegar i Dic
ta, apesar das ordens em con»
trário, produzindo-se os dis-
túrbios que levaram os çoli»
ciais a agir com violência.
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NOVAS MATRÍCULAS j
SÓ COM RECURSOS *

O sccrotArlo cln Reitoria dn Univorsldndo do
lltnsil, ir. Jòrjo Cini\<, informou no CORREIO DA
MANHA quo nu Faculdades só podorfio cumprir o do-
cròio presidencial que determina u duplicação do
vngai no ensino superior, após n liberação, pelo ko-
vôrno, dn verba dc um bilhão o 200 milhões de cru-
.xirns, dct.lli.ndn a contrataçjlo de novos professores
r à aquisição de mnteiinl, tais como mesas e ca-
dclrasi

Cidadão baiano

Adiantou o sr. Jorge Góes
i|tie a reitoria nada poderá
Inzer enquanto a verba nflo
fôr liberada, pois não tem
renda própria o vive de do-
tnçótn orçamentárias, "nulo-
ri/ailas pelo Congresso mns,
sempre, cortadas rm 40%
pelo presidente dn Repu-
blica".

LEVANTAMENTO

O secretário dn Reitoria
Informou, ainda, que o pre-
íessor Tcdro Calmon tem
ido, diariamente, ao Mini.--

tórlo dn Educaçío, numa
tentativa dc liberar • aquela
verba, sem, ontrotnnlo, obter
sucesso¦ Nesse intotlm, se-
titmdo declarações do dire-
tor da Divisão de Ensino Su-
portar, sr, Düniervnl Trl-
Eiiclro, um Grupo de Tiítbn-
lho está fnzendo um le\im-
tamento em todn o Pnls para
sabor quais as faculdade. —
principalmente as dc engoli
nharln, medicina, química,
arquitetura c gcoloRin — que
terão condições dc atender ns
exigências dc duplicação do
vagas.

SUNAB ESTUDA COMO
FINANCIAR CALÇADO

A SUNAB icunii-se-á hoje, ns 10h30m, com
representantes do Banco do Brasil, quando estudará
o plano de financiamento à indústria de calçado,
para atendimento dos primeiros 100 mil pares, cuja
fabricação está orçada em. Cr$ 246,3 milhões.

O Grupo Executivo da
indústria do Calçado
(GECAL) esteve ontem
reunido no Ministério da In-
tiústria e Comercio após, o
que, oficiou a SUNAB soli-
fitando informes sóbre pro-
duçfin c venda ao público, a
ser feita através de sindica-
los. reembolsáveis c coopera-
livas.

PRODUÇÃO

O plano de fabricação on-

Reunião
do GT sobre

tecidos
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ASPI MOSTRA COMO
ALUGAR NA TABELA

:.

O presidente dn Assuciuçno de Su-
lidariedade c Proteção aos Inquilinos,
sr. Míirio Rodrigues Carvalho, informou
ontem que a entidade está relacionando
os imóveis desocupados que existem na
Ciiiunnbiir», cuju lista será levada as
uutoridndcs do Comissariado de Defesa
du Economia Popular. Anunciou tam-

bém o envio dc memorial ao presidenta
da República, denunciando as ativida»
des ilegais de incorpoiadoias dc imóveis
que alugam apartamentos pelo proces*»
so dc administração, cobrando dc inqul-
Unos taxas absurdas. No documento, se*
ráo solicitadas ainda providências con*>
tra estabelecimentos bancários que pro*
movem locações na Guanabara.

O Grupo de Trabalho dos
Tecidos estará reunido às
15h30m de bojo no Ministé-
rio da Indústria e Comércio,
para concretizar o plano dc
financiamento, através do
Banco do Brasil, para fabri-
cação de tecidos populares
c traçar a íorma dc distri-
buição dos mesmos ao povo,
que deverá ser feita por
meio da SUNAB.

tem elaborado pelo GECAL,
prevê os 100 mil pares de
calçados assim discrimina-
dos:

20 mil pares para homens,
números 37 a 44, no valor to-
tal de CrS 63 milhões: — 30
mil pares1 para adolescen-
tes, n°s. 33 a 36, no valor
d-> CrS 83,4 mil: — 30 mil
pares para colegiais, n°s. 27
a 32, no valor de CrS 6(1,3
mil e 20 mil pares para se-
nhoras, n°s. 31 a 40, no va-
lor de Cr$ 33,6 mil.

FINANCIAMENTO

O sr. Juvenile Pereira, se-
eretário do GECAL, infor-
mou que através do- plano
de financiamento, os fabri-
cantes venderão calçado di-
retamente à SUNAB, qiu;
pagará a mercadoria contra
entrega. O plano de finar.-
ciamento será hoje traçado
entre a SUNAB e o Banco
tio Brasil.

Ministro Oliveira Britto e o título ofertado pelo presidente du Câmara Muni-
cipal de Salvador. A seu lado: o governador Lomanto Júnior e o vice-governndor

Orlnndo Moscoso

MINISTRO OPÕE-SE
À ESTRUTURA ATUAL

"Enganam-se os que negam que as
inquietações sociais, tão freqüentes na
hora em vivemos, são o produto da ina-
dequação das estruturas vigentes, inca-
pazes de proporcionar a todos as mes-
mas oportunidades de participar do pio-
cesso de enriquecimento material e es-

piritual do Pais". Foram essas as pala-
vras do ministro Oliveira Britto ao re-
ceber o titulo de "Cidadão de Salvador",
em cerimônia realizada na Câmara Mu-
nicipal da Capital baiana, com a presen-
ça do governador Lomnnto Júnior e
altas autoridades.

CLINICA RIACHUELO, 386 -
Impotência, doenças sexuais
crônicas, prí-nupcial. Diária-
mente, 8 is -0h, tel. 22-7481.
Kua Riachuclo, 386. 1781

TORNEIROS E
REGISTROS

UECFL

Estivador
só carregará
até 40 kg.

O sr, Evio BuMam.int», dire-
tor ds Divisão de Higiene e fie-
gurança do Trabalho, que re-
grcsüou ontem .10 Brasil, docla-
rou üuc o trabalhador da cs;.-
va não pode carregar mais dc
40 líft sem prejudicar a saúde.
Isto foi resolução da Confere:.-
cia da Organizava o Internado-
nal do Trabalho já aprovada por
14 países, e comunicada oficial-
mente ao nosío Governo o. às
clames interessadas que irão se
movimentar para inclui-las em
nossa legislação.

nao sao
transistorixados comuns • a a
êão
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REFORMA

O titular das Minas e Ener-
KÍa defendeu, cm seu discur-
so, a necessidade da reforma
urgente da Constituição de
46, que se deve transformar
em "instrumento capaz de
suprimir ou, pelo menos, ate-
nuar as chocantes desigual-
dades decorrentes dos abusos
do poder econômico, cuja
íínça aumenta na mesma
proporção do crescimento da
ambição e da ganância, as-
sim como do aviltamento da
capacidade aquisitiva da
moeda.''

Declarou ainda o sr. 0!i-
veira Brito não condenai', os
que elaboraram a Carta de
46. "Acabava, o Pais. de sair
de uma guerra mundial c de
convocar eleições após longos
anos de suspensão da lega-
lidade democrática. Não po-
deriamos, assim, conhecer o
mundo que começava a nas-
cer, nem acreditávamos en-
cerrado o ciclo dos regimes
ditatoriais. Fizemos, por is-
so, uma lei cheia de preven-
ções contra a prática do sis-
tema do governo deposto,
que já não existia, nem tinha
condições dr voltar a ser im-
plantado, assinalada por um
exagerado individualismo,

Aumento dos
servidores

fluminenses
NITERÓI (Sucursal) —

Será apresentado, hoje, na
Assembléia Legislativa, o an-
teprojeto de lei que atuali-
za os vencimentos dos ser-
vidores públicos do Estado
fazendo móvel o salário e
tomando por base o minimo
mais alto vigente. O autor
do estudo é o deputado Dayl
de Almeida, que esclareceu
ter redigido o seu projeto
juntamente com técnicos em
finanças, quando estabele-
ceram o salário menor do
valor de 1,333 do mínimo vi-
gente para qualquer fundo-
nário c o teto de 11 vezes
o atual minimo, isto é, CrS
462 mil. Professor do ma-
gistério primário deverá per-
ceber duas vezes o salário-
minimo e lentes do ensino
médio terão duas vezes e
meia. O anteprojeto estabe-
lece paridade entre os pos-
tos da Policia Militar e os
padrões dos servidores civis.
O risco de vida será exten-
sivo à Fiscalização Fazenda-
ria, e serão extintas as ta-
belas de extranumerários
aproveitando-se os atuais
servidores dessa categoria
em quadros suplementares
ou em cargos isolados de pro-
vimento efetivo.

próprio da era ultrapassada
do liberalismo econômico c
do apogeu do regime capi-
(alista."

FETICHISMO

Prosseguindo, afirmou o
ministro Oliveira Brito: "De-
mocrata por- vocação, não
querendo nem sabendo viver
senão sob o império da lei c
do direito, repilo, no entanto,
ò fetichlsmo du intocabilida-
de da Constituição. Nenhu-
ma lei é válida quando se
mostra contrária ou impró-
pria para regular as ações
humanas que deveria disct-
plinar, do mesmo modo que
não se poderão manter nor-
mas constitucionais que já se
mostrem inadequadas ou su-
peradas para o fim a que se
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propõem, como arma de go-
vôrno apta a promover o bem
comum, a preservar a coesão
da pátria c a assegurar o
progresso, a paz e a tran-
qíiilidadc do povo. Alisto-
me, assim, na primeira linha
dos que defendem as refor-
mas estruturais como uma
necessidade inadiável para
acelerar o processo de de-
senvolvimento do Brasil e
tornar possível o acesso de
todos os brasileiros aos be-
neficios dele decorrentes."

Finalizou o ministro Oli-
veira Brito dizendo saber
que essas idéias constituíram,
certamente, a motivação da
homenagem que lhe presta-
ra a Câmara de Vereadores
da Capital baiana, ao confe-
rir-lhe o título de "Cidadão
de Salvador."

VAZIOS

O presidente da ASPI cicla-c*
ceu que, o número dc «parta-
mentos vazios Já relnvlonntlos,
Mimados ius do demitidas que
a todo momento chegam áque-
a entidade, Já te eleva a cércn
de 8 mil i' que as autoridades
•iiini trabalho mais profundo.
poderio chegar aos 40 mil de-
nunrindos anteriormente pelos
inqulinos, Sóbre a maneira de
procedei' do pretendente s Io*
eiiçàii de apartamento vario,
mesmo anunciado para vender,
informou que deve ser procura*
do o responsável pelo imóvel, 1«*
vando o pretendente, em seu po*
der, importância corresponden*
te a três meses de aluguel, con-
forme o número de cômodos do
Imóvel, previsto no recente ta-
beliimntn aprovado pio govirno
O pretendente deve ir «com-
panhado de duas testemunhas
a fim tlc formalizar queixa nn
CODEP, cm raso de recusa da
locução.

DIFICULDADES

SAO PAULO (Sucursal) —
Segundo o secretário dc Finan-
ças da Prefeitura paulistana, a
municipalidade não dispõe de
meios para cumprir as diaposi-
ções do decreto que tabelou os
aluguéis, no que st refere aos
levantamentos sóbr* os donos
e a discriminação dos imóveis
vagos. O secretário adiantou
que a Prefeitura está aguar-
dando a regulamentação do de-
creio e já tomou as providén-
cias Iniciais para o seu cumpri-
mento, mas considerdu "muito
difícil" o levantamento das fi-
dias do cadastro com os nomes
dos proprietários, e a discrimi-
nação dos imóveis. A falta de
um corpo fiscal para essa tare-
fa é a principal eausa dessa di-
ficuldade.

LEVANTAMENTO

NITERÓI (Sucursal) — A Dc
legada de Economia Popular do

Ettado du Kio Iniciou ontem,
em Niterói, o levantamento dns
apartamentos vazio» para efeito
du cumprimento du decreto as-
slnailu pelu presidente da Re.
pública que tabelou os aluguéis.

Cércn de trinta homens do
Comissatiado de Defesa da Eco-
nomia Popular tCODEP) estão
intimando os síndicos, dos grau-
des edifícios do centro de Ni-
trrói para que Informem, den-
tro dc 24 horas, o número dc

Brunini é
secretário
sem Pasta

O deputado estadual Raul
Brunini foi nomeado ontem
para o cargo de secretário
sem Pasta, que se achava va-
do desde o afastamento dn
sr. L-opo Coelho, ocorrido há
meses. A posse do novo se-
eretário está marcada para
hoje. ás 19h, no Palácio
Guanabara.

Ainda ontem, o governa-
dor Carlos Lacerda exone-
rou, a pedido, o sr Vitor
Pozas do cargo de superin-
tendente de Transportes do
Estado. Sua demissão está
ligada ao desentendimento
verificado entre a professo-
ra Sandra Cavalcanti e o
então diretor de Manutenção
e Suprimento da Superinten-
dência, sr- Lino Pereira, queestava substituindo o sr. Vi-
tor Pozas quando éste se en-
contrava em gozo dc lérias.
Como se recorda, por oca-
sifio da remoção dos mora-
dores da Favela Getúlio Var-
gas, na Gávea, a secretário
de Serviços Sociais pediu 50
caminhões para fazer i.
transferência dos favelado.',
tendo a Superintendência
enviado somente 25 veículos,
surgindo daí a crise, com a
exoneração do sr. Lino Pe-
reira. por telefone, feita pelo
sr. Carlos Lacerda.

apartamentos vazios e por quan*to ralavam alugados.
Depois de levantar a situa-

çán na capital fluminense, a
DEP e a CODEP realizar»» a
mesmo trabalho em Sio Ronca*
lu. O delegado Belas Pascoto
informou à reportagem quadentro de poucas horas, dlvul*
gará n local e a especificada
dns apartamentos vazios part
conhecimento do pública. >,

Servidores
discutirão

a paridade
A Federação Carioca é»

Servidores Públicos, realiza»
rá hoje. ás 19h, no auditA»
rio do IAPC, assembléia ga»
ral que contará com a par-
ticipaçán dc 41) entidades fl*
liadas. Durante os trabalhos,
«crão debatidos as vantagens
e os prejuízos do novo pia*
no de classificação elabora*
do pela Comissão Paritária
e delineadas medidas, para
que o presidente da Repú*
blica envie ao Congresso,
ainda esta semana, mensa-
gem que proporá novos in*
dices salariais, solidtando
urgéncia-urgentfssima para a
tramitação.

Durante a assembléia, se»
rão firmadas também as po*
sições dos servidores, cora
relação á situação político-
militar, principalmenta
quanto á punição dc mari*
nheiros e fuzileiros navais
Segundo o sr. Djalma Ba-
talha da Costa, presidenta
da União Nacional dos Ser-
vidores, as entidades dosser-
vidores públicos federais es-
lão solidárias com o CGT •
PUA na vanguarda dos mo-
vimentos sindicais, visando à
defesa da ConstituiçSo e ao
livre exercicio do mandato
presidencial.

Tribunal
inicia Ano
Judiciário

O Ano Judiciário de 1964
será inaugurado no Tribunal
de Justiça da Guanabara, na
próxima quarta-feira, em
cerimônia durante a qual o
desembargador Vicente Faria
Coelho, presidente do TJG,
pronunciará conferência e
entregará a todos os desem-
bargadores medalhas come-
morativas da promulgação da
Constituição do Estado da
Guanabara.

A partir do dia 2 de abril,
estarão em pleno funciona-
mento todas Câmaras do
Tribunal de Justiça. Na úl-
tima semana de dezembro,
serão realizadas eleições pa-
ra a presidência rio Tribu*
nal, sendo candidatos mais
prováveis os desembarcado-
res Aragão Bulcão, Garcez
Neto e Fernando Maximi-
liano.

Esta é a lingüiça mais
cara do Brasil.

(Para nós, não para você.)

Chama-se Lingüiça Calabresa Sadia.
Dizem que é a mais deliciosa que alguém

pode encontrar.
É feita de pernü, a carne mais nobre do porco.

E esta carne - pura, sem mistura de carne bovina
- é picada, e não moida. Junto a ela, no interior
da lingüiça, você encontrará o verdadeiro toucinho,
cortado em cubos. ,

E seu tempero, então! Usamos pimenta cala*
bresa seca. (Aliás, a legitima pimenta calabresa,
igual a nossa, é importada da África.) Para maior
aroma e sabor, acrescentamos a delicada semente
de erva-doce. E sal.

Temos também a Lingüiça Pura de Carne de
Porco, em pequenos gomos. Por não ter pimenta,
é a preferida pelas crianças. -'.

Sadia custam um pouquinho
per»

hstas lingüiças
mais caro do que as outras. E às vezes nos
guntamos se.vale a pena fazê-las tão boas.-

Vale a pena, sim. Se nós mesmos não. as fizés-
semos, onde poderíamos encontrar lingüiças tão
deliciosas para serem comidas fritas... ou no virado
de feijão... ou em churrasquinho... ou para o mo-
lho.da macarronada? Onde? < .

CíiíWíi
Paramator proteção da aeu «abor, as lingüiça* SADIA ato
vendidas em embalagens plásticas especiais, fachadas • vácuo.

«rírt.SP-
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•< O desafio

A reunião de ontem
i noite nos salões do
Automóvel Clube foi
um espetáculo depri*
mente: era o conluio
sem rebuços, do pre*sidente da República
com os agentes da in*
subordinação, com os
destruidores da hie*
rarquia e da disciplina
nas Forças Armadas.

Mais de mil sargen*
tos, recrutados pelos
agentes do Governo nos
mais diversos pontos do
país, foram trazidos a
esto Capital para o fes*
tim da vitória sóbre o
principio da ordem e
da autoridade no Bra*
sil. Perante a Nação
estarrecida e humilha*
da, perante os chefes
militares atônitos e in-
dignados, várias praças
dc pré convertidas em
tribunos fizeram uma
pregação abertamente
subversiva, sobas
aplausos calorosos do
sr. Joio Goulart.

* * *

O comido de ontem"oi o prolongamento do
comido do dia 13 de
março, em frente ao
."linistério da Guerra.
Ali, naquela data, ini*
' iava o sr. Goulart a
c tapa final de sua ca*

íinhada para a des*
umição.do regime, pa*
vi a alteração das re*
.Tas do jogo democrá*
iico, que éle vem fa*
zendo de carta marcada
com seus tradicionais
parceiros do extremis*
mo crMa corrupção.

Desde a crise de

agosto de 1061, criada
com a renúncia do sr.,
Jânio Quadros, o Bra* j
sil vem atravessando
sucessivas crises, e em
todas elas reponta co*
mo protagonista a figu*
ra do sr. João Goulart.

A pretexto de reali*
zar reformas estnitu*
rais, de que em verda*
de só se utiliza como
slogan para agitação,
impôs éle ao Congrcs*
so Nacional que votasse
a toque de caixa, ao
tempo do regime par*
lamentarista, toda uma
série de leis, que en*
tretanto ficaram no pa*
pel e por fim caduca-
ram sem jamais ser
aplicadas. Sob o mesmo
pretexto, criou novas
crises, até alcançar a
convocação do plebisci*
to que lhe devolveu os
plenos podéres presi-
denciais. Mas, ao alcan*
çá-los, em lugar de apli*
cá*los na adoção das re*
formas, deles se valeu
tão-sòmente para amea*
çar o Parlamento e pa*
ra montar um dispositi*
vo de força inteiramen-
te à margem das vias
constitucionais, tendo
como alvo a permanên-
cia no poder.

* * *

Pouco a pouco se fo-
ram revelando seus
baixos truques de pelo-
tiqueiro. Pouco a pouco,
foi-se vendo que éle se
desviava da estrada real
da legalidade para bus-
car os atalhos da conspi-
ração, montando um
dispositivo sindical-mi-

Herança
Os interessados no abastecimento do Rio de Janeiro

e os especialistas que estudam esse assunto, protestam há
anos contra a maneira vagarosa pela qual o gado mineiro
está sendo transportado para o Rio! Os animais íicani du-
rante muitos dias, senão semanas, imprensados em vagões
«uperlotados, sem alimentação nem água. Chegam no Rio
emagrecidos, representando apenas uma tração do valor
que poderiam ter. £ um transporto antieconômico. Ne-
nhuma autoridade ainda tomou medidas para modiíicá-
lo. Muito menos se ouvem os protestos dc associações de
proteção de animais contra a tortura que aquele trans-
porte significa.

É um caso de insensibilidade desumana e de inatici-
ência administrativa. Não é um caso isolado. Fora do se-
tor do abastecimento e cm outras áreas administrativas
•observa-se a mesma atitude de surdez voluntária e tei-
mosa. Mas os transportes parecem especialmente atingi-
dos. As mesmas condições do transporte do gado, de Mon-
tes Claros e Belo Horizonte para os matadouros do Rio
dé Janeiro, também existem no próprio Rio de Janeiro
para o transporte dc carne humana, dos logradouros do
residência para os lugares de trabalho.

Temos advertido, muitas vezes, sem resultado ne-
nhum. A pseudo-reforma dos transportes coletivos na
Guanabara íoi realizada com desconsideração total dos
passageiros, tendo' em mira apenas o bem-estar das em-
presas e a comodidado dos transportes Individuais. Va-
mos dar um exemplo concreto: a linha Antero de Quen-
tal-Fátima, uma das mais freqüentadas, antigamente ser-
vida por vários lotações e os ônibus 126. Os lotações foram
retirados, sem esperar o fornecimento de novos ônibus.
Agora, as condições de transporte na linha 126 parecem-
se com aquelas do gado mineiro, com a mesma conse-
qüência antieconômica de fornecimento de passageiros
fisicamente prejudicados nos lugares do seu aproveita-
mento —• matadouro, respectivamente trabalho, e sem
que intervenham as associações de proteção dos animais.
Observamos, aliás, que a lotação daqueles ônibus com 50
até SO passageiros em pé contradiz a ordem do Serviço
de Trânsito, afixada nos veículos: "24 passageiros em pé".
Mas Isto tampouco perturba a insensibilidade de autori-
dades que se julgam superiores à lei.

O eminente critico e sociólogo brasileiro Sérgio Mil-
Uet explicou certa vez a insensibilidade ao sofrimento hu-
mano como herança da escravidão. Pelo mesmo motivo
tampouco se dá importância ao protesto dos torturados
nem ao prejuízo econômico.

Tabelas

Pela terceira vez, a
SUNAB adiou o tabela-
mento dos materiais, de
construção. Pretexta ago*
ra, a necessidade de maio-
res estudos e para isso dis-
tribuiu questionários com
30 dias de prazo.

O tabelamento dos mate-
riais de construção foi
anunciado na começo de
março. Protelações suces-
sivas fizeram-no varar o
mês e agora os questiona*
rios fazem prever que sò-
mente em maio, na melhor
das hipóteses, estará con-
clu ido. Isto é, senão surgi*
rem novas postergações,
adiando o prazo de entre-
ga dos Informes.

A SUNAB ora tabela
sem estudos, ora afirma ne-
cessitar imperiosamente de
estudos. Até hoje, náo foi
possível distinguir as ra-
_ões que levam a este com-
portamento díspar. Mas
vambém não é do estra*
-hari porque desdo junho

de 1863 promete a SUNAB
um Plano Nacional de
Abastecimento e até ago*
ra, mesmo sendo uma
Superintendência Nacional
de Abastecimento, traba-
lha sem um plano dc abas-
teeimento.

Mobilização

A Confederação Nacio-
nal dos Servidores Civis e a
Federação Carioca dos Ser-
vidores Públicos vão ini-'
ciar uma mobilização ge-
ral de todos os servidores
civis federais e autárqui-
cos para protestar contra o
Executivo ou o Congresso
pelo tratamento desigual
que deu aos militares e
civis.

A paridade entre civis a
militares fot obtida com lu-
ta em 1960, mas até hoje
não funcionou, idealmente,
pois que esses últimos go-
zam dos favores de um có-
digo de vencimentos e van-
tagens não estendido aos
civis."

É de pouco tempo ainda
a greve quo atingiu todas
as 'categorias dos servido-
res civis da União, desde os
catedráticos aos portuários
marítimos, estivadores, ar*

litar com que organiza
marchas sôbre Brasília,
com que promove gre*
ves gerais, com que or*
ganiza motins e com
que ameaça as institui*
ções. A subversiva ma*
nifestação dc ontem foi
um dos pontos altos
dessa sua arrancada
pelos descaminhos da
ilegalidade.

A atuação do sr;
João Go.ulart está
custando demasiado ca*
ro ao pais. Desde fins
da última guerra, o
Brasil estugou o passo
no caminho de seu de*
senvolvimento econô*
mico, particularmente
no da industrialização.
Esse passo se acelerou,
alargou-se, a cada nô*
vo governo que se es*
tabelecia. Foi preciso
que os azares colocas*
sem o sr. Goulart na
Presidência da Repú-
blica para que a taxa
de nosso desenvolvi*
mento caísse vertical*
mente, agravando-se to*
dos os problemas eco*
nômicos, financeiros e
políticos.

*¦'*¦*

Agora é impossível
tolerar mais. íia quase
dois anos que este pais
vem sendo coagido,
conturbado, desorgani-
zado e intranqüilizado
pela ação nefasta de
um homem que não .
trabalha nem deixa a
Nação trabalhar em
paz. O espetáculo de
ontem foi o cúmulo do
desafio. A Nação sabe-
rá responder.

rumadores e ferroviários,
solidários na causa da pa*
rldade.

Índices

Segundo apuração feita
pela Prefeitura de S. Pau-.
lo, o custo de vida na mais
populosa cidade do Pais
elevou-se, em um ano, em
83,14%. Em janeiro e fe-
vereiro dêste ano, o au-
mento atingiu, respectiva-
mente, 6,52 e 6,24%, o que
significa perigo de cares-
tia ainda maior do que o
de 1963, considerando-se
que nos primeiros meses
as emissões monetárias são
de menor porte. Outro fa*
to alarmante: os alimentos
apresentaram a maior alta
de custo, alcançando a
mesma 7,46%, antes mes-
mo que se inicie o colapso
do' abastecimento que os
dirigentes da SUNAB já
declaram ser quase inevi-
tável.

Os dados até agora di-
vulgados sôbre a Guana-
bara e outros Estados in*
dicam igual tendência as-
cendente nos preços. E em
tudo isso o que mais im-
pressiona é a incapacidade
do Governo que se omite
ou age de maneira desas-
trosa.

Mar e rochedo

O encontro dos prefeitos
do Nordeste vai, por inicia-
tiva do prefeito de Salvador,
encarar um problema fun-
damental daquela área: a
urbanização dos municípios-
capitais. O prefeito da capl-
tal baiana fêz, aliás, ao pra-
sidente da República, atra-
vés de um plano elaborado
pelos seus técnicos, sugestões
da maior oportunidade. A
questão, em resumo, é esta:
Em virtude da absoluta ca-
ríncla de recursos flnancel-
ros para atender ao volume
de obras e serviços decorren-
te do desenvolvimento eco-
nômlco do País, o munict-
pio-capital sofre, paradoxal-
mente, as agruras desse de-
senvolvimento, sem que se
beneficie das suas vanta-
gens. A formulação dé um
plano nacional de grandes
obras urbanas, comandadas
pelo presidente da Repúbli-
ca e com o prazo de dois
anos para, a execução, seria
a solução. O plano aprovei-
teria os projetos específicos
de cada município-capltal;
dentro de um critério da
prioridades e com o finan-
ciamento de letras do Te-
souro ou de dotações orça-
mentárias. A idéia parece
excelente. Afinal, como bem
salienta o prefeito de Sal-
vador, não é mais possível
o.ue o municipio-capital per-
marisco, batido pelo mar,
que c a União, e o rochedo,
maneça, no Pais, como o
qun é o Estado.

~ 
BANCO BOAVISTA Si.

Umn completa organização
bancária. 3051

Mundo Político
t urgente a ordem e a disciplina

Os setores políticos nacionais permaneceram, ontem,
•ob o Impacto da grave cru* militar que vam açoitando
a Marinha do Guerra e, traduzindo tiia inquietude, quo
de resto é de toda a Naçlo. o ir. Amaral Peixoto afir*
mava à imprensa eom a sua reiponiabilidade de presi*
dente do PSD e de almirante da reserva, que a "primeira

providência do governo, na atual conjuntura, é a de res*
tabelecer a ordem e a disciplina".

Antes difio, assinala o lider pesiediita, não é possível
fazer-se coita alguma, t providência inadiável, urgente, E
todoi os homem de responsabilidade não se podem furtar
a oferecer ao presidente da República colaboração espon*
tânea no sentido de que élt, como chefe supremo das Fôr-
CM Armadas, encontre os meios de restabelecer a ordem
e a disciplina.

Homem habituado a ver t participar de crises, o sr.
Amaral Peixoto considera a atual, a mais grave de quan»
tas existiram nos últimos tempos, pois o que eitá em jogo
não é a disputa de questões ou de posições, mas a ordem
c a disciplina num setor importante das Forçai Armadas.
E sem ordem c sem dlsciplins, nem a Marinha dc Guerra,
nem as Forças Armadas poderão sobreviver.

Advertência ao presidente
Tendo vindo neste fim

de semana ao Rio, para
orlcntar-sc com a direção
partidária e colher infor*
mes capazes de nortear a
futura ação da bancada
pessedista na Câmara, o
deputado Martins Rodri*
sues regressou a Brasília
c dali deu inicio à con*
vocação em massa dos
representantes partidários
naquela casa legislativa,
para uma tomada de po*
sição cm face da crise na*
vai.

Falando à imprensa, mo*
mentos antes de embarcar
para a Capital da Repú*
blica, o líder cearense de*
clarou que a maioria de
sua bancada estava pro*
pensa a dirigir ao presi*

dente da República uma
advertência, em forma de
conselho, para que ésie,
no uso de suas prorroga*
tivas constitucionais, res*
taurc o clima de respeito
na Armada brasileira.

No momento cm que ia*
lou aos jornalistas, o sr.
Martins Rodrigues nâo ti*
nha idêtn formada sôbre
como deveria ser essa ad*
verténcia dirigida ao pre*
sidente, se pública ou re-
servada. O que lhe pare*
cia fundamental era que
o PSD não faltasse com
sua palavra de bom sen*
so e de equilíbrio, num
instante em que a reflexão
e a ponderação devem
ocupar as áreas de deses*
pêro e de Inquietação.

Não foi chamado por Jango

As primeiras horas da noite de ontem-correu insis-
tentemènte os rumores de que o presidente da República,
num esforço para contornar as dificuldades, teria convo-
cado a Palácio os almirantes Renato de Almeida Gulllobel.
Luiz Martini Teixeira. Walfrido Quitanilha e Hélio Gar-
nier Sampaio, a fim de discutir, com esses chefes milita-
res, uma solução para o impasse militar da Marinha.

O almirante Renato GuiUobel, citado pelas informa-
ções, informou à reportagem que não recebeu qualquer
convite do presidente da República, nem de ninguém.

Sôbre o desfecho da crise que envolve a Marinha, o
ex-ministro GuiUobel declarou que já viu o Pais sair de
crises igualmente difíceis. E sendo como é um otimista,
acredita que também agora a Nação haverá dc superar
essas vicissitudes.

Magalhães deita manifesto

No exato momento em
que a tensão reinante na
Guanabara aumentava com
a homenagem dos subalter*
nos ao pres. da República,
chegava ao Rio manifesto
subscrito pelo governador
Magalhães Pinto, de Mi*
nas Gerais, documento des*
tinado a grande reper*
cussão política e que di*
vulgamos, na integra, nou*
tro local desta edição.

Acentua, com efeito, o
chefe do Executivo minei*
ro, que as reformas de ba*
se não devem servir de
pretexto para qualquer
sortida contra o regime, e
conclama o povo brasilei*
ro a defender as institui*
ções contra qualquer
ameaça.

Complementando sua ini*
clatlva, o governador Ma*
galhães Pinto dava a co*
nhecer, em Belo Horizon*
te, a decisão de nomear, co*
mo efetivamente nomeou,

o deputado pessedista José
Maria Alkmlm para a Se-
cretaria de Finanças e a
do senador Milton Cam*
pos, para a Secretaria de
Governo.

A nomeação do pesse*
dista Alkmim pelo udenis*
ta. Magalhães Pinto re*
presenta um esforço em
prol da aglutinação e uni*
dade das correntes polfti*
cas mineiras.

O próprio governador,
falando à reportagem pe*
lo telefone, deu ao seu ato,
a interpretação acima. E
observou: "A união de Mi*
nas é agora um fato con*
creto. E Minas não pode*
rá deixar de ser ouvida".
Indicou o governador "que
o seu manifesto não im-
plica num rompimento com
as teses reformistas que
defendeu. Continuará pre*
gando as reformas mas
dentro da lei e da or*
dem."

Aragão não foi exonerado

A versão de que o ministro da Marinha bavla dispensado
os serviços do almirante Cândido Aragão, no comando do
Corpo de Fuzileiros Navais, não se confirmou e, até pelo con-
trárlo, foi desmentida pelo titular daquela pasta, quando na
noite de ontem foi interpelado pelos jornalistas.

Informou o almirante Paulo Mário que nio havia motivo
para exonerar aquele militar e que o mesmo continua mere-
cendo a sua confiança.

Nos bastidores militares a atmosfera parecia atingir ao
clímax com a reunião dos sargentos. A sucessão de oradores,
cada qual interpretando um dos ramos das Forcas Armadas,
deu a medida do fosso profundo que hoje também separa as
classes militares. •

Mesmo os elementos mais otimistas escondiam a perplexl*
dade de que se apossaram.

* Enquanto em alguns setores militares se dizia, ontem,
que o general Jair Dantas Ribeiro estaria na iminência de
reassumir suas funções no Ministério da Guerra, outros seto*
res asseguravam que o enfermo, titular da pasta, estava se
preparando para viajar com destino aos Estados Unidos e que
era pensamento do sr. João Goulart escolher um substituto
interino, que tanto podia ser o general Oromar Osório ou o ge-
neral Ladário Pereira Teles. O ministro da Guerra, entretanto,
está despachando o expediente no seu próprio quarto, no
hospital.

* Também não se confirmou, ontem, a notfcla da convo-
cação, pelo sr. João Goulart, do presidente da Câmara dos
Deputados, sr. Ranieri Mazzilii. Tendo deixado Brasília ao fim
da tarde de ontem, o sr. Ranieri Mazzilii não foi encontrado
no Kio, nem tampouco foi visto nas Laranjeiras, Mais tarde,
correu também a versão de que o presidente da Câmara via*
jara para São Paulo.

* Doze governadores Já confirmaram ao Palácio Piratlnt
suas presenças em Porto Alegre, para a reunião de depois

dc amanhã, dia 2.

Tabclamentos
Por mais que me

coniíronja a mim mcinio.
«do resisto a citação tia
lovaiisima frase do velho
Machado dc Assis: "a con*
fusão era pcral." Era; c c
mesmo, in/cll;mcnfc. No
meio das intriga,*, das in-

•sinuaçô-t, dai animca* c
das apreensões, só uma
coisa existe, porque i sen-
sitiei a todos, ricos e po-
bres, poderosos c humft-
des: o tumulto. .Vinguem.
con/la em ninguém. Mu-
aliem acredita cm coisa
alguma. A ordem é a dc-
lordem. E o que é pior;
— dc cima para baixo.

Pois i numa tltuação
como esta que o Brasil
en/ermoit que vem o ml-
nistro da Justiça c jura,
em nicnsaocm ao Presi-
deríte da Rcpiibllca, a pro-
póslto da fixação dos alu*
puéi* de imóveis: 'a li-
bordado do comerciante
¦nSo o põe a salvo do ta-
bclamcnlo do, gêneros, co-
mo nfio pode, também,
isentar o prlprictdrio dc
sujeição às tabelas dc alu-
í/uet do Poder Público, dl-
tadas pelos mais justai
imperativos da ordem so-
ciai."

Sua Exa- esti em ieflu-
sa. Dal agastar-sc. Sc se
agasta, como diria Agamc-
not» no Concilio dos He-
róis vencedores dc Tróia,
falando a Aquiles, que rc-
clamava maior quinhão ria
partilha dos despojos dos
vencidos é porque não tem
razão.

Não há semelhança cn*
tre tocadores de casas ou
apartamentos « comerei-

nutri de gineroí alimcn*
ffclo». Enquanto Istei
toam as mas mercadorias
tabeladas de 3 a 4 ve:es
por ano, aqueles sofreram
o congelamento doi pre-
ços rios aluguéis, há mais
de 20 anos, pelas succsil*
vas leis do inquilinato, Eis
aqui um caso, como lan-
los, fatiffssltnos outros, as
centenas dc milhares; cm
J!>55 alguém deu cm loca-

¦ ção um apartamento, tia
Zona Sul, com unia sala e
Ires quartos, co.inha, co-
pa, banheiro por CrS...
C$00,00 mensais. Nessa
ipoca, porém, pagava de
luz c pas Cr$ 217.00. lio-
je, paga Cri 1.630,00. A
manteiga custara Cr^..,.
1(10,00 o quilo, Agora custa
Cr$ 1.300,00. pdo telefone,
-.tiolam-lho Cr$ 114,00.
Atualmente ral a quase
Cr$ 2.000,00, Um corte dc
cabelo, Cr$ 25,00. A ga*
xolina Cr$ 4,00, o litro.
Pela xícara dc café, Cr$
1.00. O leite, com ou tem
água, Cr$ 1,00, o litro
Comprara o jiló especial
por Cr$ 55,00, o quilo.

Náo anoto todos os pre-
ços, como nfio aludo ao
feijão, à batata, ao arroz,
ao açúcar, ao óleo, ao sa-
hão, etc. porque disso
quase todas as donas de
casa tim ciência. E os
remédios? Deixo o assunto
para quem se dispuser a
escrever a biografia dos
quarenta dc Ali-Babá.

Via de regra os atimeit-
tos foram de 1.500% nos
tiltfmes nove anos.

Comparando... para ser
agradável ao ministro-- que

JOÃO PARAGUASSU.
aumento ti.crani os alu*
guéls de Imóveis nc»c eu
paço de tempo? O maior,
constante da mais reccn*
le Lei do Inquilinato, qu»
è de 3 de junho de J"f>_,
foi de 50%, No caso acima

. figurado, Isto é de Cr%
3.2X0,00. O aluguel pB.,.
sou a ser Cr$ 0,750,00, Ora,
te o indivíduo, cujo nom*
nfio citei, recebia 2,7 vi»
tes o salárlo-mfuinto de•í>55, deucria receber ano.
ra 2,7 do saliirio mínimo
atual, ou Cr% 113,400,00.

Nltn'hA paridade entre o
tabelamento dos prcçoi
dos gêneros alimentícios «
das utilidades domésllcoi
eom o custo dos alugiiéli
da moradias. Pontes de
Miranda, sociólogo c ju»
rlsta, advertiu* "...a Z-ci
do inqtilinato, com as ja'
lhas que lhe são increit*
fes, tem concorrido para" a
diminuição da cdi/fcaçfio «
para o medo do jc Iurestir
capital cm,apartamentos",

fi o que há. Por maii
absurdo c estúpido que pa*
reça, o problema do in*
qtiilinato no Brasil sô tem,
sido equacionado para jiin
demagógicos-

Em 20 ou 30 anos, a po»
pulação desta cidade será,
talvez, de cinco milhõej.
JVo ritmo decrescente e ja»
tal das edificações, fico a
pensar melancôlicamcnte
onde, por essa época, qut
não estará longe, irão 7110*
rar os oito filhos e os ne»
tos do ministro honrade,
notoriamente pobre, sem
bens de jortuna c casa pró-
pria a deitar aos seus des»
cendentes.
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ASSEMBLÉIA DEBATE
CRISE DA MARINHA

A crise irrompida na Ma-
linha polarizou os dubates
de ontem na Assembléia
Legislativa da Guanabara,
durante os discursos profe-
ridos pelos deputados Da-
nllo Nunes, Sinval Sam-
paio, Paulo Alberto e Au-
gusto do Amaral Peixoto e
em permeio à cerrada carga
de apartes oriunda de todo
o plenário. A sessão trans-
correu acalorada, porém
normal, verificando-se ape-
nas um inicio de incidente;
quando, em um dos apartes,
o deputado Antônio Luviza-
ro desfechou violentos ata-
quês ao alm. Paulo Mário,;
atual ministro da Marinha,'
e o deputado José Talarico
lelvindicou da Mesa Direto-
ra, sendo atendido, que os
termos não fossem registra-
dos nos Anais.

INDISCIPLINA
O deputado Danilo Nunes

mandou transcrever nos
Anais o manifesto dos alml-
rantes reunidos no Clube
Naval e teceu um histórico
cronológico dos acontecimen-
tos, salientando que, quan-
do o general Armando An-
cora, comandante do I Exér-
cito, determinava as primei-
ras providências no sentido
de reprimir a rebelião dos
cabos e marinheiros, rece-
beti telefonema do sr. Darci
Ribeiro, transmitindo reca-
do do presidente da Repú-
blica, através do qual o sr.
João Goulart revelava ter
avocado a si próprio a solu-
ção do problema. Frisou o
sr. Danilo Nunes que a so-
luçâo dada pelo presidente
da República foi surpreen-
dente: atendeu a todas as
exigências dos martaheiros,'
prestigiou a indisciplina.;
Entre as exigências — acen-
íuou o líder da UDN — íl-
curavam a exoneração do
ministro Silvio Mota e a
recondução Jo alm. Cândido
Aragão.

REGIME
Após criticar fortemente o

alm. Aragão, o deputado
Danilo Nunes afirmou que,
destruídas as Forças Arma-
das, estará também destruí-
da a democracia no País. A

realidade — prosseguiu — é
que foi dado passo decisivo
para dissolução do regime e
c grande culpado é um or-
ganismo de subversão que
existe neste País, o .íami-
gerado CGT — acrescentou.
Hoje, o prisioneiro do CGT
é o presidente da República
e lhe fazemos justiça: sua
culpa no episódio — disse —
não é total, porque é total-
mente prisioneiro dessa or-
tanlzaçáo. O propósito do
Comando Geral dos traba-
lhadores é ostensivo, claro;'
deseja instaurar a ditadura
do que classifica de prole-
tariado no Brasil, agora;
tentando abrir cisão nas
Forças «Armadas, que são
homogêneas e uma barreira
n seus objetivos. Após sa-
lientar que o sr. Leonel Bri-
zela, não podendo realizar-
se politicamente, por ser ine-
legível, apóla frontalmente a
subversão, o sr. Danilo Nu-
nes concluiu, dizendo: "Não
se pode ainda analisar com-
pletamente o que aconteceu.
Mas pode-se dizer perfeita-
mente que aqueles mari-
nheiros que se encontravam
no Sindicato dos Metalúr-
ricos são os menos culpados
e o maior culpado e respon-
&ável — digo de forma in-
conteste — é o próprio pre-
sidente da República.

ORDENS

O sr. Siuval Sampaio,
lider da Oposição, respon-
deu ao discurso do sr. Da-
nllo Nunes, afirmando que
vários oficiais da Marinha
que se encontravam à porta
dc Sindicato dos Metalúrgi-
cos tentaram rebelar-se con-
tra as ordens do ex-mlnis-
tro Silvio Mota e do alm.
Sinay, para que as tropas
navais se retirassem do lo-
cal, caracterizando flagran-
tri insubordinação. Assisti
mesmo — frisou — um ofi-
ciai segurar o alm. Sinay e
afirmar que não cumpriria
a ordem do ministro da Ma-
rinha. O sr. Sinval Sam-
paio defendeu o direito de
reunião para os cabos e ma-
rinhelros, acentuando que,;
se "os oficiais podem se reu-

nir no Clube Naval e atacar
c presidente da República,
como vêm fazendo, por que
motivo — acrescentou — os
marinheiros não podem par-
tlelpar de reunião para de-
fesa de suas reivindicações?1*
Após afirmar que o presi-
dente da República deu à
crise a solução mais paci-
fita • desejada pelo Pais,
concluiu o sr. Sinval Sam-
paio dizendo que "os enca-
puzados e reacionários dese-
Javam que o sr. João Gou-
lart permitisse o massacre
de marinheiros e fuzileiros;
dando estopim à revolução
desejada pelas forças mais
retrógradas do País..

CRISE GERAL 
'

Por seu turno, sustentou
o deputado Paulo Alberto
que a crise que envolveu a
Marinha não constitui fato
isolado, mas, ao contrário,
é episódio integrante da
atual crise brasileira, crise
geral — frisou — causada
pela luta da maioria e In-
compreensão sectária de
uma minoria, no sentido ds
obter melhores condições de
vida. Defendeu as relvlndl-
cações dos marinheiros, afir-
mando que exemplos de ca-
bal indisciplina os marinhei-
ros e cabos sempre recebe-
ram de oficiais superiores,
dirigindo de íorma cons-
tante os mais candentes
ataques e insultos ao pre-
sidente João Goulart, chefe
supremo das Forças Arma-
das. Acentuou que o senti-
mento retrógrado de casta
e a Intolerância da maior
parte da oficialidade naval
aos subalternos, evidenciada
através dos tempos, inclu-
slve já causadora da revolta
contra a chibata, propiciou,
agora, as condições, para os
acontecimentos da última
semana.

Os oficiais — finalizou —
que tentaram, inclusive
raptar o alm. Paulo Mário,
quando rumava para tomar

I posse do cargo, deram de- .
monstração inequívoca de jsuprema indisciplina, muito'
maior da que apontam con-
tra os marinheiros;-
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RJ: GREVE EM VEZ
DE FESTEJOS NA CE

NITERÓI (Sucursal) — Funcionários da Caixa
Econômica Federal do Estado do Rio de Janeiro
: uspcndcrnm as comomoracões do Jubllcu do Prata
ilnqucla casa do crédito o ameaçam ir « greve se o
ir. José Silveira mantiver os seus recentes ntos do
nomeações, quo o» servidores consideram "um verda-
iciro escândalo c uma injustiça dentro da organi-

Kiçio".
Dns comemorações do 25.° aniversário da CERJ,

BÒinente não foi suspensa a missa solene que será
celcbradn amanhã, às lOh, nn Catedral Metropolitana.
O.s funcionários pedem o compnrecimcnto das autori-
dndes c do povo ao ato rclif.io.so c solicitam desculpas
pelo onncelomonto do convite para as demais come-
morações.

ASSEMBLÉIA

Reunidos em assembléia ex-
tra ordinária, os servidores da
Caixa Econômica discutiram o
problema criado pela direçto
da Caixa para os funcionários
antigos, que vinham exerceu-
do funçOes de maior categoria,
embora tivessem sido nomea-
cios para cargos inferiores.
Com ss trinta novas nomea-
,ões, o sr. José Silveira — se-
r.ttndo afirmam os funciona-
rios — deu a parentes e ami-
»os vários cargos que deverão
iluda aer criados e que, de
arôrdo com a «classificação,
.-¦criam ocupados por antigos
ícrvldores que exercem dc fa-
lo a função. Em vista disso,
decidiram os funcionários dc-
volver a verba de CrS 500 mil
recebidos da dircçfio da Caixa
pnra custear as despesas do
jttblleu de Prata e cancelar a

INDUSTRIAS CONTRÁRIAS
A ALTERAÇÕES NA CLT

Correio dos Estados
GOIÁS

Aumento wilurinl

A Federação dos Indústrias da Guanabara c
Centro Industrial do Rio do Janeiro, cm mensagem
aa Senado Federal, manifestam-se contrários no
jcto dc autoria do senador Paulo Fendcr que altera a
redação do artijgp 116 da Consolidação das Leis Tm-
bnlhistns, referente às revisões ou modificações do
niveix dc salário-minimo.

§T PAGOS SEM DEDUÇÃO"SEUS TALÕES" NO RJ

programação dos festejos, dc-
cretondo luto de todos os fun-
cionários até que o sr. José
Silveira cancele aa nomeações
feitas. So o presidente da Cal-
xa Econômica nao atender às
reivindicações dos servidores,
estes deflagrarfto greve.

APLIQUE
SUPER-

SYNTEKO
No assoalho de sua casa

Orçamento sem
compromisso

SOMASE - Sor. de Ma-
nutencão e Servi.»

Tel: 47-1136

Ademar adiou
a reforma do
secretariado

S. PAULO (Sucursal) —
Foi, mais uma vez, adiado o
pronunciamento do governa-
dor Ademar de Barros sobro
a reforma do secretariado,
visto que o chefe do Exe-
cutivo viajará hoje para
Porto Alegre, onde manterá
conferência com o sr. lido
Meneghctti. Círculos ligados
aos Campos Elisios adiantam
que o governador estaria
propenso a não receber us
deputados da bancada pesse-
pista que vem adotando uma
atitude de rebeldia em face
da reformulação do quadro
político administrativo de S.
Paulo.

Agora, em vista da crise
na Marinha, alguns próceres
pessepistas acreditam que o
sr. Ademar de Barros deve-
ria adiar a reforma de seu
secretariado, até a volta com-
pleta à calma.

LESÃO

Diz a mensagem, que sa
transformado em Lei, "o pro»
Jeto será uma lesão irrepará»
vel de ordem patrimonial im»
poita aos empregadores, face
aos compromissos assumidos
anteriormente à decretação,
alterando profundamente o d»cio de produção já programa»do e até mesmo Iniciado e em
curso, o que gera, em come»
qUéncla, sério e Inevitável de-
«equilíbrio nas dlsponlbllida-
des monetárias existentes, tan-
to mais que, as revisões efe-
tuadas nâo obedecem, aos in-
dlces estatísticos apurados pe-los érgios oficiais, mas se pau»tam pelo ambiente emocional
reinante, cm bases ampiricai e
não adstritas, unicamente, às
normas econômicas e i legisla»
Cão reguladora respectiva".

RAZÕES

Menciona, ainda, o documen-
to que as razões de fato e do
direito que determinam a fixa-
Cio do prato de 60 dias psraa entrada em vigor das revi-
soes ou modificações de níveis
do salário-minimo sio de trans-
cendental importância para as
empresas industriais, indepcn»
dentemente dos seus reflexos
imediatos da economia nacio-
nal. Embora 'reconhecendo 

a
procedência jurídica da pro-
posição em foco, há contudo,
importantes aspectos econômi»
cos a justificar inteiramente o
acerto e a necessidade da in»
legral observância do prato de
60 dias para vigência de novos
níveis de salário-minimo após
decretados".

EFEITO

— Com efeito — prossegue
a mensagem — segundo as
praxes adotadas, as transações
comerciais nio são realizadas
de pronto, correndo entre a
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A nova "rainha" do seu lar será a poltrona
Diadema Pérola. "Rainha" pela nobreza sóbria

de seu estilo, pela bele-
za de seu revestimento.
Uma banqueta para o
agradável repouso dos
pés completa o con-
junto Diadema Pérola.

e
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proposta Inicial e o forneci»
mento. tempo indispensável ao
ciclo do fabricação até a efe»
tiva entrega dos produtos. Evi»
dentemente quo a proposta,
feita com um prato antecedeu»
te, consubstancia condições vi-
gentes na época dc sua for.
mulaçio, isto é, tendo em vis*
ta as matérias-primas, se diver-
sos produtos sobre elas incl»
dentes, a mão-de-obra necessi»
ria à confecção da encomenda,
enfim, todo o ritual especifico
da atividade produtora.

FATURAMENTO
— O próprio faturamento é

feito em diversas modalidades,
desde o pagamento à vista me»
diante descontos especiais, fa»
ce à restrição credlticia hojo
existente, até o vencimento de
HO, 60 ou 90 dias após a en»
trega das mercadorias, cujos
critérios sio previamente afe»
ridos e adaptados à* disponibi»
lidades monetárias do emprecn-
dedor. £ evidente que, ante
uma dada posição no setor sa»
larial, o empresário formula
um programa de trabalho de
acordo com as perspectivas do
disponibilidades financeiras

que se lhe apresentam. E o
artigo 116 da Consolidação das
Leis do Trabalho, dando-lhe
um praio ratoável, cuida do
tornar mais ameno o impacto
causando is empresas pelo
ônus que lhes acarreta a ele-
vaçáo do salário-minimo —
conclui a mensagem da F1G
o do CIRJ ao Senado.

SP amplia
rede de
telefones

S. PAULO (Sucursal) — Em
reuniío realizada na tarde dc
ontem, na Companhia Telcfô»
nica Brasileira, foram abertas
as propostas das firmas quo
deverão fornecer material pa»
ra expansão da rede telefôni-
ca da capital paulista. Quatro
fornecedores deram seus pre»
ços e demais especificações do
material a ser utilizado. Se»
gundo o superintendente geral
da CTB, sr. Carlos Reis, "cs»
te constitui o primeiro passo
para a real expansão da rédo
telefônica paulista que abran-
gera de 80 a 90 mil linhas".
O material será utilizado no
aumento de capacidade de va-
rias estações e no equipamen-
to de outras, cujos prédios ja
existem. Chefes de serviço da
CTB e da Prefeitura estiveram
presentes à cerimônia de aber-
tura das propostas das firmas
ATE, Siemens, Ericsson e Stan»
dard.

Nasceu o
filho de

Ivete Vargas
S. PAULO (Sucursal) —

A deputada federal do PTB,
sra. Ivete Vargas, deu à luz,
ontem, no Hospital Mataraz-
zo, nesta Capital, a uma cri-
anca do sexo masculino. íste
é o primeiro filho da sobri-
nha do ex-presidente Getúlio
Vargas que é casada com o
escritor Guilherme Martins.
O parto íoi prematuro, ha-
vendo necessidade de cesa-
nana.

Leite em
SP pode ir
a Cr$ 150,00

' SAO PAULO (Sucursal)'
— A SUNAB está em um di-
lema para atender às reivin-
dicações da Federação das
Associações Hurais do Esta-
do de São Paulo e da Con-
federação Rural Brasileira,
que insistem junto ao órgão
controlador de preços maj o-
ração para o leite do tipo
"C". A FARESP já pediu à
SUNAB a elevação para Cr$
80,00 enquanto a Sociedade
Rural Brasileira pede majo-
ração para Cr$ 100,00. A
SUNAB, por sua vez. está es-
tudando os memoriais reivin-
dicatórios e deverá se pro-
nunciar nos próximos dias.
Entretanto, o leite desse tipo
poderá ir para CrS 150,00 por

.. litro, na venda ao consumi-
dor e até mais, se tiver de
pagar o imposto de vendas e
consignações, que atualmen-
te não incide sobre êsse ali-
mento. Apesar do pedido de
aumento, o abastecimento de
leite para a população con-
tinua desenvolvendo-se de
maneira normal. O preço do
leite no varejo é.de Cr$ ..
85,00 por litro.

V. Valqueire
terá escola

da FOM a 2
A Fundação Otávio .Manga»

beira inaugurará quinta-feira,
ás lOh, a Escola "José Enri»
que Ropó", que passará a in»
tegrar a rede da Secretaria de
Educação do Estado. Ao ato,
na Rua Luiz Beltrão, Vila Vai»
queire, estará presente o - go»
vernador da Guanabara.

NITERÓI (Sucursal) — O chefe do Serviço de
Cordcnnçâo dos Sorteios Tributários, cm • entrevista
ao CORREIO DA MANHA, disso que os 109 prímios
do concurso "Scus Talões Valem Milhões", da Se-
cretaria do Finanças do Estado do Rio, serio panos
imediatamente nos sorteados, com cheques visados do
Banco do Estado, sem quaisquer descontos para o
Imposto dc Renda.

R. GRANDE DU SUL
MimifeMo

1'õllTl» ALEGRE lAspi — O
Movimento Universitário De»
iiiiicriiiiio, quo reúno lodo» os
i'i>iii<l(inii"i universitários desta
Capital, lançou manifesto rnn»
clamando a classe estudantil a
fnter frente an extremismo blo»
lígico. através da participação McilüiiueilH
em atos públicos a serem leva
dos a efeito na cidade, cm dc.
fesa da democracia.

GOIÂNIA (Asp) — Os radia»
listas goianos, cm assembléia*
geral, ili'1'iiliram reivindicar s»
tentn por tento sobro os ven*
cimentes atuais.

TROCA

As trocas dos comprovan-
tes da vendns pelos bônus
numerados da Secretaria dc
Finanças serão iniciadas cm
maio ou junho ,cm todas as
Colctorlas estaduais o cm
postos especiais quo serão
instalados nas principais cl-
dades, entre as quais, Nitc-
rói, Sáo Gonçalo, Duqti.-» dc
Caxias, Nova Iguaçu, Nilo»
polis, São João do Meriti,
Campos e Petrópolis.

Para concorrer nos pré-
mios — acrescentou o sr.
Veiga Cabral —, os consu-

IAPC atende
muito mal ao

contribuinte
A delegacia do IAPC na GB,

localizada no 5." andar da As»
sociação dos Empregados do
Comércio, tem sido cenário do
acontecimentos deprimentos.
A reportagem do CORREIO
DA MANHA foi informada do
que o diretor daquela reparti»
ção determinou que o paga»mento dos benefícios seja fei»
to das 8 ás lOh da manhã, cn»
cerrando depois os serviços,
impreterlvelmcntc, ás llh, cau»
sando tal determinação filas
enormes, atraso nos pagamen»
tos do auxílio-docnça, auxilio»
natalidade c outros, c fazen»
do com que os contribuintes
permaneçam horas de pé, cm
filas, sem estarem certos de
que serão atendidos naquele
dia.

midores cm g.-ral deverão
exigir dc scus fornecedores,
quando efetuarem compra m»
comércio fluminense, os com-
provantes (notas dc vendns,
notas fiscais c cupons dc
máquina registradora), que
os contribuintes do Erário
estarão obrigados a forno-
cor-lhes,

Concluindo, disse o chefe
do Ssrvlço de Coordenação
quo o primeiro sorteio será
realizado cm outubro c que
o povo fluminense estará
habilitado a concorrer aos
100 prêmios, no total dc Cr$
10 milhões. Cada bônus será
trocado por CrS 20 mil cm
comprovantes de compras.

RJ inicia
sua reforma

agraria
NITERÓI (Sucursal) — O Sc-

cretárlo do Trabalho e Serviços
Sociais, sr. Fcllci.ino Costa,
anunciou que o Estado do Itlo
vai se entrosar com a SUPRA,
nos próximos dias, para a colo.
nli.-iç.io dc suas terras no Mu-
niciplo de Trajano de Morais."A principal preocupação do
grupo de técnicos que vai atuar
na primeira experiência de co-
Ioni7.ição no território llunil-
nense — disse o sr. Fcllciano
Costa — será proceder ao le-
vantamento dos titulos dc pro-
priedade ncslc Município".

Partindo dc Trajano. o pro»
grama será estendido a.todo o
Estado do Rio, pois a Secreta-
ria quer avaliar o montante das
terras pertencentes ao patrimfi-
nio do Estado. Acrescentou o
secretário do Trabalho e Ser-
viço Social que esse levanta-
mento possibilitará ao governo
um conhecimento geral si"ibre
as causas principais das Inva»
toes dc terras.

SAO PAULO
Reunião <le prefeitos

ARAÇATUBA (Trnnsp) — No
próximo dia 4 haverá umn reu»
r.lâo de prefeitos desta região,
na Câmara Municipal do Ara»
çatuba. Entre outras coisas tra»
tara da criação dc um .Serviço
de Informação e Planejamento,
com sede em Sio Paulo.

MINAS GERAIS
Gado leiteiro

i
BELO HORIZONTE (Sucur»

sal) — O Fundo Federal Agro»
pecuário destinou o emprego
da verba dc CrS 60,9 milhões
para o projeto dc melhoramen»
to do gado leiteiro do Estado,
por intermédio do Instituto
dc Pesquisas c Experimentação
Agrop-Xuárias do Ccntro-Ocste.

DISTRITO FEDERAL
Fesla dn candango

BRASÍLIA (Transp) — Vio
ser iniciadas na próxima sema-
na as reuniões preparatórias
para a "Festa do Candango"
que anualmente vem sendo rea»
litada em junho, na Capital da
República.

SANTA CATARINA
Transportes

. i
FLORIANÓPOLIS (Transp) —

Com o aumento das tarifas quo
tinha sido solicitado pelas em»
presas de transporte desta Ca»
pitai, foi normalizado o trans»
porte coletivo cm Florianópolis.

PARANÁ
Vila Velha

PONTA GROSSA (Asp) — A
partir do próximo dia 9 de
abril, será posto em circulação
o selo sobre a Vila Velha, no ,valor dc 80 cruzeiros, destina»'
do, especialmente, para corres»
pendências estrangeiras, criado
exclusivamente para desenvol»
ver o turismo nesta região.

C.OIANIA iTransprcssi — Da-
pois de exigir respeito ts llbcr*
dades públicas o sindicais e de
alertar quo nin tolerará a ten-
lativa do estabelecimento d*
regime de exceção, o COT sola-
nn reclama dn Congrcssi» "o
cumprimento de seu devor,
iiprcclando a mensagem presi*
dencial c votando as reformas
dc base quo o Pais reclama'',

PERNAMBUCO
Campanha
de aumento

OLINDA (Transp! — Com
alegação do que não podem
continuar trabalhando com •
atrai salário, os funcionários
municipais dc Olinda decidiram
encetar campanha pró-mclho*
ramentos dc scus vencimentos,
junto ao Legislativo Municipal.

BAHIA
Navegação proibida

- SALVADOR (Asp) -Ot»
mando do II Distrito Naval su*
pendeu o tráfego dc embarca-
ções dc quaisquer tipos, nas
Imediações da Refinaria de Ma*
laripc, especialmente na foz do
Rio Matarlpc, alegando os "pe*
rigos normais cm uma refina*
ria dc petróleo'!.

SERGIPE
Rndiotclcfonia

PRÓPRIA (Asp) — A popula»
çio local foi beneficiada com
a inauguração do serviço radio*
telefônico, ligando Aracaju à
cidade do Própria, através de
modcrnlssimo equipamento.

MARANHÃO
Alimentos
para flagelados

SAO LUÍS (Transp) —Aviões
da FAB trouxeram para esta
Capital 48 toneladas de alimen*
tos doados pela SUDENE c cm*
barcados no Recife, destinados
aos flagelados das recentes en*
chentes cm todo o Estado do
Maranhão.
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Você ainda compra Títulos Progressivos por Cr$ 134.500,00 cada. Mas, a partir úo
abril, mês do reajusto anual, eles passarão a valer Cr$ 190.000,00 no mínimo, j

Em outras palavras: comprando já, você ganhara 65 mil © quinhentos cruzeiros por titulo, Sem falaf
na renda, que subirá também de-1.345 para 1.900 mensais (sempre por titulo). Também no mínimo.
O seu lucro é certo, garantido, livre de impostos, E imediato. Aproveite esta oportunidade, que sá .
surge uma vez por ano, do ganhar muito em poucos dias. Aplique já as suas economias np melhor I
negócio do Rio - o progresso do próprio Rio. 1

TÍTULOS PROGRESSIVOS DO ESTADO DA GUANABARA
A Venda em tódas as Agências do Banco do Estado da Gusnabsra. ns Secretaria de Finanças do Estado da Guanabara • R. d»

Alfândega, 42.. esq. da Quitanda e na 7.» Coletoria * R. Ar?úJo Pórlo Alegre. 71 * andar térreo da ABI. v
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Olaria pede lotações
"Owlct, amigo. Vé ic você

conitfue uma'Unha de lota-
com para Olaria, para o lado
da Rua Uranos. Agora, com
a ratirada dCius veículos da
Zona Sul, acreditamos que
você, querendo ajudar-noi,
logo será atendida a nossa
justa pretenslo. Crela que
nós, do lado da Rua Uranos,
praticamente, nio temos
chance de viajar nas linhas
de ônibus existentes. E isso
porque a 625 — "Olaria*
Saenz Pena" c a 313 — "Ola-
rla-Tiradentes", sío insuflei-
entes e só servem, verdade!-
ramente, aos moradores do
ponto fina), itto é, na Av.
Ministro Moreira de Abreu.

Os veículos dessas linhas,
quando atingem a Rua Joio
Rego Ji vêm lotados. De sor-
te que aos moradores dessa
rua o das odjacências nfto
resta outra alternativa que
nfio seja a de caminhar um
quilômetro e melo para che-
«ar a Ru% Leopoldina Rego,
oiulc, no único ponto exis-
tente cm frente á estação,
e disputar lugar nos veículos
que se destinam à cidade,
mas que também Já vim lo-
tados de seus pontos dc ori-
sem. como sejam: Vila da
Penha, Vila Kosmos, Irajá,
Vigário Geral, Braz de Pina,
clc. Aliás, convém frisar quenesses veiculo.*, no horário
(|iic vai de 7 às 8h da ma-
nhií. c impossível conseguir-
se um lugar, mesmo que seja
cm pé.

Assim, "Gerico" amigo, niovemos outra alternativa quenio seja a de pedir-lhe para
que Insista junto is autorl-
dades competentes para queelas se lembrem do nós. Pa-
ra facilitar o trabalho dai
mesmas podemos adiantar
que a Rua Paranhos, entre
.João Rego e Antôi Io Rego
seria o local Ideal «ara o
ponto final, ou lnlual, de
uma linha dr Intarócs cine
nos levasse «té o centro da
cldndc".

Essa a carta recebida pelo"Gerico" c enviada pelos mo-
radores dc Olaria, lado da
Rua Uranos. Parece-nos quea pretensão é bastante justac que as autoridades respon
sáveis, cm querendo, poderíio alcndé-la prontamenteEsses, aliás, os nossos votos

Piorou a situação da Rua Tarira
Moradores da n. Tarira, em

Vicente de Carvalho, reclama-
ram a pretérita do "Gerico" na-
quele local. A lituaçSo t de fa-
to impreitionante. Mais de doze
valas alo obaervadas numa rua
de aprailmadamente trezentos
metroí de exteniio, tAo que noa
informaram oi leitores, antes
apenas duas vaiai, ai de ei|A>
te, eiiitlam naquela rua. Depois
ali estiveram funcionários da
SURSAN, que abriram aquela rua
de ponta a ponta. Depois da
paisagem da : SURSAN foi que
verificou-se que a encanamento
de água ficara furado em vários
pon.tos e em conseqüência dessa
anormalidade começaram a sur-
fir as valas a que aludimos. A
água ae empoca e vai* «podre-
cendo, o que cria uma série de
inconvenientes a quantos ali re-
lidem, pois que além do mau
cheiro e da presença dos mos-
quites há, também, o perigo de
propagacio de doenças. A aitua-
(Io é deveras alarmante. Por ou-
tro lado, a situação geral da rua
é de calamidade pública, tio mal
conservada se apresente. E o pior
é que, afirmaram-nos moradores
dali, nada menos de que três ver-
bas já foram aprovadas para a
pavimentação da Rua Tarira,
mas acontece que ale hoje nada
foi feito nesse sentido. Nâo há
dúvida de que é chegado já o
tempo de fazer-se alguma coisa
por aquela gente que tio estòi-
camente vem vivendo em que
pese eo injustificável omissio das
autoridades responsáveis.
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Agravou-se o estado da Rua 14
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A Rua 14, da Fundação da Casa Popular de
Deodoro, localidade mais conhecida como Bairro de
Guadalupe, mereceu já a atenção do "Gerico". Mos-
tramos de como viviam os moradores dali ante a
ruptura do cano de esgoto em frente à casa de n.°
13. Nada foi feito em favor daquela pobre gente e
agora a situação agravou-se consideravelmente, pois
que mais duas crateras decorrentes de novas ruptu-
ras daquele cano surgiram agora em frente aos n.°s
11 e 12. Podemos'afirmar que o inferno multiplica-
se por três agora naquela rua, tal o mau-cheiro que
se exala daqueles buracos. Os moradores, já nem
mais sabendo para quem apelar, mostraram-nos a
cópia de memorial que, como última esperança, en-
caminharam ao presidente João Goulart. Vamos ver
se alguma coisa se faz em defesa daqueles milhares
de brasileiros ali residentes.

DESOCUPADOS
NA PRAÇA
AFONSO PENA

Moradores da Fraca Afonso
Fena, na Tijuca, dirigem apelos
ás autoridades policiais no sen-
tido de serem coibidos os abusos
que vêm sendo feitos por um nu-
meroso bando de desocupados
que à noite se reúne naquele lo-
gratiouro. Segundo os queixosos,
os play-boys ofendem as íaml-
lias com pesados gracejos que di-
rigem ás senhoras e á noite, pro-
ferem palavras de baixo calão. E
mais: usam os brinquedos, des-
truindo-os e, por vezes, tomam
banho no lago. For diversas vê-
zes já foram advertidos, mas
«empre retrucam que "quem
mandam ali, são eles".

Govêmo do Estado
INSCRIÇÕES PARA CINCO CONCURSOS PÚRLICOS

A partir, de amanhã, dia l.o, esta-
rão abertas inscrições para a realiza-
ção de cinco concursos e provas de se-
leção para ingresso nos quadros do fun-
cionalismo estadual. Na Avenida Erasmo
Braga, 118, térreo, loja A, de 8. às 16
horas, a ESPEG estará recebendo ins-
criçóes para auxiliar de laboratório,

técnico de laboratório, operador de má-
quinas, operador de máquinas pesadas
e médico-proctologista. Depois de ama-
nhã, no mesmo local, serão abertas as
inscrições para o concurso de contador,
existindo 10 vagas. O candidato deverá
levar a carteira profissional de conta-
dor ou bacharel em ciências contábeis.

Aumento do
leite será

pedido hoje
O sr. José Rezende Perez,

(ccrotárlo-gcral da Confc-
deraçüo Rural Brasileira, in»
formou ontem quo o momo-
rial da entidade solicitando
à SUNAB nAvo aumento do
preço do leite, nn ía/endn(
será encaminhado hoje a
SU.VAH. Esclareceu quo o
presidente da agremiação ru-
r.illstn. Fi'. Íris Mrlnbcn*,
chceavá pela mnnhu A Gua-
nabara, procedente dc SAo
Paulo, a fim dc examinar ns
estudos da Comissão do
Pecuária Leiteira da CRB,
que culminaram na lndlcnciin
<lo aumento dc 80 por cento
sobre o.s níveis atunis (de
CrS 61,00 para CrS 110) como
ii fórmula que mais convém
nos interesses' dn pecuárialeiteira, fornecedora dos
crnncles centros consumido-
res do Rio c dc São Paulo.
Tão logo o presidente cn-
Sosse o relatório dn CPL,
será dada redação final ao
memorial u imediatamente
remetido no órgão controla-
dor. formalizando o pedidooc aumento.

Prefeito não
participará

da "marcha"
O prefeito Flávio Bortoluzzl

de Souza, de Teresôpolls, nfto
participam da "Marcha da Fa-
mília com Deus pela Libcidn-
de", que está sendo promovi-da cm Teresôpolls pela Asso-
ciai-fio Comercial daquela ci-
dade c que se deverá realizar
amanhã, dia 1.° de abril, pnr-tlndo do Alto para a Várzea,
onde seré feita uma correen-
tração cívica.

A noticia de que o marechal
Henrique Teixeira Lott e sua
mulher participariam desse
movimento nio pôde ser con-
firmada por telefone. A "Mar-
cha da Família com Deus" em
Teresôpolls tem a direção do
6r. Maurício Quinteia, pres!-dente da Associação' Comer-
ciai dc Teresôpolls, e procuracongregar todos os moradores
e veranistas atualmente na ci-
dade. O. prefeito Flãvlo dc
Souza não estava ontem na
cidade e a nofeia de mie êle
niio participará da "Jínvcha"
íoi dada por seu gabinete.

Agricultura:
.secretário
pressionado

S. PAULO (Sucursal) —
O secretário da Agricultura,
sr. Oscar Thompson Filho,
enviou entrevista escrita à
imprensa, declarando sofrer
pressões para deixar o secre-
tariado. Diz o sr. Thompson
Filho ciue a campanha parasua saída começou há seis
meses, '-através de entraves
dc toda sorte à sua ativida-
de e também com o lança-
mento de boatos sobre sua
demissão". O secretário men-
ciona, como último ato dessa
campanha, um oficio recebi-
do do presidente do Sindi-
cato da Indústria de Adubos,
condenando a instalação de
uma fábrica de fertilizantes.
O oficio, no entender do sr.
Oscar Thompson, é "insolen-
te, absurdo e provocado por
interesses pessoais". O pre-
sidente daquele sindicato é
o sr. Fernando Cardoso, cujo
nome vem sendo apontado
como provável substituto do
atual titular da Agricultura.

Tribunal
de Economia

age no RJ
NITERÓI (Sucursal) — Esta

prevista para o próximo dia 10
a segunda aessfio do Tribunal de
Economia Popular, presidido pe.
Io juiz da 2." Vara Criminal de
Niterói, 'sr. Décio Itabaiana de
Oliveira. Serão julgados, nesta
oportunidade, 34 processos de
comerciantes presos por sonega-
ção ou majoração de gêneros de
primeira necessidade.

A segunda sessão do Júri de
Economia sofrerá uma modlfi-
cação em seu Conselho de Sen-
tença: os homens voltarão a ser
jurados. As donas de casa que
funcionaram na primeira sessão,
colocaram, de acordo com o pon-
to de vista do juiz, "o coração
acima da razão", absolvendo 28
do 30 comerciantes julgados.

STF reuniu
e julgou

normalmente

Jacarepaguá
Estará pronto até o fim do

mês de abril o chafariz que o
Departamento de Parques está
instalando no Largo do Tanque,
em Jacareçaguá, onde, antiga-
mente, os bondes faziam a vol-
ta do seu itinerário. O chafa-
riz compreende uma bacia ds
cantaria, tombada pelo Fatri-
monio Histórico do Estado, ten-
do ao centro uma estátua de
mármore.

Segurança
O governador criou 21 coorde-

naco» de Segurança Pública,

subordinadas is regiões admi-
nistrativas em que se localizam.
Cada coordenação englobará os
distritos policiais localizados
nas áreas da respectiva Admi-
nistração. Assim a Quinta Co-
ordenação de Segurança será
integrada por todos os distritos
.policiais situados dentro dos li-
mites da Quinta Região Admi.
nist-jtiva, que é Copacabana.

São Cristóvão

O chefe do Executivo rece.
beu carta da Associação Indus-
trial e Comercial dc São Cris.
tóvãt, agradecendo a derruba*
da do muro que circundava o

Campo de São Cristóvão. Na
carta os industriais e comerei-
antes pedem para que o sr.
Carlos Lacerda promova agora
a recuperação daquele tradicio-
nal logradouro público.

José Enrique Rodo
Sci-á inaugurada, depois de

amanhã, a 57a. escola primáriaconstruída pela Fundação Otá-
vio Mangabeira. Trata-se da"José Enrique Rodo" situada na
Rua Luiz Beltrão, em Jacarcpa-
guá. A nova unidade escolar,
como a.s demais construídas em
alumínio, tem capacidade para400 alunos em regime de dois
turnos.

Motorista
do CM perde
documentos

Jose Luiz Ferreira, motorista
do CORREIO DA MANHA, per*
deu todos os seus documentos
na nolto dc sábado último tear-
tclia de motorista, titulo do
eleitor, carteira de identidade,
cartolina, matricula e cariei-
ra dc motociclista). Solicita-
nios a quem tiver encontrado
os documentos citados o olisc-
qulo de entregá-los nesta llcdit-
tão ou avisar pelo tcl. 92-2020.

Correio dos Municípios
CAMPOS

CONCENTRAÇÃO - Ren-
llzii-su iki próximo din 5 tiu
iibril, n "Marcha dn Familiu
Cnmpliln, com Deus pelu
Liberdade", que atrairá mais
do S0 mil pessoas, na pnicu
Sáo Salvador. A concentra-
(.ún está sendo promovidapelo deputado Antônio Ale-
xumlre o o presidente da CA-
mara Municipal do Campos,
verendor Severino Veloso.

AÇÚCAR — Por decisão
do IAA, foram liberados cs-
toques bloqueados nas usinas
clc campos, a fim dc atender
ao abastecimento do merendo
local c dc muras cidades do
K:-tndii do Rio. A distribui-
cão estn sendo feita pelospreços de tnbclo, medlnnto
requisições quinzenais dc fir-
mas tradicionais do ramo.

MENDES
SALÁRIO — O deputado

Paiva Mimiz enleve na clda-
dc reunido cora lideres sin-
dlcals c declarou que vinha
de um encontro com o mi-
nistro do Trabalho o quallhe prometeu estudar a si-
tuaçfio dos operários dc Mon-
des face no novo salário mi-
nlmo.

1TAPERUNA
OBRAS —¦ Continuam pa-rallsadas ns obras do Hospi-

tal Regional 'Miguel Couto,
iniciadas há cerco dc 7 anos.
Inúmeros apoios foram fei-
tos nos governos federal o
estadual pura o conclusão
dnquclc empreendimento, po-rim, ate agora nenhuma
providência foi tomada.

RESENDR
ESCOLA -. Esteve no mu-rlclplo. o chefe dn Casa Civildo governo do Estado, paratratar da construção, no mu-nlc pio, dc uma escola Nor*mal, dl Campanha de Edu-candários Gratuitos,

PETRÓPOLIS
LIVROS — No mès de fc-vereiro. a Biblioteca Muni-elpal de Petrópolis foi «ro-

curoda por 3.(151 consulcn-
i-w-.fonao '•090 mulheres e1.655 homens. Foram, tam*
bém, consultados 3.313 vo-
lumes. Como novos leitores,
recebeu 39 pessoas, 20 ndul*
tos c 10'a seção infanlo.ju*
vchll.

BRASÍLIA (Sucursal) — OS
acontecimentos políticos não in-
quietaram os ministros do Su-
premo Tribunal Federal, que
compareceram i sessão e julga,
ram, normalmente, os processos
em pauta.

£ certo que, antes da sessão e
durante o seu intervalo, o pro-
tessor Cândido de Oliveira Ne-
to era indagado, ora por um,
ora por outro mlnistrd, a res-
peito da situação. Úma curiós!-
dade natural, diante da boata-
tia que não se deteve às por-
tos <lo pretórlo excelso. O pro-
curador-gerad' da República dis-
se o que sabia, desfez os boa-
tos e nada mais transpirou.

Nas conversas com os advo-
gados e os jornalistas, ministro
algum denotou a mais leve pre-
ocupacSo, comentando, ligeira-
mente, mas «em aprofundar con-
clusões, a situação, como cida-
ciãos comuns.

Atos Religiosos
Francisca Magalhães

Esteves
Carlos Augusto c José Paulo Magalhães Este-

ves, Adcrson Magalhães, Julicta c Luisn Magalhães,
Kneo Medeiros c senhor», Iracema Magalhães Mcdci-
ros, Sigefrcdo Magalhães c familia (ausentes) c An-
tonio Magalhães c familia. filhos, irmãos, cunhados
c sobrinhos dc FRANCISCA MAGALHÃES ESTE-
VES, agradecem as manifestações dc pesar recebidas
pelo falecimento dc sua inesquecível CHIQUINHA e
convidam para a missa que, cm sufrágio dc sua bo-
nissima alma niandnni celebrar nn Igreja da Concci-
ção e Boa Morte, à Rua do Rosário, às 10h30m dc
amanhã, quarta-feira. 71041

DELFIM JOSE
D'ARAUJ0

(MISSA DE 3.° ANIVERSÁRIO)
A família de DELFIM JOSÉ DARAÚJO, comunica

a parentes e amigos que a missa de terceiro aniversá-
rio do passamento de seu estremecido e inesquecível
chefe, será celebrada amanhã, quarta-feira, dia 1 do
mês de abril, às 9 horas, no altar-mor da Igreja de
São Francisco de Paula, antecipando seu reconhecimento
a V'o< que asststireii a èsse ato de fé cristã.

DELFIM JOSÉ
DARAUJO

(MISSA DE 3.° ANIVERSÁRIO)
Delfim Diraujo ú Companhia Ltda. — (Farmá*

cia Mundial) — comunica aos seus amigos, clientes e
fornecedores, que a missa de lerceiro aniversário do
falecimento de seu saudoso chefe e fundador — DEL*
FIM JOSÉ D'AM.UJ0 — será celebrada amanhã, quar*
Is-feira, dia t de abril, às 9 hora;, no altar-mor da
Igreja de São Francisco de Paula. A quantos compare*
cerem a esse ato religioso antecipam os seus aarade-
rirwnlo*.

Professor
CELSO MAGALHÃES

(MISSA DE 7;° DIA)
A familia tle CELSO MAGALHAKS, consternada, atra-ileee as manifesta* oes de pesar recebidas por ocaslãa de seufalecimento e convida parentes e amigos para assistirem imissa dc 7.° dia, nuc. em Intenção de sua boníssima almamanda celebrar sábado, dia 4 do próximo mês dc abril às10 horas, na Iirrcja Nossa Senhora da Boa Morte, à Rua dóRosário, esquina com Av. Rio Branco. Antecipadamenteagradece a todos que comparecerem a ésse ato de fé cristã.
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YACITARA EJLERS JENSEN
(MISSA DE 1.» ANIVERSÁRIO)

Victoria e Tháis EJlers Jensen, Ilans Ejlers .Icnscn efamília. Ubirajara Ejlers .lensen c familia convidam pa-rentes c amigos para assistirem à missa que farão celebrar,em intenção da alma de sua inesquecível filha, irmã,cunhada e tia YACITARA, amanhã, quarta-feira, l.« deabril, às 10h30m, no aliar-mor da Igreja da Candelária.Antecipando seus sinceros agradecimentos a todos que com-Pf^eerçnj^^^^^^^^^^^^^17863

Carlota Mendonça Arraes
- Lotinha -

' 
(MISSA DE 7.» DIA)

Sua família convida os parentes e amigos para
a Missa que manda rezar por alma de sua queridaLOTINHA. amanhã, quartn-feira, dia 1.°, às 10 ho*
ras, no altar-mor da Matriz dc São Sebastião, a Rua
Haddock Lobo n.° 266. 31865

n PADRE QUERUBIM
ARTIGUE

65808

ALICE FIGUEIREDO
DE MORAES JARDIM

Moacyr dc Moraes Jardim, senhora e filha. Viúva Ma-daleua dc Moraes Jardim, Viúva Afonsina Cruz de MoraesJardim, filhos e netos, Fclício Coimbra Teixeira, senhora,filhos e netos e Viúva Celeste Jardim Gaglilardi e filho,comunicam aos parentes c amigos o falecimento de suainesquecível mãe, sogra, avó e bisavó ALICE FIGUEIREDODE MORAES JARDIM, e convidam para seu sepultamentohoje. dia 31, âs 10 horas, no Cemitério dc São João Batista,
saindo o féretro da Canela dc Real Grandeza. 12671

WALTER PEIXOTO
Os seus colegas e amigos da Procuradoria Ge-

ral e Procuradoria Estadual da Guanabara do IAPFESP,
convidam os parentes e amigos do DR. WALTER PEIXOTO
para a missa de 7.° dia, que farão rezar, em sufrágio
de sua boníssima alma, na Igreja da Candelária, às
9h30m de amanhã, dia t.° de abril de 1964.

8873

(MISSA DE 7.» DIA)
Os Padres Assuncionistas da Paróquia da SantíssimaTrindade agradecem as manifestações de pesar recebidaspor ocasião do falecimento do R. P. QUERUBIM, funda*dor da, paróquia, e convidam para a missa de 7.* dia, queserá celebrada na Matriz da Santíssima Trindade, amanhã,qjiajjaJLMrjA_dia_l,° de abril, às lOhSOm 12687

Dr. Julio Guanabara
Moreira da Silva

(MISSA DE 7.° DIA)
A família comunica que mandará celebrar missa dc7.» dia, amanhã, dia 1.° de abril, às 11 horas, na Igrejade N. Sa. da Conceição e Boa Morte, esquina de Rosáriocom Avenida Rio Branco. Expressa, ainda, por este meio,seu mais profundo reconhecimento pelas Inesquecíveis manl-festações de fcmizadc c conforto recebidas neste dolorosomomento, 17864

Engenheiro
LUIZ JOSÉ MARTINS ROMEO

d.» ANIVERSÁRIO)
A Família Martins Romêo, convida os parentes e am'-

eos para a missa que fará celebrar em sufrjeio da alma «s
seu querido e inesquecível chefe LUÍS JOSí: MARTINS
ROMÊO, amanhã, quarta-feira, dia 1." de abril, às 8h, 11a
Basílica de N. S. Auxiliadora, nos Salesianos. Niterói. 4953fÊm^BÊm^^^mmmmm^^imm^^maÊm^^mmmmmmÊn^i~mML

PAULO SÉRGIO DIAS
DOS SANTOS

(PAULINHO)
(MISSA DE 7." DIA)

Octavio Pires dos Santos e Maria Adelaide Dias dosSantos, agradecem as manifestações de pesar recebidas pelofalecimento de seu querido filho PAULO SÉRGIO (PAU-LINHO) e convidam parentes e amigos para a missa de7.° dia, que, em intenção de sua alma. será celebrada naIgreja de São Sebastião, em Olinda, E. do Rio, amanhã,
quarta-feira, dia 1.° de abril, às 8h30m. Agradecem a todos
que comparecerem a esse ato de fé cristã, 8876

DR. WALTER PEIXOTO
Procurador do IAPFESP

(MISSA DE 7.° DIA)
A família do DR. WALTER PEIXOTO agradece as

manifestações de pesar recebidas por ocasião do seu
falecimento e convida seus parentes e amigos para
assistirem à missa que, em intenção de sua alma,
manda celebrar amanhã, quarta-feira, dia 1 de abril,
às 9,30 horas, no altar-mor da Igreja da Candelária.

m - •
\

Maria Thereza Silva de Freitas Brandão
(MISSA DE 7.° DIA)

Elyelle de Freitas Brandão Bitt ENCOURT e filhos, Elina de Freitas Bran*
dão Horla Barbosa, tel. Oscar A. M. Horta Barbosa e filhos, Eise de Freitas Bran*
dão Ely, maj. Álvaro A. A. Ely e filhos, convidam os parentes e amigos de sua
querida mãe, sogra e avó, para assistirem a missa de 7.° dia que mandam ce*
lebrar, amanhã, quarta-feira, dia 1.° de abril, às 10,00 horas, na Igreja da
Santa Cruz dos Militares, à Rua 1.° de Marco. «862

A

LYS BARREIROS
GUEDES

(NEM)
(MISSA DE 7.» DIA)

A família consternada com O
seu passamento convida para t
missa de 7.» dia a ser celebra*
da, hoje, tírga-feira, ès 7h30m,
na Igreja de N.Sa. da Concel*
ção e Boa Morte, na Rua do
Rosário, esquina de Avenida
•Rio Branco. Antecipadamente
agradece a todos os que compa-
recerem a éste atodeíí cristã.

71015

Humberto
Del Panta

(FALECIMENTO)
Silvia, Sônia, René Del Pan-

ta, senhora e filhos, Rolando
Del Panta, senhora, filha, gen-
ro e netas, comunicam o fale»
cimento de seu querido esposo,
pai, irmão, cunhado e tio, e
convidam para o seu sepulta-
mento, hoje, dia 31, às 9 horas,
saindo o feretro da capela Re»l
Grandeza para o Cemitério de

8*0 Joio BatiiU. 3UU
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Coluna dos Sindicatos
APOSENTADORIA ESPECIAL

DO AEROVIARIO

REUNIÃO EM BH SÔBRE
MOLÉSTIAS ENDÊMICAS

Rochas da Bahia no Geological Survey

A diretoria do Sindicato
Nacional do.. AerovUrloi cs*
ti empreendendo campanha,
visando à aprovação pelo
Consreaao Nacional do proje*
to de lei, concedendo apo*
«rntadorla eapeclal para a
classe aeroviárla, Neate «en-
tido. a comlsslo de lidere*
sindicais aeroviários JA cia*
bnrou minuta do projeto de
lei sobre o assunto, desta*
cando'Se, entre outros itens
ns seguintes: 1 — A «posou-
L.doria do aeroviarlo ser*
concedida: por invalidei:,
rom uma renda mensal cor*
rc*|)on(lrntc a 70',' do últi-
mo salário do contribuição,
acrescida de mais dc 151
dW. salário, para ca4a firu*
po dc 12 contrllmlçõea .men-
>al. realizadas pelo secura-
do » Prcv-dtncla Social até

máximo de .10';; e ordiná-
ria, ao que contar mais de
25 anos de serviço, com pro*
ventos equivalentes a tan-
Ias trlüésimas parles do sa*
lírio, até .10 dias quantos fo-
rem os anos de serviço; 2 —
terá direito h aposentadoria

.Sindicalizarão rural
Dc.de n 511.1 fundaçAo. 110 se-

(lindo aemertre dn ano lindo, a
Coml.fSo Xacional dc Sindical!*
raçío mirai vem promovendo a
distribuição de (avio material de
cirientaçSo entro ns organlzaçõe»
profissionais de trabalhadores «a
airleultura que desejam obter
C«rt» Sindical. Consta êsse ma-
teria! de modelos dc estatulot
.oclnl;, atas c relações dc asso-
liados, bem como de exempla-
rei rie portar!.... ministeriais alu*
.ivas ao assumo. O texto Inte-
j.al do Estatuto do Trabalhador
Rural (tel n.« 4.SH, dc 2-3-63).
vem sendo tambím amplamente
difundido,

A Comts.fio Nacional cie Sin-
dlcallzaçio Rural (CONSIH) foi
criada rm virtude dc um COnvt-
nin estabelecido entre o Minis*
tério do Trabalho e .1 SUPRA,
rom a finalidade especifica rie
incrementar a arrcglmenlaçflo
dos trabalhadores do campo cm
organizações profissionais repre-
tentativas. Nos seus primeiros
teis anos dc existência promo*
veu a conccssSu dc maior nümc-
rn de Cartas Sindicais que nos 19
anos anteriores i aua crlaçSo.

Lula da CONTAG
A diretoria da ConfcderaçSo

Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura (CONTAG). em no*
ti distribuída â Imprensa, dc-
clara que Iniciará campanha, vi-
rando ao cumprimento Integral
do Decreto da SUPRA, determi*
nando a desaproprlaçüo de ter-
ras. com mais de 500 hectares,
situadas a 1D km das rodovias,
ferrovia* o açudes federal., Após
declarar que o referido Decreto
nSo resolve o problema agrário
em nosso pais. afirma qnc o mes-
mn representa um pa.so dccl-
llvn para uma reforma acra-Ia
que venha atender aos interCs*
ses da classe camponesa.

Acordo salarial
Acaba de ser firmado, no Ml-

nistério do Trabalho, acordo sa-
larlal entre as empresas do Gru-
po da "Bond and Share" e oa
teus empregados, representados
em t Estados da Federação, con-
cedendo s categoria aumento sa.
larlal de S0 por cento sôbrc 03
a'iiais vencimentos, a partir de
39 de fevereiro. Além desse au-
mento, os trabalhadores conse-
gulram as seguintes vantagens:

— nenhum aumento será infe-
rior a 25 mll cruzeiros ou supe*
rior a 200 mll cruzeiros: 2 —
compensação dc todos os aumen*

por Invalide/, "qualquer lc*
>áu do ornai, ou perturba-
çâo de íunçào orgânica qua
Impossibilite ao aeroviarlo,
definitivamente, o exercício
normal da sua atividade pro*
flulonal; 3—0 provento
da aposentadoria do aerovlá-
rio, segundo a minuta do
projeto de lei. teri igual
ao último salário de contrl*
buiçoo do trabalhador quan*
do do desligamento da cm*
presa ou afastamento da *tl*
vidndc; 4 — o requerimento
da aposentadoria será apre-
sentado pelo segurado à em-
presa empregadora. que o
encaminhará an Instituto,
acompanhado dos compro-
vnntes e Informações que lhe
sio atribuídas, no prazo dc
10 dias.

A Comissão que elaborou a
minuta, após a apresentação
das sugestões da classe acro*
viária, vai se reunir para dar
a redação final do provento,
devendo, em seguida, serem
convocadas assembléias da
classe no Rio dc Janeiro, S.
Paulo, Belo Horizonte e Re*
çlfc, para a sua aprovação.
tn.i espontâneos ou nfio. a par*
tir dc 1.» setembro do «no pas*
rado e mais os resultantes da
maJoraçAo (lo mínimo decretado
em fevereiro dc «; n — o» me*
nores aprendl7.es tcríio aumento
de 12.M0 00; 4 — vigência do
acordo será por seis meses: .1 —
férias de 30 dias; 6 — gratllica*
ç.lo dc férias no valor de 90 mil
cruzeiros; 7 — salário-familia de
Crt 2.500.00; S — semana de 5
dlaa e 20% do aumento do pri*
metro mês para o .Sindicato.

Sob a presidência do sr, Mourão Fi-
lho, divetor do Departamento Nacional
de Endemias Rurais, realizou-se em Be-
lo Horizonte reunião dc químicos, bio-
logistcs, farmacêuticos, médicos clínicos
c sanltaristas, na qual foram discutidos

problemas relacionados n síntese c
obtenção de produtos medicamentosos e
profilático.;, particularmente aqueles dc
maior importância no controle de doen-
ças endêmicas prcvalcntcs cm nosso
meio.

IV Congresso
.Sindical

O sr. Clodaml.h Ttlanl. prest-
dente da ConfcderaçSo Naelon.il
dos Trabalhadores na indústria,
onvlou oficio convocando a H-
derança sindical dc todo o pais
para participar do IV Congresso
«indicai Nacional, a realizar-se
nos dias 28 dc julho a 1." dc
• gosto do corrente ano. neste
Fstr.do. para, entre outras me-
didas. criar um órgão de cúpula
do movimento sindical (Confe*
deraçfio Geral dos Trabalhado*
res) e aprovar um programa ml*
nlmo comum de reivindicações,
tendo como ponto de partida a
efetivação das Reformas de Base.

O conclave está convocado pe*
las Confederações Nacionais doa
Trabalhadores (CNTC. CNTI.
CNTT. CNTTAMF. CONTEC e
CONTAG). correndo as despesas
de transporte c estada do r,con.
grcsslstas por conta das entida-
des participantes. Por outro Ia.
do. o temário e o regimento in*
terno do Congresso dc Trabalha*
dores já (oram elaborados.

Carteiras Rurais
Os servidores técnicos do Exêr*

cito, Marinha c Aeronáutica vSo
trabalhar, como identificadores,
no Ministério do Trabalho, no
que se refere à expedição oe
carteiras profissionais dos tra-
balhadores rurais. Tal colabora*
CS deve-se ao pedido do minis*
tro do Trabalho, sr. Amauri Sil*
va, que espera entregar mais de
SOO mil carteiras aos homens do
campo. A Comissão Nacional de
Sindicalização Rural já dispõe de
verba suficiente para a confec*
ç3o destas carteiras, cujo preço
unitário está estimado em 60
cruzeiros.

Por outro lado, o ministro
Amauri Silva reconheceu, ontem,
mais dc 72 entidades, figurando,
entre elas, a FederaçSo Patro.
nal do Pará e a dos empregados
de Santa Catarina, Bahia, Ala-
goas c Minas Gerais,

IMPORTAÇÃO

Ao ressaltar a Imporláii-
ela do conclave, o sr. Mou-
rão Filho destacou os esfor*
«os dc sua administração cm
libertar o Pais da, importo-
«ão dc produtos Indlspcnsá*
vel.. nos trabalho., de proll-
Inxln. Disso que esperava
da reunião, importantes con*
trlbulçõcs não si. quanto &
descoberta de novos agentes
terapêuticos e profilático.*.,
mas, também, quanto à indl-
cação da possibilidade do
síntese no pais dc produtos
utilizados pelo DNKR.t. na
luta contra as doenças cm
massa, c que sâo atualmcn-
te importados.

•
CONCLUSÕES

No final', foram aprovadas
as seguintes conclusões: 1 —
estimular o entrosamento en-
tre os grupos que fazem sin-
tese química e estudo de
produtos materiais c os gru-
pos empenhados na experl*
mcnlação biológica; 2 — cs*
tlmular a criação dc instl-
tutos de química dc âmbito
universitário: 3 — equipar
c ampliar as atuais institui-
ções de ensino da química
dc modo a aumentar a ca-

NOTAS & FLAGRANTES
— Existe ameaça de gre-

ve geral dc todas as cate-
gorias profissionais, caso se
concretize uma tentativa de
golpe cm nosso Pais. O Co-
mando Geral dos Trabalha-
dores expediu comunicado de
alerta para uma paralisação
a qualquer momento.

— As barcas que'fazem
o transporte de passageiros
entre Rio e Niterói poderão
paralisar ao primeiro minu-
to de amanhã, pleiteando a
hierarquia salarial e fundo-
nal', Para decidir a respeito
da fgreve, os práticos e ar-
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TVi
17:53 — A Mulher e o

Tempo
18:00 — Aventuras Sub-

marinas
18:35 — Pergunte ae

Joio
11:43 — Horário Ni-

brega
19:11 — Showzinho

Kellesg't
19:20 — Novela "Um Se*

nho de Amor"
19:43 — Plantão Policial
19:49 — Bate Pronto
19:55 — Tele Jornal

Plrelll
20:15 — Vlp Show

Royal
20:45 — O Homem e o

Rlio
7.1:30 — Combate^".1:30 — Combate M

79829
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VIOLÕES
GIANNINI

o máximo em
sonoridade

há mais (ie
60 anos!

pacldnde de formação da
pessoal de nível universita*
rio; 4 — Incrementar a for*
inação e o aperfeiçoamento
dc Icmlcos dc grau médio,

— proporcionar níveis dc
remuneração adequados aos
profissionais da química e
aos farmacêuticos bioqulml*
ros; 8 — considerando a
abundância dc matórlas-prl-
mas dc baixo custo em nos*
so melo e a importância eco*
n Amica dos processos fer-
r.icntatlvos para obtenção do
produtos medicamentosos e
nllmcntares, sugerir-sc se-
Ja Incrementada a pesqul-
sa atualmente desenvolvida
r.cssc setor e a formação dc
HOV03 grupos de trabalho; 7

incrementar a realização
de cursos de póà-graduaçâo
através clc verbas que per-
mitam aos alunos trabalho
em regime dc dedicação cx*
cluslva; 8 — incrementar ó.
auxilio às cadeiras dc tec-
nologia do.s cursos dc Enge*
nharla-QuImica, Farmácia e
Química, através de entida-
des oficiais c da indústria;

— revisão da política de
patentes cm nosso pais cm
relação a produtos químicos
usados no setor dc saúde; ty

concretização do artigo

VI do decreto que criou o
Ceifar nacional que produz
equipamento cientifico; au-
gerir a elaboração dc ca»
tálogo.s dc material elentiff
co produzido no Brasil; su-
gerir que a Importação do
Instrumental necessário a
ersa análise seja objeto dc
tratamento especial quando
solicitado por instituições de
pesquisas através do Conse-
lho Nacional dc Pesquisas,
considerando a importância
da análiüc para determina-
fáo da estrutura química do
substâncias sintetizadas ou
extraídas no nosso melo; 14

facilitar a Importação tie
proíutos, equipamentos e li-
teratura tcenico-cicntí.ica; 15

elaboração dc um caiálo-
go dc produtor, subprodutos
e resíduos da indústria; 1C —
elaboração dc um catálogo
de produtos químicos exis-
tentes cm laboratórios de
Universidades e centros dc
pesquisa"; 17 — elaboração
de um catálogo dc bibliote*
cas dc química do Brasil; o
18 — solicitar a regulamen-
tação da lei que institui o
regime dc tempo integral e
estimular a implantação dis-
so regime nos institutos dc
pesquisa c ensino.
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Pedágio na
Anchieta
é recorde

S. PAULO /Sucursal) — O
pedágio da Via Anchieta arre-
cadou Cr$ 2 milhões e 700 mil,
aproximadamente, nos feriados
da Semana Santa, proviente.
da passagem dc 48.700 vel-
culos. O movimento na rodo-
via foi intenso desde a noite
dc quarta-feira _• ainda ontem
grande era o número de car-
ros que voltavam a São Paulo.
Acredita-se que cerca de meio
milhão dc pessoas foram ao li-
tarai durante os últimos /cria-•dos.

Badra espera
aprovação
do projeto

PAO PAULO (Sueursal) — O
deputado Ani/. Badr.i IPDCI
Informou ontem, em Confonhas
que o seu projeto sóbre .1 ne-
íorma AsrJrln "deverá ser apro-
vodo pela C.lmnr... mesmo com
a opo.lçíio dn PTB". O parla-
mentar adiantou tamWm que,
uma ve/ passando no Câmara(
tal projeto seria colocado ua
ordem do dia do Senado, con-
forme promessa cio fr. Amo
Miiur.i Andrade. Quanto a um
D035(vel velo rio presidente rin
-.cpúbllcn, o deputado do PDC
disso que. se tal ocorrer, "o
Congrcf-o lcr.1 cumprido com o
SOU devei* c o presidente que
arque, eom as conseqüências dc
seu gesto ".

O geólogo Thomas P.
Thajcr, do "Geological Sur»
voy" falou, ontem, no audl»
tuiio do Departamento Na»
cional dc Produção Minerai,
sôbrc "Sistemas dc Rochaa
Básicas c Ultrabásicas". O
professor americano está
cumprindo o programa inter*
nacional dc divulgação cico»
tifica dc sua instituição. Ext*
biu «lides coloridos c íél
comparação entre o. nosM
minério dc cromo dc Campo
Formoso, na Bahia, c o dal
Filipinas. Na íoto, o prol.
Thaycr quando falava para
técnicos do Ponto IV, do
Banco do Brasil c da Divisão
de Geologia e Mincralogia,
além dc alunos da Escola Na»
cional dc Geologia.

rais tém assembléia marca-
da para hoje à noite, em seu
Sindicato.

— Serão realizadas, hoje,
as eleições na União Brasi-
Íeira dos Servidores Postais
e Telegráficos. Duas chapas
concorrem ao pleito, sen*
do encabeçadas pelos srs.
Aquilles Gomes e José Cha-
ves de Lima.

— Os estaleiros navais
poderão parar ainda hoje,
em face do ultimato dado
pelos operários ao ministro
de Viação, visando a que se-
jam beneficiados no plano de
escalonamento dos mariti-
mos. Os funcionários dos es-
critérios das empresas de
navegação ameaçam, tam-
bém, entrar em greve.

— Começarão amanhã,
estendendo-se até o dia 3 de
abril, as eleições para a rc-
novação da diretoria do Sin-
dicato dos Advogados do Es-
tado da Guanabara. Duas
chapas concorrem ao pleito,
sendo uma encabeçada pelo
sr. Milton Menezes (situação)
e a outra pelo sr. Bento Fi-
gueira (oposição).

— Os servidores do
SAMDU poderão deflagar
greve no próximo dia 5 de
abril, pleiteando, entre ou-
trás reivindicações, o paga*
mento da taxa de insalubri-
dade, gratificação do risco
de vida, horas extras e adi*
cional do trabalho noturno.

— A diretoria da Fe-
deração do Círculo Opera*
rio do Rio Grande do Sul es-
tara reunida hoje, para de-
bater o estudo dó esquema
para a realização do Con-
gresso do Circulista Gaúcho,
no período dè 14 al7 de maio
próximo, na cidade de Porto
Alegre.

Colisão
de cinco
veículos

Cinco carros particulares e
m énibus colidiram, na manha

'e ontem, na pista do centro
ía Praia de Botafogo, esquina
com a Rua Faranl, em virtude
de uma fechada que a camione-
ta de placa ignorada deu no
auto GB 20-33-46, dirigido por
Pedro Paulo dos Santos, obrl-
íando-o a frear bruscamente.
O ônibus da linha 157 "Estrada
de Ferro — Leblon" número de
ordem 32018 e placa 8-45-13, dl-
rígido pelo motorista Mário
Duarte Serra, ao frear desli-
zou pela pista molhada, im-
prensando o auto GB 10-52-17,
dirigido por Ernani Veiga
Falcão Câmara, contra a Picfc-
u*> GB 16-41-01, dirigida por
Plácido Camilo Duarte. Os de-
mais carros atingidos foram: o
MG 1-07-25-50. dirigido por Cel-
so Guerra Laje e o SP 60-84-49.
dirigido por Francisco Santos
MourSo, Do acidente resulta-
ram apenas danos materiais e
congestionamento do tráfeRo
durante certo tempo. O 10.° SP
registrou.

Conforme tivemos ocasião de anunciar,
já se encontra a venda nesta capital,
o novo e excelente cigarro CARLTON. Com
fumos amadurecidos, filtro internacional,
em prático e elegante porta-cigarros,
CARLTON virá satisfazer ao mais
apurado bom gosto do fumante exigente.
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Matou
desafeto

a tiros
O pedreiro Haroldo AnIA-

nio Claudlno, (solteiro, 22
anos, morro do Encontro,
barraco a[n), foi assassinado
¦ tiros de garrucha, na ma»
dragada de domingo, nanue-
le morro, per «eu desafeto
jom Florentlno da Silva
(biacatelro, «oltclro, Sn mios,
também morador no morro).

Após o homicídio, o cri*
mlnojo fugiu pnra Coxins
onde fot preso por umn tur-
ma de policiais do 25." DP.
Na delegacia, qunndo era
autuado, declarou que c.«ln-
va participando <lo uma tes-
ta em comomornçiSo A Ale-
lula, onde Haroldo Iniciou
discussão com outro rnnvt-
vi. Ao Intervir, ponderando
que aquilo nSo ficava bem e
estragaria a festa, Hnroldo,
seu antigo desafeto, dcools
de ofende-lo com palavras de
baixo calão, acrescentou que"nio era horn de velhos es-
tarem acordados e envolven-
do-se em questões alheias".
Enraivecido, foi ao barraco,
armou-se com a garrucha e
ileou esperando o mnmcnto
oportuno para HquIdA-ln. o
que ocorreu quando Haroldo
saiu da festa.

Florentlno terminou sua
narrativa afirmando oue da
casa de sua mie, cm Caxias,
onde foi proso, pretendia fu-
Sir para o Interior do Est ndo

o Rio, em local que difl-
cllmenú seria localizado pe-
Ia Policia. Depois dc autua-
do, o criminoso foi recolhido
a» xadrez, enquanto o cada-
ver de Haroldo era removi-
do para o necrotério do Ins-
tituto Médico Legal.

Coronel
baleado por
motorista

O coronel da Aeronáutica
Rudl Hoeller (casado, 48
anos. Rua Santa Ciara 110,
ap. 804) foi baleado, na ma-
dragada de ontem, na rua
onde reside, pelo motorista
do carro GB 20-44-49. O co-
ronel tentava atravessar a
rua, tendo levantado <t
bengala de qu« se utiliza cm
virtude de um defeito na
perna a fim de pedir passa-
gem. O motorista inexplicà-
velrr.ínte aborreceu-se com o
fato e saltou para discutir
com o_ oficial. Em meio à
discussão o chofer sacou tim
revólver fazendo dois dis-
paros contra o militar, fu-
Cindo em seguida. A vitima
foi socorrida no Hospital Mi-
guel Couto onde. deu entra-
aa apresentando ferimento
asfixiante no lado esquerdo
do tórax e perfuro-contusono lábio e maxilar inferio-
res e lingua. Após ser so-
corrido no HMC o oficial foi
removido para o Hospital
Central da Aeronáutica. O
12.° DP registrou o fato e
encetou diligência para iden-
tlficar e prender o agressor.

Curitiba
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Manifestantes condenaram a História do Brasil editada pelo MEC

PR: PASSEATA PELO
ENSINO PARTICULAR
CURITIBA (Do correspondente)

— Uma passeata dc protesto contra
"a pretendida encampação dos cole-
«ios particulares" e contra "a comu-
nização do ensino no Brasil" foi rea-
lizada, ontem, por considerável mui-

tidão, nesta capital. Terminando na
t sede do governo estadual, a manifes-' 

tação íoi encerrada com o pronuncia-
mento do governador Nci Braga, que
afirmou só haver "uma pequena mi-
noria que quer desgraçar o Brasil, en-
tregando-o ao comunismo".

Na manifestação, sob intensachuva, eram empunhadas deze-
nas dc faixas c cartazes, cm
que a encampação dos colégios

Operário
jogado da

irapedreii
Cerca das 16h dc ontem, após

ter ingerido bebida alcoólica,
o operário Jorge Raimundo (27

'anos, solteiro, Rua Barão dc
Itapagipe, 361, Morro do Tu-
rano), dirigiu gracejos à sua
cunhada, Adelcidcs Moreira (19
anos, solteira, mesmo enderè-
ço), tentando agarrá-la. A jo-
vem gritou por socorro c, rc-
t.istindo a Jorge, terminou por
jogá-lo num precipício du 201)
metros, causando-lhe a morte.
Adelcidcs foi presa cm flagrou-
te por vizinhos c levada para
o Posto Policial, de onde sc-
guiu para a Delegacia do 18."
Distrito Policial, sendo autua-
da c recolhida ao xadrez. O
operário vivia maritalmcnte
com a irmã da criminosa, Ma-
ria Consuelo Chagas (19 anos,
solteira, doméstica), que decla-
rou ignorar as intenções de seu
amante cm relação à sua irmã,
Na hora do fato Maria estava
conversando com uma vizinha
em outro barracão. O corpo do
operário foi removido para o
Instituto Médico Legal.

particulares era, violentamente,
condenada. Ao mesmo tempo,
em memorial, os manifestantes
classificaram de "história co-

Telhado
desaba e

fere 3
Três pessoas receberam fc-

rimentos leves na cabeça, em
conseqüência do desabamen-
to parcial do telhado da Ga-
ragem e Oficinas da Rédc
Ferroviária Federal, locali-
zada na Avenida Presidente
Vargas, 3102 .As causas do
desabamento são ainda des-
conhecidas c o falo não teve
maiores conseqüências por-
que os operários tinham sal-
do para lanchar. Os feridos
Teodorico Silva, (cas., 42
anos, mot. Rua Ramiro Ma-
galhães, 652), Alaôr Fraga
(solt. 34 anos lanterneiro,

Av. Teixeira de Castro, Bon-
sucesso) e Arislides Altomar
Leal (cas. eletricista, Largo
do Benfica, 20) foram socor-
ridos no Hospital Sousa
Aguiar e depois de medica-
dos retiraram-se. O fato foi
comunicado ao comissário do
2.° Distrito Policial, onde foi
registrado.

munlsta do Brasil" a HistóriaNova do Brasil, editada peloMinistério da Educação c Cul-tura.
PASSEATA

A manifestação teve inicio naPraça Santos Andrade, defron-
te a Universidade do Paraná,
rumando, a seguir, em passea-ta, para a sede do governo pa-ranacnse, num percurso dc,
aproximadamente, um quilómc-tro. Ocupando a Avenida Cindi-
do de Abreu, cm toda a sua ex-
tensão, os manifestantes aglo.
meraram-se, por fim, diante do
Palácio Iguaçu. Surgindo, en*
tão, no balcão do segundo an.
dar do Palácio, o governadorNei Braga foi aplaudido pelos
participantes do cortejo.

Seguindo-se a um professorc a um estudante, o chefe do
Executivo discursou, dizendo
que "queremos tranqüilidade
para a familia e escolas livres
do comunismo". Disse mais quetem sido, "graças a Deus, no
governo do Paraná, democrata
e cristão".

E aduziu: "Serei o porta-voz
de meu povo, enquanto dele
merecer confiança, no cenário
da República, cm defesa per-
manente, cotidiana, do regime
democrático que juramos de.
fender e servir". Concluindo,
sustentou que "a minoria que
quer entregar o Brasil ao co-
munismo não terá vez, porque
nós estamos unidos, povo -sem
armas, que somos nós, c povo
armado, que são as Forças Ar-
madas do Brasil".
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EMOÇÃO EM OURO PRETO
COM 2.° JÚRI DAS PONI
BELO HORIZONTE (Sucursal) — Com os lio-

teis o hospedados totalmente ocupados por turistas
o curiosos c grande expectativa popular, rcaliza-se
hoje, cm Ouro Frito, n segundo Júri das irmãs Poni-
Edinn c Ethcl — que às 12h 15m do dia 25 do junho
do 1962, assassinaram a jovem Lourdes Calmon,
amanto do marido do Edinn, engenheiro Fernando
do Melo Viana,' diretor da Cia. Morro Velho, filho

do ox-sonador, presidente do Minas e vice-presidente
da República, Melo Viana.

ABSOLVIÇÃO
A projeção social dos pro-tiigonistns dn crime, perpe-trado nn elegante hospeda-

ria de Ouro Preto, féu com
qun repercutissem cm todo
o Pais os acontecimentos dn
histórica cidade mineira, no
primeiro Júri, nn dia 22 dc
r.brll dc 1063, Edna c Ethcl
foram absolvidas — a pri-
meira por 4 x 3 c a segunda
por 5x2, resultado recebi-
do com grande emoção por
milhares dc pessoas que acom-
panharam, durante 56 horas,
o sensacional julgamento. As
irmfis Poni, cm conseqUôn-
cia de apelação, permanece-ram prtsas na Penitenciária
dc Mulheres e mais tarde fo-
ram removidas para a cadeia
de Ouro Preto, onde se en-
contram na expectativa do
segundo Júri,

O JÚRI
O Júri dc hoje será real!-

zado no Centro Acadímico
da Escola de Minas, que com-
porta maior número de as-
slstcntes, e foi especialmente
adaptado para o julgamen-to. Tôdas as pessoas que pc-netrarem no recinto serão rc-
vistadas pela Policia, inclu-
sive os jornalistas, cabendo
a estes, contudo, acomodações
especiais.

O juiz Moacir Andrade,
por outro lado, solicitou c
obteve reforço policial paraOuro Preto, durante o julga-mento e 30 soldados, alem
do destacamento local, serão
empregados no trabalho, sob
o comando do tenente Antô-
tônio Gonçalves Lima,

Arroladas pela defesa c
acusação, sc encontram as se-
guintes testemunhas: Elza
Campos Pereira, Joaquim Fio-
riano Filho, José Wilson Rabe-
lo, Maurício Barcelos, Edson
Cavaltcrl, Francisco Pinto de
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REDE AÉREA NACIONAL

DFSP trata
da visita

de Luebke
BRASILIA 30 (Intcrpress) — O

ten.-cel. José Lemos de Avcllar.
chefe dc rollcia do DFSP bai-
xou portaria designando os ele-
mentos do Departamento Federal
de Segurança Pública que int«-
grarno o grupo de trabalho ins-
tltuldo pelo Ministério das Rela-
ções Exteriores, para tratar de
assuntos relacionados com a prà-
xima visita do presidente da Re-
pública Federal Alemã, Heinrich
Luebke ao nosso pais.

Representarão o DFSP nesse
grupo de irabalho do Ministério
das RelaçSes Exteriores, o gene-
ral Maurillo Lemos de Avellar,
superintendente-geral do DFSP,
o sr. Hllmar CAndido da Costa,
diretor do Serviço Nacional dc
Tnformações c e subinspetor Fil-

lano Pacheco de Arruda,

Guarda matou
filho menor
por acidente

As autoridades do 27.» D.P.,
ainda não esclareceram as cir-
cunstâncias em que o guarda
ferroviário Orlando da Silva Vi-
tal (Travessa Marinho, 20, Engc-
nheiro Belford, São João de Me-
ritl), matou, na noite de domin-
go, com um tiro na boca, seu íi-
lho Vanderley, de 3 anos.

No depoimento que prestou, o
policial afirmou que íôra com a
esposa (Aida Conceição Vldal i
e o menino, a um circo armado
na Pavuna. Na salda, quandotentava ajeitar a arma no col-
ire, houve um disparo atingir.-
4o a criança, que morreu ao ser
tevada pelo pai para o Hospital
Municipal de São JoãodeMeritl.

For te; o guarda evitado levar
O fato ao conhecimento das au-
«tidades e tentado levar o ca-
diver do menino para casa, a
Policia resolveu investigar em
detalhes o acontecimento.

Queda do
11." andar

tem versão
Policiais do 12.° Distrito

Policial continuam investi-
findo as circunstâncias em
que perdeu a vjfia Lucimar
Bandeira, que, aos primei-
ros minutos de domingo, caiu
ou íoi jogada do 11.° andar
do edificio n.° 115 da Av. N.
S. de Copacabana. Pouco
tempo após a queda do corpo
na calçada José Henrique Ri-

'bamar Carvalho (20 anos,
solteiro, Rua Guimarães Na-
tal, 23 apto. 102 c Carlos
Alberto de tal, íugiram do
apartamento onde se encon-
travam com a vitima. O ra-
dialista Carlos Roberto, mo-
rador no apto. 1102, esteve
em nossa redação para dizer
que a mulher caiu do apto.
1109, onde residia, e não do
seu, como íoi noticiado. As-
sim, o locutor nada tem a
ver com o falo. .

Através- de seus advoga-
dos, os acusados afirmam
que estiveram de falo com a
mulher no apartamento, mas
que saíram por algum tem-
po e, ao voltarem, não mais
a encontraram. Olhando pela
janela viram seu corpo es-
tatelado na rua. Com receio
de se complicarem, íugiram
do local.

Souza. Pela acusação: Samuel
Wernech. José Emlgdio dc
llritu. Nivaldo de Snuza, .lo-
sé Maurício Gomes de Cas-
tro, Ray Tamm. Joaquim
Francisco de Paula Fcrnan-
des, Pedro Servo Rocha, Al-
(ida Macnlhne.. Melo Viana, e
Fernando Melo Viana Filho,
éste filho de Edna Poni e
considerado testemunha prin-clpal da defesa.

O corpo dc jurados será
sorteado entre os secuintes
cidadãos de Ouro Preto, cs-
colhidos pelo Juiz Moacir An-
drade: José Conilo Sobrinho,
João Sablno. Gentil de Sou-
za, Walter Valadão, Vicente
Godnl, Vitorio Gnnsalves, Jo-
sé Gonçalves, José Geraldo
José dc Souza, Mnuricio Fer-
rari. Angellno Sales, Artcml-
dn Santos. Wnldemar Qucl-
roz, Oswaldo Braga, Geral-
dn Brasa, Raimundo Apoio-
nio, João Dias Nascimento,
Vicente Augusto, Silvio Men-
des e Jaime da Conceição
Santos — éste o único que
participou do primeiro Júri.

ADVOGADOS

Os quatro maiores crimi-
nalistas tle Minas Gerais —
Pedro Alcixo, Jair Leonardo
Lopes, Marcelo Linhares c
Décio Fulgêncio — atuarão no
Júri das irmãs Poni, sendo
um na acusação — Jair Leo-
nardo Lopes e — e os de-
mais na defesa.

A participação deste advo-
gados é outra grande atra-
ção para o julgamento. No
primeiro Júri o duelo oral
entre acusação c defesa emo-
cionou todos os presentes, es-
pecialmente a atuação desen-
volvida pelo sr. Jair Leonar-
do Lopes.

A ESPERA
De modo geral, a popula-

ção de Ouro Preto é íavorá-
vel à absolvição de Edna e
Ethei Poni. As irmãs tém
recebido média diáriajle dez
visitas, além de centenas
cartas, provenientes de todo
o País. Também os presos da
cadeia de Ouro Preto, em
sua totalidade, segundo con-
sulta promovida por jorna-listas, estão a favor da absol-
vição. Edna Poni, na cadeia,
adotou um menino — Moa-
cir — c disse à imprensa queo levará para a fazenda de
Paracatu, de sua proprieda-de e onde pretende viver,
caso absolvida. Para as ir-
mãs Poni, a absolvição re-
presenta a reparação de uma
injustiça, pois há dois anos
vivem fora de seus lares. Co-
mo da vez anterior, é gran-de a afluência de jornalistas— inclusive do Rio e São
Paulo a Ouro Preto paraacompanhar e descrever to-
dos os lances do julgamento.

CERRADA FUZILARIA
CAUSA TRÊS MORTES

Autoridades policiais dc Caxias estão cm dili-
Rcncias para localizar e prender o indivíduo Manoel
Luis França, o "Dedeco" (casado, 52 anos, Hua l»a.
ranapanema, 150, quadra A), seus filhos Jair c Mn-
noel França Soares c seu irmão Nelson Luis Fiança.
São apontados como responsáveis por três homicídios
na madrugada dc domingo, cm frente a um pnrqut
de diversões no Largo de Gramacho, naquela cida-
dc, onde promoveram cerrado tiroteio.

dc "Dodoco" e o comerciante
deu origem an crime.-Na ma.
drugada dc sábado, valendo!»
de estar acompanhado dos pa.
rentes, "Dedeco", encontrando,
sc com o comerciante nas pr»
simldadcs do parque, c-onvt*
dou-o para um dosfôrço p«.
so.il. Em vista do situação dt
inferioridade, o comerciam»
tentou evitar, mas foi alvejada
por Nelson. Mesmo ferido, pu.
xou da arma c respondeu a»
fogo, Iniciando, então, cerradt
tiroteio com a participação dal
demais membros da família
Trança.

VITIMAS

As vitimas foram o comer-
clante Manoel Monteiro Vieira
(Av. Rio-Petrópolis, 1412), que
também era responsável pelo
Jogo no parque de diversões,
e os menores Luís Henrique
Cunha (estudante, 15 anos, Rua
General Rondon, 335) e Irapuan
de Oliveira Henrique (11 anos,
filho do capitão do Exército Sc-
bastiáo Oliveira Henrique, Rua
Rio Branco, 481. Com vários ti-
ros e uma facada o comerelan-
te morreu no local, enquanto
os menores, com ferimentos
no crlnio produzidos por bala,
foram removidos, Luis Henri-
que para o HGV e Irapuan para
o HCE, onde morreram quan-
do eram socorridos.

RIXA

Ao que ficou apurado pela
Policia de Caxias, uma velha
rixa existente entre a família

FINAL

Momentos depois, quando
terminou a fuzilaria, o comer»
dante estava morto com vários
tiros e uma facada no tóral
c os menores — que passavam
pelo local — gravemente feri.
dos, Manoel França • seus p»
rentes haviam desaparecido.
¦ 
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Empiisa Húngara de Comércio
Exterior Para Produtos Técnicos
P.O.8. él2-Budope»t, S

Ferramentas de todos
os tipos

Parafusos e porcas •
Fechaduras e chaves
Baterias de cozinha, louças e talheres
Sanitários da mais alta qualidade
Cimento
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BOLÍVIA REAFIRMA
SEU DIREITO A O MAR

A propósito do comunicado da Em-
bnbcnda do Chile veiculado pela impren-
Fn no diit 25 íntimo — clutn em que a
Bolívia comemora o "Dia,do Mar" rei-
lernndo sua antiga dotam dc direitos a

portos du Pacifico que so encontram
sob bandeira chilena desdo 1879 — a
Kmbalxada da Bolívia enviou oo COR-
HKIO DA MANHA o comunicado quetranscrevemos, a seguir, na integra.

COMUNICADO
¦Com referencia ao couiji-

ntcado dn Kmualxadn do Chi-
le, publicado cm alguns jor-
iiiii,-, desta cUliulf, no dlu rir
liojc, a Embaixada da nollvi.t
vc-sc na obrlaaçfto dc deixar
dura e defliiitlvaincnte esta-
belecldo o setjulnte:

— As afirmações .desta
Kmbelxadn, cm seu comuni-
cado de 23 do corrente, cm
quo ii Bolívia comemora o
Dia do Mar, estão acoberta-
«lus por fatos históricos, tra-
Hidos Internacionais c infor-
inações registradas pela pró-
pila Imprensa • chilena, Em
conscq tt 0 n c 1 ii, atribuir-lhes
falsidade, revela um dcsapiv-
ensíVO e lamentável desconlie-
cimento da História e dn rea-
lidado mediterrânea da Boll
iin, que, desde 1879, viu-se
privada dos seus portos do
Aulofngasta, Mejillones, Co-
bljn ou V> Mar e Tocopllla.

— E" inadmissível que a
Vmunixnda do Chile afirme
que "neio existe a tão propa-
lado mcdltcrrancidndc impôs-
In pela força das armas" e
Invoque, n seguir o Tratado de
1WH. Justamente mediante
êsse nto internacional, foi lm-
posta ii Bolívia a sua mrcil-
toruneldadc, posto que o ne-
portador chileno cm La Paz.
um tal Koenlg, em nota ofi-
ciai dirigida ao governo dn
Kollvla em 1001, afirmou: "Os
nossos direitos provem da vi-
torin. Ai dos vencidos! Que o
litoral boliviano vale multo,
isso já o sabíamos e por isso
o tomamos" — pára lo,;o
acrescentar — "O Chile toma
o litoral boliviano com o mes-
mo direito com que a Alemã-

nha anexou ao seu território
u Alsncl* e a Lorena" (tex-
mal». Serti também possível
qut o embaixador chileno Ktitx
Koinr desconheça a existência
drssa nota oficial de seu ro-vêrno, preliminar ao Tratado
de 190-1?

— Pelo que respeita a"generosidade" chilena em
permitir o livre transito, íot
o menos que pôde outorgar cm
favor da Bolívia, posto quelhe estava usurpando a sua
costa marítima. Por outro la-
do, esse decantado "livre trtn-
tito" nunca foi cumprido, Ja
que em diferentes oportunlda-
dei íoram opostos entraves à
Bolívia para utilizar esse seu
DIREITO. E tAo certo e Isso,
que ns mercadorias de expor-
tuçAo da Bolívia por portoschilenos sofrem um gravamede Sãfi,.

— Torna-se JA pouco so-
rio que as representações chi-
lenns continuem utilizando o
ciíbll argumento das dlflcul-
dades internas como causa dos
íeclamncóes bolivianas. A res-
peito, só nos caberia pergun-
tar: c como vai tudo em casa,
senhor Embaixador? Também
o ChUe nao tem dificuldades
internas, quando a eleição de
um simples deputado (Curt-
co», traz como conseqüência
ii queria dc um gabinete ml-
ntstcrlnl e põe em perigo a
estabilidade política de seu
governo?

— Agradecemos ao embm-
xndor do Chile a confirmação
do- lçamento das bandeiras
bolivianas no porto de Mejll-
loncs, com as seguintes legen-
rins: "Queremos o nosso mnr,
ladrões de 79" c "Chilenas,
devolvam-nos Mejillones", co-
locadas por cidadãos chilenos.

0 — No que se refere ao
aproveitamento dos águas do
Rio Lauca, a Bolívia, desde n
princípio, formulou as suas
observações perante o lovêruodo Chile, sem se opor, eon-
tudo, a um aproveitamento
conjunto e fraternal. Também
nesse ponto desvirtua a ver-
dade o sr. Embaixador.

— A correspondência bo-
llvlana para o exterior sal eom
um carimbo que dis: "A Boll-
via reclama o seu direito de
salda oo mar". Toma-se, pois,bastante estranlio que o em-
balxador Ruis Solar novamen-
te altere a verdade, quallfl-cando essa frase de Injuriou.

— A democracia na Boll-
via, através do voto universal,
é praticada por todo o seu
povo, que elege os seus gover-nantes sem discriminações
odleutas e nfto por uma sim-
pies minoria, como ocorro
atualmente no Chile.

0 — A Embaixada da Boll-
via repele energicamente as
falsas afirmações do embaixa-
dor do Chile e reitera que o
encarregado de Negócios da
Bolívia, dr. René Jordán Pau-
do, apoiou os suas Informa-
çfles & imprensa brasileira em
fatos históricos, tratados In-
ternnclonnls e noticias xegU-
tradas na própria Imprensa de
Santiago do Chile.

Finalizando e, como esta
troei de comunicados nio
trará nenhuma solução para
o problema, a embaixada da
Bolívia agradece a opinião pú-bllcn brasileira e reafirma quea Bolívia Jamais renunciará
ao seu direito de retornar ao
mar Rio do Janeiro, 25 de
março de 1964. — (a) René
.Tordán Tando — Encarregado
de Negócios da Bolívia."

SALVADOR TEM NOVO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO

SALVADOR (Do correspondente) — Com a ado-
«fio dc novo Códijgo Tributário, a municipalidade do
Salvador atualizou a cobrança de impostos diversos
que já estavam sem expressão financeira cm conse-
qüéncia da inflação. O imposto dc licenças, por exem-
pio, que era cobrado por tabela fixa, passou a ser
calculado por taxa percentual sobre o salário-minimo
vigente na região.

Salvador, enquanto que o Im*
posto de industriai e profissões
atingia 47,9'b "O novo (.interna
de cobrança do imposto imo?
hlllarlo", disse o sr. Newton
Oliveira, "promoverá s utiliza-
çâo mali racional dos terrenos
baldios na espltsl baiana c pos*
sibllltará, de certo modo, n re»
forma urbana, O Código Tri»
butnrlo de Salvador está ser»
vindo de modelo para outras
municipalidades do Nordeste
do Fali, notadamvntc Recife,
que Já providenciou a adoçá»
de medida Igual naquela cl-
dade".

DNER pede
bilhões para
empreiteiros

O dlrttor-Rcml do Departa-
mento Nacional ilc Estradas de
Hodafem, sr. Itobcrto Louanrv,
Informou ao CORREIO DA MA»
NHA que os Cr*. 12 bllhfici a «e-
rem entregues pelo Banco do
Brasil, em operação de crédito,
no DNF.R, serflo pura pagar ai
30 (Irmãs empreiteiras que cons.
truirani o BR-t (Rio-Bahla).

A solicitação do crédito foi
feita pelo ministro da VlaçSo,
sr. Expedito Machado, e levada
ao presidente da República p<-lo ministro da Fazenda, sr. Nei
Gatvíio. A quantia deverá ser
resgatada com os recursos do
Fundo Ilodoviflrio Nacional e
contribuirá para a realização do
Plano Preferencial do Governo.

Indicador de hoje

Pela nova lei, os tributos
Imobiliário» passaram a aer de»
claradns' pelo* próprios contrl»
bulntes, ficando estabelecido o
percentual de 0,67» para lm-
posto de Imóvel construído a
aluuado, 0,4'."» para residência
própria e 0,5% para terrenos
baldios, calculados nobre o vs-
lor estimado de venda atual do
imóvel.

CENSO

O secretario de Finanças
Newton Oliveira disse que as
propriedades nto declaradas
serão Inscritas ax-eflcle no ca-
dastro, pagando multai. Até
junho vindouro 350 agentes re-
censeadores contratados pelaPrefeitura de Salvador promo-
verão o levantamento e medi»
cio de todos os terrenos, ca-
sas, apartamentos e outros tipos
dc construção na cidade, com
histórico completo dc cada
propriedade.

Funcionários estaduais e fe»
derais nio teráo msls isenção
de tributos municipais porque
o tratamento nio é reciproco
em relação aos empregados da
Prefeitura quanto ao pagamen-
to de Impostos ao Estado e 1
União. As residências de pes-
soas pobres ficario isentas de
impostos até 907» do valor do
Imóvel.

MODELO

O imposto predial contribuía
com apenas 6,17% do total da
receita tributária municipal de

MINISTRO INFORMA
SOBRE NEGOCIANTE

BRASÍLIA (Sucursa/) — O mi-
nistro da Justiça, através de sua Con-
sultoria. enviou ontem ao STF as in-
formações pedidas para o julgamento
do habens-corpus impetrado pelo co-
merciante português Mário Barbosa,
preso pelo CODEP, e que o ministro
pretende expulsar do País como "ex-
plorador do povo".

IMPROCEDENTE

A Consultoria do Ministé-
rio da Justiça ressaltou, de
início, a improcedéncla doargumento de que, revoga-
da a emenda constitucional
número 4. restabelecido o
principio da indclegabilida-
de de podêres. rovogadas es-
tão ns leis editadas através
da utilização de delegação
consentida por aquela emen-
da constitucional, com a
qual os defensores do impo-
trante procuravam conside-
rar como inconstitucional o
CODEP. Depois, o parecer
demonstra que pelo artigo

O parecer foi dado pel0 assisten-
te jurídico Miranda Lima, e sustenta
que nio há lei nenhuma que impeça
o Poder Executivo de agir ante fato
que sujeite o estrangeiro à expulsão

• até que o Judiciário sentencie sobre
êsse fato. Êste argumento, segundo o
parecer, evidencia a sem-razSo do
impetrante.

143 da Constituição só nâo
será expulso o brasileiro ca-
sado com brasileira ou pai
brasileiro dependente de
economia paterna.

AGIR

Após considerar respeita-
vel o argumento de que a
prisão para o processo rie
expulsão, quado se baseie em
fato criminoso, depender de
prévia condenação judicial,
(risa o sr. Miranda Lima cm
suas informações ao STF quo
nenhuma lei impede o Poder
Executivo de agir contra ia-

BANCO NACIONAL DO
RIO DE JANEIRO S.A.

AVISO
DIVIDENDOS

Convidamos os Senhores Acionistas deste Banco a virem rece-
t>*r cm nossa Secretaria, à Itua do Ouvidor n.o 59/61, 4,o andar,
nesta Cidade, a partir do próximo dia 3 de abril dc 1961, o dlvi-
dendo relativo ao exercido dc 196.1, á razSo dc 10% a.a.

Rio de Janeiro, 30 de março de 1964.
MAURÍCIO MATXATIA — Illretor-Supcrlniendcnte.
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Visito ésla ano
a
Feira Suíça
de Basiléia

^•=-m*f*| mW
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11 a 21
de abril
1964»

A indústria suíça -orgulha-se de apre-
sentar ao mundo a mais completa
mostra de seus produtçs de alta qua-
lidade, Instalada modernamente em 25
pavilhões distribuídos por 27 grupos,
esta Feira, no coração da Europa,
é um imperativo para todo homem
do negócios e da visão.
Visite também, este ano a Feira de •
Basiléia viajando no mais confortável
e rápido avião a jato do mundo, o
Convair 990-A Coronado.da Swissair.
Informações, prospectos o catálogos:
Embaixada Suíça no Rio de Janeiro -
Representações Consulares Suíças
no.Brasil'- Câmara Suíça de
Comércio e Indústria no Brasil, do ¦
Rio de Janeiro e São Paulo.

-f> SWISSAIR
Elo: Av, Bio Branco, 99 - 18." — Tc). '23.1950
S. fautor R. Dom José de Barros, 13 — Tel. '37-510»
T. Alegre: B. Andradas, mos - s/501 — Tel. 9-275»

to que sujeite o estrangeiro
à expulsão. Ao contrário
disto, destaca a Consultoria
Jurídica o art. l.o do- Deere-
to-lei n.° 479, invocado peloimpetrante, determina ser"passível de expulsão o es-
trangeiro que de qualquerforma atentar contra a eco-
nomia popular".

A prisão do comerciante
português Mário Barbosa.;
ordenada polo ministro da jJustiça é legal, pois íoi de-
terminada no uso da com-!
potência que lhe confere o|
Decreto-lei n.° 479. Ainda I
que se julgue inadmissível a
execução da expulsão antes
de findo o processo-crime
não haverá como recusar
conformidade à lei, segundo
a Consultoria, no se diligen-
ciar o procedimento admi-
nistrativo paralelamente no
Judiciário. j

Concluindo, afirma que o
impetrante não está preso:
para sofrer execução de de-'
creto de expulsão, mas*"tSo
só pára responder ao pro-
cesso de expulsão, r.ão ha-
vendo óbice constitucional
ou legal a que o processo de,
expulsão se desenvolva c ai
medida se decrete enquanto jcorre o processo criminal a
que responde o estrangeiro.!

I

Indicado a
secretário de
Segurança RJ

O Sindicato dos Jornalistas
Profissionais do Estado da Gua.
nabara entregou memorial ao
íc-nador Vasconcellos Torres pe-
dindo seu apoio à nomeação
do nosso confrade Antônio Gui-
marães Drummond, delegado de
policia, para o cargo de secre-
tárlo dc Segurança do Estado
do Rio, pois o atual titular, gr,
Herval Basilio, será demitido,

O senador Vasconcellos Tor-
res que está de partida para a
O^IU, em missão do Governo Fe-
dera!, fará entrega imediata do
memorial ao governador Bad-
ger Silveira, que, tudo Indica,
atenderá a mgestSo do órgão
representativo dos jornalistas
cariocas.

TV e Rádio
de SP vencem

na Justiça
• S. PAULO (Sucursal) —
As cinco emissoras de tele-
visão desta capital e várias
estações de rádio consegui-
ram mandado de segurança
contra a cessão de seus ho-
rários para pronunciamentos
de elementos ligados ao Go-
vêrno Federal. O mandado
foi interposto contra a De-
legacia Paulista do Conse-
lho Nacional de Telecomu-
nicaçóes tendo em vista que o
CONTEL somente prevê a
ooncesão de horários para
pronunciamentos do presi-
dente da República, do Con-
gresso Nacional e do Supre-
mo Tribunal Federal, o quenão vinha acontecendo úiti-
mamente, quando- aqui este-
ve o ministro da Justiça, sr.
Abelardo Jurema. As emis-
soras protestaram e decidi-
ram impetrar o mandado,
para evitar a repetição dóI «to*

O Serviço dc Meteorologia do Mlnlstí*
rio dn Agricultura apresenta ¦ seguinte pre*
visão do tempo para hoje:

RIO DE JANEIRO e NITERÓI — Tem*
po instável, com chuvas, Temperatura em
declínio. Ventos do quadrante sul, de traços
a moderados. Visibilidade de boa a mode*
rada. A temperatura máxima ontem regls-
trada na Guanabara (oi de 27.4 grau*,, nas
l.srangcira*, e a minlmu dc 21.0 graus, em
Guarntlbn. •

BRASÍLIA — Tempo instável, com pan-rada» dc chuvas esparsas. Temperatura em
declínio. Ventos de oeste a sul, moderados.
Visibilidade moderada.

/ BELO HORIZONTE — Tempo instável,
com pancadas de chuvas esparsas. Tempe*

riitura cm declínio. Ventos do neste ¦ iuL
moderados. Visibilidade moderada,

SAO PAULO — Tempo instável, com
chuvas. Temperatura cm declínio. Vento*
do quadrante sul, do fracos a moderadoi.
Visibilidade dc boa a moderada.

CURITIBA — Tempo instável. Tempu»
ralura estável. Ventos dn sul a leste, de
fracos a moderados. Visibilidade de boa •
moderada.

ANALISE SINóPTICA DO MAPA DA
PREVISÃO DO TEMPO

A frente fria estende-se do Estado do
Rio ate o sul dc Mato Grosso, mantendo •regiáo ao sul da frente, com tempo instava)
c temperaturas baixas. Nn resto nao há
maiores modificações a relatar.

Pagamento* no Tesouro Nacional

A Pagadoria do Tesouro
Nacional efetuará hoje, a
partir das IthSOm, o paga-
mento das seguintes folhas
do S.o dia útil da Tabela da
Diretoria da Despesa Pública:

• Aposentados da Marinha,

n°s. 4301 a 4310, e do Tri*
bunal de Marinha,, n.° 4340.
Não serão pagos hoje, no
Banco do Brasil, os aposen-
tados da Fazenda.
PAGAMENTOS EXTERNOS

Serão efetuados os seguiu-

tes do S.o dia do pessoalativo: ,
Ministérios: Educação, Saa»

de. Trabalho. Indústria e Co»
mércio, Justiça, Ag/iaultura
e Poder Judiciário: oficiais
dc Justiça.

FarmúcioR de Plantão hoje

Farmácias: União da Saú-
de, Rua Pedro Ernesto, 54 —
América, Rua da América,
143 — Modelo, Rua Senador
Pompeu, 99 — Washington,
Rua Washington Luiz, 110-A

Gomes Freire, Av. Gomes
Freire, 832 —- Minerva, Rua
Itapiru, 579-A — Paulista,
Rua Estácio de Sá, 71 — Sa-
turno, Av. Paulo de Frontin.
516 — Áurea, Rua Aurca, 30

Carvalho, Rua Joaquim
Palhares, 669 — Santa Olga,
Rua Estácio de Sá, 90 — Ou-
ro Preto, Rua Visconde de
Ouro Preto, 84 — Rui Barbo-
sa, Rua São Clemente, 186Zagury, Rua Arnaldo
Quintcla, 40 — Nova, Rua
Voluntários da Pátria, 365 —
C. Ferreira Morais & Cia.,
Rua Ipiranga, 65 — Henri-
que Guilherme da Costa,
Rua das Laranjeiras, 1 —
Loja K — Jacy Tavares, Rua
do Catete, 352 — Santa Te-
rezinha do Catete, Rua do

Catete, 280 — Aliança, Rua
São Luiz Gonzaga, 104-A —
Piratini, Rua Bela, 591 —
Santa Rita, Rua São Januá-
ria, 168 — S. Cristóvão, Rua
São Cristóvão, 566 — Norma,
Rua São Francisco Xavier,
104 — Marino, Av. Édlson
Passos, 87»B — Mathcus Cor-

Lacerda, Rua Conde de
réa, Rua Haddock Lobo, 350
Bonfim, 832 -r Vital, Rua
Campos Sales 10-A — Ay*
more, Rua Conde de Bonfim,
89 — Dona Isabel, Rua Ba-
rão de Mesquita, 700 — Boa
Sorte, Rua Barão do Bom
Retiro, 1876 — SSo Francls-
co, Rua São Francisco Xa-
vier, 420 — Universal, Rua
Visconde de Abaeté, 34 —
Santa Isabel, Rua Tcodoro
da Silva, 849 — Continental,
Rua Barão dc Mesquita, 238

Isaac, Rua Petrocochino,
6-B — N.S. Aparecida, Rua
Barão de Mesquita, 8sJ6 —
Miraccma, Rua Leopoldina

Rego, 880, loja — Ferreira
Pinto, Rua Nicarágua, 346-A

São Pedro, Av. Brás da
Pina, 17-B — Proletária mm.
Penha, Praça São Lucas, 8-A

Ferreira Irmão & Fonse*
ca Ltda., Rua Lobo Júnior,
1789-A — Circular, Rua
Bento Cardoso, 12-C — OH»
vier, Av. Antenor Navarro,
23-A — Excelsa Aparecida,
Rua Mcngaba, 125-A —
Iguaperiba, Rua Iguaperiba,•55.fi _ Leda, Rua LucU
Rodrigues, 28-B — N. S,
Aparecida do Norte, Rua Al*
varo dc Macedo, 11-B — Va*
lérla, Av. Brás de Pina
950-A — Neves & Mendei.
Ltda., Av. João Ribeiro. I

Ideal, Av. João Ribeiro,
583 — Matriz, Rua Souza
Barros 186 — Mayrink, Rua
Conselheiro Mayrink, 405-ASanches Caria Ltda., Rua
Álvaro dc Miranda, 38 - Im*
perator. Rua Capitão Rezen-
de. 403-E

DtStMPfJJHO VnOfirOSO DO
W1UY81NTMAG08
E DO RENAUM093

Interlagos. Sábado. 14 de março. Um público numeroso acompanhou com o mais vivo interesse as duas provas

automobilísticas que ali se realizaram. Os mais famosos ases do volante nacional estiveram presentes, movimen-

tando-se numa das mais sensacionais disputas a que o autódromo assistiu. Em ambas as provas, venceu o

Willys-lnterlagoe, que na principal obteve as cinco primeiras colocações. É a consagração máxima do extraor-

dinário carro brasileiro, verdadeira flexa metálica nas tardes de automobilismo em Interlagos. O Renault 1093

brilhou também nas duas corridas conseguindo as três primeiras colocações até o limite das 850 cc.

PROVA PRINCIPAL
Classifleaçào Geral:

),? - W. Interlagos - carro 21 - Luiz Pereira Bueno
2.» - W. Interlagos - carro 22 - Bird Clement
3." - W. Interlagos - carro 45 - Marivaldo Fernandes
4.» - W. Interlagos - carro 12 - Rodolfo" Costa
5.» - W. Interlagos - carro 32 - Antônio C. P. Souza

l.o

PROVA PRELIMINAR
Classificação Geral:

W. Interlagos - carro 12 - Luiz Pereira Bueno

CARRO 1093 • até 850 cc.

1,« - 1093 - carro 40 - José Carlos Pace
2,« - *' - carro 41 - Francisco Lameirão
à.» - " - carro 42 - Expedito Marazzi

CARRO 1093 - até 850 CC.
*1.« - 1093 - carro.35 - Luiz Fernando Terra Smith
2,« _ " - carro 33 - William Auadá
3,« . •• - carro 72 - Hartwig von Clausbruch
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Produto da WILLYS-OVERLAND
Fabricante-de veículos de alta qualidade — S. Bernardo do Campo — Est. de S. Paulo [wium
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Ensino

QUÍMICA, CARREIRA 1)0 PRESENTE
A mociu.ide brasileira vem fu*

r.iintci __ ili.i in.il!. du barlt.i-
rrllsrm e rncinilnli-indo-ie p.ir.i
_ carreiras cientificas o lecno*
lóglcii. Os cursos de engenha*
rU em __ várias e>.pecl.*illda-
dec mecânica, civil, eletrônica,
rural', estradas, minas, petróleo,
industrial metalurgia «• arronaii-
llca; dc iiulmlc.i; de física, dc
grnlo.-ii.i, dc medicinai dc farmíl-
rl,i, dc odontologia, de aslrono-
mia r nutras especialidades vom
crescendo ,-uiitnadoramcnte.

im tini cursos <iuc apresenta
maior índice ele crescimento # o
dc Química, principalmente de-
pois dn adventn ili Petrobrás o
lia industria rrtrnnuimlca, que
ampliou substancialmente n mer-
cado dc trabalho

A Escola Nacional dc Química

da l'll. uma das melhores ap.i*
relhadas nn Pall, malriruluit és-
Ir an» KO alunos dn I.** ano. _
pretende cir at órdn rom » decre-
In prcMdeml.il — que duplicou o
número tlc vagas — aceitar mais
au alunos, o conselho departa-
mental JA auttirl/nu as matrículas,
i|iic rslão 11,1 dependem ia da*
verbas prometidas. O diretor ria
I.NtJ, prol. 1'auln Kmldlo de
Freitas Harbos.i. dissc-nol que a
Mia escola encontra-se perfeita*
mente aparrlh.-wla para dar cur-»
sos rm alto nivel .1 lco alunos
na primeira serír.

Vemos na feito de (ieorse (i.if-
ner ns alunos da Escola Nacio-
nal dr Química trabalhando rm
um dr seus bons laboratórios.
O» alunos trabalham o estudam
em regime rie tempo Integral nos
] primeiros anos.

DICÇÃO E TÉCNICA VOCAL
A Academia Brasileira dc Oratória Inicia, esla semana, a Ins-

Irurão dc duas novas turmas de seu rursn rie dirçân, coniprecn-
ilentlu estudos c hoa pronúncia. Inflcxílo, sonorlzaç.1o e cnipòslaçfio
de vo* Inlnrmarõrs, na Kua Alcindo Guanabara n.o 24, grupii IDOS,
das 13 às 13 horas. -lOÍO».

ITALIANO
P R Á TI C O

Sistema especial com música c projeções para falar rápido!
Também curso exclusivo dc CONVERSAÇÃO.

E curso dc história da Arte italiana antiga.
MATRICULE-SE JA — INSTITUTO FUCCIONI

(Turmas pequenas)
., Av. Copacabana, 581 - s. 529 — Centro Coincrc. dc

Copacabana.
19359

Escola Nttclonnl
«ic ri«.i'.,**iii*>

Cum cento o vlnto nluno. ma»
tilc.iliidiit. unip.intlu duna nlm
du Cenltu Politécnico Ua uni*
versidade ti" Balado u» ParfliWi
nu CvritIllA, l»i innui.iii.Kui •'«
Kniilü NiicioiiiiI il« f'|uicUn»,
iiitiilíuli! destlnndn •• |iie|iai»f
lõcnlcoa ct.|ici'iiili/iirtoJ vin iuii.
m-rvavfiu ilus llqUOMI llmeMíiw
liraillulrni.. CouUono roltor navio
s. dt! i.aceriij abrir n «olenldauo
da tnslnlaçAu cln luivu unlanao
escolar, revelando (iuu a tu''*"
mu im colot ntiii num local mie*
iiii.uin c chamando « ntcnçíiu pa*
1,1 11 i.nu do i|uu nenhuma na*
çlio podor pensar em pleno de*
(.envolvimento som formar uma
rattiii consciência florestal.
lüspccinlielao cm
Engcnliaria Ninílear

Ati* o próximo dia .1 dc abril
fstar.iu iibvita*. cm Belo llnil*
¦.<.''-. na sedo da Escola dc En*
arSihni i.t da UMC, ns Inierlcflc»

um curso do pòs-gradua*
ki em engenharia nuclear, cum

l vagas, um uno de duinçllo, o
k-citu ao recebimento de cer*
Içado ao seu final, .sú pude*

. .. capd!datnr*so n fste curso
ns engenheiros quo imitam sl*
du aprovados em ioui cursos,
nas scsulntcs matérias; Flalcn
Atômica o Nuclear. Mctodos Ma*
temáticos da Física, Termodlnâ*
mies. TronsmlisBo de Calor,
Eletrônica Fundamental, Ei»
irônica induftii.il.
Curso sôbrc
o "Teste iln ÁrvoiT"'

o Instituto de Psicologia CII*
nica. Educacional c Profissional
levará a efeito, entro n dc abril
r íi do maio prõxi.r.n, Uin curso
SÔbrC o Teste dr Koch ou. CO"
mo é mais conhecido, Teste da
Arvore, destinado n técnicos do
psicologia c orientação eduea-
cional nu matérias afins c n rs-
tudantes das mcsihas. As aulas
aerAo ministradas as 3a*. o fias.
feiras, das In As 201i. sendo que
lio curso _c dará uma vlsfio ge-
iil sôbrc o Tcstr rir Koch c t-ò-
bre .sua aplicação o padroniza-
çãn nn Brasil. Ela i-cr.i coinnlr.
mentada por uma parle prátl-
ia. na qual sorflo noresentados
r finalizados dc modo concreto
Alguns testes — desdo o enqua-
riramento ató n síntese final,
Ministrará tut curso a profa.
Licite v.ilcntc Franchl, especla-
lista no Teste di Arvore há 15
finos c exercendo sua-' ativida-
dos profissionais no ISOP ria
Fundação Getúlio Vargas desde
1048; alem do professora t\o Psl-
cologín da Universidade do Fs-
tado dn Guanabara. Matrículas
limitadas. Maiores detalhes no
IPCFP. Travessa Santa Lcocádia
24, B. ou pelo Tel. 57-IH41.
Professores «1<* surdos

A Dlvlsfio de EdUCíiçfio Pri-
márJt. e Fundamental fAv. Eras-
rnn Braga 118. n05>. aluiu ins--
crlçfics para um curso do Es-
peclallzaçfio parn Professores rio
Surdos. O curso terá a dura-
çft*o de _ meses c as autas se-
rnn dadas pelo dr. Armando
Lacerda, nròfs. .Torne Mário
Barreto e Edy Pinheiro Alves o
a equipe da" Seção do Ensino

F.ípeclHl. An aula» «er&o «ema.
naii. iHs flii». leira». a» IJMOnt,
nn Escola nrneiiit» otonl, * nu«
Bonador rurlndo, nn," vr.n da
llimrifiia. A' "•"••¦' 1 termi*
nnni un (Ua 3 de nuill. .

0« dottlorandos dc lOfll «•••*. » •^A^\r^í_; $fAviação e Astronáutica
i'i.i 11) dn uliril. n Iratllclonnl l._ •• _
Hutli* do Teriiidiiiclrii, m.h »i,*
lí.rs du Hotel niiiria, anima 1»
com a Orriuvalta de Duli Far*
ney, Convite* na FNM.* # *

O ptnf. .losuú Monicllo dar*Imjf. a« lHh, n iiul.i 111a111u1.1l
«loa .-.i -ns du BlCOla de nihlin.
trcnnniniii d.i lliiiliu'.i.., Nano*
nal 'Uu.-, m. vinii.* *

o Fundo Rolailro dn. Livro
dii universidade n» Brn»u, nnofenece livros ao» Diretórios
Acadomtcos com ,nr.. dr des*
conto, vendeu n nnu passado 841
volumes, * *

A Dlvls5r> de Expediente E«-
colar dn Universidade rin Brinllregistrou em 101)3, 1.47:1 diplo-mau expediu Mn certificadosdo extrmuo universitária, 5Rdc CSpcoIlIlMÇÜO, 3S de apcrlel.•inatnenlo e 85 de pôs-iradua*_o. * *

O Instituto Italiano _ Cultu*ra do nin dc Janeiro JA estafuncionando em suas nova. ebem rintíida» Inslalaçfes A Ru.,Cardoso Júnior, 05, nas Latan*
jrliat.

1.* Cndrrn»

ARTIGO
Primário e Admissão
CURSO TONTXER08
Fnndadü. em 29-1-1941

Tel 26-5170

NolítiillH
o. i-iniu-iilárii»*.

A ficuldndo de Kníenharjn
dn Uiiivcrsiiluile dn Estado da
Guanabara vnl realizai rio pm*
ximo dia W dc abril, o 2." Bai*
le dos Golfinhos, cm linnien.i-
cem am novos alunos, o iradl*
.¦Minai Imllo de calouros acra iy>
Clulie Monte Líbano antmadu
com orquestras de Stevo Bor-
n.iiil e lluhrrtti Mencsc.il. Os
convites poderio ser adquiridos
no Diretório Acadêmico da
FEUEO, ei nua Fonseca Teles.
121, SSo CriitávKo.* * •

Frederico Eslelltia de Macedo
Bflío. Jovem de 17 nnu», olitcvc
o 1." luR.ir nos exame» vestlbu-
lorci do corrente nno para n
Faculdade Nacional de Direito
com média inovei. Frederico
Rstelitta foi aluno (iii Colégio
Santo Inicio, onde sempre se
destacou, *•*• também excelente
desportista sendo campeflo bra-
nilcito dc volel Juvenil. Pcrten*
rc ao CR dn Flamengo, Frcdr-
rlro Estclitta c (lllio du sr.
Paulo Macedo nòso. procurador
do F.Mario da Cuanaliara,# •

O Pron.rain.i "Alimentos para
,i Paz", JA embarcou nos Esta-
dns Unidos, parte do Leite em
pó destinado A Campanha N.i-
110n.1l da Merenda Escolar do
MEC. Cerca de ,el« mil tone-
lados constituem essa p.ncela,
ou seja. metade da primeira
quota prevista para 10G4. O loi-
te urra dcscinb.iiradn nos por-
tns rio litoral, de acordo com n
plano de distribulçfio elaborado
pela CNME. visando « manter
regularizado o abastecimento
dos Estado». * •

A Fundação Getoiio Vargas,
conforme desejo do seu presi-
ilcnle sr. Luiz Simões Lone.«,
ciara" inicio, brevemente. . tréa
cursos dc Espcranto. As malrl-
cuias Cítnrflo abertas nté o á\i
2(1 de abril. InformaçScs mais
detalhadas na Secretaria Geral
rios Cursos n.i FGV. A Av 1.1 iio
Maio, 2Í. 12." - Edifício D.nke.
das 7 As 1!) horas ou pelo tel:•ja-.-jiõfi.

# •
O eliefc do Executivo Para.

naensc entregará oporlunamen-
tu an titular da pasta da Edu*
cação, memorial firmado por
um Riupo dc professores, alu-
nos _ pais. solicitando a su?-
pensão dos efeitos dos Decre*
tos n°s. 53.551 c 53.583, dispon-
rlc acerca do congelamento das
anuidades escolares o tornando
obrigatória a adoção dos livros
didáticos adotados pelo MEC,
sob a alegação ria inconstituc.o-
nalidadc dos mesmos.

Jr * •

A Escola de Pós-GraduaçBo
Médica da PUC. dará inicio no
próximo dia JO dc abril, no Ins-
titulo Oswaldo Cruz, do "Cur-
so de bactcrlologia aplicada sò-
bre alguns temas dc importân-
cia médica o biológica", sob a
orientação dos profs. J. Gui-
Ihermo La corte. Mário Santos,
Estado Jlontciro e Carvalho
Lourcs. O curso terá a duração
dc 30 dias.

*-.* 

¦'•

Encontr.im-se abertas as Ins*
criçócs para o Curso Pré-VestU
hular dc Engenharia, promovi-
do pelo Departamento dc Cur-
r-os da União Metropolitana rios
Estudantes. Maiores detalhes
na Av. Franklin Roosevelt, 115— 4.» andar, das 19 às 23 horas.
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A secretária de Educado pre*miIiu A Instalado do "Curín
(Io Curlosiilndes GeoaiAflcas",
np qual «itf.o mdtrlculadoa 4».iluiios, entre os iiuals o dire-tor rio In.tiliitn rie Edttcacflo,O Curso tciA dttracSo de tríslnese., com aulas ás lín;.i» e
quintas, 11 partir ile 17h. t. umainiciativa do Departamento doDlfusAo Cultural da SEC.

A tra. Clósln rjinis-, titular da
pasta (te Educacllo e Cultura,compareceu a tnstalacío da Cnh.¦ panha dc Especlalltaçlio Indus-trial, promovida pelo MEC. Naabertura da SOSSÍO, a sra, Cie-
sia Dlniz usou da palavra paraencarecer .1 necessidade da es-
peciallzaçito da mlo-dc-obraIndustrial em todo o Pois e.
principalmente nu Estado do
nio, onde a industrializado
cresce a olhos vistos. An atnestiveram presente-- o ministroda Educado, sr. Júlio Samba-
qui, o governador Badger Sll*veira o o leitor da Universida-
de Federal do II. J„ sr. Dinele-
cio Dantas, o ministro Júlio
Sambaqul confirmou _ existen-
cln dc vários convênios com m
cscnla. industriai.-, do TI. J. paraconcretizar o piograma Intcnst-
vo de preparação da mão-dc-
obra especializada.

Reuniões pedagógicas
A Divisão de Pesquisas n Ori-

entaçao Pedagósica da Secre-
tarja de Educação e Cultura,
dando cumprimento ao seu pro-
grama dc trabalho, realizo, jun-tamente com a Seção de Orlcn-
tação c os chefes da *.'. 16.'.
17.*. 18.- c 1!)." inspetorlas Re-
Klonals dc Educado Primária,
reuniões pedagógicas nos Muni*
clplos dc Petrópolis, Niterói, Te-
lesópolls, Rio Donito, Silva Jir-
.Jardim. Saquarcma, Maricá, c;i-
ihoeir.1 dc Macacu c São Gon-
calo.

As reuniões, que tiveram a
iniciativa rio Departamento ris
Ensino Primário, contaram com.
grande número dc professoras."A Cultura
Nacional"

Hoje. .is 20h 30m. térça-fcira,
o prof. Álvaro Vieira Pinto
pronunciará, a convite da As*
eocinção rios Diplomados do
1SEB (AD1SEB), cm prossegui-
mento ao Curso sobre Cultura
Ccral. conferência sôbrc "A Cul-
tura Nacional", no atilitório do
ISEB. à nua das Palmeiras, 53,
cm Botafogo.

Ésio é um dos novos sistemas de raslrelo o comu-
nicações ópticas, denominado Local, desenvolvido
por cientistas da "Locklieèd Misslles and Space"
para iev iitili/ndo como ciu dc comunicações cnm
satélites, à base da luz laser. O pequeno ftngulo
do raio de luz laser permite concentrai' grande
quantidade de energia transmissora nas pioximi-dades do receptor. Dessa forma podem-se obter
comunicações extremamente seletivas, a longn dis-

tància, como por exemplo entre a Tetra c um
veiculo que navegue profundamento

no espaço
TRANSFERÊNCIA

ü (lircinr-gcral do Pessoal da
Aeronáutica determinou a trans-
/ertncla, para as unidades abai-
xo. dos seguintes oficiais: para o
QC. da .Ia. Zona. os l.«s trns. avs.
Egon Kcinisch c Luiz Edmundo
Peixoto Albener, ambos da Es-
cola dc Aeronáutica! para a Ua-
sc do Galeão, I." ten, esp. av,
Eidtas Ramos, da n.isc de Be-
lem,

•CORRKIO AftUF.O"
Será Inaugurado um serviço

(semelhante ao nosso Correio Ac-
ico Militar — CAN) •Transpor-
te Aórco Militar" _ Chile e dn
Peru. rnm aviões "C-17", lig.in-
do Santiago do Chile. Lima. As-
sunção. Montevidéu, Buenos Ai-
rcü e Rio rie Janeiro,

FALECIMENTO
Com a idade dc a? anos, fa-

leccu, cm Orleans, frança, n pio-neiro da construção acronáuUca
francesa, cnc. n.iymond Saulnicr."SONIC BOOM"

O eng. Bo Liindbei?. chefe dos
Laboratórios de Experiências de
Aeronáutica da Suécia, numa
conferínria que realizou antcon-
tem em Londres, declarou 'teó-
ricamente, que os estudos dn
estrondo sônico (Sonic llonni)
_i\a esperançosos; o ray do es-
trondo sônico "foge"' da Terra c
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SUA EXCELÊNCIA, O VISCOUNT
Os jornalistas sempre se* empenham numa entrevista, quando êle chega. Alguma personalidade importân-
iíssima está de viagem. No mundo inteiro, reis, marajás e chefes de Estado preferem o viscount. No
BrasHi o mesmo acontece: líderes de nomeada, grandes industriais, embaixadores e as figuras VIPs ele-
geram o VISCOUNT da VASP o seu avião. Sua excelência para viajar dirige-se a VASR
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?e perde no horizonte. Porem,
I110 não elimina o earpet rpioacompanha a aeronave em vftn,
Isso t prenso ficar hem claro"."nc-s-

A "OouKlas Alrcroft" divulgou
que entregou o !00.« avlflo a ja*In "DC-8" IFl — cargueiro, ,*."United Air LlnCS". n primeirofoi entregue em 2a de mulo do1059, como du.11lK.1mos.

DIRETORES
Foram eleitos diretores da"Rolls-Royce Aem Englno Divi-

sion" us ars. F, ti. Tnornton •J. Wnori."F-W
A -Kokkei" (Holanda) admitetine o protótipo "K-r8" (médiumlaiue) voará em M rie |unho dc1900, começando a construção cmserie nn fim dc inti7.
ATOS

O ministro rin Aeronáutica as-.-mou os seguintes atos: riispen-
sando 03 brigadeiros Dario Ca-valcante de Azambuja.- ArthurAlvim Câmara e José Vicente dcFaria Lima c cel. av. Ney Cr,-mes ria Slha, integrantes doGrupo dc Planejamento Aero*
náutico. Dispensando o capitão-
dc-íragata Luiz Afonso Kuntz.
Pargn Nina, de infinito:- ria Es-cola dc Comando o Estado-Malnr
da Aeronáutica 1E C E M A li 1.

Correio Militar
Guerra

.Turbinas a lato impulsionadas por motor
«OLLS ROVCE (3.000 hora* d» «Bo OU
« mllhlo»80OmllKMiHd»-«mp«nli*)).

Chegou. Inesperadamente, an
Rio, o general Carlos Piores dc
Paiva chaves, comandante ri.i
Força de Emergência t\_ Nações
Unidas, em serviço no Egito. O
general Paiva Chaves dlrigiu-su
imediatamente ao gabinete dn
ministro da Guerra, onde confe-
ren ei ou demoradamente com o
respectivo chefe de Gabinete,
;:cncral Gcnaro Bontempo, quelevou o assunto tratado para o
conhecimento do ministro gene-ral Jair Dantas Ribeiro que. con-
quanto ainda em tratamento no
HSE, já csiá despachando o cx-
pediento de sua pasta. O antigo
com. da 3a, DM não revelou o
assunto que n trouxe ao Brasil."O OFICIAL DA RESERVA E
A SEGURANÇA NACIONAL" —
O general Almério de Castro Ne-
ves, com. da 10a. Região Mili-
tar. acaba de apresentar uni tra-balho «ob o titulo "O Oficial da
Reserva e a Segurança Nacio-
nal", no qual focaliza o con cel-
to dc Segurança Nacional, o pa-
pei do Exércilo Brasileiro, a
Formação dos Oficiais da Rcscr-
va pelos CPOR c, finalmente, o
papel do oficial da reserva na
Segurança Nacional. Trata-se de
um trabalho interessante c clc al-
ta transcendência para os cir-
culo.s militares.

UNIFORME— A Secretaria (IaGuerra marcou o 5." uniforme
para amanhã, dia l.n.

UCAI — O presidente da União
Católica dos Militares convida 05
militares e capelães católicos daGuarnição, para a reunião men-
sal do Diretório Central, a rcaii-
zar-se amanhã, dia 1.", às 17 ho-
ras, na sede daquela União, á
Kua S. .Tose, lü.

AERONÁUTICA SUBSTITUI-
RA iMARINHA — A substitui-
ção da Guarda do Monumento
Nacional aos Mortos da Segunda
Guerra Mundial amanhã,.dia l.o
de abril, será feita com soleni-
dade. Naquela ocasião, uma Cia.
de Pol. rio QG (ia 3.1. Zona A6-
rea renderá a Cia. do QG dáGuarnição Central do Corpo de
Fuzileiros Navais, que, durante omés em curso, presta honras ml-
lltarcs junto ao Túmulo cio Sol-
dado Desconhecido e guarda orecinto do monumento, mantendo
a ordem, a vigilância e a scru-
rança (ro mesmo. A solenidade
Eerá realizada às 12 horas.

CANDIDATOS A ESCOLA
PREPARATÓRIA DE CAMPI-
NAS — O comandante do Cole-
gio Militar do Rio dc Janeiro co-
munica que deverão comparecer
novamente à Policlínicn Central
do Exército, nos horários de 8
ns 10 011 de 13 às 15 horas, os
seguintes candidatos à EscolaPreparatória dc Campinas: An-
1onio Carlos Borlott, Carlos Al-
berto Lamas Biavali, Josó Edgard
de' Castro Gurgol do Amaral,
Luiz Carlos Placidino, Luiz Fer
nando Freire Lombardl, Luiz
Fernando Lombardl, Mauro Ser-
gio de Andrade para fazerem nó-
vo exame de abreugratia e Car-los Fernando Carvalho dos San-
tos para fazer teleradlografia.

CLUBE MILITAR — A Direto-
ria da CHI do Clube Militar, pormotivos imperiosos e para que o
lançamento do Fundo de Garan-
11a da CHI possa contar com omaior número possível dc inte-
ressados, resolveu transferir o.'ocktail programado para o dia
9 de abril próximo, às 17 horas,
na sede do Clube Militar.•FINANÇAS — O ten.-cel. che-
fe do Estabelecimento Central de
Finanças comunica, por nosso
intermédio, às Unidades Admi-
nistrattvas que lhes são vincula-
das, que o teto para os .saques dc
Melhoria de Rancho e Quantltá*1ivo de Subsistência para o més
de abril, quando fôr o caso, des-
tínadò à alimentação de oficiais,
aspirantes a oficial, subtenentos
e sargentos, 6 àa 17 dias paru os
Corpos dc Tropa e do 21 dias
para os Parques, Escolas, Estabe-
lecimentos e Fábricas. No que sc
refere aos complementos, os Es-
tabelccimentos Escolares, Grupa-
mento de Unldades-Escola c o
Batalhão de Guardas, observarão
o disposto na Portaria n." 1.385,
de 26 de junho de 1939, publica-da 110 "Diário Oficial" de l.o dc
julho do mesmo ano. Quanto ao
saque de numerário do més de
abril, de acordo com o art. 2."
da Portaria n." 2.218. de 29 de
novembro de 19S8. os processosdeverão dar entrada no ECF en-
tre 5 e 10 de abril. No tocante
a diárias, deverá ser obcdcccido
o calendário do mes, isto c, 30
dias.

COMPLETAMENTO DE COLE-
ÇÕES — A Biblioteca do Exerci-
to está interessada em completar
a coleçfio cias publicações abai-
xo, inclusive mediante compra
doe exemplares, solicitando a
cooperação de quem não mais os

(icsrjc ou saiba dos locais onde
possam ser adquiridos: Almana-
que (In Exércilo: lSín - IB.il -'1S52

1953 — 1854 — 1837 — 18K —
1814 -¦ 138(1 — 1387 — 1BG9 —
1870 — 1372 — 1875 — 1877 —
1879 — 1883 — 1890 — 1BU2 —
19.TI — 1007 -- 1910 — 1918 —
Boletim do Exercitoj 1913 —
1919 (l.o trlm.) — 1950 (..¦¦ trim.i1951 (3.° tnm.i —¦ 1957 |3."
trim.l — 1961. Relatório do Ml-
nistério da Guerra: 1R51 — 18521,151 ¦— 1I1Õ8 — 1881 — 18911892 — 18I1IÍ — 1898 — 19271928 — 1929 — 1931 — 1932

1U33 — 1931.

¦I i.iil.-lt-.iu:.!, prfii a
• ¦• .!, II IM»I, ,\. _„ ,
p li o l|. iui.-.i Cr iraLrei, Int. Itniiciii rir*
t'la>.lltcu|lllil g lc,,,..., ,„,.Adullii iic Lima riiiu.r» ria d..reiorla de Intendi nela. imií,nando o bris.iilcliu Jr.fm Ar-la-T»mui i'n«ni« repreientanic do Ml«nittrrln da Actoníiitii',1 nn fon*kclliu Nmii.níil dos Trmiipnitri,«•in mb-Muicm an biií-iieuj8i'iival do Cfut  Sil*,* ruh„.Mandando lorvlr em Rra.iii;, •
nuboficlal (.'.irliib fiibeiiu r.ina,

minis m*
O mini.tin A__ Hfllrlh-, re.(cbpu, ontem, cm m-u Gabinetenn llin, o* In in., nejnaido <•

Carvalho r FianrUiii A..,, c.ir*rola de Mi In, .Ime dc Smua Pu.ta, Franclico Teixeira, Waldeml*.rn Monteiuma, n.irm A/jinhun.
.Marllnhii dos S.miin, >;«•„.
Ilacna. Walter n«mo«. Knlr-inMerquei s cel. a\. Olwaldo ler»i.i de Karlai.

MÍKITO
O rnlnlitro Amsio Botelho t«.i cliern. un próximo dia 3 atI3h, na «ede da Embaixada'Ita*

liana, n comenda de Otande UU.i i.il de "Orilem al Minto drll»Republica Italiana", eom a qualíoi dlltlnguldo, Apòl a Milrnt*(lado será oferecido pei, encir*regado doa negócloi oa ::.,»,
interino, >r píer Lourenu C"*vcttu, um .ile.ii .1 a oficia.t (o-lier.il.".

DISTINÇÃO
O Conselho d.i Ordem dn •.'».

rito JurldlctvMilllar icjoirtu,
unlnlmemente, admitir o mm»im Anyilo llotelho como me.n*
bro da Ordem, agraciando^ coitaa medalha rie ••Alia DUtlnclo",
A entrega u.i rondecoraçllo n«t* marcada nara amanhA. *< unnom„ na sede dn Supremo Tu*
bunal Militar, pelo rnlnlitro ten..Iirw. Alvan» lleck>hei, piesi*(leme do Coiuclllo do O: dem ao
Mérito Jurídica Militar.

MONUMENTO
Sei A realizada. amanhJ, li12h. 'unln mi Túmulo do Sm.dado Desconhecido, nn Moau*inenin Nacional ,in« Mniio. na

II Guerra Mundla ,a lUbinlm*
çáo da guarda, Uma Compa.li nia de Policia do ij.i.vií ot*
neral da 3.« Zona renderá A Com*
pailbla de Policia rio QuartelGeneral da Gunrlllçío Central
cio Corpo de Fu?ilciio.-i Xavíii

CONCURSO
Estão sendo , ouvi.lados a tom*

parecer ao Hospital Centra) :¦
AoronAutlca iPu.i Barão de iti.
paglpc, 167. Tijuca). paia at
provas prática e oral ile IJiii*
mica Farmacêutica, holr. 1 dt
abril, as 8h. os candidatou Kle-her Ferreira Athila I 2S q AT
CVi. Milion Pires Guim.ir.ie»,
Paulo Bnptista dos Santos taAT SE). Pedro de Alcântara et
Moraes Frazflo (3S Q AT MTl «".Valdir Lopes Nascimento i2*'
(J EFi.

ENCERROU
o Serviço <ie Busca « Salva'

mentn d.i FAB deu por enrrr*
rada a mlssjta <lc busca, para •
localiziieáo d.i aeronave TS da
Força Aérea Braslllera, flciapa*
lecida desde o dia .1 dp jnneiroúltimo, na rota entre Cumblca e
nio dc Janeiro. Todos o« recnr*
-sos foram empregados pela SAlt,
nina sem conseguir o êxito <\c*
eejado. Nestas operações foram
utilizados os helicópteros IM3 •
H-I!) c vários outros aviões, [irr«
correndo uma área dc 15.08,1 m>
lhas quadradas, com um total
de 234.58 hom* \o.idas.
PROMOÇÃO

O ministro Anysio Botelho,
piomovcu à craduação rie suno.
ciai. contando antisuidade a par.tir dc 20 de janeiro de 1M4, cm
ressarcimento dc preterição, n«
iseni\intes primeiros sargentos:
Nilton Francisco Cortes. Lins
Vorglllo Pinheiro Viana, JosO
Hcrmllllo da Silva Xavier. New.
lon da Silva, Eugênio Fernan-
des* Cardoso, Alcino Louzada
Tcixeirn, Waldez Lydio Correiat
Alexandre Loranzonl c Arol-io
Valdcz Araújo

HEMORROIDES
efeito imediato e
alívio rápido com

F-Diva
HEMORROIDAL

NAO FUME MAIS!,..

NICOTILÉSS
C O MEDICAMENTO EM COMPRIMIDOS, QUE ACABA
COM O VÍCIO DO FUMO. INOFENSIVO AO ORGANISMO

 A venda cm farmácias o drogarias ¦¦'
30929

BANCO DE CRÉDITO PESSOAL S/A.
Assembléia Geral Ordinária

2.a CONVOCAÇÃO
SSn

Pessoal
It/ar-sp
.i Rua

a)

convidados os Senhores Acionistas do Banca dc Crédito
S/A ;. sr reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a r«a«
no dia 7 dc abril dp IÍI6-I, às lt horas, na sede social,

Buenos Aires n.o 55, a fim dc deliberarem sõlirp;
Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Conta rie Lucros •
Perdas c Parecer do Conselho- riscai, relativos ao exercício
de 1Í163;
Eleição dos membros dn Diretoria, dn Conselho tle Adminis-
tração e do Conselho Fiscal c Fixaefio dc seus honorários
para o corrente exercício;
Interesses Gerais.

nio de Janeiro, 25 de março de lüfil
MAURÍCIO MATTATIA — Biretnr-rrcsidente
LUIZ LEMGnUBER KBOrF FILHO — Diretor

J1SJ1

Por motivo de obras
móveis com até 50% de desconto

na CASA GELLI
Av. Copacabana, 1.032-A 30143

LLOYD BRASILEIRO - PATRIMÔNIO
NACIONAL

TABELA DE PAGAMENTO
Mês de Março de 1964

a b u I L
DIA 1 — TRAFEGO DO PORTO

OPERÁRIOS
MENSALISTAS ESTALEIRO

DIA 2 — ESCRITÓRIO
LICENÇA ESPECIAL

DIA 3 — MARÍTIMOS
DIFERENÇA DE APOSENTADORIA

DIA 7 — INATIVOS (1> c 2.» TURMA)
DIA 8 — INATIVOS (3.a e 4.a TURMA)

NOTA — Os pagamentos não procurados nos
(lias acima, só serão efetuados no dia 9 dc abril
dc 1961.

Rio, 25 da março dc lfllil
A DIRETORIA

64887
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Petróleo
soviético

exportado
Vigora

contrato C
para café

Neve Yerk (KP-CM) - Os
membros da Boina nava-lon-ul*
m do café o do açúcar apro-
varam novo contrato para o
mercado a termo do café, con
respottdcnte à entrega de pro*
dutos da Colômbia e da Amé*
rica Central.

in» contrato, designado
com a letra "C" substituirá o
contrato "M", quo correspon-
dia também a café Nllds. o
contraio "C" incluirá produtos
da Guatemala, México, EI Sal-
vailor • Colômbia.

O presidento da New York
Colfee and Sugar ixehanoe,
tr. Earle Machard**, declarou
que a substltulcio do contra*
to "11a pelo contrato "C se
deve a que o produto da Co-
lombla constitui, agora ura In-
dicador menos preciso da ten-
déncla dos cafés Mllds.

O novo contrato será nego-
ciado a partir de boje, dia 31.

SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA
NA AL ELEVA-SE A 50%

Waahlngten (UPI-CM) — Alguns governos la-
tino-amcricanos chegam a perder 50% de sua rc-
ccita em lace da sonegação de impostos, segundo rc-
vela relatório divulgado pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento.

Em seu terceiro relatório anual ao presidente
dos Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, sóbre o
Fundo Fiduciário de Progresso Social, o banco ob-
serva que a falta de preocupação pelos impostos está
prejudicando o desenvolvimento econômico da Amé-
rica Latina.

PROBLEMA
O Fundo Fiduciário foi es-tabelecido pelo governo norte-

americano para faser emprcs-
tlmos à América Latina, den-
tro da Aliança para o Progres-
ao. Suas verbas foram confia-
du ao Banco Interamericano
para Administração."A evasáo das obrigações
tributárias, é sem dúvida ai-
guma, um dos problemas fls-
cais cuja toluçáo se torna mais
urgente", dis o documento.

Acrescenta que a maioria
dos países latino-americanos
está alcançando progresso em

CNE FIXOU NOVOS
NÍVEIS: ISENÇÃO
O Conselho Nacional de Economia, fixou novos

coeficientes de atualização dos niveis de isenção do
imposto de consumo incidente sóbre os materiais de
construção de habitação do tipo popular e sóbre o
vestuário.

seus esforços para dar maior
rigor á aplicacáo das leis tri-
butarlas, particularmente me-
diante sanções bastante fortes
à sonegação, assim como me-
diante a retenção de impostos
na fonte.

RURAL1SMO
"Mas, a característica tradl-

cional dos sistemas tributários
latino-americanos — dis e In*
forme — ainda persiste em
muitos países. Entre suas pe-
cullarldades assinalamos em
alto grau a dependência da
tributação indireta, particular-
mente nos campos do comer-
cio exterior e de consumo, o
que repercute, forte e progres-
sivnmento, nos grupos de re-
celtas médias c baixas."

"E mais ainda — acrescen-
ta o documento — geralmente
não existem impostos patrimo-
niais adequados, e os outros
impostos diretos estão sujei-
tos, caracterlsticamente, a lar-

ga evasão por parte dos gru*
pos de rendas elevadas."

REFORMA

O Banco dli que os gover-
noa latino-americanos demons*
traram maior interesse na re*
forma agrária depois da carta
do Pirata dei Este, votada era
1961. 

'

Afirma existir a crença ge*
ral de que os camponeses po-
dem obter "rendas decentes e
participar lentamente da vida
política • social mediante a
simples modificação do atual
sistema de terras, ampliação
das cooperativas e facilidades
de crédito rural.

Mas a situação geral da
agricultura latino-americana
está ainda muito longo de ser
satisfatória. O quadro geral é
de paralisação ou de progres-
so multo lento, cora a maioria
das famílias camponesas auft*
rindo rendas que mal dio para
viver."

APLICAÇÕES

O presidente do Banco Inter*
americano, sr. Felipe Herrcra,
diz que o Fundo Fiduciário do
progresso social fêz vinte em-

prestlmos em 1G63. num total
de 47 milhões de dólares.

Acrescenta que apenas uns
17 milhões do Fundo original
de S2S milhões de dólares não
foram ainda distribuídos.

Em resumo, nos três anos
de existência do Fundo — adi-
anta o sr. Herrera os «numes*
tlmos contribuíram para a
construção de 310.000 habita*
çoes na América Latina, para
a construção ou melhoria ds
sistemas ds ágaa o esgoto be»
noticiando 17 milhões do pos-
som em l.l» cidades o para
a execução do programas agri-
colas que beneficiarão a mais
de um milhão de camponeses.

O ar. Herrera afirmou que
os empréstimos do Fundo tam-
bém estão sendo utilizados por
vinte universidades e colégios
do educação superior na Amé-
rica Latina.

NOVOS NÍVEIS

Sio os seguintes os novos níveis previstos na Resolução
n.° 3/64 e que vigorarão a partir de amanhã até 31 de marco
do 1965:

Niveis vigen- .
Discriminação tes de isenção Coeficientes Novos niveis

Dec. n.° 47.450, de de !
de 18-12-59 Atualização isenção

a) habitação:

H 400,00 6,78 2.712,00
60,00 6,78 407,00 ,

VI 12,00 6,90 83,00
VII 20,00 6,90 138,00
IX 80,00 6,90 552,00 i

240,00 6,90 1.056,00
XI 400,00 6,90 2.760,00

XII 1.000,00 6,90 6.900,00 '

b) vestuário
i

I 30,00 6,51 195,00 i
lt 240,00 6,51 1.562,00

240,00 6,67 1.601,00
VI — 1 80,00 4,77 382,00
VI — 2 400,00 4,77 1.008,00
VI — 3 320,00 4,77 1.526,00
VI —4 200,00 4,77 954,00 I

VII 240,00 6,67 1.601,00
VIU 80,00 6,67 534,00

IX — 1 1.400,00 6,67 9.338,00
IX —2 2.800,00 6,67 18.676,00
X — 1 40,00 6,67 267,00 |
X —2 80,00 6,67 534,00 i

COMÉRCIO FECHARA
DIA 2 ÀS 15H 30M

As entidades representativas do comércio, da
indústria e dos bancos da Guanabara resolveram ado-
tar, no dia 2 de abril, o seguinte horário de encerra-
mento de todas as suas atividades: bairros e subúrbios,
14h 30m; centro, 15h 30m.

Monvo
Dezessete entidades das cias»

ses produtoras comunicam que
a medida visa a facilitar e

prestigiar as manifestações au-
tínticas do povo livre do Es»
tado da Guanabara, entre as

quais a "Marcha da Família
com Deus pela Liberdade",

que, pelas demonstrações ine»

quivocas de seus atos prepara»
tórlos, está em perfeita conso»
n&ncia com o pensamento da
grande maioria do povo brasi»
leiro, no sentido de defesa in»
transigente das instituições
democráticas e tradições reli-
glosas do Pais, e, em parti-
cular, no respeito à dignidade

humana, à família e aos direi-
tos constitucionais".

SIGNATÁRIOS
Assinam a resolução as se-

guintes entidades cariocas: As»
eociação Comerciai, Centro In-
dustrial, Federação daa Asso-
ciações Comerciais, Federação
das Indústrias, Federação do
Comércio Varejista, Associa»
ção Comercial e Industriai de
SSo Crlstóvio, Sindicato dos
Lojistas, Clube de Diretores
Lojistas, Sindicato Varejista
de Gêneros Alimentícios, Sin»
tlicato Varejista de Louças,
Tintas e Ferragens, Sindicato
dos Bancos, Sindicatos do Co»
mércio de Automóveis e Aces»
sórios, Comércio Varejista de
Material Elétrico, Atacadista
do Comércio de Café, Ataca-
dista de Louças, Tintas o Fer-
ragens, da Indústria, Tintas •
Vernizes.

IO demaneiras ae economizar
t-B*»B*»B*»a» •*»-•> raTt.-aTeT^M íS\

comillGrinO-FaX no serviço bancário!
fc"S*-.">>.*.
K " -:$ra g"; /vJ

Informações (Cadastro) Contratos Documentos (Câmbio) Relatórios (Auditoria)

Balanços Cartas recebidas Telex, telegramas Procurações (Legal)

Extratos (C. Correntçs) -Relatóriós(Diretoriã)

Certamente o Sr. descobrirá em seu banco cen-
tenas de outros usos para a máquina infravermelha
Thermo-Fax.
Mas, o importante mesmo é que Thermo-Fax tira
uma cópia em 4 segundos — seca, limpa, nítida,
sem o uso de produtos químicos. Faz mais: produz

transparências para projeções, endereça, reforça
cópias (mais resistentes que o original) —¦ também
em 4 segundos. Thermo-Fax, muito mais que
uma eficiente máquina, é todo um sistema criado
pela 3M para dar às comunicações novas dimen-
soes em perfeição, rapidez e economia!

Conheça em todos oe seus detalhes o moderno sistema THERMO-FAX
de eomunioaçSes Internas* solicitando a visita do nosso representante.

PRODUTOS DUPLICADORESw Thermo-Fax
m millUFrnT> miiiiinviiii-iiia .„,..,,,„„ .__. SAO PAULO: RUA 00 80S0ÜE, 1493 -CAIXA POSTAL 80.0 — TELEFONE S-SSSIIDINNES0TAIHANUFATUREIRA e IHERCANTIt LTDA. mo a, janeiro: av. general justo.3m - caixa postamsm - zmí - telefone ám»

. (UPI-CM) — O
serviço pstrollfsro da im*
prensa, inf ornou qua as ex*
portaçíes soviéticas ds ps*tróleo para paises nio co*
munlstr.. acuisram o "mo*
desto" aumento de 9%, cm
1863, sftbro o ano anterior.

O bloco soviético exportou
cerca de 31 milhões e 600
mil toneladas métricas em
1063, o que representa o ou*
mento de aproximadamente
2.605.000 toneladas sobre o
ano anterior • uns S milhões
de toneladas acima da mé*
dia anual obtida entre
1058*61.

Os principais importado*
res foram a Itália e a Ale*
manha Ocidental. Só a Itá*
lia adquiriu cerca de oito
milhões de toneladas, o querepresenta cerca de 16% das
importações italianas. A Ale»
manha Ocidental importou 4
milhões e 600 mil toneladas.

A isportacões brasileiras
foram da ordem de 810 mil
toneladas. .

IMPORTAÇÃO LIVRE
NO JAPÃO: BANANA

Téqulo (FP-CM) — Em abril do 1063, o Japlo
liberou ¦ importaçio de banana, antecipando, da»
sarte, o cumprimento das obrigações contraída com
o GATT o o Fundo Monetário Internacional.

O Japio aumentou, eons.de-
rtvelmeiite, a importaçio do .--,..., . , -Á- -.----
banana. atcnd«*do ao «mel- *!»£ fiSfSSl «SJmuito notável da demanda

tem.se como certo que a Dieta
Jajwntsa .náo Ira aprovar *

Interna, que alcançou 300.000
toneladas em 1983, Bem em-
bargo, o Partido Socialista,
apoiando as reivindicações dos
íiutlcultores japoneses e aten-
dendo a seus reclamos, deci»diu impedir que se honrasse
o compromisso adquirido peloJapio, de reduslr os Impostos
para a Importação.

IMPOSTO
Orlglnáriamente, a partir dallberaçio, consignou»se um

Imposto de 70% sobre o valor
da truta, mas se estabeleceu
o compromisso de reduzi-lo a£0?;. em abril de 1964, e a 30'J
cm abril de 1969. Atualmente,

PERSPECTIVAS

Intensa atividade diploma*tira, tanto por parte do Equa-dor como por parte da Tal»lindia, principais taneeeda*res de banana ao Japio, vetasendo desenvolvida com o Sade levar o Japio a honrar a*seus compromissos.
fontes bem Informadas **•*

velaram que estas perapeett-vas. contudo, nio eram muMefavoráveis, a menos quebos os paises abram os
mercados aos produtosneses, visando a reduzir o <to*íidl do balanço comercial •Japão, especialmente eom m»
laçfio ao Equador.

Companhia de Seguros Marítimos e Terrestres
GARANTIA

RELATÓRIO DA DIRHORIA

Senhores Acionistas:

de edifícios de tnodemas e privilegiada» localiuçBes, somam, a Importância és Crf

Em cumprimento às delermlnações das Leis em vigor, aprcsenlamoi a V. Sas., paia apreciação, o resultado obtido eom • Rttee»
ciclo de 1963, conforme demonstram o Balanço Geral e a conta de Lucrou & Perdas.

Constituímos neste exercício, reservas técnicas que assomam a importância de Cr» 170.024.476,30, as quais, Juntando ás demais Jáexistentes, atingem a considerável noa de Cr» 183.173.444,20. O total de nossas reservas em 31 de dezembro de 1962, era da
Cr» 132.367.807,00, verificando-se um aumento de Cr» S0.803.937,20. '

Os prêmios de seguros diretos, resseguros • retrocesso»» atingiram a soma de Cr» M3.01i.470.70 líquidos de cancelamentos, a»
quanto, cem a liquides habitual pagamos de sinistros, a importância de Cr» 186.983.158,70, verilfcando-se um Índice Jamais t—
glstrado eea toda a existência de noesa Companhia.

Noa» patrimônio Imobiliário, constituído
S1.8M.00J.00.

O resultado verificado no exercido de 1883, nos permite propor à aprovaçSo da Assembléia a distribuição de um dividendo da
11% (dote por cento).

Prossegue em mãos du auto ridade* competentes, o andamento do processo de aumento de nosso Capital Social, elevado és
Cr» 38.000.000,00 para Cr» 72.000.000,00, que esperamos seja aprovado, pròxlmamcnte.

Finalmente, queremos deixar patenteados nossos agradecimentos a todos que conosco colaboraram em 1963. Aos nossos fundo
nírios. agentes, corretores e aos ilustres e dignos Diretores, Presidente, Conselheiros e funcionários do Departamento Nacional de
Seguros Privados e Capitalização e do Instituto de Resseguros do Brasil, nossa consideração pelas distinções e orientações teccMéM

Fica esta Diretoria à disposição doa Srs, Acionistas, para novos e quaisquer esclarecimentos porventura desejados.
Rio de Janeiro, IS de março de 1984. — JÚLIO DE SOUZA AVELLAR, Presidente. — FRANCISCO JOSt ANTUNES FILHO. Su»

perlntendente. —.ALBINO ANTÔNIO GARCIA AVELLAR, Diretor. — JOEL DE PAIVA CORTES, Diretor.

•7.» EXERCÍCIO

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1183

ATIVO

ImobUliado

Imóveis 
Móveis, Maquinas e Utensílios
Almoxarlfado 
Organização e Instalação 
Acionistas C/Capital a Realizar
Depósitos Contratuais 

ReaHsivel

Títulos da Divida Pública Interna
Ações • Debêntures 
AçSes do I.R.B
Outros Títulos 
I.R.B. C/Retenção de Reservas eFundos 
C/C. — Agências e Sucursais ...C/C. — Geral 
Apólices em Cobrança 
Lei N.o 4.069 — Emp. p/Emer-

géncia 
Governo Federal — Lei n.° 1.474
Pngamentos Antecipados 
Títulos em Cobrança 

Disponível

Caixa 
Depósitos Bancários

Cr»

61.663.002,00
4.934.507,20
4.104.977 J0
1.368.828,20

80.000,00
300.400,00

1.368.366,60
3.734.650,00

47.187,10
210.524,00

27.560.743.80
64.421.215,60
42.247.252.50
33.117.761,10

. 60.000.00
542.601.20
503.730,80

6.953.032.80

S. 853.830,10
44.939.811,90

Cr»

72.'"9.714,70

180.767.065,90

5C.;03.442,00

Pendentes

Depósitos Judiciais e Fiscais

Compensação

Tesouro Nacional
tulos 

Ações em Caução ..
Sinistros Avisados ..
Títulos em Custódia

C/Dep. de Ti-
200.000*00
40.000,00

20.3D1.24!),Ü0
3.356.267,80

:.744,70

23.967.537,70
Total 330,763.804.60

PASSIVO

Nâo Exigivel

Capital 
Reservas p/Oscilação de Títulos

Exigivel

Reservas de Riscos N/Expirados ..
Reservas de Sinistros a Liquidar
Reservas de Contingência 
Fundo de Garantia e Retrocessões
Reservas de Previdência 
Reservas Suplementares 
Fundo de Reserva Legal 
C/C I.R.B
C/C — Congêneres
Impostos S/Prêmlos de Seguros a

Recolher 
Selo p/Verba c Educação a Reco-

lher 
Comissões a Pagar 
Prêmios a Restituir 
Dividendos, Fercentagens e Bônus

a Pagar 
Contas a Pagar 
Fercentagens á Diretoria 

- Pendentes

Compensação

Cr»

38.000.000,00
132.866,60

117.077.407.10
46.198.799,00
21.493.890,20

1.729.482,60
1.339.784,60
3.779.828 J0
1.357.452,50
8.039.828 30

34.533.210,10

18.805.000.10

10.962.465,80
2.515.405.40

4.435.796,00
728.883,00

1.431.668,50

3C.112.18»J»

270.643.400»

Títulos Depositados
Diretoria C/Caução
Sinistros a Liquidar
Custódia de Títulos

200.000,00
40.000,00

20.391.249,90
3.356.287,80

Total

23.987.537.70

330.763.504,

Wo de Janeiro, 31 de dezembro de 1963. — JÚLIO DE SOUZA AVELLAR, Diretor-Presidente. — FRANCISCO JOSÉ ANTU»
NES FILHO. Dlretor-Superintendente. — ALBINO ANTÔNIO GARCIA AVELLAR, Diretor. — JOEL DE PAIVA CORTES — Diretor.
— AUGUSTO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO, Contador, Reg. C.R.C., GB, I.S., N.o 562.
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.DiCSTRÂÇAO DA CONTA DE LUCROS & PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1963

DÉBITO

Ramos Elementares

Prêmios Cancelados — Seguros
Prêmios Resseguros no I.R.B ,
Prêmios Resseguros em Congêneres
Prêmios Resseguros no Exterior
Contribuições p/Consórcios
Comissões — Seguros
Comissões Resseguros Aceitos
Comissões Retrocessões
Part. do I.R.B. n/Lucros Retrocessões 
Inspeções de Riscos 
Comissões de Coordenação ..,Despesas Industriais Diversas
Sinistros — Seguros 
Sinistros Resseguros Aceitos' 
Sinistros Retrocessões
Despesas C/SInistros— Seguros 
Despesas C/Sinistros Resseguros Aceitos 
Despesas C/Slnistros Retrocessões
Ajustamento de Reservas e Retrocessões 
Despesas Administrativas
Despesas de Inversões 
Dcsp, Dlver. — Prejuízo c/ Reav. de Valores

Ativos 
Reservas p/Oscilação de Títulos
Reservas de Riscos N/Expirados
Reservas de Sinistros a Liquidar
Reservas de Contingência
Prejuízo do Exercido Anterior ,.Excedente .,

Total

Cr»

15.166
145.843

2.304.
2

980
83.318

667
42.911

196
58.482

237
3.795

123.462
683

28.760
3.03!)

1?.
123
452

101.763
6.006

508,20
418,10
201,80
800,40

.432,60
612,90

.827,90

.489,00

.703,50
994,80
417,00
022.10
584 30

.255,89
511.50
123.00
073,30

.608,03

.301,00
537,50
683,20

CRÉDITO

Cr»

1.605.494,50
27.610.00

117.077.407.10
46.395.799.00
6.781.556,90

30.129.529,90
7.158.342,50

805.381.382.20

Prêmios de Seguros
Prêmios de Resseguros Aceitos
Prêmios de Retrocessões
Comissões de Resseguros I.R.B.
Comissões Resseguros em Congêneres
Comissões Resseguros n/Exterior (
Participação n/Resultado do I.R.B
Receitas Industriais Diversas
Recuperação de Sinistros I.R.B
Recuperação de Sinistros n/Exterior ........
Recuperação de Despesas C/SInistros I.R.B.
Salvados do Seguros 
Salvados de Retrocessões 
Ressarcimentos Recebidos 
Ajustamento de Reservas — Retrocessões ...,
Receitas de Inversões 
Receitas Diversas
Reservas de Riscos N/Expirados
Reservas de Sinistros a Liquidar

:->

464.613
2.146

101.429
48.749

718

854
3.602

57.218
176

2.053
724
95

919
7.928
1.736
2.669,

83.337,
25.518

764,80
008,00
206,30
75740
129,30
828,90
87650
624,40
244,90
848,20
985,20
863,30
104,10

.004,90
221,00
840,88

.302,70
041,60
458,20

Total 805.381.35230

Rio de Janeiro. 31 de dezembro de 1963. — JÚLIO DE SOUZA AVELLAR.NES FILHO, Dlretor-Superintendente. — ALBINO ANTÔNIO GARCIA AVELLAR,AUGUSTO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO, Contador, Beg. C.R.C., GB, I.S.,

Diretor-Presidente. — FRANCISCO JOSÉ ANTU»
Diretor. — JOEL DE PAIVA CORTES — Diretor. —
N.o 302.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os menib.os I....... ."..:, í. .. . s do Conselho Fiscal ria Companhia de Scgui'03 :ú:..:L;r.ios e Terrestres "GARANTIA", após

examinarem o .Balanço e as Contas de Lucros & Perdas da Companhia, propõem que os mesmos sejam aprovados pela Assembléia
Geral.

Rio de Janeiro, 25 de março de 1964. — JAPYR DO AMARAL ASSUMPÇAO — ANTÔNIO BORGES MARTINS — KUI GOME»
DE ALMEIDA. _,.
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SEGURANÇA
MÁXIMA
PARA SUAS ECONOMIAS

Conilga-a, Investindo num fundo
múluo.especlulrncntc Ideall-nrio para
iste tim,

Para aua completa «eiiurnnça,
CRESCINCO, o maior fundo dc
investimentos da America Latina,
aplica teu capital cm ncOes e outros
títulos de propriedade de numerosas
empresai nacionais, criteriosamente
selecionadas, reduzindo o risco a
quase nada, com essa diversificação.

Tendo iniciado tuas atividades em
fevereiro de 1557, o Fundo crescinco
Já possuía, no começo de 1064, um
acervo superior a 33 blindes rie
cruzeiros, pertencentes a dezenas de
milhares de seus Inversores, cujo
número cresce cada mis. Durante
esses sete anos, o.i lucro» dos
inversores no Fundo Crescinco tem-
•se mantido bem superiores ao au-
mento do custo dc vida,

Para Informações completas, e sem
compromisso, sabre como obter ma-
Xima segurança pai n suas economias,
escreva oo Fundo Crescinco, Depto.*23*F — CX. Postal 824» — S. Paulo,
ou visite o Distribuidor Autorizado
em um dos seguintes endereços: Hio
de Janeiro: Avenida Presidente Var*
gu, 463-A —21.» andar — Edifício
Banlta — Tel. 93-1704; e lojas em
todos os bairros. Niterói: A v. Amara!
Peixoto. 370 — Loja 12 — Tel. 2-3050.
Brasília: Edir. j.k. — Conj. 13S —
S. C. Sul — Tel. 2-7009.

CRESCINCO
-OMAtORFUNDO DE INVESTIMENTOS

DA AMERICA LATINA

"A FORTALEZA"
Companhia Nacional

de Seguros
Assembléia Geral

Ordinária
SSo convidados os Srs. Aclo-

•listas de "A FORTALEZA".
COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS para se reunirem em
Assembléia Geral Ordinária, na
sede social. A Rua Assembléia
ll.o 71 _ 5.0 pavimento, no pró»
xlmo dia 23 de abril, As 14 ho-
ru, a fim de tomarem conheci-
mento a-deliberarem sobre o
relatório • contas da Diretoria,
Balanço Geral, conta de "Lucros
« Pardas'' • parecer do Conse»
uo Fiscal relativos ao exerci»
«Io de 1968, bem assim elege-
nm o Conselho Fiscal • fixa-
rem os respectivos honorários.

Acham-se A disposição dos
Srs. Acionistas os documentos
da oue trata o Art. 99 do De*
creto-Let n.» 2.627, de 26 de
setembro de 1940.

Rio de Janeiro, 18 de março
de 1994.

Nelson Ottonl de Rezende
Robert Ctrf Haas
Jtfítrson Mendonça Costa
Eduardo Granjo Bernardes
Samuel Bales
8. Raphael Chapa» C6cs
Joio •*• de Azevedo • 72133

CONSTRUTORA MARTINS
K ALMEIDA S. A."C0MASA"

81o convidados os Senhores
Acionistas a ae rtuntrem em
ASSEMBLÉIA GERAL ORDI»
SABIA, no dia 7 de abril dt
1S64, As lt horas, nn s»de social,
na Rua México, 99/2.*, satãs
310/213, a fim dt deliberarem
tObre os seguintes asiuntos:

s) Relatório du Diretoria, Ba»
lanço t contas do exercido
findo em 31 de dezembro
de iimw com Parecer do
Conselho Fiscal;

b) Kle|i,'.'ni dn Conselho Fia-
cal, flxandn*lhes a remu-
iteração,

Um de Janeiro, 20 de março
de 11)64.

Fellr Martins de Almeida
Dlretor-Presldente

Fcllx Vieira de Almeida' Diretor Técnico
70406

SOLIDEZ
Companhia Nacional

de Seguros
Assembléia Geral

Ordinária
SAo convidados ns Srs. Aclo»

nlstas da SOLIDEZ, COMPA»
NHIA NACIONAL DE SEGU-
ROS para ae reunirem em As-
sembléia Geral Ordinária, na
sede social, A Rua Assembléia
n.° 72 — S.» pavimento, no pró-
xlmo dia 23 de abril, As 15 ho»
ras, a fim de tomarem conhe»
elmentn e deliberarem sobre o
relatório e contas da Diretoria,
Balanço Geral, conta de "Lu-
cros e Perdas" e parecer do
Conselho Fiscal relativos ao
exercício de 1963, bem assim
elegerem o Conselho Fiscal e
fixarem os respectivos honorá*
rios.

Acham-se A dlsposlçiío dos
Srs. Acionistas os documentos
de que trata o art. 99 do De-
creto-Lct n.° 2.627, de 26 de
setembro de 1940.

Rio de Janeiro, 18 de março
do 1964.

Nelson Ottonl de Rezende
Eduardo Granjo Bernard*»
Joio J. de Azevedo
Robert Cer} Haas

72133"A FORTALEZA"
Companhia Nacional

de Seguros
Assembléia Geral

Extraordinária
São convidados os Srs. Aclo-

nlstas de "A FORTALEZA".
COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS, para se reunirem
em Assembléia Geral Extraor-
dlnirla no próximo dia 23 de
abril, As 17 horas, na sede so-
ciai. à Rua Assembléia n.» 72 —
5.° pavimento, a fim de toma-
rem conhecimento e delibera-
rem sobre os atos praticados
pela Diretoria para a efetiva*
Cio da subscrição do aumento
de capital votado na Assembléia
Geral Extraordinária, de 18 de
dezembro de 1963, que elevou o
capital, por subscrição parti-
cular, de CrS 130.000.000,00 pa»
ra Cr? 132.000.000,00.

Rio de Janeiro, 18 de marco
de 1964.

Nelson Ottonl de Rezende
Robert Cerf Haas
Jefferson Mendonça Costa
Eduardo Granjo Benwrdej
Samuel Sak»
S. Raphael Chagas Góes
JoSo J. de Azevedo

72133

____W__m__f - -~~\l™v

Compra e venda
CÉSAR DE SOUZA REZENDE
Corretor Oficial da Bolsa de Valores

Av. Rio Branco, 156 (Ed, Av. Central)
1l.o andar, salas 1101 e 1139
Tels.: 22*5352 e 22-9762

SEGUROS E REPRESENTAÇÕES
L COMES S. A.

Ata da Assembléia Geral Ordinária
realizada em 26 de março de 1964

Aos vinte e seis dias do mis de março de mil novecentos e
sessenta e quatro, às dezesseis horas, na sede social à Avenida
Rio Branco n.o 2S - 2.o andar, sala 208, reuniram-se em Assembléia
Geral Ordinária, os acionistas de Seguros e Representações L. Go-
mes S. A. representando número legal. Deu Inicio'aos trabalhos
o Presidente da sociedade Sr. Leopoldo Gomes que pediu fosse In-
dicado nm acionista para presidi-los. For aclamação foi Indicado o
próprio Sr. Leopoldo Gomes, qne convidou os srs. Augusto Coelho
Messeder e Romulo Bandeira de Souza Gayoso para secretariá-los.
Instalada a mesa foi feita verificação da presença dos Acionistas
conforme folhas vinte e nm do livro próprio. Mandou o Sr. Pre-
sidente qne se fizesse a leitura dos convites publicados no CORREIO
DA MANHA dos dias 26, 21 e 28 de fevereiro de 1964 e no "Diário
Oficial" dos dias 27, 28 de fevereiro e de 2 de março de 1964. Dlsse
o Sr. Presidente que a finalidade da Assembléia era submeter aos
Srs. Acionistas o Relatório da Diretoria, Balanço, Conta de Lucros
e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercido en-
cerrado em 31 de dezembro de 1963 e proceder à eleição do Con-
selho Fiscal fixando seus honorários. Em seguida mandou que o
Secretário Sr. Romulo Bandeira de Souza Gayoso procedesse k lei-
tura dos documentos publicados no CORREIO DA MANHA de 26
de fevereiro e no «Diário Oficial'1 de S de março de 1964, e bem
assim dos avisos em cumprimento ao artigo 99 do Decreto-Lel
2.627 de 26 de setembro de 1940, publicado» no CORREIO DA
MANHA de 26, 27 e 28 de fevereiro de 1964 e no "Diário Oficial''
de 27 e 28 de fevereiro e de 2 de março de 1964. Após à leitura,
o Sr. Presidente submeteu tais documentos â dlscussio, tendo o
Acionista Sr. Hermozllo de Siqueira Franco submetido uma pro-
posta de aprovação das ditas Contas, Relatório da Diretoria e
Parecer do Conselho Fiscal, propondo ainda a Inserção em Ata
de am voto de louvor & Diretoria pela forma com que se con-
duzin. Posta a proposta em discussão foi por unanimidade apro-
vaia, abstendo-se de votar os membros da Diretoria e Impedidos
legalmente. A seguir, dlsse o Sr. Presidente que aprovados os
atos da Diretoria e Contas relativas ao exercido encerrado em 31
de dezembro de 1963, deveriam os Srs. Acionistas proceder à elel-
çio dos Srs. Membros do Conselho Fiscal para o corrente exer-
ciclo • fixar seus honorários. Procedida a eleição, verificou-se
terem sido reeleitos para membros efetivos os Srs. João Coromlnas
Rnht, DarcOio Pires de Almeida e Romulo Bandeira de Souza Gayoso
e para Suplentes os Srs. Manoel de Qulntela Freire, Renato Campoa
e Alfredo Vieira, tendo sido fixados os honorários de dois mil
cruzeiros anuais para cada. membro efetivo. A seguir o Sr. Presi»
dente deu a palavra a. quem quisesse usá-la e como ninguém se
manifestasse mandou encerrar as folhas vinte e um do livro de pre-
senta com a sua assinatura <• a dns senhores secretários, suspen-
dendo os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente
ata. Reaberta a sesslo «• lida. a ata ora redigida, foi submetida
ii dlscusão. e por não ter havido Impugnaçào, foi unanimemente
aprovada. Eu, Augusto Coelho Messeder, lavrei a presente Ata que
assino com o Sr. Presidente c demais Acionistas presentes. Rio
de Janeiro, 26 de março de 1964. Augusto Coelho Messeder — Leo-
poldo Gomes — Herbert William Do Coutto Júnior — Romulo Ban-
deira de Souza Gayoso — Hilda Salgado Gomes — Hermozllo SI-
queira Franco. A presente é cópia fiel da ata constante do livro
próprio à folhas 28 verso — vinte e nove e vinte e nove verso.
Rio de Janeiro, 26 de março de 1964. — Seguros e Representações
I* Gomei S. A. — Leopoldo Gomes — Presidente. 31855

BRASAMCO S/A
INDÚSTRIA E

COMERCIO
Aeham.se 4 disposição dos

Sinhores Acionistas na sede so»
ciai, na Itua Seta de Selem»
bro, (7»l.* andar, oi documin»
tos a qut at rtftrt o art, te
do Dtertto*Ltl número 2,617
dt 26 dt setembro dt 1*40, re»
¦ativos ao txerelcio de 1943.

Rio dt Janeiro,
ALFRF.D FF.INSTEIN

Dir.-Tesoureiro
MSW

SOLIDEZ
Companhia Nacional

de Seguros
Assembléia Geral

Extraordinária
89o convidados os Srs. Aclo»

nistaa da SOLIDEZ. COMPA»
NHIA NACIONAL DE SI.GII»
ROS para sa reunirem em As»
srmWtn Geral Extraordinária,
no próximo dia 23 de abril, ás
16 horns, na sede social, á Rua
Assembléia n.» 72 — ».° pavl-
mento, a fim de decidirem ló-
bre proposta da diretoria para
elevação do capital social dc
Cr." 12.000.000.00 para CrS •¦••
27.000.000.00, sendo CrS 
12.000.000,00 mediante o apro»
veitamento dc reservas livres e
CrS 3.000.000.00 por subscrição
particular, com 20% realizado.

Rio de Janeiro, 18 de março
de 1964.

Nelson Ottonl de Rezende
Eduardo Granjo Bernardes
Jodo J. dt Azevedo
Robert Ctrl Haas

6543»

10WNDES & SONS S. A.
ADMINISTRAÇÃO
CORRETAGENS E
REPRESENTAÇÕES

ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

São pelo presente convidados
os Srs. Acionistas a compare*
cerem à Assembléia Geral Ex*
traordinárla a realizar-se no
dia 10 de abril de 1964, ás 11
horas, na sede social à Avenl»
da Presidente Vargas. 290. 2.»
andar, com a seguinte ordem
do dia:

a) Homologação do aumento
do capital social para Crf
20.000.000,00;

b) Reforma dos Estatutos;
c) Eleição de Diretores;
d) Interfsses gerais.

Rio de Janeiro, 25 de março
de 1664.

Donald de Azambuja Louindcs
Dlretor-Superlntendente
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SUVIGRI S/A
EDITAL

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
SSo convidados os senhores

acionistas para a Assembléia
Geral Ordinária que se realiza»
rá no dia 12 de abril vindouro,
ás 10 horas, na sede social, à
Itua da Conceição n.» 105, 8.»
andar, para os seguintes fins:

a) Tomar conhecimento e de*
liberar sobre o relatório da Dl»
retorla, 'Balanço Geral da So-
ciedade, Conta de Lucros e Per»
das e parecer do Conselho Fls-
cal, relativos ao exercido de
1963;

b) Assuntos dc interesse geral.
Na nossa sede acham-se à

disposição dos senhores aclonis-
tas os documentos a que se re-
fere o art. 99 do Decreto-Lel
n.» 2.627, de 26 de setembro de
1940.

Rio de Janeiro, 31 de março
de 1964.

MANUEL BARCIA SUARES
— Diretor Presidente.

VICTORINO DE ALMEIDA
JÚNIOR — Diretor Tesoureiro

MARCOS GRINSPUN — Dire-
tor Comercial

20336

AMPARO AUTO
PEÇAS S/A.
ASSEMBLÉIA GERAL

ORDINÁRIA
Ficam convidados os senhores

acionistas de AMPARO AUTO
PEÇAS S/A„ a se reunirem em
Assembléia Geral Ordinária, is
10 horas, do dia 15 de abril de
1964, na sede social na Avenl-
da Mem de Sá, 93-A, nesta cl»
dade, a fim de deliberarem só-
bre o Balanço, Demonstração
da Conta de Lucros e Perdas e
demais documentos relativos ao
exercício financeiro de 1963, as-
sim como, elegerem os membros
do Conselho Fiscal, para o cor-
rente exercido.

Rio de Janeiro, 30 de março
de 1964.

GABRIEL KANAN MATTA
Diretor Presidente

AMPARO AUTO PEÇAS S/A.
20841

COUNTRY-HOUSE DO
BRASI S/A.

INDÚSTRIA E COMtKK)
Comunicamos aos senhoria

acionistas qut st tnconlram A
aua disposição, os documentos
a qut at rtftrt o artigo n.* M,
do Decreto-Lel n,> 2.627, dt 3(
dt setembro de 1040 t convida»
mos aos mesmos para a Assem*
bl*la Gtral Ordinária a it ria»
llrar tm 80 dt abril dt 1(64,
tm sua sedt social, às IR horas,
com a stgulntt ordem do dia:
1) — Aprovação do Balanço,

Conta de Lueros a Perdas,
Relatório da Diretoria t
Parecer rio Conselho Fls»
ral:

I) — Elelnão dos membro» do
Conselho Fiscal, para novo

exercido;
31 -• Assuntos Gerais,

Rln de Janeiro, 30 dc março
de 1961.

A DIRETORIA
83587

Sociedade Importadora e
Eiportadora, Imobiliária,

Construtora e Administra*
dora S/A - S.I.E.I.C.A.)

Comunicamos aos senhores
acionistas que se encontram A
sua dlaposlç',0, os documentos
a que »e refere o artigo n.» 99,
do Decreto-Lel n.» 2.627, de 26
de setembro rie 1940 e convida-
mos aos mesmos para a Assem-
hl.Mn Geral Ordinária a te rea-
llzar em 30 de abril de 1961,
em sua sede social, às 13 horas,
com n seguinte ordem dn dia:
1) — Aprovação do Balanço,

Conta de Lucros e Perdas,
Relatório da Diretoria t
Parecer do Conselho Fls-
cal;

2) — Eleição dos membros do
Conselho Fiseal;

S) — Assuntos Gerais.
Rio dt Janeiro, 30 de março

de 1964.
A DIRETORIA

(3589

Câmbio

Economia e Finanças 
'

FLASHES
Ontem, em Washington,

quatro altos funcionários
latino-americanos cometa-
ram, a assistir o Curso do
Avalinçiio Industrial, pro-
movido pelo Instituto de
Fomento Econômico do
Danço Mundial. Durará
doze semanas e ó desti-
nado a dar instrução es-
peciolizada aos funciona-
rios que preparam avalia-
ções de planos industri-
ais de caráter público. Os
quatro latino-americanos
sio: Jorge Fullaondo, dc
Buenos Aires, diretor dc
estudos econômicos do
Banco Industrial da Re-
publica Argentina; Euri-
eles Ferreira, do Rio do
Janeiro, diretor do Depar-
tamento Econômico da Di-
visão de Indústrias Meca-
nicas do Banco Nacional
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Francisco Londo-
no Gomez, de Bogotá, en-
genheiro do Departamento
Administrativo de Plani-
ficação e Serviços Técni-
cos da Colômbia; e Guil-
lermo Dilblésj. de Carta-

go, administrador-geral do
Banco de Crédito Agrícola
de Costa Rica.
N6VO DIRETOR DO IM*

POSTO DE RENDA — To-
mou. posse, ontem, no cargode diretor do Imposto do
Renda o sr. Pedro José dc
Souza Pires, antigo delegado
regional no Rio Grande do
Sul.

COBERTURA DO "DEFI-
CIT" — Com o despacho do
presidente da República, au*
torizando, foi encaminhado
ao ministro da Fazenda o
processo sobre a concessio
de crédito especial de Crf ..S.000.000,00 para cobertura
do déficit existente na dota*
«fio da Fundação Osório, e a
entrega antecipada, por aqui*
le Ministério, da importância
solicitada, para posterior so*
licitação ao Congresso Na*
cional.

40 MILHÕES PARA O MI»NISTf.RIO DA JUSTIÇA —
Ao ministro da Justiça co*
municou o da Fazenda haver
autorizado o Banco do Bra*
sll a colocar à disposição da*
quela Secretaria de Estado
a importância de Cr$ 
40.000.000,00, correndo a
despesa i conta do crédito
especial ji solicitado ao Con*
gresso Nacional.

1 BILHÕES PARA O ACRE— Com o despacho do pre*sidente da República, autori*

Livre
O mercado de câmbio livre

abriu ontem, com o Banco do
Brasil cotando o dólar para lm-
portação a Cr$ 1.200,00 t o dó»
lar para exportaçfo a Crf ....
1.160,00. O dólar-eafe regulou
para venda a Crf (20,00 e paracompra a Cr$ 600,00. o dólar-
convênio regulou para venda a
Crt 1.142,00 e para compra a
CrS 1.102,00. Os bancos parti»
culares declararam vender o dó-

ÇOfflCIO BOAVISTA
RUA GAGO COUTINHO. 77
Comunico aos Srs. Condftml»

nos a próxima Assemblíla Ge-
ral a ser realizada no dia 7 de
abril 19C4, ás 20 horas, em Ia.
convocação e a» 20.30 horas cm
segunda e última convocarão
com qualquer n.° para tratar
dos seguintes assuntos.

a) Elevadores;
b) Orçamento 1964:
c) Assuntos de Interesse geral.
Rio de Janeiro, 31 de março

de 1964. 22290

CINEMAS 3-D S/A
Comunicamos aos senhores

acionistas que ae acham i sua
disposição, os documentos a que
se refere o artigo n.° 99, do De-
creto-Lei n.° 2.627, de 26 de
setembro de 1640 e convidamos
para a Assembléia Geral Ordt-
nárla a se realizar em 30 de
abril de 1964, em sua sede so-
ciai, às 15 horas, com a seguin-
te ordem do dia:
1) — Aprovação do Balanço,

Conta dc Lucros e Perdas,
Relatório da Diretoria e
Parecer do Conselho Fis-
cal;

2) — Eleição dos membros do
Conselho Fiscal, para o
novo exercido;

3) — Assuntos Gerais.
Rio de Janeiro, 30 de março

de 1964.
A DIRETORIA

22264

PLAZA
COPACABANA

HOTEL S/A
E DITAL

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores

acionistas para a Assembléia
Geral.Ordinária que se realiza-
rá no dia 12 de abril vindouro,
às 16 horas, na sede social, à
Av. Princesa Isabel, 263, para
os seguintes Uns:

a) Tomar conhecimento e de*
liberar sobre o relatório da DI-
retorla, Balanço Geral da So-
ciedade, Conta de Lucros e Per-
das e parecer do Conselho Fis-
cal, relativos ao exercido de
1963.

b) Assuntos de interesse geral.
Na nossa sede acham-se à

disposição dos senhores sdonis-
tas os documentos a que se re-
fere o art. 99 do Decreto-Lei
n.« 2.627, de 26 de setembro de
1940.

Rio de Janeiro, 31 de março
de 1964.

MANUEL BARCIA SUAREZ
— Diretor Presidente

VICTORINO DE ALMEIDA
JÚNIOR — Diretor Tesoureiro

MARCOS GRINSPUR — Dire-
tor Comercial

20337

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ
JUNTA ADMINISTRATIVA

EDITAL
O Presidente da Junta Administrativa do Instituto Brasi-

lelro do Café, no uso du atrlbnlçóes legais que lhe são con-
feridas, tendo em vista o que estabelece o art. S.o da Lei
n.o 1.779, de 22 de dezembro de 19S2, torna pAblIeo, para
conhecimento dos Interessados, que no dia 16 de abril pró»
xlmo, às IS horas, na sede à Avenida Rodrigues Alves nó-
mero 129, 10.o andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
da Guanabara, lnstalar-se-i, Independentemente de convoca-
ção, a I Reunião Ordinária de 1964 da Junta Administrativa
do Instituto Brasileiro do Café. ...

Rio de Janeiro (GB), em 30 de março de 1964
(a) F. PAULA SOARES NETO

Presidente
71046
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lar na abertura do mercado decâmbio livre a Cr$ 1.280,00 e
comprar a Cr» 1.230,00. Fechoucalmo e Inalterado.

Manual e Paralelo
O dólar-papel foi cotado on-

tem, na abertura doa mercados
de câmbios manual e paraleloa Crf 1.780,00 par» venda e a
ÇrJ 

'1.730,00 
para compra. Nofechamento do mercado manualo dólar papel era vendido a Cr»1.820,00 t comprado a crf ...1.800,00 e no paralelo a Crt ...1.800.00 e a Crf 1.790,00 respec-tlvamente.

Estrangeiro
racHAMENTO — Nova YorkNOVA YORK, 30

sobre MontresI livre nor 0.9250romp. e 0.5253 vend. Rio de Ja-neiro livre por 0.16 comp. e 0.17
venda. Buenos Aires por 0.72

compra e 0.74 venda. Monterl-
déu livre por 5.10 compra e
5.2S venda. Berna livre por
23.1025 comp. e 23.1075 venda
Estocolmo por 19.4400 comp. e
19.4450 vend. Madri por P. M.

M. 1.6650 comp. e 1.6680 vend.
Lisboa por Esc. 9.4S7S comp. e
3.4925 venda. Amsterdã livre
17.7350 comp. e 37.7400 vend.
Londres por £ 2.7986 vend. e
1.7989 eomp. Paris Uvre por Fr.
30.4050 comp. e 20.4100 venda.
Bélgica por 2.0070 compra e ..
2.0060 venda. Alemanha Od-
dental por M. 25.1625 compra e
35.167S venda. Noruega por £
Kr. 13.9800 comp. e 13.9650 vend.
Xr. Áustria por Sch. 3.S67S
comp. e 3.8725 vend. Dinamar-
ca por 14.4975 compra e 14.3025
venda. Itália por Lira 0.1600,01)
comp. e 0.1601 00 venda. Peru
por S. 3.70 eomp. e 3.75 vend.

LONDRES, 30 — Feriado.

MOEDA & SEGUROS
Segundo foi anunciado pelo sr. Thiers MeireUes, superin*

tendente da SUMOC, Já estão pronto*» os estudos para a ins*
talaçio da Agência Financeira Federal, Inclusive as normas
que vio regular o convênio Banco do Braill-Superlntendíncia
da Moeda e do Crédito. Outra medida que acaba de ser to*
mada por aquele órgão foi a liberação de um por cento dos
depósitos compulsórios feitos pelos Bancos privados i sua or
dem, visando a interessar os mesmos estabelecimentos no novo
sistema.

Banco do Ceará
vai funcionar

O Banco do Estado do Ceará
deverá estar funcionando até
o fim de abril próximo. A di-
reçio do estabelecimento, no
momento, está ultimando a se-
leção dos funcionários que irio
ocupar os quadros operacionais.
O capital já está integralizado.

Crédito especial

para o Nordeste

O Banco do Brasil foi auto-
rizado pelo titular da Fazenda
a colocar à disposição da Su-
rintendêneia do Desenvolvi-
mento do Nordeste a importin-
cia de CrS 827.000.000,00, cor*
rendo a despesa 1 conta do
crédito especial aberto pelo
Decreto n* 53.090, de 9 de de-
tembro de 1963.

Clube dos Gerentes
„ -.—¦¦¦.¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ .,, __%

abre restaurante

O Clube dos Gerentes de
Bancos comunica aos seus as-
sociados que se encontra em
pleno funcionamento, em sua
sede, no 239 andar do Edifício
Central, um bar-restaurante
com preços módicos e cozinha
de primeira ordem. As instala-
ções do Clube foram inaugura-
das recentemente e possuem ar
refrigerado, televisão e bibllu-
teca. ¦

URSS vende ouro
nos mercados

ocidentais

técnicos com o objetivo de es-
tender aos cegos a faculdade ds
realização do aeguro de vida.

A civilização criou recursos
eficazes para a obra da inte-
graçio dos cegos na sociedade,
possibilitando-lhes instrumen-
tos de cultura e de apertei-
coamento profissional. Colabo*
ram eles, boje em dia, com o
seu trabalho, para a produçãode bens e serviços, incorpo*
rando-se ao processo económi-
co como elementos operosos e
produtivos, ajudando na cria-
cão da riqueza.

For êsse motivo, desde ai-
gum tempo ji foram levanta-
das as barreiras que impediam,
no pais, a proteção dos cegos
através do seguro de acidentes
do trabalho. E agora, para es-
tender a eles mais uma das
importantes conquistas da mo-
derna civilização, que é a pro*teção da familia pelo seguro
de vida, o Instituto de Resse*
guros do Brasil esti promoven-do os indispensáveis estudos
técnicos.

A União Soviética, para fl-
nanclar as suas compras, ven-
deu no ano passado 400 mi*
lhões de dólares em ouro nos
mercados ocidentais. A média
anual dos seis anos anteriores
fora de 225 milhões de dóla*
res. Essas vendas soviéticas
drenaram 800 milhões de dó-
lares em ouro para os bancos
centrais da Europa e América
do Norte. Graças is ofertas so-
viéticas, as reservas de ouro
dos Estados Unidos acusaram
em 1963 a menor queda dos
últimos cinco anos: cerca de
450 milhões de dólares contra
900 milhões cm 1962.

SEGUROS

VAMOSÀ
INVESTIMENTOS S. A.

CONSULTORES DE
INVESTIMENTOS

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
Ficam oa Senhores Acionistas

convidados a comparecerem á
Assembléia Geral Ordinária, a
realizar-se no dia 6 de abril de
1964, is 15 horas, na sede co-
ciai, A Av. Rio Branco, 103,
loja C, a fim de tomarem co-
nhecimento e deliberarem sô-
bre: Relatório da Diretoria, Ba-
lanço Geral, Conta de Lucros e
Perdas referente ao exercício
encerrado em 30 de novembro
de 1963 e respectivo Parecer do
Conselho Fiscal.

Encontram-se i disposição dos
Senhores Acionistas os documen-
tos acima, de acordo com o ar*
tigo 99 do Decreto-Lel n." 2.627,
de 26-9-1940.

HELENIO WADDINGTON
Diretor Executivo

PEDRO LEITÃO DA CUNHA
Diretor Técnico

17867

O Instituto de Resseguros do
Brasil está realizando estudos

VIAÇÀO
ACAR! S. A.
Acham-se à disposição dos

Srs. Acionistas, na sede social,
na Av. Automóvel Club n."...
5.955, nesta Cidade, os do-
cumentos a que se refere o
art. 99 do Decreto-Lei n." 2627,
de 26 de setembro de 1940.

Rio de Janeiro, 30 de março
de 1964.

JOSÉ EDEGAR ROCHA
Diretor-Fresidente

12681

BANCO DE («DITO
EXCELSIOR •

SOCIEDADE COOPERATIVA
DE RESPONSABILIDADE

LTDA.
ASSEMBLÉIA GERAL

ORDINÁRIA
3.» CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente, no uso
do que dispõe o art. 37, le-
tra C, dos estatutos sociais, con-
vida os Senhores Associados a
se reunirem na sede social, á
Avenida Rio Branco n.» 156, lo-
jas 27, 39 e 12-B, is onze horas
do dia 10 de abril de 1964, em
Assembléla-Geral Ordinária, em
terceira e última convocaçlo,
para discutirem e deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:
a) — Leitura do relatório anual

e do respectivo parecer
do Conselho Fiscal, exa*
me, dlscpssão e julgnmen-
to do Balanço Geral de
31 de dezembro de 1963;

b) — Eleição dns membros do
Conselho Fiscal e seus su-
plentes para o exercício
de 1964;

c) — Assuntos de interesse ge*
ral.

Rio de Janeiro, 26 de março
de 1964.

MANOEL DIAS PINHO
Dlretor-Presldente

zando. foi restltutdo ao Mi*
nistério di Fazenda o pro*
«esto em que o governo do
Estado do Acre solicita seja
providenciado, n abertura de
crédito especial dc C'i$ ....
3.500.00(i.0ü0,i)ü, para aten*
der às despesas ae pcssonl
daquele Estado, nu corrente
exercício. Solicitou, outros-
sim, autorização pura aten*
der a essa despesa, por adi-
antamento, c o cncomlnhn*
mento dc projeto de lcl c dc
mensagem ao Congresso Na-
cional. a fim de ser obtido o
respectivo crédito especial.

BROCAS PARA PETKÓ*
LEO — A Krupp iniciou a
fabricação no Brasil de bro*
cas rotativas para sondas,
destinadas i perfuração dc
poços petrolíferos. A fabri-
cação destina-se a atender
cm breve ás necessidades to-
tais da Petrobrás, permitir,-
do inclusive a expansão dn
pesquisa petrolífera, com sen-
sivel economia dc divisas pa-
ra o Pais. tendo em vista o
elevado custo do referido
material. As brocas atual-
mente utilizadas pela Petro*
brás são importadas em sua
totalidade. A fabricação no
Brasil está sendo possivel
com a colaboração entre a
firma Braquip, a Krupp Me-
talúrgica Campo Limpo e a
Petrobrás, devendo a primei*
ra encomenda ser entregue
no próximo mês de outubro.
As brocas rotativas estão
aendo forjadas pela Krupp
em sua metalúrgica na cida-
de paulista de Jundiai. Pelas
rigorosas especificações tec-
nicas exigidas, a sua produ-
ção somente íoi possivel após
prolongados estudos, tendo
em vista atingir-se a quali-
dade das similares estrangei*
ras.

FEIJÃO RENDEU 95 BI-
LHÕES — A produção nacio-
nal de feijão provém de to»
dos os Estados c Territórios,
com exceção da Guanabara
c do Distrito Federal. Atra-
vés de uma área de 2.716.2S7
hectares foram colhidas, em
1962, mais de 1 milhão e 708

mil toneladas da legumlnois,
que representou o valor ds
IM bilhões e 171 milhões dicruzeiros nos centros dc pro»dução, Como principais pro*dutores do feijão desUcam*
sc o Paraná c Minas fioian,
o primeiro com 330.301 tone*
lados c o segundo com
244.103. Em terceiro, quartoo quinto lugares nporecem oRio Grande do Sul. São Pau»
lo e Ceará. A contribuição
do primeiro clcvou*sc n ....163.364 toneladas; a do ic»
gundo atingiu 158.145, ca*bendo ao Ceará o volume de133.010 toneladas. Com
quantidades apreciáveis fl*
guram a Bahia (03.138 to*
neladas); Santa Catarina
(86.528), Pernambuco
(76.967) c Goiás (69.824),
Os demais Estados e Tcrrl»
tórlos aparecem com Índices
inferiores, pelo que Informa
o Serviço dc Estatística dl
Produção, do Departamento
Econômico do Ministério dl
Agricultura.

SILOS PARA PEQUENOS
AGRICULTORES — Pari
permitir o máximo aprovei'
tamento das safras agrícolas
prejudicadas pela estiagem
Sue 

assolou principalmente o
rasil Central, o ministro

Oswaldo Lima Filho autori»
zou a abertura dc concorrén*
cia para aquisição de silos
metálicos, desmontáveis, do
tipo doméstico, para reven*
da a meelros, colonos, sitian*
tes e agregados. Os silos te»
rão capacidade para 16 ml
cada e serão revendidos em
oito prestações anuais, com
um ano dc carência c reserva
dc domínio, através do Ser*
viço de Revenda dc Material
Agropecuário. Terão tam»
bém como objetivos apare*
lhar a nossa média c peque*
na lavoura de cereais do ar*
mazenamento e conservação
de seus produtos. Estuda-se
uma fórmula da possibillda*
de do Banco do Brasil linnn*
ciar os produtos ensilados
pelos produtores, para deferi»
dê-los das manobras dos in»
termediários.

"SUL AMÉRICA"
Companhia Nacional de Seguros de Vida

Comunicamos aos Estlpulante» e segurados das apólices
de Seguro de Vida em Grupo, constante* do nosso Edital
publicado em 26-3-64, que a 161.a Sessão de sorteio du
cotas de lucros das apólices citadas, foi transferida, por
motivos superiores, para o dia 7 de abril de 1964,.a
14 horas, e reallazar-se-á na Sede da "Sul América", a Rua
da Quitanda, 86 - 2.» pavimento.

JORGE OSCAR DE MELLO FLORES — Diretor
JOAQUIM DE MELLO MAGALHÃES JR. — Diretor

3 INV

VENDO uma cota integraltzada
do "Gávea Tourist Hotel". Cr»,
600.000,00. Tel. 27-S506, JOSÉ.
JOCKEY CLUB — Compro tltu-
lo. Pago i vista. O melhor pre-
ço. Fone 32*9009. L.G GUERRA.
IATE CLUBE — Compro titulo,
á vista. Telefone 32-9009, L. G.
GUERRA.
CLUBE DOS CAIÇARAS — Ven*
do titulo. Fone 32-9009, L, G.
GUERRA.
VENDO Hiplca, Costa Brava, HI-
viera. — 42-4865. JOSÉ. .s
COSTA BRAVA — Titulo quita-
do, transfiro à vista. 1.250.000,
Tel 36-6150. à noite. CRISTIANO.
COMPRO Jockey Clube, Coun-
try, Iate. Flamengo, Botafogo.
— 42-4665. SR. JOSÉ.
R. J COUNTRY CLUB — Com-
pro um titulo. Fone 32-9009, L.
G. GUERRA.
SOCIEDADE H1..ICA — Vendo
um titulo Tone 32-9009, L. G.
GUERRA.
IATE J. GUANABARA — Com-
pro um titulo, à vista. Telefone
32.9009. L. G. GUERRA.
C. R. VASCO DA GAMA —
Compro titulo. Fone 32-9009. L.
G. GUERRA.
IATE, JOCKEY e FLAMENGO
— Compro, pago melhor que os
corretores, chamar por favor —
Sr. MARQUES. Tel. 43-5863.• 8878 94

IATE CLUB — Vendo urgente
por 2 mllhfies e trezentos mil
cruzeiros. Da. THOMIRIS —
25-6402. 8877 94
JOCKEY CLUB — Compro um
titulo i vista, 31-0996. CALDAS.

Presidência do IPASE
Empréstimo
Simples aos

Funcionários
O Diretor do Departamento de Aplicação i»

Capital do IPASE, no uso de suas atribuições, comu»
nica aos funcionários públicos civis da União que, a
partir de amanhã, dia i'.° de abril, diariamente, di
8h 30m às 12h 30m, na sobreloja da Rua Pedro Less»
na 35 _ Edifício-Sede —, estarão abertas as inseri»
ções para íim de habilitação ao Empréstimo Simples,
mediante desconto em folha de pagamento, conforma
determinação do Presidente desta Autarquia, Sr. Cli-
denor Freitas, contida na Instrução n.° 90/64.

A partir da citada data, estarão reabertas as
Carteiras de Empréstimo Simples nas Agências do
IPASE nas Capitais dos demais Estados do Brasil,
devendo os interessados se inscreverem nas respectivas
Agências, a fim de poderem fazer jus ao mencionado
empréstimo.

Rio de Janeiro, março de 1964
GENTIL DE CASTRO

Diretor do Departamento de Aplicação
de Capital

31863
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títulos e ações
IATE CLUB — Compro um ti»
tulo à vista. 31-0996, Rodrigues.
TIJUCA — Vendo um título à
vista. 31-0998 — CALDAS.
FLUMINENSE — Compro um ti»
tulo è vista. 31-0996, Rodrigues.
ITANHANGA — Vendo um Ü>
tulo à vista. 31-0996. godrijugi;
SOC. HÍPICA — Vendo ura Ji»
tulo & vista. 31-0996. CALDAS*.
FLAMENGO — Prop.. compra
um titulo à vista. 31-0998, Bo*
drlgues.
GÁVEA GOLF — Compro ura
titulo à vista. 31-0996, Rodrigu***
IATE J. GUANABARA - Com-
pro um titulo á vista. 31-098»
— CALDAS, ,
IATE CLUBE — Particular vta»
de titulo. Tel. 37-8672. _

CLUB DOS CAIÇARAS
Vende-se. CrS 1.100.000,00 —

CORRETOR BARROCA. 62**211.
12686 8«_

Panorama Palace Hotel
VENDO COTA (15 dias) d*

2.000.000,00 por 1.200.000,00 -
Tel. 47-8026 — Facilitado.

9970 M

COLÉGlT"
SANTO AGOSTINHO

(LEBLON)
Transfere-se titulo disse Colí*

sio com direito â IreqUêncla a
todo o curso ginasial. Pre5°:j,v
CrS 273.000,00, com parte facllí»
tada. Sr. PAULO - S2-816*í|í

17871 S*

TlTULOS DE CLUBES

cshccifilizutlo

OBARROCA
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Economia e Finanças
bôLSA DE VALORES

'Oi Imii-illt"» d4 Bôl» do Va-••»t* onti-m, foram penii-no»,
nnludo o< negócio» 10 li/eram

i m eirnlit regular, Aa apólices
¦Ia União, aa estadual» o muni.•ipai» r< i-uUram calma» o innl-¦,-r.iilai. Aa açfl»» ds banco» fl-

aram estacionaria». A» açde»
ilu companhia» Aço» Vlllarri,
Amo preferenciais, nrahma, cl->:.irrn- Roura Crur, Ferro Bra-
Mlclro, Klbon ordinária», l.nja»
Americana», nrlni-grilos EUrrla
prcfrrcnrlaU. Moinho Fliimlnrn*
te. SJO 1'iiulo Alpargatas, DOlRO
Minilra. Vale do rtlo Doco por-

tador o Wlllyi ordinária» arma-
ram baixa • fecharam frara».
A» açoe» da» companhia» Tcel*
dn D, iMihfl preferencial», Arl«x
o Vale do nio Doce nomlnot!-
va» ficaram com o» pretos cm
alia c calma», O» outro» papel»*m movimento permnnecrramlnalii'1'.ido», o total de titulo»
negociado» tomou 179,133. ren-
(Irudn cri 350.1)1*.478.00. A» le-
tra» de rímblo vendida» em DAI-
ra, renderam CrS 103.89n.o.io.an,
o índice nV da r>ol»n, foi fixa-
do em 326, acusando baixa do
10 ponto».

MÍDIA i/N DOR TÍTULOS PAKTICLI.ARES DA BALSA
DO RIO Dl JANTIRO

^."¦Bl
1.103

25-3-61
1.703

23-3-BI
1810

lli-,1-01
1.037

março de 1DC3
2,441)

(Elaborada pelo: serviço Nacio«FUNDOS MÚTUOS O
Data

Fundo crciclnco
Condomínio Drlt-o
Fundo AtUntlco
Fundo Ortlc»
Fundo Nortce
Fundo Brasil
i lindo ll.illc»

23/3
.10/3
20/.1
23/3
20/3
23/3
25/3

.E.NDA!» RFAI.IZAnAB ONTKM
APÓLICES E

onniGS.
35 R. Ei-on. 135) 840.00

1.012 Mlnos — Port.
1.' 9. 1934 140.00

311 Idem — 3." S. 140.00
1.173 Emp. Mune. •

Lei (20 • P/A 600,0o
1.504 Idem — Emp.

1931 170,00
flANCOS

333 Mercantil do R.
J. — Nom. 200,00

COMPANHIA!
700 Fnb. dc.Tcc.

D. Isabel —
Pref 1.430.00

1.000 Idcm 1.500.00
100 Aço» villares 2.100.00
150 Idcm 2.200.00
.100 Idem 2.530.00
2*0 Idem ,.•„. .. 2.300,00
500 Arno .... .. 1,240,00
r.V) Idcm 1.230,00'*.0CO Brás. dr Carb.

dc Cálcio .. 4.110.00
1.413 Bros. dc liou-

pas — Ord. 1.20Ü.00
2.482 Idem — Pref. 1.200.00

400 C. Brahma —
Ord 3.000.00

144 Idem 4.000,00
110 Idem 4.050.00

1 Idem 4.200,00
1.300 Idem — Pref. 4.000,00

500 Idem 4.040.00
4.100 Idem 4.080.00

500 Tdem 4.090.00
2.034 Idcm 4.100,00

240 Idem 4.150.00
.1 Idem 4.200.00
8 Idem 4.309,00

2.OCO C. S. Cruz —
Port 4.100.00

000 Idcm 4.1.10.00
•-.144 Idem 4.150.00
1.220 Idem 4.500.00

45 Idcm 4.300.00
40 Idem 4.350.0»

118 Idem 4.400.00
900 Idcm 4.140.00

1.284 C. Aratu .... 7.800,00
. 180 Fab. dc Arte-

fatos Têxteis
Artex 1.430.00

4.153 F. Brasileiro 1.500.00300 Idcm 1.510.00
409 Tdem 1.520,00

2.200 Klbon — ord. 1.000,00
1.500 Idem 1.030.00

nal dt Investimento» Ltda.)
? INVESTIMENTOS*'
V da Cota Olt, Dut V. do » uni.

Cr« Crt Cr*, um*

310.00 10,00 Fev. 10.066.484.
197.70 6,00 Marco 1.6I0.B27.
214,24 40,00 Der. 1.117.488,
105.01 0.90 Dez. 289.004.-
395,33 4,00 Nov. 55.514.
201.00 1,50 Fev. 48.832,
433.30 34.70 Dez. 31.133,

1.080.00
1.100,00
1.150.00
2.3CO.CO
2.330.00
2.400.00
2.450,09

1.400,00
1.430,00

2 230.00
2.230.00
2.300,00
1.700,00
1.800.00
1.700,00
1.800,00

1.300,00
1.520.00
1.530,00
1.550.00
1.0C0.00
1.203,00

1.340.00
1.330,00

260.00
284.00
285.00
282.00
290,00

300
10.000

7.300
11.100
3.300
2.700
2.200
2.7C0

1.300
200

200
100

3.950
.100

7,000
4.800

330
.VO
600
100
IMO
400
300
100

LftTRAS Dl
CAMBIO
Coflbrás
107 dia» ,,
.139 dias ..
Decred
ISO dia» ,.
161 dia» ..
200 dia» ..
20» dia» ..
2.11 dia» ,.
240 dln» .,
Dcllcr
201 dias .,
294 dia» ..
Flde»

16 dias ..
36 dln» ..
40 dias ..'22 dias ..

160 dias ..
181 dias ..
232 dias .. .
247 dias .. ,
273 dias .. ,
276 dias .. ,
317 dias .. ,
310 dia» .. ;
.123 dln» .. ,
330 dia» .. ,

85,2,1
73,08

82.00
Hl.iill
AO.tlO
70.10
70.00
70,00

78,00
73,30
r-A.33
97.40
90 07
89.81
83.00
84.92
60,07
79.42
77.08
77.00
73.58
73.42
73.08
72.30

3.300 360 (lias ., .. 70.00
200 434 ilüii. ,, ,. 61,42

C.C.F,
630 173 dln» ,. ,, 81,46

1.1.300 173 dia» .. .. 61,35
1.400 174 dln 81.24

630 240 dia» .. ,, 73,70
CODÍB

2.400 192 dln 63.9,1
2,600 232 dia» .. .. 80"7

Credlcastro
2,10 147 dina .. .. 80,'1
230 148 dln 84,48

1.000 177 dln» .. ,. 83,28
1.3(.ll 162 dias ., .. 85.01
4.300 182 dln» 82.81

11.880 183 dln 82,72
Flneo

7.í00 306 ilins ,, .. 6"„'.fl
7.500 391 dlns .. .. 67,16
7.500 423 dlns .. ,. 64.38
7.300-'.'3 dlns .. ,. 62,08

Aymoré
1.300 188 dlns .. .. 82.77

100 174 dlaa .. .. 64,03

STOCK EXCHANGE
DE LONDRES

LONDRES, 30 — Feriado.

200 idcm
3 450 Idcm

100 Idem
909 !,. Americano» ,

700 Idcm
r.oo idcm
500 Idem

1.220 M. de Brlnq.
Estréia Pref.

200 Idcm
800 Meibla • Port.— c/d .. ..

2.000 Idem
500 Idem
527 Idem • ex/d .

1.2.14 Idem
900 Tdem — Nova»
308 Idcm
700 Mineração da

Trindade ...
100 Idcm
700 Idcm

1.025 Idem
1.13 Idcm'00 Moinho Fluin.
SOO Moinho Snn-

tlstn - ex/d
3.000 Idcm
1.000 S. P. Alparga-

. tas
Ifi.300 Idem
19.009 Idem
.i.ono Idcm
1.000 Idcm
S.8S0 Sid. B. Minei-

ra - Porta-
dor

320 Idcm ,, .. ..
365 Idem

1 Tdem
100 Idem — Novas
200 Idem

16.RI-" Idcm
900 Idem
074 Idem - cx/d .
100 Sid. B. Minei-

rn — Port.
c/dlv. Pare.

550 Idcm
990 Idcm
100 Vale do H. Do-

cc — Nom.
ioo Idem — port.

30 Idem
726 Willys — Ord.

6.000 Idem
1.000 Idem

Trans portes
LINHAS SUBURBANAS

A Comissão de Eletrificação c Remodelação dos Transpor
tes Suburbanos da Guanabara concluiu o projeto que foi In-
cumbida de elaborar. Esse plano comporta duas' etapas; na
primeira, ampliação da capacidade de transporte da Central,
eom a incorporação de novos trens, e da Leopoldlna, com a
eletrificação e alargamento de suas Unhas, além do reforço de
material rodante. A segunda etapa é muito mala ambiciosa,
desde que equaciona uma solução em definitivo para o' pro-
blema e a sua vinculação com o Metrô, que é, segundo os
técnicos, • única perspectiva de racionalização do trafego nes-1 ta congestionada cidade.

Em 1954, a RFF investirá 9 bilhões dc cruzeiros no cum-
j-rimento dc algumas tarefas da primeira etapa, entre as quais
a eletrificação da Leopoldlna ate a Penha. Em sua configura-
cão definitiva, o.s trens dc .subúrbio terão um ponto dc partida
único, a estação D. Pedro II. Para isto, prevé-sc a constru-
cão de linhas da Central, entre Francisco Sá e São Diogo,
através das quais os trens da Leopoldlna chegarão á estação
única. Realizadas estas e outras modificações — entre as quais
a concentração das linhas de longo curso em Barão de Mauá
e linhas autônomas- para o tráfego de minério — acredita-se
que a empresa que será constituída para explorar os serviços
suburbanos estará capacitada a fazer circular trens de três
cm três minutos, na hora do "nish".

DEBiNTÜRES
6.846 Cia. Brás. Rou-

pas
48 Pctr. (1.000) .

3.200.00
3.250,00
3.300.00
3.300,00
1.850,00
1.880.00
1.990.00
1.950.00
1.900,00

3.150.00
.1.200.00
3.250,00

4.400,00
7.250.00
7.300,00

138.00
160.00
162,00'

1.000,00
880,00

VISITE A
EXPOSIÇÃO
DE FORNECEDORES DA
HOTELARIA
RIO 411? OE MAIO - MUSEU OE IME MODERNA
í89. «H» OE TURISMO * MIM 01 «IIUIIU
Patrocínio da
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
OA INDÚSTRIA OE HÓTEIS

Metrô
Na 'opinião do presidente

da Comissão referida, gene-
ral Iberê de Matos, poderá
ser iniciada, ainda em 64, a
construção da primeira li-
nha do Metropolitano Cario-
ca, entre a estação D. Pedro
II e a Lapa. Considera-se
que êsso projeto é per-feitamente autofinanciável,
achando-sc sua execução na
dependência da obtenção dc
recursos a longo prazo. Mo-
vimentando um milhão de
passageiros em cada 24 ho-
ras e tomando por base o
preço da passagem cobrada
pelo ônibus menos conforta-
vel, pode o empreendimento
assegurar-se uma arrecada-
ção bruta superior a Cr$ 10
bilhões anuais. A linha te-
ria somente 7,5 km da ex-
tensão, dos quais apenas ...
3,5 km subterrâneos,. Sua
ampliação estaria na depen-
déncia do planejamento dos
órgãos técnicos da Guana-
bara.

Porto do Rio
f*. ¦ '" ¦ ¦ ¦'¦¦*'

Para efeito de dragagem,
o porto do Rio foi dividido
em 4 zonas, a saber: 1.*) Do
píer da Praça Mauá até a
Ilha das Cobras, com remo-
ção de 300 mil metros cúbi-
cos àe detritos; 2.») Cais da
Gamboa (900 mil metros
cúbicos); 3.») Gamboa ao
Cais de Sã Cristóvão (1,2milhão de metros); e 4»)
Cais de S. Cristóvão ao Cais
do Caju (remoção de 40 mil
metros cúbicos). Espera-se
urna produção média de 100
mil metros cúbicos mensais,
o que exigiria nada menos
que dois anos para a com-
plementação do mencionado
serviço.

Via permanente
Em remodelação de via

permanente, equipamentos e
serviços, a Rede Ferroviária
Federal vai inverter em 1964
um total previsto de CrS 5
bilhões. Na dianteira dos in-
vestimentos situa-se a R. V
Paraná-Santa Catarina com
1 bilhão de cruzeiros, segui-
da pela Rede Ferroviária do
Nordeste (786 milhões), Cen-
trai do Brasil (760 milhões),
Viação Férrea do Rio Gran-
de do Sul (600 milhões), E.
F. Leopoldina (500 milhões),
Santos a Jundiai (300 mi-
Ihões), Noroeste do Brasil
(300 milhões). Leste Brasi-
leiro (250 milhões), D. Te-
resa-Crlstina (120 milhões),
Rede de Viação Cearense
(100 milhões), E. F. Goiás
(70 milhões) e Madeira-Ma-
more (10milhões).

Material rodante
A aquisição de material

rodante e de tração, assim
como a recuperação dos jáexistentes, vai exigir da RFF
um investimento previsto pa-ra 1964 da ordem de Cr$ 1,6
bilhão, distribuídos do se-
guinte modo: Santos a Jun-
diaí, 450 milhões; Leopoldi-
na e na Central, cada umadelas, 250 milhões. Sucessi-vãmente, 232 milões se des-tinarão à Bahia-Minas. 185milhões à Leste Brasileiro,
124 milhões à Dona Tereza
Cristina, 137 milhões à Rede
de Viação Cearense. 30 mi-
Ihões à Rede Mineira. 10 mi-
Ihões à E. F. Goiás, 10 mi-
Ihões à E. F. S. Luiz-Te-
resina e 5 milhões à E. Fi
Bragança.

ILHA DE BARNABÉ

*.ii^nàBid? Barnabé, em frente ao cais do Valoneo. nafaixa portuária de Santos, constitui na atualidade o maim-
FAiWei.taiTes para .«rawenamento de^afinados d™ pe-tróleo e líquidos em, geral, existente nos diversos noi-tn*.
FhõesT -ílfe f&ÈffiffiP*' COm «PMMadi para^fífbi-ínoes de litros, interligados por canalizações e vincuiartn-
«tFtf °.Pdl! attíicam as embarcações. A Ilha de Barnabl
ChÍaÍ*naàaHhaamnéeS JMf âa-EF Santos a Jundiaí!«-negam a una, pelo ferry-boat, vagões ferroviárioi: p mmi-
SwtadtsTlo 'reW° 

? trwata de «^SSo 
"an 

-
vegetais. ld° °*eoduto- em particular álcool e óleos

COMPANHIA HAMBURGUESA
SUIAMERICANA DE NAVEGAÇÃO

EGGERT & AMSINCK - HAMBURG

sm

HAMBURG-SUD
CARGAS E PASSAGEIROS DE E PARA HAMBURG BREMEN, R0TTERDAM 1 ANTUÉRPIA

Próximas SAÍDAS do Rio

para a Europa:
CAP »AN AUGUSTO- V4

Próximas CHEGADAS da Europa
ENTOADAS SAÍDAS PARA;

K. Grande Li Plata:
SANHA ROSA 1/4 1/4 _
CAP SALINAS 7/4 7/4
CAP SAN DDSGO 7/4 7/4
CAP SAN MARCO
CAP SAN NICOLAS

18/4
20/4

18/4
29/4

COLUMBUS-LINE
CARGAS i PASSAGEIROS DE E PARA ESTADOS UNIOOS (COSTA ATLÂNTICA) E CANADA

SAÍDAS do Rio para Nova York,
Baltimore, Philadelphia, Boston

Norfolk e Canadá:

CHEGADAS do Canadá e dos
Estados Unidos:

Café
pelo porto

do Rio
Foram exportadas pelo pôr-to do Rio de Janeiro, durante

fevereiro último, 377.684 sa-
cas de café, sendo 307.648 pe-Ias firmas que operam no ra-
mo e 70.036 sacas pelo Insti-
tuto Brasileiro do café.

Os maiores importadores ío-
ram os Estados Unidos, com
140.993 sacas. Para o conti*

¦ nente europeu Íoram embar-
cadas 139.581, destacando-se
como mercados de maior im-
portância, Bélgica, Grécia, Ale-
manha Ocidental, Finlândia,
Iugoslávia c Dinamarca.

Os portos nacionais do Nor-
te figuram com a quota de
70.000 sacas.

CAP BONAVISTA
RAVENSBERO
CAP CASTILLO
SUNBEAR

PASSAGENS AÉREAS
PARA TODAS AS LINHAS

NACIONAIS E INTERNACIONAIS
AGfNTES OFICIAIS OA IATA

J£

HAMBURG-SÜD Agências Marítimas S.A.
O — AV RIO BRANCO, ?5 — TELEFONE: 23-18Ò5

Festa da
cumieira
na Bolsa

Está terminada a constru-
ção do esqueleto do edifício
de sste andares, anexo da
Bolsa de Valôres do Rio de
Janeiro, que servirá jjara a
localização de escritórios de
corretores de fundos públi-
cos e para departamentos da
Câmara Sindical, Hoje, às
16h, será realizada a festa
da cumieira.

MERCADORIAS
CAFÉ

O mercado da café diiponlvei
funcionou ontem, lem «llemi;.'ni
no» preço» * iiaraliiuiln, A ío-
mlssan de preço sorteada de-
rlainu rolar n tlpn 7, mifr.i llili.'l|
•II, i-nntrlbulijAii do 10 dólares 11
CrS 3.000.00 e o tipo 7, mini
lori-83, rnntrilmic'10 de 28 dn.
Inre» n CrS S.100,011 por 10 qui-
lo». Nilo hnuvf, venda» o n nin-
cado fechou Inalterndo. Knli.-i.
d» IR.41» Micni, tendo l.noo nu-
lu Marltlmn; 1.434 pela Leopnl.
«lua e 16.081 pela eitrada do
rodnfem. Embarque» 17.429 »••
ra», »endn 8,425 nora a Ameri-
ca do No'le'« 12,000 para ca-
hotaiiem, f.xiitêncla e rafe. dr».
Iinrhado para embarque» o IBC
ii.lo forneceu.
«11 Kl A im UU RIO
cnrAcor.s por m gun.os
(Sifra 1M9/H. contrlbulcAn is

(lAIareti Crt
Tlpu  4.000.00
Tipo 3 3.800 Ilil
Tipo  .1.000.0(1
Tipo 3.400,00
Tipo S  3,200011
Tipo  3 000.00
Tipo  2,r,00.OU
(Safra 1062,83, contribuição 26

dôlirnai:
CrS

Tipo  3.400.00
Tipo  3.200,00
Tipo  3.000.00
Tipo  2.800,00
Tipo  2.600.00
Tipo  2.400,00
Tipo  2.200,00

.*auta — Citado de Mina» Ge-
ral»
CafiS comp. »af.. 62/63 240,00
Idem fino  44S.3.1
Idem 63/64  300.00

Zdado do Blo
Idem 63/84  300,00
Idem 62/83  240.00

Eitado do Pirana
Café fino 440.15
Café p| diic 483,35

MERCADO CM MANTOS
TtSNO

SANTOS, 30.
Abert. Fech.

Março 1M4 „ 1.650,00 1.554,00
Maio 1964 . , . 1.650,00 1.554,00
Julho 1964 .. 1.850,00 1.554,00
Set. 1964 . .. 1.550,00 1.554,00
Dei. 1964 .. . 1.650,00 1.554,00
Janeiro 1965 . N/C N/C

Poilçlo — Na abertura, firme
ao fechamento, firme.

Contrato 1
Abert. Fech.

Marco 1064 .. 2.340,00 2.344,00
Maio 1064 . . . 2.345.00 2.340.00
Julho 1064 .. 2.345,00 2.34!i,0O
Set. 1064 .. . 2.345,00 2.340,00
Dn. 1964 . . . 2.345.00 2.340,00
Janeiro 1965 . N/C N/C

POSIÇÃO — Na abertura, Ur*
me, no fechamento, firme.

CAIt DISPONÍVEL
Por 10 qntlo»

Hoje Ant.
EtUlo Santa»

Tipo 4 . . . 4.850,00 4.833,50
Santo» Rlado

Tipo 4 . . . 4.525,00 4.463,50
¦em deacrlclõ

Tipo 4 . . . 4.175,00 4.150,00
Mercado — Estável — Eatável,

MERCADO DF NOVA VOR»
NOVA YOHK. 30.

Contrato "B**
Mese» Ahcrt •"•eh.

Maio 1964 . , 40,75 49,00
Julho 1064 .. 51.50 51.00
Set. 1064 . .. 52.50/53 52.00
Dez. 1064 . .. 53.70/75 53.0(1
Marco 1065 . 53,35 53.70

VENDAS — Na abertura.
2.000 laça» no fechamento
41.750 ditas.

NA ABERTURA — Mercado
estável, eom alta de 20 a 40 c
baixa de 45 a 64 ponto».

NO FECHAMENTO — Mercado
acessível, com baixa de 25 a 30
pontos.

NOVA YORK. 30 (UPI) —
O Café Santos "B" para entre-
gas futuras fechou hoje com
baixa de 25 a 30 pontos. Vende-
ram-se 167 lotes. O.contrato••M" fechou inalterado e sem
vendas. O mercado dc entrega
imediata apresentou-se calmo.

O Santos quatro manteve-se
inalterado a 40 1J2 centavos de
dólar por libra peso e os co*
lomblanos Manizales, Medellln,
Armênia e Glrardot, também
inalterados, fecharam a 49 cen-
tavos. O Ambiiz número dois"AA" subiu 1|4 centavo fechan-
do a 411|4 e os mexicanos la-
vados Coatepec mantlveram-ie
a 49 centavos por llbra-pêso.

ALGODÃO
MERCADO DO RIO

O mercado de algodSo em ra-
ma. regulou ontem, firme e
inalterado. Entradas e saldas
não houve. Existência 1.364
fardos.

COTAÇÕES POR I* QUILO»Em fruteiro»
(Cntresn rm 110 dlssl

Fibra Inns*
Sendo, tipo 3 6.400.00 6.500.00
gerido 'tipo 4 6.300,00 0.400,09

Filira Média
Rrrtnc», tipo 3 7.900,00 8.000.U0
Htrtnc», tipo 4 7.800,00 7.900,00
Ceara, tipo 3 7,600.00 7.900,00
Crnrti. IMO 4 7.700,00 7,600,110

Klbr» ctri»
Mala» tipo 3/4 6,600,00 .
1'aullita tipo 5 7,100,00 7.100,00
MERCADO II» S, PAULO

8. PAULO, 30.
iCoUçom por 16 quilo»)Mtifs Âktrt. Ferfe.

Maio. 1SM . . N/C N/C
Julho 1944 ... N/C N/C
Out, 1964 .. . N/C N/C
Maio 1965 . . N/C N/C

Poilelo — Ma abertura para*l-Mdo, no fechamento paraü-ssdo.
DISPONÍVEL

ICotaçSc» por 15 quilo»)TlPOtt rlulb Ai.lc.mOR
Crf Nominal Nnminai" 9. "30,00 8.250,00

4—1/2 " B.200,00 8,200,0(1
A " 8.100,00 8.1OU.U0

- 1/2 " 8.000,00 6.000,00
" 7,900.00 • 7.000.00

H— I/J " 7.800,00 7.500.00
" 7.200,00 7,200,00

7—1/2 " 7.100,00 7.100,00
S " 6.000,00 6.900,00
» ," 6.700,00 6.700,00
MERCADO IlE PERNAMBUCO

RECIFE. 30.
MERCADO - Eitavel.

Cntofòe» - Por Bl> quuoeMata», tipo comprad. 7.900,00.
SertAe». tipo comprad. 8.400.00.

Entrada: 2.040.
Em 1.* dc setembro: 170.533.
Existência: 23.360,
ExportaçAo: 1,771.

MERCADO DE NOVA VOR**
Consumo: 1.450.
NOVA -YORK, 30.

Abert tal. F»e.
Maio 1964 . . , 32,52 N/C 33,60

Junho 1964 ., .11.60 N/C 31,60
Ollt, 1964 ,, , 30,33 N/C .10,15
Dei. 1964 .. . 30,43 N/C 30,16
Março 1965 . 30,43 N/C .10,55
Maio 1968 . . 30,40 N/C 30,31
Jlllho 1063 ,. 30,01 N/C ,10,01
Am. Ss, Mlld», — — 35,49

NA ADEnTURA - Mercado
calmo, com baixa de 2 a 23 non<
tos,¦NTERMEDIAHIA ••• Mercido
paralliado.
_, NO FECHAMENTO - Mtrca-do apena» eitável, com baixa do7 a 29 ponta».

NOVA YORK, 30 (UPI) -
O «leoilfin p»r« entrem» ftitu-
ra» fechou hoje, de Inalterado a29 ponto» de baixa. A procurarnntlnuou frac» e o» preço»baixaram n medida que au-mrntavain a» oferta» no mer-
cado,

AÇÚCAR
SIERCADO UO RIO
fteitulmi ainda ontem, firme e
Inalterado, o mercado de açu-
rar. Entradas A00 saco» de SAo
Paulo. Salda» 3.000. Existén-
cia 128.011 »aro».

CotaçAr» por 66 quilo»"ReiolucAo n.* 1.822 de 27-2.6I"
P. V. 6.478.00
MERCADO DE PERNAMBUCO

RECIFE, 30.
COTAÇÕES POR «0 QUILOS!
Ctiltlll: 7.187.80.
Semerarai: 6.630.00.
Entrada: 20.620.
Em l.o de aetembro: 8.480.352.
Exportaçlo: nfio houve.
Existência: 2.852.584.
Coniumo: 60.000.
NOVA YORK, 30 (UPI) -

O açúcar do contrato mundial
número oito para entregas fu-
tura» fechou hoje com baixa de
dez ponto». Venderam 782 lo-
te». O contrato nacional nume-
ro tete fechou entre sete ponto»
d* alta e cinco de baixa. Fo-
ram vendido» 397 lote».

CACAU
NOVA YORK, 30.

Maio IIXU , 23,01 
' 

21,78/14
Jttlhn 1961 ., 22.55/60 29.91/9**>•'. 1004 . , 23,06/10 22,80
De». 1981 . 23,63/63 2.130
Março 196*. 24,09/06 23.8T
Maio 1665 . 24,45 24,21
Julho 1965 ., 24,61 21,71

VENDAS Na abertura, IIcontrato», no fechamento, IIIdito»,
NA ABERTURA -Mercado

apenas edavel, com balsa dt •
a 6 ponto».

NO FECHAMENTO- Mercada
apena» eiUvel, com baixa dt a
a 31 ponto».

NOVA YORK, 30 (UPI) —
O carau para cntrtsai futurss
fechou com baixa de **2 a 31
ponto», Venderam-** 616 to*
tr». A» venda» para entreis
futura decorreram de falta dtIntrrê».* do» fabricante» nomercado, dc entreRa Imediata
r de perspectiva» favorlvclf da
i-olhella média do Brasil. Em
fonte» privada», calcula-it qu*e»»a colheita atri da ordem daum mIlhAo a um mllhlo t mel»
dt «aca».

NOVA YORK. 30 (UPI) —
CotaçOee dt etcau, para tntrf*-
8a 

Imediata, tm centavo» cMolar norte-americano por libra
(453* -ramo»), to fechamento
da Bfll»a dt Nova York:
Tipo Hojt Ant.
Acra ,. .. .. „ 23.19 23.41
Bahia 22.84 23.6S
Equador 24.34 M.N
Dominicano , . . 21.49 21.»

TRIGO
CHICAGO, 30.

Fechamento
Maio 1964 . , 2.05,12 2.01.6J
Junho 1961 , , 1.60,00 1873»

ECONOMIZE TEMPO E DINHEIRO
Cada minuto um impresso. Limpo - rápido - automático
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REPRESENTAÇÕES SOBRASIL S. A.
Relatório a ser apresentado ã Assembléia Geral Ordinária:

Senhores Acionistas:
— Em cumprimento ao disposto na Lei de Sociedades por Aç ões, Decreto-Lei n? 2.627 de 26-9-1940, e os nossos Estatutos Social*.vimos apresentar a V. s>*s o Relatório das Atividades dessa Sociedade durante o exerelcto dt 1963.
— No decorrer de 1963, os negócios da Sociedade desenvolve ram-se de maneira satisfatória eomo de costume, eom resultadosfavoráveis. ...
— 0 balanço apresentado pela Contabilidade, mereceu a devi da aprovação por parte do Contelho Flical da Sociedade.— Colocamo-nos à disposição dos Senhore» Acionistas, na Se de Social, à Praça da República nv 17 loja, para quaisquer outrosesclarecimentos que porventura venham a Julgar necessários.

Rio de Janeiro, 26 de março de 1964 ,
Hello Ferreira — Diretor 

' '
José da Motta e Silva — Diretor

BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DS 1163

ATIVO

IMOBILIZADO CrS Cr?

Equipamentos e Veículos 772."47,9(1
Titulo do Estabelecimento . 10.000,00 782.347,90

DISPONÍVEL

Caixa c Bancos 2.943.988,80

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Mercadorias '.. 13.639.741,00
Contas Assinadas a Receber 3.932.264,60
Estampllhas Fiscais 1.280,00
Verba— Vendas Sc Consignações. .... 7.510,00 17.580.795,60

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Empréstimo Compulsório — tel 1.474 .. 433.135,10
Empréstimo Compulsório — Lei 4.060 .. 20.000,00

PENDENTE

Depósitos em Garantia 

COMPENSAÇÃO

Ações em Cauçáo 60.000,00
Duplicatas Cauclonadas  723.932,00
Duplicatas a Cobrança  237.212,50

462.135,10

3.080,00

1.021.144,50

22.793.491,90

PASSIVO

NAO IXIOIVEL Cr$ CrS
Capital 10.000.000,00
Fundo de Reserva Legal 803.091,30
Reserva Para Perdas 393.226,50
Reserva p/ Depredação de Equipamento» 657.223,90
Reaerva Para Lei» Social 356.000,00 12.209.541,7*1c—

EXICIVEL A CURTO PRAZO

Imposto de Renda — Desconto» na Fonte 1.300,00 . .Bancos 715.815,90
Contas Correntes 273.000,00
Obrigações a Pagar 4.282.963,20
Provisão Para Pagamento dc Impostos 531.600,90Previdência Social 40.261,00
Duplicatas Descontadas 1.077.633,00 6.922.583,01

PENDENTE

Lucros Suspensos . 2.640.322,79

COMPENSAÇÃO

Caução da Diretoria 60.000,00
Duplicatas Cauclonadas Suspenso 723.932,00
Cobrança de Du-plicata 237.212,50 1.021.144,50

22.793.491,90

-3B

Hello Ferreira — Diretor; José da Mot»» e Silva — Diretor; .Edson Meirelles — .Contador Reg. CRC-GB 1377 — CRC-DF-I. S, 159.
"DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS A PERDAS"

DÉBITO

Cr$
Juro» Sc Descontos 277.881,80
Despesas Gerais 10.286.800,80
Reserva P/ Depreciação de Equipamentos 93Fundo de Reserva Legal 1155Reserva Para Pagamento de Imposto 531
Saldo 2.640

13.994.795,00

087,20
.192,60
609,90
222,70

CR t D I TO

"***•»,
Saldo do Ano Anterior ....,„, 33.172,70
Reversão de Reserva Para Perdas 232.866,70
Reversão de Reserva Para Demissão de Empregadoi .. 804.000,00
Lucro bruto verificado sóbre as vendas do corrente ano 12.925.058,60

13.994.795,00

Hillo Ferreira - Diretor; José da Motta e Silva - Diretor; .Edson Méirelle» - Contador Reg, CRC-GB 1377 - CRC-DF.I.S. 159.
PARECER DO CONSELHO FISCAL

renda merecem aua aprovação.  ¦-- — 
Rio de Janeiro, 26 de Março de 1954. - Attllio Dt Blttt - Joit da Cunha Lyn - walter Lourtn-o dt Auvtdo. •4491
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GENERAIS UNIDOS CONDENAM CGT
JG FALOU A SARGENTOS
SOB BOATO DE MARCHA

Solidariedade militar é recebida com hino

Em discurso que pronunciou, on-
tetn, no Automóvel Clube do Brasil,
onde, a partir das 19h 30m, a As:o-
çiaçúo Beneficente dos Subtcnentcs c
Sargentos da Policia Militar comemo-
fava o seu 40.° aniversário, o presi-
dente João Goulart garantiu que não
admitirá que "a desordem seja pro*

movida cm nome du ordem", nccntu*
undo quo "íi dlsclpljia só se consolida
quando se concilia com o respeito ú
dignidade humana". A comemoração
transcorreu em meio a grande cx-
pectativá, causada pela noticia de que
oficiais reunidos no Clube Naval e no
Clube Militar marchariam cm protesto
até o local.

Além de inúmeros sargen-
tos das três armas; o ato íoi
presenciado pelos ministros
da Marinha, da Aeronáutica,
da Guerra cm exercido —
gen. Gcnaro Bon tempo — da
Justiça, da Viação e das MI-
nas c Energia, bem como pelo
chefe do Gabinete Militar da
Presidência - da República,
gen. Assis Brasil. Um dos con-
vidados mais aplaudidos pe-
los sargentos que lotavam a
recinto foi o almirante Cán-
dido de Aragão, que abraçou,
demoradamente. o cabo José
Anselmo, presidente da As-
sociação dos Cabos, Marinhei-
ros e Fuzileiros Navais do
Brasil. Esto íoi, entretanto,
impedido de,falar.

CRISE .

Referindo-se à crise que se
manifesta no Pais, o sr. João .
Goulart disse que ela "foi
provocada pela minoria de
privilegiados" e que "prefiro
estar ao lado do povo para
defender seus interesses a
ficar ao lado dos reacioná-
rios, que querem manter
nossa gente atada à penúria
e ao analfabetismo".

Dirigindo-se às Forças Ar*
madas, cm geral, c aos sar*
gentos, em particular, por"mais uma data de aniversá-
rio desta valorosa corpora-
ção da Guanabara", o presi-
dente acusou a citada mino-
ria de "viver de olhos volta-
dos para o passado" c de"temer enfrentar o luminoso
futuro que se abrirá à de-
mocracia pela integração de

milhões de patrícios nossos
na vida econômica, social e
politica da Nação".

GOLPES
Adiante, abordou o mo-

mento presente, dizendo que"ele exige de cada brasllei-
ro o máximo dc calmo e de-
terminação, para fazer face
ao clima de intrigas e ehve-
nenamento que grupos po-derosos - estão procurandocriar contra o Governo, con-
tra os mais altos interesses
da Pátria e contra a unida-
de de nossas Forças Arma-
das". Explicou que, "para
compreender o esquema de
utuação desses grupos quotentam impedir o progressodo .Pais e barrar a amplia*
ção das conquistas popula-
res. basta observar que são
comandados pelos eternos
inimigos da democracia". E
aduziu: "Na crise de 1961.
os mesmos fariseus que hoje
exibem um falso zelo pelaConstituição queriam rasga-
Ia e enterrá-la sob a campa
fria da ditadura fascista."

CONSELHO

O presidente" deu, a seituir.
um conselho a "todo brasileiro
que hoje esteja envolvido, pormotivos religiosos, em comi-
cios políticos" — a quem elia-
mou de "iludidos de boa fé"— que "medite um pouco se
está realmente defendendo a
doutrina d'Aquéle que, pelasalvação da humanidade, mor-
reu na cruz, ou apenas os in-

tertstes de alguns grupos fi-
imnceuos ou eleitorais". E
csclarecm: "Vimos, de repen-
te. os políticos que mais pre-
i;aram o ódio nesto . r.is es-
tenderem a mio para-os poli-
ticos mais corruptos da Hls-
tui Ia brasileira c, Juntoc, i< -
rem o cinismo dc falar em
nome dos sentimentos católi-
ros do povo. Náo me cabe,,
porém, combater .essa usurpa-
ção, pois a Ação Católica de
Minas a de 8ào Paulo já to-
mou essa iniciativa". Revc-
lande que o próprio cardeal da
Sio Paulo foi acusado de "an-
tlcatólico", citou dom Hélder
Câmara: "Os- ricos da Amé-
tica Latina falam multo em
retormas de base, mas cha-
mam de comunistas aqueles
que se decidem a levá-las â
pratica".

DISCIPLINA

Afirmando que "o IBAD, os
interesses econômicos e os
grandes grupos nacionais e In-
ternacionais nio tém competên-
cia para Julgar os atos do pre-
sidente da República", voltou
a aludir i crise militar, per-
guntando: "Quem fala em dis-
ciplina? Quem esti procurando
intrigar o presidente em nome
da disciplina? São aqueles mes-
mos que, em 1961, em nome
dc uma falsa' disciplina, pren-
deram dezenas de oficiais e sar.
gentos brasileiros". Em rápi-
do pronunciamento, o minis-
tro Abelardo Jurema sustentou
que "só tem sentido assem-
bléias assim, porque aqui não
hi privilegiados".

SINDICATOS ATENTOS
PARA A GREVE GERAL

Com a denúncia do Comando Geral
dos Trabalhadores de que existe uma
articulação de golpe em nosso Pais, ori-
entada pelos governadores de São Paulo,
Guanabara, Minas Gerais e Rio Grande
do Sul, com o apoio dc alguns milita-
res, os sindicatos mobilizaram-se no dia
de ontem, prontos a paralisarem suas
atividades caso o CGT determine a gre-
ve geral no Pais,

Deste modo, os sindicatos dos Ban*
cários, Rodoviários, Operários Navais,.
Portuários, Estivadores, Aeronautas, Ae-
roviários, Ferroviários (Leopoldina e
Central do Brasil), Carris, Têxteis, Pes-
soai da Petrobrás, Marítimos e de outras
categorias profissionais decidiram per-
manecer em assembléia permanente,
aguardando o desenrolar dos aconteci-
mentos.

BANCÁRIOS
O sr. Humberto Campbell,

presidente do Sindicato dos
Bancários, declarou que a
Confederação Nacional dos
Empregados em Estabeleci-
mentos Bancários (CONTEC),
órgão máximo dos bancários,
convocou para a noite de on-
tem, encontro nacional dos
dirigentes da classe bancária
para acompanhar passo a pas-
so os acontecimentos origina-
dos na Marinha de Guerra e
que agora estendeu-se ao co-
mando civil, A reportagem
verificou que os lideres ban-
cários mostraram-se plena-
mente favoráveis a uma gre-
ve geral, caso houvesse qual-
quer tentativa contra as ins-
tituições democráticas e cas-
sação do mandato do presi-
dente da República. Até à's
últimas horas de ontem, a li-
derança bancária continuava
mobilizada e atenta à pala-
vra de ordem do CGT, que
se encontra reunido sigilosa-
mente.

TÊXTEIS
Do mesmo modo, os traba-

lhadores nas Indústrias Têx-
teis encontram-se desde a
tarde de ontem, èm seu Sin-
dlcato, mobilizados, sob a di-
reção do deputado Hércules
Correia. Na ocasião, íoram
mantidas diversas reuniões
com os membros ativistas dos
piquetes grevistas, articulan-

Inquéritos
não foram
surpresa

BRASÍLIA (Sucursal) —
Foi aceita sem surpresa, in-
clusive nos círculos milita-
res do Palácio do Planalto,
a decisão do presidente João
Goulart determinando aber-
tura de inquéritos referentes
à rebelião dos marinheiros
na Guanabara. Acreditam
assessores do Gabinete Mili-
tar que a cisão provocada
pelo movimento enfraquece-
rá bastante o dispositivo
pró-Jango, montado pelo ge-"
neral Assis Brasil, pois ofi-
ciais, mesmo os integrados
no movimento janguista con-
sideram que é dc grande im-
portância a manutenção da
hierarquia nas Forças Arma-
«as. Condenam também a
interferência do CGT e da
esquerda radical por ocasião
da crise, precipitando acon-
tecimentos e' levando o chefe
do governo a decidir em têr-
mos que refletiram imedia-
tamente no esquema militar-

reformista.

do as táticas a serem usadas,
caso haja a deflagração do
movimento grevista. Os lide-
res dos têxteis acataram de-
cisão do CGT de uma parali-
sação, afirmando que não
permitirão nenhum retroces-
so nas conquistas da classe
operária. Salientam que res-
ponder.ão com greve a qual-
quer tentativa de golpe que"uma minoria tenta articular
no Pais".

TRANSPORTES
Os trabalhadores da orla

marítima (portuários, mari-
timos) além dos operários
navais realizaram reuniões
rápidas, para analisar a si-
tuação politica, tendo de-
terminado o pronto acata-
mento à palavra de ordem
do CGT, em defesa das ins-
tituições e pelo mandato do
presidente João Goulart. Os
aeroviários e aeronautas ex-
pediram documento de aea-
tamento ao CGT, ao mesmo
tempo em que se mantinham
atentos ao desenrolar da cri-
se politico-mllitar- Os rodo-
viários e os carris estão
prontos, também, a paralisarsuas atividades, tão logo se-
ja determinada esta medida
pela cúpula do movimento
sindical. Os ferroviários da
Leopoldina além de realizar
um ato de protesto na garede Barão de Mauá, encon-
tram-se atentos, 'tendo mes-

mo expedido comunicado a
todos os Sindicatos da cias-
se nos Estados do Espirito
Santo, Minas Gerais e Rio
de Janeiro, denunciando a
existência de um golpe no
Pais, determinando, também,
que fiquem alertas, pois a
greve geral pode ser defla-
grada a qualquer momento.

PETRÓLEO

Os trabalhadores em pe-tróleo, encontram-se mobili-
zados, divulgando manifesto,
frisando que "em face da sl-
tuação reinante no Pais,
agravada pela reação, quetenta desesperadamente bar-
rar o processo de emancipa-
ção política e econômica de
nossa pátria, refletidas nas
medidas práticas recente-
mente decretadas pelo pre*sidente da República, o Sin-
dicato dos Trabalhadores na
Indústria de Destilaçâo e
Refinação de Petróleo nos
Estados da Guanabara e Rio
de Janeiro, lança seu repú-
dio contra quaisquer mano-
bras golpistas que visem a
derrubada do governo e o
cerceamento das liberdades
democráticas hipotecando ir-
restrita solidariedade ao CGT
e ás demais forças popula-res, concitando a classe pe-troleira a se manter alerta
à palavra de ordem do Co-
mando Geral dos Trabalha-
dores". (Pág. 2).

ENERGIA RACIONADA
POR IGUAL: GB E SP

Com dois cortes diários de uma hora cada, pela
manhã e à noite, voltou ontem o racionamento de
luz e energia elétrica, que doravante será igual no
Rio e em São Paulo. A resolução foi tomada pela
Comissão Coordenadora de Racionamento, em reu-
nião sob a presidência do alm. Miguel Magaldi, pre-sentes os técnicos da Rio e São Paulo-Light. A re-
dução para comércio, indústria e residências em São
Paulo é de 30%, enquanto no Rio é de 15% para in-
dústrias e de 20% para o comércio e residências.

DECISÕES

Durante a reunião, além
da igualdade de medidas res-
tritivas, também ficou déci-
dido que o mais breve pos-
sivel, São Paulo deverá abas-
tecer de energia o Rio, com
o suprimento de kW neces-
sário, c será intensificada a
fiscalização aos consumidores
para cumprimento rigoroso
dó racionamento. Este plano
poderá entrar em; vigor esta
semana.

O reforço de k\V de São
Paulo ao Rio está condicio-
nado, apenas, à entrada em
carga ¦ da 3.a unidade gera-

dora de Furnas, o que deverá
acontecer a 14 de abril.

SITUAÇÃO
As chuvas de sábado e do-

mlngo, no Estado do Rio, não
atenuaram a crise de ener-
gia. A vazão do Rio Paraíba,
em Barra Mansa, dc dorriin-
gq para ontem, passou de
161m3 para 186m3 por se-
gundo, quantidade ainda in-
suficiente para a operação
das usinas da Rio-Light. O
mínimo exigido é dc 200m3
por segundo. Em Lajes, o
nível passou de 399,62m para
399,67m, que os técnicos tam-
bém consideram irrisório.
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Oficiais das ttês armas
reunidos ontem no Clube
Naval, que permanece o
centro de efervescência
da crise, rifam chegar
ao prédio do Avenida Rio

Bronco o marechal Au-

Íiujfo 
Magessi, que foi

evarlhes a nota oficial
de solidariedade do Clube
Militar. Tendo lançado,
às últimas horas da tar-

de, mais um manifesto,
os almirantes e oficiais
da Marinha mantêm o
mesmo clima emocional
da primeira hora da cri-
se. Entre uma e outra

fase da assembléia, que
é permanente, moços e
velhos entoam o Hino
Nacional (loto) como nos
dias de comemoração cí-
viça.

M. P/JVTO: REF0RM4
MAS SEM AMEAÇAS

BELO HORIZONTE (Sucursal) — O governador
Magalhães Pinto dirigiu na manhã de ontem uma
proclamaçáo à Nação, na qual afirma: "Não podemos
permitir que as reformas sejam usadas como pretexto
para ameaça à paz pública e, através da inquietação
e da desordem, como um processo de erosão do regi-
me democrático". Aerescentou defender a necessi-
dade de reformas urgentes, "mas dentro da demo-
cracia, porque fora dela perecerão as inspirações
cristãs e populares que as devem orientar".

GABINETES APONTAM
EXCESSO DE BOATOS

Os comandantes dos I, II, III e IV Exércitos
transmitiram ao gabinete do ministro informando
haver calma em suas guarnições. Para o chefe do
gabinete do general Jair Dantas Ribeiro, "o que existe
é uma indústria de boatos", e para o general Genaro
Bomtempo, "a crise na Armada está circunscrita às
autoridades navais que, para isso, já mandaram abrir
inquérito para apurar e punir os responsáveis pelos
últimos acontecimentos político-militares".

FRENTE
O sr. Magalhães Pinto re-

aolveu constituir um govêr-
no de Frente única convo-
cando elementos de alto nível
para dar cobertura às suas
articulações e medidas no
plano nacional. Para a Se-
cretaria da Fazenda, convi-
dou o sr, José Maria Alk-
min, que tomou posse pou-
cas horas depois do.convite.

O governador mineiro en-
viou ainda mensagem à As-
sembléia Legislativa — que
a apreciará hoje — propon-
do a criação, em caráter
extraordinário, de dois: car-
gos de secretário sem pasta,
um dos quais deverá ser
ocupado pelo sr. Milton Cam-
pos.

POSIÇÃO
Falando ao CORREIO DA

MANHA sobre a possibili-
dade de eclosão de um mo-
vimento revolucionário no
País disse o governador Ma-
galhães Pinto: "Em Minas
não haverá revolução. O po-
vo está disposto a manter a
ordem e a liberdada. Garan-
to a parte que me íoi con-
fiada ao assumir o man-
dato".

Informou o governador mi-
neiro que recebeu, na manhã
de ontem, o sr. Net Braga,
governador do Paraná, para
uma troça de impressões sô-
bre o atual panorama poli-
tico no Pais, e que se comu-
nicou também com os gover*
nadores da Guanabara, Es-
pirito Santo, Pernambuco e
Sergipe. Pretendia manter
contato telefônico com outros
governadores, ainda ontem.

Manifesto

O governador Magalhães
Pirito dirigiu ao Pais, na ma-
nhu de ontem, a seguinte pro-
clamação:"O apelo dirigido à Nação
pela. Marinha de Guerra do
Brasil não pode deixar de re-
percutlr no espirito dos res-
ponsávels pela sobrevivência
da ordem democrática em nos-
so Pais. NSo se trata agora
de simples episódio interno de
disciplina que precisa ser
mantida naquele setor das
nessas Forças Armadas. Mui-

to mais do que isto, estão em
causa os próprios iundam^i-
tos do regime, que tem nelas
os elementos específicos de
sua segurança. Traduzindo os
princípios, geralmente consa-
yrados e enraizados nas tra-
dições da nossa organização
política, a Constituição brasi-
Íeira caracteriza as Forças
Armadas como instituições
nacionais, baseadas na dlscl-
pllna e hierarquia, para a íl-
r.alidade de defenderem a pá-
trlu e garantirem os podêresconstituídos: a ordem e a lei".

FINANÇAS
O gabinete do ministro da

Fazenda enviou nota oficial,
cuja integra é a seguinte:

"O gabinete do ministro da
Fazenda vem de tomar conhe-
cimento de que pessoas inte-
ressadas em estabelecer o pâ-
nico financeiro e a intranqüi-
lidade renovam as noticias dc
suposto confisco ou congela-
mento de depósitos bancários.
Repetimos e reafirmamos a
falsidade de tais notícias. As
autoridades financeiras jamais
pretenderam pôr em execução
medidas dessa ordem. Nada as
justificaria. Trata-se, como é
evidente, de mais um ato po-
sitivo da já conhecida fonte
instituidora da "guerra eco-
nòmica psicológica". Contra os
veiculadores de falsidade desta
ordem, lesivas aos interesses
da nação, serão tomadas as
medidas legais cabíveis, com
o máximo de rigor e severl-
dade."

LEGALIDADE

Em Brasília, o deputado
Doutel de Andrade, divulgou
declaraçãí, em que afirma "se-
rem destituídas de fundamen-
to os preceitos manifestados
por alguns lideres de que es-
taria iminente a quebra da le-
galidade democrática pelo pre-
sidente da República". Disse
ainda que "o presidente João
Goulart jamais se fastou dos

limites da lei c da Constitui-
cão e que são deploráveis as
fantásticas versões de arti-
culações objetivando a Instau-
ração no Pais de um regime
comunizante". O Governo, se-
gundo a declaração do lider
petebista, "tem nas Forças Ar»
madas e no povo, tradicional-
mente legalistas t democráti-
cos, os seus mais robustos sus-
tentáculos". E finalizou, cias.
slficando aquelas versões de"um plano de agitação visando
desprestigiar os podêres cons-
tltuídos, plano que será por
nós desmascarado em todos os
seus impatrióticos aspectos".

TRANQÜILIDADE

Os gabinetes Civil e Militar
da Presidência da República
classificaram, também, de"guerra de boatos" a ocorrên-

ela de noticias, ontem, sobre
as atividades do governador de
Minas Gerais. O sr. Darci Ri-
beiro acrescentou que o Pais
está tranqüilo e que os proble-
mas surgidos nos últimos dias"foram suspensos". Pediu aos
cidadãos "que se mantenham
precavidos contra a guerra dos
boates". Referindo-se ao pro-
nunclamento dos parlamenta-
res, frisou: "O que se espera
desses senhores é que se sen-
tem tranqüilamente em suas
cadeiras e que exerçam os seus
mandatos e façam sentir ao
País, votando as reformas de
base, que são mesmo parte de
um Congresso de representan-
tes do povo."

Estiveram reunidos, on-
tem, no Palácio da Guerra,
os generais Oromar Osório,
Ladárlo Pereira Teles, idá*
lio Sardemberg, Antônio
Henrique dc Almeida Mo*
rnls, Milton Barbosa Gui*
niíiiães, Luiz Tavares dn
Cunha Mello, :¦•'..-Ho d»
RÒçiVu L!m^, EíiwrMo Lu.«i
Pedrosa c Jó£q Çoslh, 0
general Armando dc Morau
Ancora expôs os último*
acontecimentos da área mi*
litar, analisando, particular*
mente a posição do Exército
face à impunidade dos ma-
rinheiros e fuzileiros navais
que se amotinaram na sede
do Sindicato dos Mctnlúrgi*
cos. £sses oficiais generais
comandam o I Exército, a
I» Região Militar, a I* DI t
Guarnição da Vila Militar, a
Artilharia Divisionária da I»
DI, a Artilharia de Costa ds
1* Região Militar, a Infanta*
ria Divisionária da I» DI,
Grupamentos dc Unidades*
Escola, a Divisão Blindada,
o. Núcleo da Divisão Aero*
Terrestre e a Chefia do EM
do I Exército. Apesar do ca*
ráter secreto da reunião,
transpirou que os chefes da
Exército consideraram, uni*
nimements, que se deve con*
jurar a influência político*
partidária no seio da tropa
e que o Exército, no case
concreto, deve condenar a
Ingerência do CGT nos mo-
vlmentos militares e o seu
comando na agitação e na
preparação de atos indiscl*
plinares. O general Genaro
Bontcmpo, chefe do gabinc*
te do ministro da Guerra
tomou;; conhecimento doi
termos da decisão dos ge*
nerais. ; A ' reunião durou
pouco mais de- uma hora •
foi realizada no Saião D.
João VI- do ¦ Ministério ds
Guerra.' Ante* do seu tér*
mino, ingressaram no Sala»
os generais Antônio Negrei*
ros, diretor da'-Central, Al*
mérlo dfc Castro Neves, co*
mandante da IO» RM e Ivan
Pires Ferreira, comandam*
da AD 4 da Guarnição de
Belo Horizonte.

Dever

Prossegue o manifesto:
"Se, por influência de ins-

pirações estranhas e propósi-
tos subversivos, são compro-
metidas a hierarquia e a dis-
ciplina, sem as quais elas náo
sobrevivem, têm as Forças
Armadas nfio só o direito co-
mo também o dever de pugnar
pela sua própria integridade,
pois de outra maneira não
cumprirão o pesado e gloriosodestino que a Constituição
lhes assinala. Por isso aten-
demos ao apelo da Marinha
brasileira e lhe damos r.éste
momento delicado a nossa so-

lidatiedade, que sobietudo ex-
piime, estamos certos, a soii-
daiiedade do povo mineiro,
nos seus anseios de ordem, de
progresso e de. paz. Não apoia-
ríamos nunca qualquer movi-
mento que viesse apenas a
agravar a intranqüilidade dos
brasileiros já tão angustiados
de aflições; que embaraçasse
a marcha acelerada em quedeve caminhar o nosso desen-
v oi vimento social, econômico e
político; que perturbasse o cll-
ma de paz de que ó povo ne-
cessita para realizar os traba-
lhos de cada um e as tarefas
dj) bem comum".

PRONTIDÃO DA PM E
DO EXÉRCITO EM MG

BELO HORIZONTE (Sucursal) —» Os quartéis
da Polícia Militar e do Exército encontram-se de
prontidão em Minas, com as noticias de agravamento
da crise. A entrada do Quartel-General da ID-4
em Minas, situada à Rua Santa Catarina está inter-
ditada com forte policiamento. Os oficias, sargentos

e soldados do 12.° RI e os alunos do CPOR foram
chamados para assumir os seus postos.

Posição

Acrescenta o sr. Magalhães
Pinto:"A nossa posição continua a
ser pelas reformas, sem as
quais o povo não conhecerá b
bem-estar e não conseguirá
superar a estagnação e o atra-
so. Não podemos permitir, en-
tretanto, que as reformas se-
jairi usadas como pretexto pa-ra ameaça à paz pública e,
através da inquietação e da
desordem, como um processode erosão do resime democi-á-
tico. Reformas sim. e urgen-
tes, mas dentro da democracia,
porque fora da democracia,
perecerão as inspirações cris-
lãs e popula-es que as deve
orientar. At radicalizações
ideológicas são incompatíveis

r.om a formação do povo bra-
sileiro e só podem contribuir
para embaraçar ou retardar as
reformas democráticas. Porque
as desejamos sinceramente, não
as queremos ver substituídas,
afinal, pela simples e sinistra
implantação de sistemas des-
póticos. Contra isto brada a
formação do povo mineiro, que
tem como seu ponto mais alto
o amor à liberdade. Nossa ati-
tude nes.c momento histórico
não representa senão o dever
de nos inclinarmos aos impe-
rativos dessa vocação. E Minas
as empenhará com todas as
•suas forças e todas as energias
de seu povo, para a restaura-
ção da ordem constitucional,
comprometida nesta hora."

Os 3.000 integrantes da tro-
pa da Policia Militar, Bata-
ihão de Guardas e, 5.° Bata-
lhão, Regimento Escola e De-
partamento de Instrução estão
de sobreaviso, tendo sido cha-
mados todos os oficiais que se
encontravam de licença para
retomarem suas funções.

Foi dobrado o policiamento
no Palácio da Liberdade que
viu fechados os dois portões
da parte fronteira, cerrando-
se também os portões laterais
de íerro. A entrada só é per-
mltlda através de um portão
da frente e o trânsito Interno
estfi. controlado por elementos
da Polícia Militar e do Depar-
tamento de Vigilância Social.

Uma onda de boatos invadiu
a cidade com as mais varia-
das informações. Em decor-
rência dos rumores sem con-
firmação houve grande au-
mento de saques nos bancos.
O povo teme revolução ou gol-
pa e se mune de recursos fi-
nanceiros para um eventual
fechamento dos estabeleeimen-
tos de crédito nos dias de cri-
se e ainda com as noticias de
que seriam congelados trinta
por cento dos depósitos.

Os vespertinos de ontem
chegaram a noticiar uma vi-
sita misteriosa do governador
Ademar de Barros, na rnadru-
gada de ontem, para entendi-
mentos com o governador mi-
neiro, porém o encontro íol
desmentido.

Outro boato que correu com
insistência na cidade referia-
se à ocupação, por forças do
Exército, os depósitos de ga-solina na cidade industrial e
outros pontos da cidade. O
povo, nas esquinas discute,
apreensivo, a crise e suas im-
plicações.

Informações de última hora
indicam que tropas do Exér-
cito estão requisitando os su-
prlmentos de gasolina dos pos-tos e dos camtnhOes-tanques
que demandam a Belo Hori-
zonte procedentes do Rio, pe-Ia BR-3.

MUDANÇAS
O general Carlos Luis Gue-

des. comandante da ID-4. dis-
se que está tudo normal em
Belo Horizonte, Juiz de Fora e
nos demais pontos do Estado
onde se localizam unidades do
Exército. O regime é o de se-
miprontidão, válido para todo
o Estado.

Ministro
não deixará
a Fazenda

' "O ministro Nei Galváo nit
pensa em pedir demissão da
pasta da Fazenda e nem esti
nas cogitações do presidente
João Goulart substituí-lo. Além
do ministro da Guerra, acredi-
to que o ministro da Fazenda
seja o de situação mais garan-
tida e entrosada com o pen-
samento do presidente da Re-
pública, declarou, ontem, ao
CORREIO DA MANHA, o se-
nhor Waldir Borges, chefe da
gabinete do sr. Nei Galvão,

No entanto, ocorreu ontem
uma importante modificação no
comando financeiro do Pais,
com o pedido dc demissão
apresentado pelo presidente de
Banco do Brasil, sr. Nilo Me-
dina Coeli. Seu substituto le-
gal é o diretor da Carteira dt
Redescontos, sr. Hugo de Fa-
ria, amigo intimo do presidente
João Goulart, antigo chefe da
Casa Civil durante o período
do Parlamentarismo.

DUPLICATAS
O sr. Hugo de Faria acumu-

lará. provisoriamente a presi-
dência do Banco do Brasil e a
diretoria do Redesconto. No
setor de redescontos houve ain-
da outra alteração — cedenda
aos apelos de uma comissão da
Federação das Indústrias dl
Sio Paulo, que declarava esta-
rem multas de suas associadai
Impedidas de enfrentar seus
compromissos com os trabalha-
dores, pagando-lhes o salário
mensal, em virtude da comple-
ta falta de crédito nos bancos
particulares, estaduais e de
Brasil, o Ministério da Fazenda
resolveu soltar o redesconto de
duplicatas para São Paulo, qu«
estava sendo controlado pes-
soalmente pela assessoria ds
presidente da República.

Servidor:
aumento

na Câmara
BRASÍLIA (Sucursal) -

O chefe do Gabinete Civil
confirmou que vai ser enca*
minhada hoje ao Congresso
mensagem submetendo pr<j*
jeto de aumento de venci*
mentos e de reclassificaça»
para o funcionalismo civil
da União. Não havia sido ex-
cluida definitivamente a hi-
pótese de encaminhar men*
sagem solicitando abono i
partir de 1.° de marco er-
segundo círculos do Palácio
do Planalto — a decido, a
respeito será tomada lwe,
com a presença do sr. João
Goulart. O regresso hoje'do
chefe do governo foi anun*
ciado pelo sr. Darci Ribei*
ro. Acrescentou que o pre-
sidente da República' ira •
Santos quinta-feira próxima,
a fim de receber o titulo oe"Cidadão Santista". .
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Não se trata nem do yeap
tle Gary Cooper, nem do
ycah dc Charles Mingus e
Ray Charles, nem do ya-ya
da Lolita nabokovo-nelson-
riddleniana, mas do yêyê.
Dize-lo (YÉYÉ.) é mais fá-
cil que explicá-lo (YÊYÊ?).
Em Paris, um sujeito cha-
mado Bruno Coquatrix
(vendedor de Ídolos e fa-
bricante de público, de oii-
gem russa c quo gosta dc
passear de pijama as 3h da
madrugada) tomou por in-
tlicativo o presente inter-
nacional do verbo yc-yêyer.

.Tc yê-yc
Tu yê-ycs
II yê-yc
Nous yê-yéyons
Vous yê-yéyez
lis yê-yêient
Mas o que é yê-yè? Bem,

digamos que se trata do
um grito: YÊYÊ, capaz de
cnsurdecer espectadores.
Sua experiência pode ser
estéril mas é interessante.
Para melhores resultados, é
preciso despir-se de qual-
quer _ intelectualismo: o
yc-ycísmo não se dirige ao
espirito mas aos sentidos.'• Dança ou canto é um grilo— YÈ! — infantil, pungen-
te, grotesco, espetacular,
pouco importa.

Nacionalidade? Essência?
Difícil situá-lo. Éle é tão
americano, quanto francês
ou polonês, tão negro quan-to branco; acima de tudo,
humano -— uma forma de
expressão, passageira som
dúvida, porém incontestá-
vel, Se todos que o lançam,
em Nova York ou no Olym-
pia do Paris, neste momen.
to, não o expressam bem é
porque não têm nada a di-

zer. Isto acontece até com
coisas mais sérias como o
cinema e a literatura.

Um fabricante de discos
poderia afirmar (estando
cronologicamente'com a ra-
zão) ter sido o primeiro a
editar uma obra contendo
o grito. Mesmo assim a dú-
vida genética não estaria
resolvida. Ninguém pode
gabar-se de ter inventado
o yêyê. Talvez uma gera-
ção: simultânea, espontâ-
noa, que tem sido explora-
da comercialmente. Mas
essa exploração não nos in-
teressa.

Não imporia, tampouco,
quem — adolescente ou adul-
to — lance com maior ou
menor ampliíicação, o yêyê.
Esta base é íonèticamento
assimilável por todas as
línguas do mundo. O con-
íronto cm twlst menor de
poloneses e vietnamitas, de
ingleses e americanos, de
espanhóis, de brasileiros e
malgaxes (sim, êle mesmo)
é rica em lições. Mas, co-
mo dizíamos, a base é assi-
milável: o minúsculo tou-
reiro de Sevilha pronuncia
tantos yêyês quanto o ma-
quinista da Leopoldina, e
um operário de Kai-Fung
apela para essas duas síla-
bas com a mesma insistên-
cia de quem, porventura,
resolver lançá-las rio Black
Horse ou no Zum-Zum.
Jorge Ben que se previna e

industrialize o seu Sacudiu-
bem.

O termo não possui sig-
nificado específico — não
partindo da tradução, . é
claro — mas encobre pos-
sibilidades de expressão.
Ainda assim, após algumas
horas de espetáculo, raros
são aqueles que podem

aprender essas possibilida-
des e exteriorizá-las.

Na Espanha, o yêyê or-
quês tra, dança e canta:"Bruno e sus Rockeros"
aproveitam as duas sílabas
para forjar uma faxina mu-
sical, uma faxina mal in-
terpretada, por sinal. No
Vietnam, os "Kimonos" fa-
zem o possível para que
sua execução deixe de lem-
brar que eles não estão pi-
sando em uvas — mas em
vão, Mais ruidosos, agita-
dos e nervosos, o ritmo
nascendo de uma certa cris-
pação, sem alegrar nem
contagiar, os ingleses (The
Eagles) -esforçam-sé para
livrar-se da frieza que lhes
domina o espírito artístico.
Os poloneses (Black and'
Blue) — isto mesmo, os
poloneses — lançam-se ao
yêyê como um napolitano
a um prato de espagueti.
Com os malgaxes. voltamos
à faxina em tons carica-
turais, através do conjunto
Surfs, que começou sua
carreira interpretando, òb-
viamente, o surfing. Desse
ritmo, eles guardaram um
salutar visual e vocal curi-
oso e ridículo, provável-

. mente herdado do popular
esporte polinésío. Os fran-
ceses também têm o seu
embaixador yêyê: Frank* Alamo (não confundir com
Frankie Avalon, que traba-

lhou em Alamo) e garotas
como Sylvie Vartan, Barba-
ra e Stella.

Sobram os americanos.
Stevie Wonder deu vexame
ao exibir-se, recentemente,
em Paris. Graças à sua ce-
gueira, os cronistas resol-
veram poupar-lhe a pele.
Há o conjunto "The Shi-
relles", quarteto feminino.

formado por excelentes
mulatas, que tivemos opor-
tunidade de ouvir numa
boate de Los Angeles, di*
zendo, entre um yê e ou-
tro yê, que o "mundo é
louco, louco, louco, louco."

Se Bobby Darin exclama
everybody says yêyê, no
prólogo dc I Got a, Woman,
é mais por uma fidelidade
ao autor da música (Ray
Charles) do que por uma
filiação à nova mania. E
Trini Lopez? Bem, êste
ainda está na fase do hum-
hum. '

YÊYÊ mesmo é com uma
cantora negra chamada
Dionne Warwick. Com cia,
o milagre se produz, o fei-
tico nasce, o negócio pega.
Você é preso pelo ritmo, le-
vado pela voz. contaminado
pela dança. Você base as
mãos em cadência sem sen-
tir, e só o descobre quando
ela> já saiu de cena, após
ter expressado a alegria, a
cólera e o entusiasmo. Vo-
cê :se dá conta de que não
escutou mas participou.
Então, compreenderá que o
,yêyê não são só duas síla-
bas justapostas, e sim um
apelo vindo do fundo como
o ay! dos poemas espanhóis.

Não é preciso colocar ai-
guns ays! em um texto es-
panhol para dar-lhe uma
força de expressão. Ê pre-
ciso que o autor tenha
qualquer coisa para expri-
mir. A mesma coisa acon-
tece com o YÊ-YÊ. Só que,
no lugar do autor, existem
a voz e a dança.

A grafia mais aconselha-
vel para yêyê é com o acen-
to circunflexo c o "i" no
lugar do "y". Trocamos o"i" pelo "y" levados pelo
pernosticismo estético.

Puxadinha
No momento cm que os• Jotas rabiscam ôstes fia-

grantes fala-se insistente-
mente nn substituição do
general Jair pelo general
Ancora. Deve sei- idéia do
lá tle cima, para fazer mé-
dia com o Clube Naval.

Nôpo hino
E* dizem a, más línguas

que o "Cisne Branco" pas-sou para a reserva, com
Iodas as honras. Na Mari-
nha, agora, todo mundo
canta assim:

"— Se a canoa não virar,
Olc olê olá!
Eu chego lá!"

Coisas então pretas
A incla-rúlha já está vi-

gorando no rádio c na te-
Isvisão, rue só têm liber-
áifa para divulgar notas
oficiais do Governo. O chei-
i-inho (.'o golpe está ficando
cada vez mais forte e não
liá desodorante cívico quoo atenue...

Flagrantes

Paraíso
dos- assaltantes

Agora, no Jardim de Alá,
é assim: a partir de dez
horas da noite os assaltan-
tes tiram o trabuco da cin-
ta e começam a abordar
passantes e namorados. Tu-
do na maior tranqüilidade,
sem .sustos ou correrias. O
negócio é na br.se do "to-
ma lá e dá cá", com um
faturamento promissor. Sá-
bado, à noile, era uma (c-
lícia ver os grupos do as-

de J.9 J. & J.
saltantes, arma na mão, re-
colhendo sua féria.

O espetáculo vai render,
porque policiamento neste
Rio sofredor é igual às
águas dc Guandu: só em
1965, se Santo Onofre aju-
dar.

Viagem perdida-
O presidente Lopes, do

Vasco, foi ao Pacaembu ver
o jogo contra o Santos,
abandonando os seus invés-
timentos turfísticos.. Resul.
tado: voltou de cabeça in-
chada c não viu o polro
Corsican. de sua proprie-
dade, ganhar o Grande Pré-
rio Remonta do Exército.

Vai ver que foi...
Entre as principais cre-

denciaU do novo ministro
da Marinha figuram dois
herdeiros portadores dos
santos nomes de Gelúlio e
Benjamim — e a admira-
ção que lhe vota Emiliano
Di Cavalcanti. Para nós,
aliás, qiem nomeou o ho-
mem não íoi nem o lá de
cima nem o CGT: foi o Di
mesmo.

Na base do voli
Nosso prezadíssimo Ponte

Preta, agora também guin-
dado à condição de comen-
tarista futebolístico, promo-
veti o alvlnegro a Botafogo
de Volibol e Regatas. O vi-
vo Ponte Preta tem toda
razão, pois o Zoulo Rabelo
ai aca como .se estivesse no
Mourisao: Bira e Jairzinho
na frente, de cortadores;
Arlindo c Gérson dc ltvan-
(adores; e Elton e Zagalo
no fundo da quadra.
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Sem despesas IpiSèoni instalações especiais. Sem qualquer modificação no equipamento elétrico
existente, você |»de modernizar radicalmente a iluminação, trocando — simplesmente trocando —
as lâmpadas! comuns -por lâmpadas ML PHILIPS. Iguais às comuns quanto ao tamanho, formato
e base (feitas florem para serem usadas em voltagem de 220V), as Lâmpadas ML—de luz mista,
incandescente é a vapor de mercúrio-apresentam, em relação àquelas, as 6eguintes vantagens:
Luz branca, koftt tonalidade de luz diurna e alto grau de percepção de côr. Alta eficiência lumi»*
nosa (cerca àe|iÍ0% mais lúmens do que as lâmpadas incandescentes comuns de igual watiagem).
Vida mais ídngâ (300 "/ff mais que a das lâmpadas incandescentes comuns). Se o seu problema é
iluminação de istalações fabris; estabelecimentos comerciais; garagens»MLfJ| IBChangares; ruas,praças e edifícios públicos, a solução mais indicada é a Lâmpada ML rnlUrd
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I .marcfirlo PHlUPSl LÂMPADAS Ml
LUZ MISTA

fabricadas pela
S.A. PHILIPS DO BRASIL

filamenlo

Há luminárias PHILIPS aspa-
ciai mente idealizadas para' at
lâmpadas ML PHILIPS. Para
maiores detalhes envie èsts
cupom Rara a S.A. PHILIPS |
00 BRASIL- Deparlamanto da |
Iluminação - Caixa Poilal 1489 |
Filo ds Janoiro. |

FILIAIS EM: S. PAULO. B. HORIZONTE •

¦ Desejo, conhece'» sem compromisso, maiores do-
j talhes sobre:

j LUMINÁRIAS LÂMPADAS ML Q

Nome;.

Endereço:.......
RECIFE-P. ALEGRE. CURITIBA .SALVADOR • BRASlUA ( matt*StmaiiàtifiMmtm*mVMI»m j
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CECÍLIA MEIRELES

(Homenagem)

Cortas dc Joiiliuii-lcnu
EM 1988, Mareei Jouhand.au encon-

trou, na caia da pintora Marie Laurrn-
cln, uma Jovem de oíhos bonitos. Trata-
ira-ae de Elisa, com quem o escritor se
caaou, pouco tempo depois, e que se
transformou numa espécie de musa Ins-
piradora de alguns Uvroa famosos de MJ.

A própria Elisa, entretanto, seguiu o
caminho das letras, tendo Ji publicado
doía volumes de memórias. Um terceira
•— Le Llen de Ronces — foi hi pouco
anunciado pela editora Bernard Grassei.-
Nele se inclui uma copio» eonespondên-
da entre Elisa e Mareei, precisamente.
do Inicio da paixão que os dominou.

Frases de Jouhandeau colhidas ao
acaso: "Bem sabes que detesto o tr.lefo-
ne". "Quando quero, quero mesmo". Fim
de caria: "Do teu desajeitado, ridículo e
pungente Mareei".,

Cecília: biblioteca
DE um encontro de Walmir Ayala com

a consulesa Margarida Quedes Nogueira
(cônsul-geral do Brasil em Valparalso.
Chile),- nasceu a idéia logo posta em exe-
cuçfto de Inaugurar, no Centro Chileno-
Brasileiro de Cultura de Valparalso e
Vida dei Mar, uma biblioteca brasileira
com o nome de Cecília Meireles, justa
homenagem a esta poetisa que é uma das
maiores vozes líricas da América, multo
ligada ao Chile, que íoi amiga de Oa-

brlela Mlslral.
A biblioteca seri inaugurada oficial-

nente cm setembro próximo, quando Wal-
inlr Ayala Iara em' Valparalso uma con-
Mi-nrln sóbre Cecília Meireles, com expo-
ri||o bibliográfica e iconogr&flcn da grau-
ts poetisa brasileira.

Modinha c LiiiiiIii
SOHKE o lundu e a modinha — que

rntam "os pilares mestres sóbre os
mm se ergueu todo o arcabouço da mú-
W popular brasileira" — acaba de pu-M.ar Moiart de Araújo interesaantiasimo
Habalho (primeiro de uma série) intitu-
Mo A Modinha e o Lundu nu Século
XVIII. uma peaqubu. histórica e biblio-
Critica. O lundu — dis MA — que des-
cende diretamente do batuque africano,"foi a válvula de equilíbrio emocional de
tjue se utilisaram os escravos para ame-
nlsar as agruras do exillo e os sofrlmen-
los da escravidão", enquanto que a mo-
•nha. "como observou Teófilo Braia,
•dqulrlu um relevo literário de tal ordem,
que velo, no século XVIII, renovar o pró-
prio lirismo português que se extintrula na
inslpidez das arcàdlas". Nascidos de ber-
cos opostos (acrescenta MA) "ela, acafata
de Corte e éle, moleque de eito — ModI-
nha e Lundu, a despeito desse antago-
nismo social de origem, apresentam cone-
soes históricas tio estreitas e cresceram
numa convivência tio intima dentro da"sociedade" brasileira que, em determina-
rios momentos e principalmente na últi-
ma década de setecentos, pude encontrar
modas ou modinhas que sio quase Íun-
dua. E lundus que sio quase medas ou
modinhas".

O volume apresenta ainda documentos
musicais (uma eoletinea de modinhas e
lundus do século XVIII) coligtdos, orde-
nados e anotados eom alguns textos rees-
critos pelo próprio autor.

Lançamento da Editora Rieordl Bra-
sileira.

Pausa poética
...com AUGUSTO MEYER (Poesias=- Livraria Sio José, 1957):

Eu bem sei que vou sonhar
Sem coibir a tua vida,

Vida minha,
Sem ter mios para acenar.
Eu bem sei que vais levando
Tida, tida a minha vida,
Vida minha, e o meu orgulho
Nio tem vos para chamar.

® PARA remes» de livros e infor*
maçfies: Rua Viveiros de Castro, 41, ap.
201, ZC-07.
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¦UMA MARAVILHOSA SELEÇÃO DE
MAIS DE 700 CRUZEIROS MARÍTIMOS

ÍPITZBERQEN. NORUEGA, IS-
JkNDIA. MARROCOS. ILHAS

. CANÁRIAS. GRÉCIA, TURQUIA.
LlBANO. ISRAEL, SlRIA. EGITO.
ásia menor. itália. espa-
nha. llbia. rússia, chipre,
creta. ilhas gregas, ter-
ra santa, África. •í

Peça itinerários completos com preços de tua agência
de viagens ou dos

IGEHTES GERAIS.
lt.tn.Jn.. Pneidsnte Wilson. 164-B — Tel. 32-6965. 33-6370

Me Pude. Rua Mareonl, 1W — Tsl. 36*7688

Palavras
Cruzadas

lê

ifv
PAULO 8L0BOOA Rio
PROBLEMA N.° 270

DE PAULO SLOBODA —
RIO. GB

CHAVES HORIZONTAIS

— Surrar.
— Mlnistr j da religião

muçulmana.
— Sol dos egípcios.
—- Símbolo da prata.10 — Instrumento para gra-

vação.
13. —• Que tem asas.

CHAVES VERTICAIS

, 1 — Matuto.
— Gosta.
— Basta!
— Bebedeira.
— Prazer; mimo.

—• Época.
11 — Ribeira de Portugal.
12 — Substrato instintivo da

psique.
Solução do Problema n.°

869 — Bá, Galé, Polaca, Li-
mo, Mó.

Dicionários — Adotam-se
os seguintes: Pequeno Brasi-
leiro, Monossilábico de Ca-
sanovas e Antroponimico de
Lidaci.

Correspondência —- Deverá
ser enviada a J. J. Dias dc
Azevedo — Rua Jussiapé n.°
141 — Ilha do Governador
(ZC-32) — Rio, GB.

J. J. DIAS DE AZEVEDO (PY)

Bom dia,
RIO

IIRGIO ¦ITTINCOURT

O clima era dos mais ten*
soi, realmente. Um choque da
Polícia do Exército garantia o
local, nao permitindo o ingrw*
so da Imprensa no prédio do
Sindicato dos Metalúrgico*.
Meninos de um morro próxl*
mo compravam cigarras pain
os rebeldes, Jogando os mn .os
por cima do "Muro de Ara-
me" que protege o Sindicato.
Rodlnhas de oficiais (do Exer-
cito e da'Marinha) cheiravam
a confabuiação. De vez em
quando, alguém sugeria inva-
dli-se o prédio, na base da
baioneta-calada e do gAs la-
crlmogínio.

• •
Por um microfone, a voz do

marujo José Anselmo incitan-
do e mantendo a fogueira
acesa. • •

Oito vozes um Hino Nacio-
nal cliladisslmo foi tocado na
vitrola-portAtil do Sindicato
dos Metalúrgicos. Em nenhum
momento, os militares presen-
tes perfilaram-se.• •

Quando era grave a situa»
cio (Ith), a rua mais parecia
uma praça-de-guerra. Em da-
do momento, eis que um mo-«
numentai porco atravessa a
multidSo de soldados, especta-
dores e oficiais, quebrando' t/b-
da a gravidade da hora. Do
lado de dentro do Sindicato,
rebeldes chegaram a implorar
que se capturasse o suíno, pois
o "rancho" estava fraco, ,para
todos.

• •
O QG das tropas que -se des-

locaram para Sio Crlstóvío
ficou sendo um depàslto de
bananas, no começo da Rua
Ana Néri. O português, dono
do negócio, esparramado, per-
nas abertas, e ofegqnte, per-
guntou-me inúmeras» vozes: —
Seri que cies me. prendem,
também?!

• «
Só consegui perpetrar no Sin-

dicato dos Metalúrgicos quan-
do ji eram 15h. _E, se não mos-
tro a car.eir.__ha do jornal,
sala da porta, mesmo, detido.• •

Em melo às conversações, na
sala da presidência do Sindl-
cato, o deputado Hércules Cor-
rela informava aos jornalistas
do andamento da discussão,
entre grevistas e Governo, na
base do placar: — Um a Zero,
nós! Dois a um, Cies! Agora
empatou! Acabamos dc fazer
dois gols!

Tentei entrar na sala, acom-
panhado do cinegrafista e de
Oll Pinheiro, de "Manchete".
Barrou-nos, o sorriso-ternura
de uma representante da Liga
Feminina, e que apareceu, fo-
togrnfada, em todas as primei-
ras páginas dos jornais.* *

As 16h20m, um caixote cheio
de sanduíches de queijo voltou
da porta do Sindicato, por or*
dem do sargento que coman-
dava o contingente da PE. Um
ihlnuto depois, voltava outro
caixote entupido de garrafas
de cerveja. • •

O ministro do Trabalho, por
volta das 16h, tentou transpor
o "Muro de Arame". À certa
altura, pediu que eu fosse dl-
zer lá dentro ter sido o minis-
tro que havia chegado. Fui, e
me dirigi ao marujo Batista.
Resposta do marinheiro: —
Diz pra êle que c justamente
por ser o ministro, que cie nSo
entra!.

Como, de fato, não entrou.» * *
16h_0m, senti, da janela do

terceiro andar do Sindicato,
que a coisa engrossaria mes-
mo. Os fuzileiros do almlran-
te Sinay tomaram atitude de
ataque e fui obrigado a deixar
o prédio, no que me imitaram
todos os outros jornalistas que
lá estavam Pouco tempo de-
pois, o almirante Sinay entre-
gava o posto, em prantos, e
afirmando: — Isto i uma pa-
lhatada!

I mim, 2* Curtem» 
|

Di Cavalcanti quatrocentão
'Nio sou ynnW do que um desenhista e ura pintor...As remini.irt-1'f-ia* cariocas dente llvrlnho «uemclhimsn

«* minhas conversas, pela falta de estilo c pelo de.ajus-
lado dns fr.iAcs e das inídrmaçõei."

Assim ijunicça o pintor Emlliano Di Cavalcanti o
prefácio das tuas "Hemlnlscénciss Líricas de um Períei*to Carioca'*, prime_.ro volume da Coleçio Hio-Quatrocen*
lo_, com que a Kaitôra Clvllliaçlo Brasileira comemorao Quarto Centenário da cidade do Rio de Janeiro. Aedição, fnrtamente ilustrada pelo autor, nele deienho*oníricos) divide** em cinco parte»; Prefácio, Keminln-rendas Kirlcat, Itetrato de Um Primo, Poemas Inespcra-damente; Cariocas e Aücndn de Certas Ituas Cariocai.A cap... sob um -*etenho dn Dl Cavalcanti, é de Eugé-nio llirsch. Confessa-nos Dl Cavalcanti em seu curlo
prefáclii, como a desculpar (desnecessariamente! suas ex*«.¦urs6.fi pelas letras, ser mais um pintor e desenhistado qiie escritor. Achar Dl Cavalcanti uma necessidadeexpllter aer msls pintor do que escritor é um dado bemexpressivo para compreeniio de um lado da personali-dade) do artista.

'O livro resulta num lave e agradável hino de amore desta ao Rio de Janeiro, cidade onde o artista nasceu,na Rua Riachuelo, no século passado, na véspera ds fe*
ri ido nacional.. <"e su tenho vivido tida vida na véi*
P.era de um feriado esperando, esperando tranqüilidade
perfeita". A possivel falta de estilo, profundidade e
estrutura, parcialmente reconhecidas pelo próprio autor,* ¦« outras falhas ou qualidades que os críticos literários
se encarregarão de apontar, há nesse livro duas virtu*
des indiscutíveis: retrata realmente tida uma atmosfera
especiaiissima da vida carioca, e retrata sobretudo otemperamento, o espirito, o humor, a malícia e lirismo,
a maneira especial de ver e sentir do próprio autor.

Di Cavalcanti é saudado por Guilherme Figueiredo
com um consagrador artigo de orelha da edição, onde
o classifica como "o mais importante artista plásticobrasileiro- da atualidade", comparando-o a seus colegas
Miguel Ângelo e Celllni. Depois de uma série de ims-
gens e adjetivos elevadíssimos conclui assim: "Há qua*trocentos anos esta baia, esta serra, este caleidoscópio
verde-dourado esperava Dl Cavalcanti; ile veio e suas
reminisetneias são • lembrança para sempre." A cole-
çio Rlo-400 é dirigida por Guilherme Figueiredo que de-
verá acumular o cargo de adido cultural de Varsóvia
e Praga enquanto Di Cavalcanti acumulará o de adido
cultural de Paris e Bruxelas.

Murilo Mendes no júri dc Veneza?
Dos entendimentos havidos entre a Associação Bra-

.sileira dc Críticos dc Arte e a Difusão Cultural do Ha-
marati com vistas para a seleção de artistas brasileiros
que comparecerão i Bienal dc Veneza, em junho próxi-mo, teria resultado uma comissão integrada por Mata*
razzo Sobrinho, o critico Ciarival Valladares e o secreta-
rio Dias Costa, por sugestão da referida Difusão Cultu-
ral; a ABCA entretanto insistiu e conseguiu na inelusio
de mais um dos seus elementos, nosso confrade Antinio
Bento.

Mário Pedrosa, presidente da ARCA, opóe-ee k de-signação do secretário Dias Costa como assistente docomissário, como aconteceu bá dois anos; resiste tam*
bém à designaçáo de Matarazzo Sobrinho como Comissá*
rio, alegando que ambos nio sio nem artistas, críticos,
técnicos em museu ou experta em arte; Matarazzo deve
comparecer "de cima" como presidente da Bienal de São'
Paulo c Dias Costa participar como funcionário que par*ticipa dos trabalhos burocráticos da organização da dc*
legação.

Uma boa noticia: a Bienal de Veneza teria manifes-
tado o desejo de que o poeta e critico brasileiro Murilo
Mendes participasse do júri de premiação do certame
na qualidade de comissário do Brasil; em conseqüência
Murilo Mendes foi convidado i vir ao Brasil a fim de
participar ativamente da constituição da nossa delegação,
nio tendo ainda dado confirmação.

Uma noticia má: a Bienal de Veneza teria tomado
nova resolução acerca do terreno para construção do
Pavilhão do Brasil, não concordando msls com o local
destinado antes. Assim todos os eãtendlmentos realiza-

Itinerário
das Artes
Plásticas
JAYMI MAURÍCIO

doi alé agora sofreriam revlsio e provavelmente alndinão será neila Bienal ds junho próximo que ns i- •¦
lelros comparecerão em casa própria.

Altos a baixos: na suite distes entendimento., i_.
se a atitude do Departamento Cultural e de Informaçô.
promovendo um encontro entre alguns críticos * o t.c-nico Inglês que velo ao Brasil selecionar 100 pinturas e100 gravuras para a mostra de Londres; Pedrosa, Antônio
Bentoe várias outras passou estio constrangidas com aidéia de se enviar i Venera a escultura do saudoio es-cultor afro-bratilelro Agnaldo e profissionais exceulva-
mente Jovens e Imaturos.

Inauguração da Galeria Goeldi
Ciarival Valladares, Afránlo Coutinho c Vlccn-

te Barreto, em nome da Galeria Goeldi c Cador-
nos Brasileiros convidam para a primeira exposi-
çio coletiva (expositores de 19S4) no dia 2 dc
abril, as 21h, na Rua Prudente de Morais, 129, na
Praça General Osório. Pintura, desenho, gravurae escultura.

Embora nio saibamos ainda quais os integran
tes dessa mostra coletiva que inaugura mais uma
sala de exposições na ji extremamente plástica
Praga General Osório (Petite Gelerie, Tenrelro,
OCA, Mobília Contemporânea) ssudamos o apare
cimento de mais uma galeria que além de feste-
jar o nome ilustre de Goeldi surge eom elevados
propósitos de renovação de valores e especial aten
çio para com artistas jovens, apoiada em nome.
que merecem toda a nossa confiança e conside-
pçlo.

Loio Pérsio na Tenreiro
Depels de emsnhi, qulnis-fslrs, ns Galeria Tenrelro,

ns Praça General Osório, esquina cem Prudente d* Me-
rsit, t/»ri inaugurada uma oposição de pintor Lolo
Pérsio, anteclpendo sue viagem ee estrangeiro. Um con-
vtte-catalogo de cir e forme elegantíssimos traz um da*
senho de expositor em ume espécie di* epresentsçáo d*
ei mesmo, |i que na* encontrou um grande poeta par*
sues pinturas que ei st* explicsrlam poeticamente. Não
encontrou também a sapiência elucidativa de um critico
profissional, deixando as obras sozinhas ante a sanha do
público. Depels desse expressiva "fale", • jovem • ti-
lenteto pintor fet o seu habll appeal: "Sozinhas (st obrai)
como Ue as pessoas * ss celsas sti qus a Inteligência
* o cereçio deq uem *s encontra os tragsm para o
fraterno convívio cotidiano."

O pintor fsls ne serviço qu* lhe prestaram * nona
boa-vontade • perspicácia na exposição d* 1959, rhé.s-,
Tenrelro. Foi entes —¦ permita a rstlficsçãe — em 195S,
ns pequena mostre da Biblioteca Nacional, com Niomar
Moniz Sedri Bittencourt, Maria Martins * Entida, qu*
também reconheceram es méritos do pintor. E con».
nueu etó e prêmio de vlegem de Salão. Só qu* nau
fei boe-vontade nem perspicácia, pslavras amarga» num
moço vHorioeo: foi eemlblIMede pere e bo* pintura e
consciência de dever proflsslenel. O que fizemos e fa*
remos cem multes. Nesse pertlculsr. Leio Pérsio nunca
desapontou: ssmpi-e fêz com ligeiras alterações, boa pin-
tura. E estamos cortes de que fsrá melhor elnd* depois
do seu contato com es coleções e o emblente artístico
europeu. Por mais duvidoso que liso poise lhe parecer.Vamos, portento, ao bota-for», do jovem pintor ns T*n-
relro: boa vlsgem Lolo Pérsio —¦ que e Europa lhe dé
sapiência • amenldidei cotidianas. Amém.
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Nosso caio Roberto Aasnmpção em sues funções como embaixador do Brasil na Argélia não
esquece o» bons artistas brasileiros: no dia 2 dó março fêz inaugurar na Salle Ibn-Khaldoun com a
presença de intelectuais, artistas, mundo diplomático e social, uma excelente exposição de gravurase desenhos de Marcelo Grassmann, da qual publicamos o desenho acima.- Na verdade, Roberto
Assumpção tem sido há muitos anos, muito antes do reconhecimento e aplauso de hoje, um do:
maiores divulgadores da obra de Grassmann.
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Espanta os pernilongos e muri-
cocas pela suave e uniforme
circulação de ar

Portátil j
Ventilador e exaustor com <||
um simples toque de botão "

e Silencioso
2 anos de garantia
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Vida Cultural
CENTENÁRIO DE COE-LHO NETTO — A Academia

Brasileira de Letras vai co-memorar o centenário de Coc-iho Netto, um de seus mem-bros fundadores, com umaserie de conferências, em ju-nho, da que participarão osacadêmicos Guimarães Rosa,Josué Montello, Peregrino
Júnior e R. Magalhães Jú-nior.

CURSOS

CURSO DE ESPERANTO— Acham-se abertas no Bra-
zila Klubo Esperanto as ma-
triculas para o curso elemen-
tar da Língua Internacional.
As aulas serão dadas aos sá-
bados, das 16 às 17h, seguin-
do-se uma reunião, das 17 ás
18h para a prática da língua.
Ao fim do curso os alunos re-
cebem o diploma expedido
em nome da Academia de Es-
peranto com sede em Haia.
Os interessados no estudo e
prática do Esperanto obterãoas .informações desejadas naíede dò dube. Praça da Re-

pública, 54, 2.°, ou pelo tele-
íone 42-4357.

CURSO DE EXTENSÃO
PARA BIBLIOTECÁRIOS -
Sobre Serviço de Bibliotecas
Regionais foi organizado um
curso de extensão para bi-

büotecários, 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.

CARGAS AÉREAS
GUIAS DE EXPORTAÇÃO

Figueiredo S. A. — Avenida Presidente
Vargas, 463 — Telefone: 23-1701

31858

Banco Pan-Americano S. A.
AVISO

DIVIDENDOS
Convidamos oi Senhores' Acionistas deste Banco a virem te»

ceber em nosia Secretaria, à Rua do Ouvidor n.o 59/61, 4.o **&*<>
nesta Cidade, a partir do próximo dia 3 de abril de 1964, o dlvl*
dendo relativo ao exercido de 1963, ã razío de .10% a.a.

Rio de Janeiro, 30 de marco de 1964.
MAURÍCIO MATTAflA — Diretor-Presidente.^
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Música
A crise da música no Brasil

é Indico seguro da cilse sócio-
econômica que atravessamos.
Ao povo, mesmo aquele de mt-
lhor padrão de vida. nas cida-
des, tem faltado, em todos os
graus do ensino, orientação
cultural, que o conduzisse, rn-
Ue os seus prazeres de homem
livre, a procurar ouvir música.
Passou o povo a Ignorar com-
pletamonto, ou quase, o caml-
nho das salas de concerto. E
as chamadas elites — tanto a
financeira como a intelectual
— começaram a se abster de
ir a concertos, cuja qualidade
declinou. O público melhor
qualificado tende, em escala
•empre maior, a preterir, aos
concertos, a audição de dis-
cos, que lhes trazem os maio-
res artistas, os melhores con-
juntos, as mais empolgantes
cbras, gravadas por process-s
técnicos que progressiva e rá-
pldamente se aperfeiçoaram,
até atingir a fidelidade e re-
levo do som estereofônico. Não
obstante, o disco, poderoso ele-
mento de cultura musical, não
supre a audição ao vivo.

Nem a República de 89,
nem, multo mais tarde, as re*
formas trabalhistas, deixaram
dc considerar o povo uma es-
pécie de massa amorfa. O In-

Eob a direção artística da
pianista Bula Jaffé, terão ini*
cio no próximo dia 4 de abril,
às 9h30m, as atividades da
lecém-fundada Escollnha de
Recreação BCdo-Cultural, à
Rui Siqueira Campos, 43, sa-
Ias 716-717.

A Escollnha de Recreação
Eúcio-Cultural tem por obje-
tlvo suplementar as atividades

Teatro
A presença de Aimée, no

Teatrinho Rival, marcou época
durante longos oito anos em
que foi estréia absoluta do ge-
n e r o "vaudeville", chegando
mesmo a ser consagrada "liai-
nha do Vaudeville", com placa
e tudo o mais no saguão do
teatro. Foram dessa época os
seus grandes sucessos, tais
como "Que Mulher", de Hanne-
quim; "A Lógica da Poligamia",
de Roussin; "Surpresas de Uma
Noite de Núpcias", "Os Dois
Maridos de Madame" e "A Noi*
va Deita-se às Onze", todos de
Jean de Letraz; e tantos ou*
tros êxitos que marcaram de-
finltivamente, no gosto de um
público numeroso, a presença
brejeira e talentosa de Aimée,
presença que, de uma hora
para outra, foi subtraída do
teatro, voltando-se a estréia
para a televisão. -Lá, féz de to-
dos os gêneros, do teatro dra-
mático ao teatro infantil, pas-
sando ao Consultório Sentimen-
tal, onde registrou êxito com
um programa chamado "Se
você conta, eu ajudo". Contu-
do, Aimée sentia a falta do pai-
co, e estava disposta a voltar
na primeira oportunidade. E
esta oportunidade esperada lhe
Veio pelas mãos do empresário

A REALIDADE BRASILEIRA

tenso aumento demográfico
que so verlllca no Brasil só
lar, acentuar ésso quadro. A
vertiginosa corrida dos últimos
r.uos entro preços e salários —
criando o singular paradoxoda vida difícil e do dinheiro
fácil — resulte embora da ex-
pensão Inegável das riquezas
nacionais, estimulou no
homem do povo o sentido
imcdlatlsta da vida, onde não
cabem preocupações esplrl-
tuals. E íaltaiam-llie as dl-
letivas da educação, que per-mttlsscm formar uma opinião
Êúbllca, 

no sentido de que o
stado sentisse a necessidade

ou as vantagens de lhe ofe-
recer boa música, ao menos
como se fosse a título de dl*
vertlmento. prazer fácil e
simples, para lhe captar me-
lhoies simpatias. Massa amor-
fa, politicamente manipulada,
t*m deixado o povo de rece-
be:, nos estágios do ensino— desde o primário ao uni-
versltário — suficientes ape-
los reveladores da beleza da
r.bra de arte — da arte, qual-
quer que seja, que completa
a dignidade da pessoa huma-
na. e se afirma assim indls-
pensável ao bom funclonamen-
to da própria democracia.

Sob a aparência de educa-
çáo musical da coletividade,
dura-te todo o período de Oc-
túlio Vargas, uma curiosa e

ei-cclares da criança e prepa-ra-la socialmente no sentido
de aprender a conviver com
companheiros da mesma Ida-
de. desenvolvendo - lhe um»
consciência social. Constarão
as atividades programadas pa*ra o primeiro período, chama-
do dc experimentação, do se-culntc: Recreação Musical, a
carce das professoras Tacurdes
Gonçalves o Sula Jaffé; Pin-
tura, a ca r.o do prof. Oscar
Recatado, e Educação Social,

característica dlstorsão se deu,
com o ensino do canto orfoò-
nico. Vlllu-Lobott Implantou o
•nMiio do canto escolar como
um empreendimento educado-
nal glGautesco. Nos seu» mi-
todos pessoais de ensino res-
i-altava uma força do sugestão
extraordinária: a capacldado
de despertar a explosão de
milhares de vozes iutanio-ju-
venls, como nas concentrações
dos 7 de Setembro. As aulas
de canto orfeõnlco nas cuco*
Ias — não completadas pela
prática Instrumental e a au-
dição sistemática de concertos
educativos — eram profunda-mente prejudicadas, durante
largos períodos, pelas exigiu-
cias das preparações para
essas solenidade*, onde avul*
tava o aspecto "cívico". Para
o governo, o importante não
era a música, o sim excitar
nas crianças os seus pendores"littrlótlcos", o que evidente-
mente se enquadrava bem nos
moldes do totalitarismo. Avul-
ta porém ai a Importância de
Villa-Lobos na história da
educação musical do Brasil —
pois sua experiência pedagó-
glca, essendalmente válida,
pode vtvlflcar-se, com técni-
cas pedagógicas mais eficazes
c amplas, «colmada daqueles
vícios impostos pelas clrcuns-
t Ãnclas. E fica a crédito de
Getúlio Varcas — como antes,

NOTICIÁRIO

sob a direção da prof.* Gladys
Brun. O número de vagas é
limitado a 10, para crianças
de 4 a 6 anos Incompletos, e
15 para crianças de 6 a 8 anos
de Idade. Informações no lo-
cal ou pelos telefones: 37-2887,
37-C804 e 23-2413.— Será realizado no sába*
do dia 4 dc abril, às 23h, no•leatro Municipal de Niterói,
um recitai artística com nú-
meros (h canto lírico, ballet,
piano e acordeão, apresentado

em SAo Paulo, do Interventor
Joik, Alberto, que apoiara Vil-la-Lobos — a oportunidade
que sa abriu, do ensino damusica' escolar, comprometido,
cm parte, pela essência do
próprio regime. O saldo posl*tlvo nio deixou de ser gran-de, como eu próprio tive oca-sião de verificar em deraons-
trações feitas por um colado-
radoi Imediato de Villa-Lobos,
o compositor José Vieira Bran-
dão; e ainda agora, através darelevante colaboração trazida
pelo prof. Francisco Barbosa,
dirigindo o seu coro de adoles-
ccn.es do Colégio "Arte e Ins-
truçlo", à cena conclusiva de
um filme documentário sobro
Villa-Lobos, produzido pelo sr.Miguel Schnelder.

Deixou de haver, nas gera-
çôea mais próximas de nós,
suficiente formação musical
escolar, como não hi na quecia desponta. Não existe, con-
seqüentemente, em proporçãoao nosso aumento demográfl-
co, público espontâneo de con-
certos, recrutado na Juventu-d(, enquanto o público tradl-
cional se retraiu, passando a
colecionador e ouvinte de dis-
ccs. Inexlste. ao mesmo tem-
po formação técnlco-profls-
filoiial de musiclstas, que con-
trlbunm a modificar as cou-
dlçêcs atuais da crise musical
que. atravessamos. S se não

pelos professores da UBA •
atuai. :o artistas líricos do
Teatro Municipal do Rio.
Além de números de bailados,
sob a direção da prof.* Julla-
ua Yanaklewa e de plano e
acordeão dos profs. Manglone
Júnior e Eugenia Mlnelll, to*
.r.nrão parto os cantores: An-
gelina Cosmo, Assunta Mlner-
va, Csnstant Moret. Teresr.
Carla. Tito Brrtlnl. Alexandre
Gllnsky, Ernesto de Marco e
os alunos do curso de canto

AIMÉE VOLTOU PARA FICAR

Fernando D'AviIa, com "Anjl*
nho Bossa Nova". A peça vinha
agradando no palco do Teatro
de Bolso, num espetáculo dc
segundas-feiras, quando Fer-
nando D'Avila resolveu empre-
sá-lo em carreira regular, e
com novo elenco, no Teatro
Jardcl, tendo Aimée como es-
trêla ao lado de Maurício Loyo-
Ia, Augusto César, Brigitte
Blair e Paulo Silvino, autor da
comédia. Procuramos ouvir Ai-
mée sobre esta sua rttntrét,
e suas palavras íoram sóbre o
contentamento de voltar a tra-
balhar, e a vontade decidida de
não mais se ausentar da cena.

' — "Após cinco anos de au-
sência encontro o Teatro numa
nova fase. O público mais in-
teressado, prestigiando os bons
espetáculos, c com muito mais
discernimento para Julgar e de-
finir a carreira de uma peça.
A figura do produtor, homem
de visão comercial e de faro
artístico, como por exemplo Os-
car Ornstein, dando nível in-
ternacional ao espetáculo c ca-
tegoria aos atores, também é
um passo positivo no teatro
brasileiro atual; a televisão, di-
fundindo o prestígio do ator pc-'
rante as massas; tudo isto são

Televisão
Encantadora, amável, hu-

mana e compreensível, Bibi
Ferreira dirige os destinos de"Brasil 64", no Canal 2, e vai
apresentando, num espeta-
culo cheio de ternura, palha-
Cos e mais palhaços, todos de

São Paulo. Mas não desses
que atuam em outros seto-
res. Palhaços de circo, no
duro.

O vídeo é um picadeiro. E
todos eles vêm chegando, com
suas roupagens característi-
cas, rostos pintados, "cara de

Vida Católica
SÃO GUIDO

Desde cedo revelou SãoGuido sua vocação religiosa
e penhor para o estudo.

Seus pais eram muito pie-dosos e se esmeraram em suaeducação, concorrendo paraque recebesse as ordens me-cores.
Retirou-se depois para asolidão, a fim de receber aorientação espiritual dumsanto eremita.

Seu progresso espiritual foienorme, merecendo os maio-res elogios de seu mestre,
que o encaminhou três anosdepois para o mosteiro dePomposa.

Neste cenóbio foi eleitoabade e durante quarenta eoito anos exerceu esse encar-
go com o agrado de toda acomunidade.

Cumpria rigorosamente aregra, indiferente a aborre-cimentos e agrados.
Sempre que possível pro*movia a ida de S. Pedro Da-

mião para pregar a seus

companheiros e dirigir os re-
tiros espirituais.

Pressentindo a morte, re-
tirou-se para a solidão, a fim
de preparar-se conveniente-
mente.

Pouco antes acompanhara
o rei Henrique III, quandoeste foi a Roma receber a
coroa imperial, em 1046.

Faleceu a caminho de Bur-
go, estando suas relíquias na
Catedral de Spira.

* * *
"Netihum cristão tem di-

reito a dar mostras de can-
saco na luta contra a onda
anti-religiosa da hora pre-
sente".

PIO XII

SANTOS DE HOJE
Amos, Amadeu, Anésio,

Benjamim, Félix, Balbina,
Cornélia.

elementos novos no teatro bra-
sileiro.

Com "Anjinho Bossa No-
va", dc Paulo Silvino, uma peça
levo, feita para dar ao espec-
tador duas horas dc diverti-
mento despretensioso, eu estou
fazendo a minha reentrie. Dc-
pois desta comédia, minha car-
relra entrará em nova fase. Te-
nho propostas para me tornar
proprietária de uma sala, e en-
tão darei a mim mesma as
oportunidades que de fato es*
tou precisando.A minha carreira tem sido
feita um pouco sobre a baso
do sofisticado e do ssxy. Não
se trata de algo menor como
muitos possam crer. Fazer rir
no "vaudeville" é uma arte di-
fícil e a experiência e tendên*
cia para o gênero me ensina*
ram como fazê-lo. Não houve,
durante este tempo todo cm
que eu me ausentei, ninguém
para me substituir, c Isto pro-va que não há tanta facilidade
neste tipo de repertório. Po-
rém os meus sonhes no mo-
mento ultrapassam o "vaudevil*
ie". Quero abordar papéis, queao lado do rendimento que eu
possa ter com o meu histrio-
nismo natural, que mareou todo
o meu repertório, eu possa dar

um pouco de uma Aimée queo público ainda náo conhece,
sem trair contudo a personali-dade da atriz, que foi sempre
muito prestigiada.Num repertório ideal queeu escolheria para mim, deve-
ria estar "A Respeitosa", de
Sartrc; "Desejo", de 0'Neill;"Irmã, Ia Doucc", e esta mara*
vilhosa "A Capital Federal",
que eu só não monto porquenão posso. Na "Capital" eu es*
colheria o papel de "Lola".

Na minha futura compa*
nhia darei importância toda es-
pecial ao Teatro Infantil. Te*
rho uma filhinha quo adora ir
ao teatro, e eu procuro levá-la
a todas as peças que estão em
cartaz. O Teatro Infantil edu*
ca o gosto da criança pelo es*
petáculo e uma boa escolha de
texto pode encerrar também
elementos educativos. Na ml-
nha última temporada eu alter-
nava o meu trabalho na peçade Pongettt "A Amante das
Quintas-Fciras", com a peça in-
fantil dc Guilherme Figueiredo"A Menina Sem Nome". Rosa-
Aimée, então muito pequenini-nha, ia todos os dias ao teatrp,
e levava as suas amlguinhas
para, muito orgulhosa, "ver
mamãe trabalhar".

PALHAÇOS, NO DURO

palhaço, pinta de palhaço,roupa de palhaço". Vêm e
contam coisas. Alguns repre-
sentam um pouco de seus
números para o telespecta-
dor dão o ar de sua graça.Um parecia até desenho ani-
mado e não gente: era o Fi-
gurinha. Êle conta que em
menino nâo pôde ter blcicle-
ta, mas hoje realiza coisas
incríveis em cima de uma
roda só. E lá vai êle, equi-
librando-se, fazendo o cir-
cuito da cena. E lembramos
Guimarães Rosa: "Esta vida
quando descansa de ser ruim
é até engraçada". Por isso,
o melhor mesmo é rir com o
que esses bravos trabalhado-
res de cara pintada vêm con-
tar diante das câmaras.'Rir
para não chorar, talvez. Bar-
riejuinha e Bolinha. Aquele
foi do Circo dos Irmãos Quei-rolo e do Olimecha. E este
que apresenta? 205 quilos de
corpo. Acham pouco? E vem
Pelanca, o Perna-de-Pau, quehá 45 anos trabalha em circo
e declara, muito satisfeito,
ter "seus patrimônios" ga-nhos na dura lida da risada.
Entra um Coral, obtendo
efeitos vocais exóticos. Hugo
Santana, que não é palhaçomas sim muito bom cantor,
interpreta bem o "Cara de
Palhaço". E aparece um dos
números mais simpáticos quetemos visto em TV: a entre-
vista com a mulher de um
dos.palhaços que, com admi-
rável naturalidade, conta queé filha de palhaço, casada
com palhaço, seu avô tam-
bém foi, seu tio, todos, en-
fim, "minha família é uma
palhaçada", declara com

«HU, como «to fato ocorre,maior públloo disponível - aivãu ser o que se galvaniza em'lace de acontecimentos excep-cltnals. euja raridade só ttn.de a crescer — nossas socle-dades de concertos se eonsU-
lurm tm uma espécie de clu-bH musicais, eom habituei
mais ou menos Impenlttntft,
cujos sócios fiéis, quando fiéis,te acostumam ao aplauso ate*
temático t mais ou manca In*diicrlmlnado, porque tio mais
fiéis, afinal, i tttodtção queos engloba, do que fc própriamúsica...

Isse o asbóço da situação
geral da música, qut através-
santos no Brasil, quando o dó-
lar ji visivelmente ttprelta a
sua próxima meta dt dois milcruzeiros, o qut cria a lmpra-
Ucabllidade comercial dos con-
tratos no exterior, eom pan-des artistas, a nio ter aob a
forma da convênios com outroo
países sul-americanos. A sl-
tuação é critica — • crítica,
também, na acepção positiva
3us 

reveste tssa palavra, querizer, decisiva. As crista, pra.fundas • Injustas, como a da
música, no selo de um povode musicalidade Intenta, estão
no limite Imperativo das deci-
soes enérgicas. Algo tem de
nn frito.
¦URICO NOOUIWA FRANCA

do barítono De Marco: Wal-
roa da Costa Barros, Maria
Clara Costa da Silva, Maria
dos Santos Pinto, Ablgall Ro-
drigues da França, Wanda
Martins do Nascimento, Mari-
zla Martins do Nascimento,
Lúcia Helena Dlnlz da Cruz,
Cialrette Armande Eward e
füllseo Sav.ches Pomar. A en-
irada será franca e os acom-
.anham-ntos ao plano serão¦xccuta-Jos pelo maestro Ro-
texto Schlapfer.

Guardo o prazer de ter
sido pioneira dus teatros de
bairros, quai.-o tinha o meu
Teatrinho Intimo do Leme, ao
lado de minha boale "Chez-
Aimée". Tenho também gran-
de satisfação dc ter lançado Sil-
veira Sampaio, como ator, di*
retor e autor cm "A Inconve-
niência de Ser Esposa".

Tenho procurado dedicar
toda a minha vida ao teatro.
Se algumas vezes me afastei,
não íoi por culpa minha, fo*
ram contingências criadas das
quais eu não pude me furtar.
Aliás, jamais poderia afastar*
me do teatro. £ tudo o que eu
sei fazer na vida, é a minha
naturalidade, desde que fui lan*
cada por Dulcina e Odilon
como "ingênua" cm "Conflito",
dc Maria Jacintha. A ingenui-
dade, nesta época, era total e
completa: ingênua na idade, na
voz e na interpretação... De-
pois os tempos passaram c me
trouxeram até aqui, onde, eom
a experiência, a tarimbo e esta
vontade inteira de fazer teatro,
continuarei. Não mais me afãs*
tarei do palco,, porque é a úni-
ca coisa que amo e sei fazer."

VAN JAFA

sense of humor. E lá vem
o pequenino "Pinta Brava,
chamado "o diplomata do
riso", e o Caipira, falando
sozinho, "sòzinhão, sòzinhan-
do"... E o Bossa-Nova, quede bossa-nova não tem nada,
e a Palhaça Teresa, que ade-
riu ao "palhacismo" porquese casou e o marido era de
circo. E olha o Sardinha, queconta em versos o que é a
vida de palhaço. Aparece o
Pechincha, palhaço de côr, e
vem outro Coral, dessa vez
só de pessoas colored. O es-
petáculo vai indo muito bem
com Bibi contando, com lou-
váv.el simplicidade, que ela
também é de família circense,e de repente tevmiha, sem mais
nem menos, sem a esperada
apoteose, ou pelo menos um
final digno. É claro que o
público >logo viu tratar-se de
um desses cortes inesperados,
muito comuns, em nossa TV— coisa que, em absoluto, ja-mais vi na televisão estran-
geira — e que é uma das
poucas amostras de imatu-
ridade de nossa gente de
televisão. O programa não
acabou, pois. Foi ínterrom-
pido. Não se viu como Bibi
terá preparado a cena final,
em que, muitas vezes, se em-
prega uma carga maior de
emoção ou se acumulam con-
dicões para um maior efeito.

Tal como a TV-Rio, agora
também a Excélsior divide a
sua programação em faixas.
A das 20h20m está reserva-
da aos programas cômicos —
os que mais despertam con-
trovérsias nos comentários
da cidade. Teremos um nô-
vo, de Dercy Gonçalves, e

Mr fcl B^-|
mm Mm^^^mW Wm\k ^H

èmm\\ MMm»V^^A ,____> mmL* _i HH Bb^ ~I Bk _i_L mm MmT-í'' v >iH _K___fl

E^ü H H r__llliwil i_«:_ II

^^^4^| __r^™^^^™* ' 1*__0^^'th-H_____ P—_É_i __P*VI

I ^_F* '¦'_. . >'i '* níi __ ____i*Mr7 _iifsi^;l____ U Kf
I *__! BÈw» BI I—i BK_flft^ _kr ___?___ fifl Rfl I______! _____^_i k ____i^M __Fi__mBÍ B_P*fl WBrBQj ILWtü^ WP-_F fifSr ^Ê W

ÉÉL?7>vtoJHL'IS mi. _r.t'_R' _*__£" - -'^1 B-BwUI^Ba.W _5S'.*K_J_F^/•kTêmWmiKy"' <£s?___b?______s>Wi.^__%AI_f&:il_H- '
1^ :^^^_H'%^> _i ____F_l____Ífl V-^M^*) '^__l It

¦.#.-'<iVrv^L<K___ m\ -,»»¦. -__ wMWtâmzxm» _f^y%iM_K^___l MW i
^BV" T_%'/',r _____^B ._.^*^T^-^l*^T*rT*tT__l Hvi'
__!_. ___i _ratv,,vSííí_B Bw'__________________________ ____,' __i WBwí'-, ¦ " ^V*-.**-1IH mtwJtí-ImH HIot^I v' i

^fc-*^^ Br:_a'^: '^ívíív-1 Bbv- ¦ < _MWIT*^ -H __F ¦¦¦¦¦'«d :¦.-.¦: ,.:-:.-¦ :>-.^fl K; ¦' ..fl!»&';_ V ::#>____&'. . fl
_______Bv!________r n R

Wum m :' •>?! 'i ' ¦ ' _fl?_^_____ í_**' ' ¦-' _Dl H«_pl^Sfli__l ft ^>vv ;im
H ._SíSlt»li__w^«fl _^B_< il '*'M_l

Kíí__kI_)È'—^—k mwfâlmmikÊçxwm
Mm «r**vTiii». ^_i ^H^B ^B
_B' ___& 'jv^_____————————_—B-—_—.' j_r-; ^*'*_1
__^_ÍW'?W<3_ ¦__k :: 4\*<s_PsS!_ihhi n>i'T "i

¦p^pm __ki^_-.¦&£¦ ¦ Jr: ¦¦ : ¦¦ _i
HK^£w^-«fl__ _____H&^;:',: i_p¦*¦: "'¦¦ -*§É

BKiií^lH mÊkWKê'' ' "¦ '¦*•
¦f p mj mfr 

'
I l_i |y,.fli B .*&& v<«
Geraldine Page veio lá dc Hondo (Caminhos Ásperos), um western admirável
de três Johns (Wayne, Farrow e, em supervisão, Ford), até Sweet Bird of Youth
(Doce Pássaro da Juventude), triunfo pessoal após um eclipse de sete anos (no
cinema). Sem outro eclipse, Geraldine passou de heroina de Tennessee Wil-
liams a personagem de Lillran Hellman, no filme realizado por George Roy
Hill em cima da peça Toys In the Attlc, com titulo brasileiro de "Na Voragem
das Paixões".' Ela e a inglesa Wendy Miller são as irmãs solteironas, em Nova
Orleans, de Dean Martin, por quem Geraldine nutre mal abafada paixão in-
cestuosa —- e que volta de Chicago casado com Yvette Mimieux. A trama tor»
na-se mais intrincada com a descoberta feita por Geraldine de que Dean fora
amante de Nan Martin, casada com Larry Gates, com o que ingressa na narra»
tiva a violência física, para somar-se por algumas seqüências criticas à violên»
cia moral, esta ocupando a história toda. O elenco, bom, é mais animador do
que o diretor. Mas, mesmo com o risco de teatro filmado, Toys in the Attlc
tem um precedente favorável; quase todas as peças de Lillian Hellman levadas
à tela tiveram bom rendimento, sob direção de Wyler ("Children's Hour", duas
vezes: Thesc Threc e Chi!drcn's Hour; The Little Foxes/Péríida) e até Mi-
chael Gordon (Anolhcr Part of the Forest). A heroína vivida por Geraldine
Page (na foto com Dean Martin) em Toys in the Attic tem, no caráter auto-
ritário e dominador, sobretudo no domínio sobre o irmão, alguns traços das
vividas por Ann Blyth, em Another Part of the Forest, e Bette Davies, em Th»
Little Foxes, aliás uma só em duas fases da trilogia ao revés (a terceira obra
não foi concluída) que Lillian Hellman concebeu na sua melhor ias* de

criação teatral

Ci n e m a Aspectos do Cinema
Americano

"Roda e riso", "Skindõ" e
continuarão "A grande re-
vista", "Time Square", e "A
cidade se diverte". O "Jornal
Excélsior" prosseguirá no seu
horário das 22h30 e os fil-
mes da nova programação jáíoram selecionados: às segun-
das-feiras, "Ben Casey"; às
terças, "Os intocáveis"; às
quintas, "Projeto 20"; às sex-
tas, "Dr. Kildare".

Muito aproveitável na te-
levisão, pelo seu aspeeto ge-ral e clima (é bonita e cal-
ma) a jornalista Léa'Maria
Bonfim, que tomou parte no"Ri- quatrocentão" (Canal13) quando da repetição,
nesse programa, da reporta-
gem "O Rio nu", que pormuito ter agradado voltou ao
ar, a pedido. Sônia Delfino,
na mesma noite, cantou com
bastante graça, encarapitadi-
nha em cima do piano, e Eli-
sabeth Gasper, gateando, fêz
um simulacro de strlp-tease.

Antônio . Maria, em seu"Romance de Copacabana"
da TV-Rio, tem uma curiosa
especialidade: ensina ao povotudo o que êle não deve fa-
zer. Sob o pretexto de ad-
vertir, sugere: — Não faça
isto! e explica direitinho co-
mo fazer. Nos seus comenta-
rios não se pode dizer queéle minta, isso não. Mas co-
mo o personagem de "Corpo
de baile", "transforma a ver-
dade de seus acontecidos".
Aquelas suas conversas com
a 'cidade são permanentes li-
ções, ministradas de forma
muito sutil, de como derrubar
fingindo construir.

LASINHA LUIS CARLOS L

• Amanhã, inauguração do Festival
"Aspectos do Cinema Americano", promo-
vido pelo Clube de Cinema do Rio de Ja-
neiro, com a exibição, no Cinema ópera, de
O PICOLINO (Top Hat), de Mark Sandrich,
com Fred Astaire e Ginger Rogers. De 2
de abril em diante, a retrospectiva terá
prosseguimento no auditório da Embaixada
Americana. O programa:

2/abril, 21 horas — THE BIRTH OF A
NATION, de David W. Griffith — com pa-
lestra de Paulo Emilio Salles Gomes.

8/àbrlI; 18 e 21 horas — SIMPLE CHA-
RITY, de Griffith, com Mary Pickford;
TRUE HEAT SUSIE, de Griffith, com Lil-
lian Gish e Robert Harron; NEW YORK
HAT, de Griffith, com Lillian Gish e Lionel
Barrymore.

6/abril, 18 e 21 horas — Programa
MACK SENNET: 7 comédias, de 1914 a 1920,
com palestra de Ely Azeredo sobre a Co-
média Americana.

Em datas a serem anunciadas:
MALE AND FEMALE (Macho e Fê-

mea), de Cecil B. DeMille, com Glória
Swanson e Thomas Meigham.

MONSIEUR BEAUCAIRE, com Bu-
dolph Valentino.

THE BIG PARADE (O Grande Des-
file), de King Vldor, com John Gllbert •
Renée Adorée.

42nd STREET (Rua 42), de Lloyd Ba»
con, com Warner Baxter, Joan Blondell,
Dick Powell, Ginger Rogers.

WONDER BAR, de Lloyd Bacon, com
Kay Francis, Al Johnson, Dolores Del RIO
Ricardo Cortez, Dick Powell.

PUBLIC ENEMY, de William A. Well-
rr.an, com James Cagney, Jean Harlow, Mae
Clarke — nunca exibido no Brasil.

THE CASE OF THE CURIOUS BRIDB
(A Noiva Curiosa), de Michael Curtis, com
Warren William, Margaret Lindsau e Erro!
Flynn.

CONFESSION, de Joe May, com Kay
Francis e Basil Rathbone, versão america-
na de "Mazurka", de Willy Forst com Pol»
Negri —- nunca exibido no Brasil.

l . a^., *w~

j oiiíaiiltci Clube
iíittJ HOMENAGEM AO TEATRO BRASILEIRO

A Diretoria do Montanha Clube tem a honra de comunicar ae quadro social
que no dia 31 de março Is 21 horas fará rtiliiar um grandioso show tm Homens*
gem ao Teatro Brasileiro, quando será levada . cena a ptça: "A Inconveniência da
ser esposa", de Silveira Sampaio.

Números musicais completarão a noite a nolta da arte. 30511

Oportunidades de hoje
Terça-feira, 31 de março de 1964

As pessoas nascidas no dia de hoje são dotadas
de agilidade mental e física; são perspicazes a largos
horizontes, pontos de vista claros, levantando outros
através de uma educação inteligente. Supersensitivas
em. certas ocasiões, nem sempre contam aos outros o
que estão sentindo. Discutem as coisas com as pessoasamadas, não alimentam ofensas. Líderes empreende-
doras, são independentes, agressivas, destemidas. Data
natalien tio São Francisco Xaxier, apóstolo do Japão.

• CARNEIRO - 21 de mar-
ço a 20 de abril — Você pode
se achar no meio de deta-
lhes, novas tarefas e exce-
dentes da semana passada.
Conserve-se calmo; não le-
vante a. voz ou tensões; ra-
ciocine. • TOURO — 21
de abril a 21 de maio— Não
corto as comunicações se
houver uma ligeira chance
de adiantamento através de

uma reunião de mentes. Vo-
cê está em posição de lide-
rar ou ficar atrás do líder.
• GÊMEOS — 22 de maio
a 21 de junho — Não dei-
xe que os temores de outros,
suas dúvidas ou suas brigas,
afetem seu pensamento. Con-
serve-se lógico e útil a sl
mesmo, e você poderá levan-
tar o moral dos outros. •
CÂNCER — 22 de junho a
23 de julho — Importantes
assuntos necessitaram de

muito tempo e paciênciaagora; não se apresse com as
resoluções. Todavia não te-
ma a falência. Algumas in-
fluências planetárias amigas
poderão ajudá-lo nos mais
difíceis problemas. • LEÃO— 24 de julho a 23 de agôs-
to — Expanda sua vitahda-
de sabiamente; há agora uma
tendência a exercitar — e
em demasia. Seu talento de
realizar consignações contra
grandes disputas pode agora
ser usado com clareza. •
VIRGEM —24 de agosto a 23
de setembro — Você não ve-

rá tudo que está acontecen-
do, mas, estudando mais
aproximado e sendo verda-
deiramente objetivo você re-
conhecerá méritos em muitos
cantos. Tática vital. • BA-
LANÇA — 24 de setembro a
23 de outubro — Não des-
preze pequenos avisos. Con-
serve sua imaginação volta-
da para o trabalho ou ne-
gócios. Há uma tendência
agora de desviar-se dos limi-
tes. Segure as rédeas. •
ESCORPIÃO — 24 de outu-
bro a 22 de novembro —
Boas influências de Marte

agora estimulam seus talen-
tos e empreendimentos. Vo-
cê tem a chance de realçar
sua personalidade também.
Favoreça as idéias brilhan-
tes. • SAGITÁRIO — 23 de
novembro a 21 de dezembro— Excitamento interior e
grande antecipação podemagora desviá-lo de seu ca-
minho, pense e aja. Faça umesforço especial para man-
ter a compostura. • CA-
PRICÓRNIO — 22 de no-
vembro a 20 de janeiro —
Influências planetárias mis-
tas lhe trarão algumas van-

tagens e algumas desvanta-
gens. Estude bem o assunto
antes de tomar uma resolu-
ção. Tente uma mudança.
.• AQUÁRIO — 21 de ja-neiro a 19 de fevereiro —
Reduza a tensão reduzindo
as suas causas. Seja cuida-
doso com ferramentas e veí-
culos. «PEIXES — 20 de
fevereiro a 20 de março —¦
Um bom dia de trabalho se
você se conservar organiza-
do, sistemático, e com a
mente bastante flexível paraaceitar novos e adiantados
métodos e idéias.
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Correio Feminino
CORREIO OA MANHA, Tlrça-Falri, Sl de Março dt 1M4 S.*G*roo

YLCLÉA

Ronda dos Clubes

Um
cantínho
para"elas"

t sempre divertido éeco-
rar, enfeitar, um quarto de
criança ou preparar um can»
tlnho especial para elas. As

viwts, basta apenas mudar a
posição das camas de manei»
ra engenhosa, arranjando
mais espaço, para os brin*
quedos, livcUvldiiarliando dais

mundos num só quarto, para
se criar um estilo de vida''crianças*felixes'\ Sobretu»
do nos dias inodernos, quan*
do o problema-eapaco «-dst*
com freqüência.

CONJUGADO
MENINO-MKNWA

Seu apartamento nfio é dos
maiores, mas também nfio
pode ser considerado peque-
no. Afinal, você tem dois
quartos. Mas, também tem
dois filhinbos — um menino
e uma menina. Precisava de
um apartamento maior. De
três quartos. Mas quando
isso será possível? For en-
quanto, o orçamento da la-
milia ainda nio permite uma
despesa tio maior como o
aluguel. Que fazer?

Encontramos a aolucio pa-
ra você, quase genial. Quer
ver? , ,Claro que o seu principal
objetivo como decoradora
deverá ser o de respeitar a
intimidade e personalidade
dc cada criança, embora lhes
reserve um lugar comum pa-
ra brinquedos c estudos. Por-
tanto, ao fundo do quarto,
encostado à janela e sob es-
ta, improvise uma mesa para
estudos e jogos, que poderá
ocupar toda a extensão da
parede. Ao centro do quar-to, uma divisio em madeira,
faz "dois quartos" sustentan-
do uma cama de cada lado.
Na parede livre, em frente a
janela, vocô pode providên-
ciar um armário embutido.

Cada lado do quarto terá
sua decoração característica.
No lado da menina estarão
arrumadas as bonecas, os bl-
chinhos, etc. No ambiente do
menino estarão dispostos seus
jogos, sua bola, seus dese-
nhos preferidos. Na hora dos
folguedos, os dois se encon-
trarão. Afinal, são vizinhos...
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At de Têrça.felra
Jorge Btn será a atra-

çlo do show programado
para a noite da sexta»felra
próxima, bo Clube Comer»
dal. Fundo musical a sar*
fo do conjunto Sete de Ou*
ros. A festa * comsmorsU»
va do 8.° aniversário de fun-
cionamento da entidade.

Ji tem data marcada o
I Baile du Debutantes 64
do Fluminense: 30 de maio*
Inscrições a partir de abril.

Istá prevista para o
mês do maio, a ninaugura-
cio do teatro da HJpiea.
Remodelado a totalmente re-
Mgerado. Duas pednhasserio levadas i cena na oca*
silo: "A Boda" e "O Aniver»
sério do Banco", ambas em
fase de ensaios.

O setor social do Gra-
jaú Tênis Clube contratou
o conjunto de Moacyr Silva
Sara 

animar sua festa do dia
5 de abril. Chico Anísio to-

mará parte no thoxo.
Gente moça é o assun-

to: Maria Augusta Sampaio,

Nazaré Lavignc, Maria Luiza
e Sllvinha Helne, Joio Çar*los e sua noiva Suxana Sat*
tamlnl assinando ponto com
freqüência nu reuniões dan-
cantes do Fluminense.

O trapo cênico do Mon-
Janha 

Clube apresenta hoje
i noite, às llfiV a peça "A

Inconveniência de Ser Ei-
poia", de Silveira Sampaio.

Confirmado: Wilson Si*
monal seri a atracio do
show de 18 de abril, no Ma*
ckenzle. Conjunto de Zé
Maria respondendo pela par-
te musical.

O desembargador Vi-
cente Faria Coelho integra
a relação dos sócios consti-
tulntes do novo Vale do Pa-
rabo Campestre Clube, de
Jacarepaguá.

Valdir Calmon • seu
coniunto abrilhantarão o
)antar*dancante que marca*
ri o inicio da temporada no
Campestre da Guanabara.
A data é 11 de abril.

No mais, é a noticia quecircula por ai de que Eliana
Pittman geria a representan-
te do Renascença Clube no
concurso "Miss Guanabara".
Coisa que, aliás, achamos
multo difícil.

LUIZ CARLOS
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Angela Marle Mala Metsger — graça
a encanta cam quilates

Novas cabeças
ao volante...

Sociais

Da manhã à noite, a nova surpresa da
estação que se aproxima — o chaneau-len»
coque vai surgir ao volante do carro fe»
minino.

A moda em Paris lançou para a ehanf-
fease moderna, elegante, boinas que pare-
cem, simplesmente, lenços amarrados i ca-
beca com displicência. Mas, na realidade,
foram criadas por chapelelros famosos e
adotadas por costureiros de categoria, que

as combinaram com seus conjuntos esportl-
vos.

Confeccionado em todas as gamas de
côrcs e qualidades de tecidos, o chapeau-
lenço atende como proteção ao vento e de»
talhe Moda, às mulheres que dirigem. Em
algodão, organza, brecado, Jérsei ou lã, leva
quase sempre a mesma fôrma, embora per-
mita ligeiras variações. Mu sempre lem-
brando lenço displicentemente amarrado à
cabeça.
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A tarde, um chapeau-lenço em organza castanha, amarrado à nuca, sugere um
lenço i camponesa. Mas, na realidade, é um chapéu sòlidamente construído. A

noite, é substituído por outro, em lamê-brocado, dourado, que obedece
ao mesmo princípio do anterior: falso lenço, verdadeiro chapéu

A1WVIMÁMOS

rasem anos hoje: Peter Char-
acs Pettraon. Alfredo Monteiro
Ouimarles, Alfredo da S11 v|a|,
Luis Henrique Cardoso Neves,
aiegrled Glat, Antônio Luiz de
Sousa, José bpertdllo de Car.
valho, Joio Ssllard, Carlos Al»
berto reraaadw ét Mattos, Ma»
rio Jcs* Carvalho, afaria Latia
da Moraes Pereira, Canor 81»
m6es Coelho, emb. Joio Carlos
Muniz, Oscar Sttvtnson, Carlos
Amorim, Bmano Cintra Prado.

Colegas e amigos do oficial
da Marinha Mercante, sr. Agul»
naldo Zama Ribeiro, o homena»

gearam, no último domingo, com
um almoço, por motivo do teu
aniversário.

DATAS INTIMAS

Xttá em festa hoje o lar do
casal sr. Ctdeh-.ro Almeida Cal»
dai t sra. Malva pereira Caldas,
oomemerande o S.« aniversário
nataUdo de sua filha Célia, cem
reeepclo âs amlgulnhat e pa»
rentes da aniversariante.

CASAMENTOS

Elizabeth Vleira-Lulz FtUppe
Gonçalves — Na Igreja da Crua
dos Militares, á Rua I.» de Mar-
ço, esq. Ouvidor, no próximo sá-
bado, dia 4, ás lSh, realiza-se o
casamento da srta. Elizabeth VI-
eira, filha do nosso colega de
imprensa ar. Atraído Vieira e •
ara. Clementina de Uma Vltl-
ra, eom o ar. Luiz FeUppe Con»
«alves, filho do casal ar. Athay-
d« Gonçalves e ara. Elza Nova»
rlnl Gonçalves.

Maria Heloísa sutter-Lu-
claao Osirlo Rota — Hoje, ás
18h, na Igreja de N.S. do Bon»

sucesso, no Largo da Misericor-
dia, reallza-ie o casamento da
srta. Maria Heloísa Sutter, flua
do casal sr. Edmundo Sutter,
com o ar. Luciano Ozãrlo Rota,
neto dat viúvas Manoel D'Albu-
querque Ozãrlo e Emygdlo Pau»
lino Rota.

— Maria Eliia-NéUon — Ca*
«am.se depolt de amanha, quin»
ta*felra, às lShSOm, na Igreja de
Santo Antônio do Pari, «ra Sio
Paulo, Maria Btlta e MOson, ela
filha do sr. Antônio R. de Mo»
na a ara. Zenalde de Moraat,
êle, filho do ar. Manoel Marl-
nheiro Jr. e sra. Ursullna Mari»
nheiro.

REUNIÕES

Hoje, át 17h. reúne-se o Con.
selho Deliberativo da Associaçiío
dos Kx-Alunos do Colégio MUI-
tar. Será a última reunião do re-
ferido Conselho, visto as elei-

çíes para renovação da Direto-
ria da cnUdade, no dia IS da
abril. O gen. Alexandra Magno
de Moraes está solicitando a
presença de todos ot membros-
conselheiros, dada a relevância
dot assuntos a tratar,

MISSAS

Jeruta Melrelles da Silva, hoje,
hoje, âs lOhJOm, na Igreja da
SSo Francisco de Paula, largo da
SSo Francisco de Paula, mista
da 1.» dia do seu falecimento.

Francisco José Carneiro Lei»
tio, hoje, âs llh30m, mista de 7.»
dia do seu falecimento, na Igre»
ja dt Süo Francisco de Paula,
no Largo de Sio Francisco de
Paula.

Antenor de Oliveira, hoje,
na Igreja Sagrados CoracScs, à
Rua Conde de Bonfim, na Tlju-
ca, ás lOh. missa de 7.° dia do
seu falecimento.

Bsa Rodrlguet MenSoBcc
hoje, âa 9h30m, missa dt T.» du
do aeu falecimento, na MaUiz
do Sagrado Coraçlo de Maria,
no Méier.

Carllna Carneiro Bastos NU-
va, hoje, át 10h30m, missa da I.»
dia do aeu falecimento, na Igre»
Ja da N. 8. do Carmo.

Embaixador JoSo Neves da
Fontoura — Hoje, át llh, u
Igreja da N. 8. do Carmo, mlaa
da 1.* aniversário do atu fala»
cimento.

Cecília Guitser. hoje, ás
8h30m, missa de 1.» aniversário '
do ttu falecimento, na Igreja dt
N. S. da Consolaçüo, â Rua José
Linhares n.» 80.

Stella Viana de Castro, hoje,
missa de 7.° dia do aeu faleci»
mento, ás Sh30m. na Capela do
Santíssimo da Matriz de S. Joio
Baptlsta da Lagoa, à Rua Volvia»
tárlot da Pátria.

oiilaiilia Clube
Dando Inicio li ftttlvldades comemorativas do sau 15° aniversário, e Monta*

nha Clube prestará tlgnlf Icatlva hamena garo aos Colunistas, amanha dia 1* da abril,
is 20h30m, quando a Dlraforia tara o prazer da recepcioneis* com um coquetel..

A Diretoria participa ao Quadro Social qua contará com a honrosa presença
dos Presidentas • Diretoras Sociais dos C lubts da Tllucs, especialmente convidado»,
a ancartet o alto preithjlo quo reprssen tara para use ate o compartclmtnto dos
associados montanhosas.

Mais uma promofio do Montanha Clube. N1S1.
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SBTISFElTO COM O BIMEL
DE tâlUE SS APROPRIOU iN'
DeviDRMENTE- O PRSSP-
GEIRO DE UM ONSUS C5PRO
*lMB»se DE SEU DESTINO...
Hiuview.
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Numeroso o campo do GP "Carlos Te lies da Rocha Faria 99

Esln scnitinii, a nlriiçito ó
o unindo premiu "Carlos
Tcllcs da Rocha Faria", pro-
va da «Ia feminina cm mil
c seiscentos metros c com a
dotação de dois milhões do
cruzeiros. Reuniu um campo
numeroso, com quatorze
éguas inscritos, sendo que
marca o reaparecimento do
Charmante c dc Chirua, estn
chegando pr*pararin do turfo
bandeirante Ainda no cnm-
rio, podemos destacar Degn-
uhn, Dala, llullahaloo c Que-
rejann, enquanto Tnllsca,
Damlco, .loelle, Qulalii, Dc-
caso. Corda, Hcdrinha e Bluc
Gardênia aparecem num pia-
no mais abaixo. Charmanto

c Chirua, como dissemos, são
us mais credenciadas da car-
rolro. Ambas bem situadasna milha c Charmanto volta
bem preparada, após a fácil
vitória quo conquistou no"Costa Ferraz". Está na me
lhor forma, tanto que regis-Irou 104" no milha, solwlo e
chegando na mesmo toada e
arrematando com açáo de-
sen volta. É, portanto, o gran-dc nome dn carreira.

Chirua é outra atrevida na
milha. Égua ligeira c dum.
e.ilii bem nn turma c podelevar a melhor, principal-mente se conseguir folgar na
vanguarda. Vem preparadarie Cidade Jardim c tem cre-
dencinis para ser a vencedo-
ra, Dala sc encontra cm

urnndc evolução, haja visla
seu último triunfo, registra-
do na sabatina, t verdade
que derrotou uma companhia
fraca, mas o íèz com rara fa-
cllidaclc, demonstrando estar
com outra disposição. Dcga-
nha vem correndo pouco, não
sendo a mesma égua do ano
passado. Mas, a tordllha,

melhorou um pouco esta se*
mana c sendo uma éguu do
boa categoria não deve ficar
fora de cogitações. Hullaba-
loo c Qucrajan são da mes-
ma força, sendo quo, na gra»ma leve, a primeira leva van-
tagem. Ambas se encontram
cm boa forma e vão ao páreocom alguma chance.

A noturna de quinta-feira
Montarias oficiai* c forfaits

EM CIDADE JARDIM

LEQUE LEVANTOU
A "TAÇA DE OURO"

SAO PAULO. 30 — Leque foi
o ganhador rio GP "General

Couto ric Magalhflcs" (Taça rie
Oura), nn distância dc 3.Sin
metros, realizado no tarde d«
domingo cm Cidade Jardim.

Dcndlcn Garcia, que conduziu
n íilho dc Mon Chorl, usou des-
ta vez uma tática diferente, pois
lançou resolutamente sua mon-
tada para a ponta, Imprimindo
um train favorável à carreira,
surpreendendo assim os demais
competidores.

Na rela. dcslacou-sc por vá-
rios corpos, deixando Palace na
¦egunda colocação, com Itama-
raty em terceiro.

OS RESULTADOS -

Os resultados completos da
reunião dc domingo cm Cidade
Jardim foram os seguintes:

1.* rárco — 1.100 metros

l.o Esplnela, ,T. O. Silva F.»
v> Fogarata, I. Antônio

Chegaram a seguir: Agérla,
lueza c Okapl.

Do Livro
de Ocorrências

QUARTA-FEIRA

!.• PAUEO — J. G. Silva
(Fusível) declarou que. na nl-
tura dos son metros, Lagamar
(S. Silva) íoi para dentro, obri-
eando-o a recolher. S. Silva
(I_acamaü_d_xl-ii--iH-!. uer-na-™-'

"iúra dos (!00 metros, J. G. Sil-
va (Fusível) quase o tirou de
cima dc sua montada, que, por
ser muito cerqueira foi para
dentro, embora sempre corri-

•2.» PAREÔ — E- Furquim
(Bcnzedor) declarou que, a 300
metros da partida, foi apertado
na cerca por D. Nctto (Jurca),
obricando-o a recolher e perder
bastante terreno.

SÁBADO

1.0 PÁREO — L. Santos
(Acaso) declarou que, logo após
a partida, sua montada se ali-
rnu para dentro, mas íoi pron-
tamente corrigiria, e que nos 600
metros, R. Pcnido (Apito) chi-
cotenvà o foclntio dc sua mon-
tada. apertando-o de encontro,
a de A. Santos (Complot), mui-
to embora pedisse ao colega
para nâo proceder dc tal manei-
ra pois podia ocorrer um aci-
dente, mas não foi atendido. A.
Santos (Complot) declarou que,
na partida. Acaso (L. Santosi
foi para dentro, obrigando-o a
recolher. A. Machado (Bclla-
mour) declarou que. logo após
a partida, íicou num funil eii-
tre Acaso IL, Ssntos) c Apito
(R. Pcnido) tendo o primeiro
corrido para fora e o segundo
para dentro, sendo obrigado a
suspender para não cair. R. Pe-
nido (Apito) declarou que. na
altura dos 1.000 metros. L. San-
tos (Acaso) íoi apertando a
montaria do dcclaronle para
dentro, obrigando-o a levantar.

DOMINGO

2." PAREÔ — M. Silva (Bra-
sllelra) declarou que, nos S00
metros. A. Reis (Kilrcy) íoi pa-
ra dentro, obrigando-o a parar
por completo, pois ficou aper-
tado na cerca.

3." PARF.O — L. Santos (In-
tocável) declarou rv.ct em tuda
a reta fina!, sun montada se
atirava paru dentro do muito
cansada, embora sempre corri-
gida.

5." PAREÔ — L,. Santos (Re.
lance) declarou que, na parti-
da, sua montada largou correu-
do para fora, e que," embora
corrigida. chegou a ehòçnr-se
com Squill ÍA. Ramos) e El
Tansro (.1, Silva), dal atrasar-
sc bastante. A. Ramos (Squill)
declarou que, na partida, Re-
lance (L. Santos) foi para fora
obrigando-o a suspender e ir
para o último posto.

Náo correram: Galmita, Dlê-
ela c .lahull.i.

Tempo: U0"4. Venc. 16,00. Du.
pia (13) 3200. Placês: (1) 12,00
c (3) 1,1,00.

2." Páreo — 1.800 metroi

1." Locondc, r. Irigoyen
2." Larllm, ,1. o. Silva T.»
3.» Orploy, P. Vaz

Chegaram » _egulr: Inshlp,
Llneti. Plrlklto. Hollymbé e na-
pld.

Tempo: 81"!, Venc. 11.00. Du-
pia (12) 10,00. Placís: (1) 10,00,
(Sl 11.00 c (3) 12,00.

3.» Páreo — 1.000 metroi

I." .lelantc. L. Rigoni
2.° Caramono, E. Lc Men. F."
3," Agrícs, U. Bueno

Chegaram a seguir: .Tlstc. La.
cedo, Final, Cara Suja e Oml-
lln.

Tempo: 61"-t/10. Venc. 13,00.
Dupla (12) 17.00. Placês: (1) ..
10,00, (3) 10,00 c (2) 14,00.

4.< Páreo — 1.300 metroi

1." Item. E. Lc Mener F.»
2." Jotamar, P. Vat

Chegaram a seguir: Azil, Ju-
chero e Qulnsolo.

Náo correram: Janal, Qulck
Grass, Jotabò, Coarassieno, Batu
Khan e Iroquês.

Tempo: 81"8/I0. Venc. 68,00.
Dupla (13) 28.00. Placês: (1)
26.00 c (3) 16,00.

5." Párc* — 3.318 metros —
Gl» "Gal. Couto de Magalhães"

rlTT^cque, D. Garcia
2.» Palace. J. M. Amorlru
3.° Itamaraty, L. Rigoni
4." Blaznn, F. Sobreiro
5." Jurídico, P. Vai
fi." Queretaro, A. Cavalcanti
7." Bcllz. A. Bolino

Náo correu: Indomlto.
Tempo: 213". Venc. 40.00. Du-

pia (23) 51.00. Placês: (3) Teo-
lhonio Piza de Lara. Criador:
Haras "Antenor Lara Campos:
Filiação: Mon Chêri-Estrcla
Azul. Treinador: J. Godoy.

6." Páreo — 1.300 metros

1.» Majcstí. M. Alonso
2." .Tclon, F. Sobreiro
3." Karmann Ghia, E. Gonç.

Chegaram » seguir: Pim Plm.
Brejão. Que Dilema. Foguista,
Quartin, Porthos e Ekandar.

Não correram: Xarão, Jagua-
lito e Dalmlo.

Tempo: 81"4/10. Venê., 84,00.
Dupla (2!) 35.00. Placês: (13)
31.00, (5) 20.00 c (7) 2CO0.

7.» Páreo — .1.200 metros

1." Big Grcy, A. Artin
2.» Whitc Llght. R. Martinez
3." Palace Royal, D. Garcia

Chegaram a se?ulr: Ocianc,
Fcdávi. Oloálm. Mogun. Ori-
cnt's Jewel. Éste Sim! Flnlan-
de7.a e Ocaraim.

Não correram: Bacaréu e Fei-
to.

Tempo: 76"7/10. Venc. 09.00.
Dupla (24) 46.00. Tlacês: (10)
28.00, (5) 67,00 c (8) 22,00.

8.» Páreo — 1.400 metros

1." Paraguatá, ,T. Marchant
2." Adalíngas. J. Carllndo
3." Gnlcne, D. Garcia

Chegaram a seguir: Oznlá,
Reverência, Jissara, Patis^c. He-
lolse. Enervante, L'Etoillc e
Ib.ubi,

Tempo: no"7/l(l. Venc. 40,00.
Dunla (231 70.00. Placês: (6)
10.00, (4) 24,00 e (2) 29,00.

1.» Páreo — As 20h30ni — 1.000
metros — Cis 200.000,00.

Kg.
— 1 Arelê. .1. Fagundes á«

2 Falamota, M. Andra.. .16
— 3 Monjoplna, A. Rlenr. .18

4 IlIJuJa. N. Correrá .16
— li Dauphine, .1. Souza 98

fi Alnan, I. Souza 36
— 7 Graclctte, L. Santos, .18

8 Lever, S. M. Cruz .16
I) M. Rainha, J. Graça. .11

2.» Páreo — As 21 II — 1.200
metros — Cr» 330.000,00.

Kg.
— I Moqucttc. F. Eslcvcs. 56

2 Finesc, J. B. Pnulleln .16
— 3 Befa. A. Ricardo .... .16

4 Glrouclto, D. Nctto .16
— 5 Galhardia, L. Santos .16

fi Luxford. J. Cjuliitanl. .18
— 7 B.Du Boi-, S. Silva .16

M. Splder, N. Correrá .18
Bronze, A. M, Cam. 38

D
3." Páreo — As 21h30m — 1.306

metros — Cr$ 330.000.00.

. Kg.
— 1 Kochlln. A. Ramoi .18

2 Tia Mina, J. silva ., .16
— 3 Ressalto. A. Ollvares .18

4 Odjak, A. G. Silva 58
I) Holrlé, G. Sancho .. 56

— fi Mahcndra. A. Macha. .16
Booster. M. Andrade. .18

7.6 Aranha. .1. Tlnoco .18
— o Mi'nno. I. Soi'za .18

10 Inpdoco. .1. Jllllfin ,, .18
11 Llnhnrcnsc, B. Santos .10

Os estreantes

2.». 3." e 5." páreos na gra-
ma. os demais na areia (raias,
encharcadas).

Movimento da Casa das Após-
tas: CrS 186.072.580.00.

Portões: Cr$ 137.100,00.

JEQU1TA — Masc., cast., S.
Paulo (4-11-69), por Rob Roy
e Jerivá — Criador: Haras Mor-
ro Grande — Proprietário:
Stud Majopi — Treinador: Li-
no Pioto.

ÉGIDE — Fem., cast., São
Paulo (18-7-61), por Maki c Sc-
petiba — Criador: Haras São
José e Expedictus — Proprie-
lário: Stud Sanpri-Lá — Trei-
nador: Cosme Mor??do.

MÍ5S_ GUDE Ftmr. -cast",

R. G. Sul (27-!)-60),por Glide-
Away e Cuádruple — Criador:
Jndemburgo de Lima e Silva
— Proprietário: Stud Sidi —
Treinador: Francisco Soares de
Abreu.

HAM N'EGGS — Masv., cast., '

S. Paulo (12-8-59), por Nor-
die e Portoire — Criador: Ha-
ras Ipiranga — Proprietário:
Stud Ãssumpção — Treinador:
Antônio Pinto da Silva.

URTÉZIA — Fcm„ cast., R.
O. Sul (10-9-61), por Denlzzet.
te e Cortesia — Criador: Má-
rin Diffini — Proprietário: Fe-
licissimo Diffini — Treinador:
Adolfo Cardoso.

LADY ACÁCIA — Fem.,
cast., R. G. Sul (30-10-61), por
Lord Antibes e Nuit d'Or —
Criador: Serafim Dorneles Var-
jas — Proprietário: Stud Pene-
do — Treinador: Darcy Cassas.

FAIR MISS — Fem., alazão,
R. Ç. Sul (16-10-61), por Fair
Prince e La Campana — Cria-
dor: Haras Mundo — Proprie-
lário: Altes Arroxcalas — Trei-
nador: Roberto Luiz Morgado.

SARY — Feminino, alazão,
Fl. Janeiro (10-9-60), por Pico-
lo e Catuça — Criadores e pro-
prietários: Julião Nogueira &
Cia. — Treinador: Alcides Mo-
rales. ,

LYCURGO — Masc., cast., S.
Paulo (23-8-61), por Four Hills
e Enssia — Criador e proprie-
lário: Stud Marajó — Treina-
dor: Moisés de Araújo.

ÓBVIO — Masc, cast., S.
Pau'o (17-9-61), por Hamdam
e Classe — Criador: Diretoria
Geral de Remonta — Próprio-
tário: Flávio. José Pareto —
Theinador: Walter Freitas.

ZEST — Masc, alazão, S.
Paulo (18-7-61), por Kraus ,e
Época — Criador c proprietá-
rio Traslbulo Pinheiro de Al-
buquerque — Treinador: Ru-
bens Afonso Carrapito.

FLORA MEXERICA — Fcmi-
nino, cast., Guanabara 
(12-7-61), por Marveil e Viúva
Alegre — Criador: Abelardo
Accetta — Proprietário: Haras
íiè — Treinador: Jorge Tinoco.

— 3
.1
.1

— 6
7
8

4- o
10
11

1.-.IO, .1. Corria .... 58
Ilfov. .1. Fagundes 58
Navarone, I, Souza 58
Cabanhclr», S. M. C. 58
Helln». A. Ramos .. 54
Montcjota, D. Moreira 54

7.» Pareô — As 23h45m — 1.000
. metros — Cr* 260.000,00 — Bet'.
ting.

Kg.
— 1 Big Boy. L. Santos . 58

Meu Amigo, F. Perel. 54
Mon Piam'. .1. Alves . .14

— 4 Arabcsco, F. Mala . 54" Baritono, J. Machado 32
.1 Mac.-rlco. N.. Correr*. .16

— a Mortr'-nn-rj--i. ^. r, ss
íírrdn'. M. Ardrad«-, 51
T-f-c. J. *\ ->-..,i!e SR

— " ™— Elite, -*¦-. 'Irnrl . 56'«  • lT„-t,-,|n, s,,
11 t\ Mh-ri, ,r Portilho. 56
12 El Rei, J. Graça .... 51

Araranguá
venceu o

sweepstake
Araranguá foi o ganhador

do G. P. "Cidade de Porto
Alegre", disputado domingo
ultimo no hipódromo de Cris-
tal, na capital gaúcha. O se-
gundo lugar coube a Fiibás.
enquanto o favorito Firebird
arrematava no terceiro posto.

Não foi apresentado, porter sido acometido dc cóli-
cas pouco antes do "canter",
o craque Polar Vénus.

Araranguá, que foi o se-
gundo favorito, ganhou prà*tieamente de ponta a Donta,
livrando um corpo sobre o
runner-up Fiibás.

OS NÚMEROS DO
"SWEEPSTAKE"

Com a disputa do G. P.
¦ "Cidade de Porto Alegre",

foi extraído um sweepstake,
com prêmio maior de 100 mi-
Ihões de cruzeiros, cabendo o
primeiro prêmio ao número
30.946.

A ordem de chegada dos
finco primeiros, com o res-
pectivo número dos bilhetes,
íoi a seguinte:

1.° Araranguá, 53, J. Heis,
30.946.

2.° Fiibás, 5G, C. Dutra,
32.. 847.

3.° Firebird, 55, A. Sali-
ba. 445.

4.° Ouropumbo, 56, E. Hai-
mundo, 502.

5." Taiti, 54, M. Eossano,
164.

Segundo informações colhi-
das pela reportagem, o pri-
meiro prêmio íoi vendido no
Estado da Guanabara, e o se-
gundo, de 10 milhões,- em
Minas Gerais.

RESENHA AMADORISTA

Iniciado Sul-Americano de Volibol em B. Aires
TÓLO-AQUÁTICO

Contando com a participa-
ção das equipes representa-
tivas dos Estados de S. Pau-
lo c da Guanabara, semente,
será disputado na cidade de
S. Paulo, nos próximo dias
3 c 4 de abril, o Campeonato
Brasileiro de Pólo Aquático.

As duas equipes encon-•amse cm face final de trei-
amento para esla importah-'t competição, sendo difícil

a.iontar um favorito, poden-
t i a vitória tanto pender
para os cariocas, que neste
caso manteriam o titulo de
campeões, como para os pau-
listas, que melhoraram bas-
tante nestes dois últimos
anos.

A equipe do Eslado da
Guanabara, dirigiria técnica-
mento pelo treinador Edson
Perri, campeão carioca peloBotafogo, tem seu ponto alto
pos jogadores Ademar Griiô,
Luiz Daniel, Osvaldo, Nei•Nogueira, Márvio Kelly e
Aladar Szabo, enquanto o
quadro de São Paulo apre-
senta como expoentes os
campeões Pan-Amcricanos
ivo Cnrotini, Paulo Carotini
* João Gonçalves, além de
«drinho, Caio c outros joga-"pres de boa qualidade téc-
nica.

Êste certame cresce de im-
financia, em virtude de ser-vJr como campo dc observa-"*s para a Confederação*>'asilei» de Desportos íor-

mar a equipe nacional que
disputará os Jogos Olímpicos
de Tóquio.

VOLIBOL
Em trânsito parêi Buenos

Aires, onde disputarão o
Campeonato Sul-Amcricano
de Volibol, transitou, ontem,
pelo Galeão a equipe da Vo-
nezucla, integrada por 14 jo-
gadores o dirigida pelo sr,
Ramon Prieto. Lamentou o
chefe da delegação a ausén-
cia do Brasil, ocupado com o
seu certame nacional, afir-
mando que, assim, os favo-
ritos deverão ser a Argenli-
na e o Paraguai. O técnico
da seleção é o veterano José
Gil Guerrero que dirigiu a
equipe nos Pan-americano de
São Paulo, em 63, e o "co-
bra" é o novato Viniciu Ba-
mires, que se vem revelan-
do como a maior sensação do
volibol venezuelano.

3UEN0S AIRES ÍFP) — Pelo
VI Campeonato Sul-Americano
dc Volibol, foram disputadas as
;egu!ii_ès partidas: Femininas
— Argentina 3 x Paraguaia 2 e.
Masculina — Taraguai 3 x Uru-
guai 2.

ATLETISMO
BUENOS AIRES (FP) — Com

a marca de 5,97 metros, Mabel
Farina estabeleceu o recorde
argentino e sul-americano de
Salto em Distância, durante as

provas de seleção da equipe
que irá competir em maio, com
a representação chilena. A anti-
ga marca argentina e sut-ame-
ricana estava em poder de' Ali-
cia Kaufmanas, desde 13 de ou-
tubro de 1963.

GOLFE
Encerrou-se domingo, nos

"fairways" do Tercsópolis Golf
Clube, a temporada dc verão.
A T ça do Prefeito, disputada
por 9 duplas, teve como vence-
don a'dupla formada por Ro-
my carvalho e João Madeira de
Freitas. A Taça do Capitão, foi
vencida por Joaquim 'Cardoso

c a Taça Adail Lopes, teve co-
mo vencedor Marion Appel.

O gaúcho Fernando Chaves
Barcelos sagrou-se campeão do
"Open" do Paraná, nos "fair-
ways" do Graciosa Country
dub, de Curitiba, triunfando
na categoria "Scratch", com 307
tacadas, para os 72 'luracos. Na
cptegoria zero a nove de."han-
dicap", o vencedor foi Epami-
nondas Ribeiro, do Paraná; na
categoria de dez a quinze rie"handicap", venceu Roberto
Koworick. de São Paulo; na ca-
tegoria de 16 a 20 de "handi-
can", o vencedr foi Marcos
Ajelrud; finalmente, j campeo-
nato de damas, foi disputado
em categoria "scratch", c, com
o "hanficap'' "Scratch", sendo
vendido pela paulista Terezinha
Camargo, com 249 golpes para
03 três dias de concursos.

PÁRA-QUEDISMO
Os "ícaros Modernos", agre.

miação dos páraquedistas civis
e militares que representará a
União Brasileira de Pára-Que-
dismo, no Campeonato Mundial,
realizou domingo, um. satto iné-
dito em nosso pais, com seus
integrantes — Duarte, Atafde,
Edson, Castagnçde, Perry e Poe-
ta — saltando de 4 mil metros
de altura, com retardo de 60
segundos, abrindo seus pára-
quedas a 700 metros.

TÊNIS
Com vitórias de paranaense

Ivo Ribeiro sóbre o gaúcho lar-
te Adam. por 3x0 c da gaúcha
Suzana Petersen sobro Vera
Cieto, dc São Paulo, por 2x0,
encerrou-se, o XXVII Campeo-
nato de Tênis de Curitiba. Os
campeões juvenis foram Alcides
Procópio Filho, de São Paulo,
que venceu Pedro Lauro Car-
valhaes, por 2x1 e Suzana Pe-
tersen, que derrotou Vera Cie-
to por 2x1.

TIRO AO ALVO
Duas provas foram efetuadas

na manhã do domingo, no"stafld" do Fluminense: a pro-
va Valdir Ferreira, preparatória
dc silhuetas, em 60 tiros, a 25
metros, fni vencida por Lus
Car'-S Pereira da Silva, com
568 pontos; o Torneio de No-
vos, prova destinada à respecti-
va categoria, foi vencida por
Alberto Figueiredo, com 515
pontoi.

!«,;£.,. \ .jtM.mtT" wt*mmm mw-mstTmwa^iwzMm
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4." Parto — ks 22h — l.JIW
mctint — o» 900.0t4.00 — Pro-
va Especial.

Kl.'
1 — I Inara, .1, Souza ,,,, il

2 Toca, J. Rimos .... .1]
3 —3 P. Húbla, J. Correi . S»" B. (iirdònii, N. Corre II]

— 4 B. Alia, A. Ricardo . S9
S B. Imaie, J, Fagundes 9]
« Bcriozka, J. Machado. 91

— 7 Bacela, A. Santo» ,. 97" Chuva, J. G. Silva .. 93
8 B. Dove, S. Sllvi .... 93

5," Viico — st 22h39m — 1.300
meiros — CrS 250.000,00 — Bit-
lliiR.-

iV-Jican ciicua ho espemo coihkio nor seu |ui...o, enquanto Knngpur livra meio corpo tóbre Egon,
formando a dupla com o filho de Quiproquó

Corsican não teve adversários no "Remonta do Exéreito"

K«.
— 1 NIIÚ,-.olls. 1.. Santos .1»

Q. Look, F. Mala .. 98
Zango, P. Lima ,18

— 4 Shlfl. S. França .... .18
9 O. K.. I. Souza .... 98
li Bnmbnlalc, S. Silva 98 .

— 7 Pato Donald. L. Lins 98
Caminlto, F. Pereira 98
Sunred, J. Barras .. 98

— 10 Belo Hnffman. J. M. 98
11 Tote, M. Andrade .. 94" Eulucel, E. Furquim 88

í.» Páreo"— As I3hl0m — 1.900
metros — CrS 3S».000.00 — Bet-
ting.

Kc.
Brcvct. J. Souza .... 58
Balxlo, A. Santos .. .18
Cn'0-Colo. L. Santos .1»
Bon Vida. L .Carvalho .18
Gamfto. J; Portilho .1»
Tocaio; 1. n. Patillelo .10

Corsican rcilxtrou firil vitória no grande prêmio "Re-
monta do Exército", confirmando noisai previsões. O fi-
lho de Quiproquò distanciou oi advcriirioi numa partidacurta c violenta, chegando ao espelho absoluto, num trlun-
fo lignlficativo. Assim, assumiu a liderança da ala mas-culina da gcraçio mais nova. posição que passa a dividir
com Ediçio, a melhor entre ai.potrmicas. E, convém sa-
llentar. ambos sio filhos de Qulproquú, reprodutor ji dc-sapirecido. mas cujos descendentes eslão em evidencia, no
momento, nas plsln cariocas. Em segundo lugar chegou
Rangpur e Egon foi o terceiro colocado, enquanto ClerlcatuccmpH^va o r'*c«r.

A CARREIRA
A partida foi dada em boai condições, aparecendo

Egon na vanguarda, aeguido de Rangpur. Sapotí e Corsi-
can. Os outros, agrupados mali atris. Na entrada da reta,
Rangpur investiu sébre Egon. enquanto Corsican melhora-
va pelo centro da pista. Éite. traiendo maior açfto. logo
dominou oi adversários, seguindo em dlreçio do espelho, o
qual cruiou com mala de tréa corpos e vantagem. Rangpur
garantiu o segundo posto, derrotando Egon por melo corpo,
enquanto Clerlcato, mais afastado completava o placar.

O VENCEDOR
Corsican é um filho de Quiproquò em Urubi, dr pro-

priedade do slud M. M. J. Lopes, t: treinado por Paulo
Morgado e foi dirigido por Antônio Ricardo.

Esta foi a primeira vil» Ia de Cv.-;iran que. na estreia,
perdeu para Rangpur por diferença pequena. Mas. embora
derrotado, Corsican deixara 'ótima impressão, pois ainda
estava cheio de carnes e. mesmo assim, opôs muita resls-
lência ao vencedor. Dai para cá, o filho de Quiproquò apre-
tentou melhoras sensíveis e voltou à raia prento para as-
sumir a liderança da turma. E confirmou o esperado, ven-
cendo comodamente, tem tomar conhecimento dos adver-
sirlos. Assim, Corsican é o primeiro lider que surge nesta
geraçio ainda em Inieio. E um lider que promete, poli. nio
sendo um animal veloi. percorreu o quilômetro com faei-
lidade. demonitrando que, em distancia maior, estari mais
à vontade. * * «

A seguir, apresentamos o resultado completo da reu-
nlio de anteontem na Gávea:

VENCEDOR DUPLAS

Col. - Animais . Jóqueis - Piso Poul" - n»trlo« Pontes - Rateio* .
•-MlU l-° Pírro — 1.500 metres — GL — Prômic: CrS íLC.torOO.

1.0 Banza, A. Santo?  51 15.602 22,011 ' 11 1.021 X.T.M
2.o Abridcíra, 1. Carlos ... 46 9.014 SS.00 I 12 5.213 .",9.00
.1.0 Olcla. J. Machado  48 2.14.-! 104.00 1 13 1.736 120,00
4.o My Reine, F. Pereira FP.. 54 3.188 110,00 14 4.538 46,00
5.0 Nanlnha. A. Ricardo ... 54 5.78:. 61.00 : 22 1.182 176.00
6.0 KUpar. S. Silva  53 7.6.11 46.00 [ 23 3.474 60,00
7.0 Gala. J. Bafíica  .18 4.084 86.00 : 24 7.362 28,00
8.0 Brasa', J. Portilho  94 2.342 150,00 : 33 '180 949.00

| 34 2.883 72,00
. 90.407 | 44 2.004 119,00

-:
| 29.826

Diferenças: vários corpos e mínima. Tempo: fll".
Vencedor: (3) 22.00. Dupla: (12 )39.00. Placês: (3) 13,00, (2)

16,00 e (4) 28,00.
Movimento fio-páreo: CrS 10.070.200.CO.
BANZA — f„ a., .1 ano?. São Paulo. Filiação: Vagabond II o

Quctiia. Proprietário: Zclia Gonzaga Peixoto de Castro. Treinador:
Levy Ferreira. Criador: A. J. Peixoto dc Castro Jr.

2.0 rárco — 1.20D metros-— GL — Prfmio: CrS 500.000,00.310
l.o Luena, J. Silva 
2.0 Kilroy, A. Reis 
3.0 Happy Princess, D. Neto
4.o Stink, A. Machado ...
5.0 Brasileira. M. Silva ..;
6,o Opinda, F. Pereira Fo.
7.0 Chancela, I. Souza ....
8.0 Ardenza, A. Barroso ..
9.o Eslovènia, A. Santos ..

20.9S1
8.073
7.514
4.458
7.962

17.00 11
46,00 12
49.00 13
.73,00 14
46.0(1 22

(H. Princess) | 23
iStinki

1.91)7 183.00
2.316 161,00

53.281

1.55G
7.601
4.666
8.370

601
2.127
3.035

197 :
1.725
1.473

31.353

141.00
28 00
47.1)0
26.0(1

365,00
103,00
72,00

.114,00
127,00
148,0')

Diferenças: 2 <
(1) 17,00,

e 3 corpos. Tempo:
Dupla: (12) 28,00.

73 "3/5.

Placês: (1) 12,00 oVencedor:
(3) 1C.C0.

Movimento do páreo: CrS 10.181.900.00.
LUENA — f„ c.. 2 anos, Paraná. Filiação: Dcrnah e União.

Proprietário: Stud Dsmasco.
Luiz G. A. Valente.

Treinador: Paulo Morgado. Criador:

311 3,o Páreo — 2.400 metros — GL — Prêmio: Cr$ 500.000,00.

l.o EI Gustavo, T. Ver.
2.0 Babáo, J. Portilho
3.0 Intocável, L. Santos
4.o Palman, J. Bafíica
5.0 Lord Sabiá, A. Machado
6,o Black Orion, J.

FO. 54 10.764 40.00 | 12 2.665 85,00
... 59 15.560 27,00 I 13 4.07G . 55,00
.. 54 10.313 41,00 | 14 5.217 43,00

... 60 7.590 57,00 22 1.183 192,00
ido 54 6.172 70,00 | 23 4.095 55.00
lza 61 11.747 37,00 [ 24 5.834 38,00

 | 34 5.998 37,00
62.216 44 3.417 66,00

32.477

paleta. Tempo: 150"4/5.
Dupla: (13) 55,00. Placês: (1) 22,00 e

Não coi+eu: Torneio.
Diferenças: pescoço i
Vencedor: (1) 40,00.

(4) 19,00.
Movimento do páreo: CrS 11.180.500,00.
ITL GUSTAVO — m„ c.,.4 anos. R. G. do Sul. Tillação: Elpenor

e Ever Lovely. Proprietário: Stud F.A.N. Treinador: • Walter
Aliano.'Criador: Haras do Arado.

O 4.° Páreo — 1.500 metros — GL — Prêmio: Cr? 330.000,00.31
l.o Balmaz, A. Santos
2,o Prestlgc, A. Machado .. 54
3.0 Alexander, L. Santos .. 54
4.o Caiman, A. Reis 54
5.0 Hudu, N. Lima .„ 48
6.0 Xamete, J. Silva 54
7.0 D. Branco, J, Julião .. 58

50 22.616 23,00 11
7.900
9.732

17.973
5.752

10.854
1.249

76.076

67,00
54,00
29,00
92,00
49,00

426,00 I 24
33

432 642,00
6.609
2.817
3.309
4.557
6.839

10.455
945

41,00
98.00
79,00
60,00
40.60
26,00

293,00
34 3.474 79,00

39,673
Não correram: Gnvar.go' c Mar Verde.
Diferenças: 2 corpos c varies rorpof. Tempo: 91 "1/5.
Vencedor: (3) 2:,00. Dupla: (2.1 40,00. Placês: (3) 1S;00 c

(5) 
'41,00. ;
Movimento do páreo: CrS 13.721.300.00.
BALMAZ — ni'., f.. 5 anos, São Paulo. Filiação: Prosper c Eas.

tem Swan. Proprietário: Elmàno Cruz e Fernando P. Lima. Trei-
nador: Paulo Morgado. Criador: A. J. Peixoto de Castro Jr, .

OI •> 5.0 Páreo — 1.300 metros — GL — Prêmio: CrS 380.000,00.

l.o Slam, J. Portilho  57 27.907 19,00 I 11 1.024 299,00
2.0 Praça Velha, S. M. Cruz 54 11.264 47,00 J 12 3.527 87,00
3.0 Poppy, J. Corrêa  57 10.723 48,00 | 13 8.415' 36,00
4.0 El Tango, J. Silva .... 37 7.066 B5.00 I 14 3.807 80.00
5.0 Relance, L. Santos  5,1 8.917 60.00 | 23 8.314 36,00
6.0 Squill, A. Ramos  57 2.737 193,00 | 24 3.207 95,00
7.0 ?--»rc d'Org=, D. Neto 57 7.624 70,00 ! 33 3.755 81.00

I 34 9.958 30,00
76,438' I 44 1.829 167,00

| 43.836
Não correram: Doutorando e Pinheira!.
Diferenças: vários corpos e paleta. Tempo: 79"2/5.
Vencedor: (6) 19,00, Dupla: (13) 36,00. Placês: (6) 13,00 e

(1) 21,00.
Movimento do jjáreo: CrS 14.247.500,00.
SUVM — m.. c, 4 anos. São Paulo. Filiação: Homero e Fan.

fan. Proprietário: Stud Ascot.
Criador: Haras Santa Anit

Treinador: claudemiro Pereira.

314 6.0 Páreo — 1.000 metros — GL — Prêmio: Cr? 1.500.000,00.
(Grande Prêmio Remonta do Exército).

l.o Corsican, A. Ricardo ..
2,o Rangpur, A. Reis 
3.o Egon, J. Souza 
4.0 Clericato, J. G. Silva ..
S.o Ceró, D. Moreira 
6.0 Lancier, D. Neto 
7.0 Qucnal, M. Silva 
8.0 Al-Jabbar, A. Machado.
9.0 Sapotl, J. Machado ....

10.O Ebro, A. Santos ......
ll.o Lunaison, J. Silva 
12.0 Estádio, J.- Baffici ...
13.0 Until, II Souza ;.

55 17.705 36,00 11 2.295 138,00
55 23.091 28,00 12 7.738 41,00
55 26.222 24,00 13 4.460 71,00
55 6.400 101,00 14 64741 47.00
55 5.459 118,00 22 1.833 173,00
55 3.792 171,00 23 5.063 62,00
55 Ctjrsicani 24 8 815 36.60
55 5.427 119,00 33 1.764 180.00
55 701 925,b0 34 4.462 71,00
Si 74P &77.00 4* 'i 237 142,00
5iV I 522 426,01, , 
55 .144 1.086,00 45.403
55 1.324 490,00 '

I
92.727

Não correu: Elmer.
Diferenças: vários corpos e 3/4 de corpo. Tempo: 59"2/5
Vencedor: (1) 3600. Du;-la: (14) 47.00. Placês: (1) 12,00, (10)I2,0.i e (3) 12,00. ¦
Movimento do páreo: CrS ie.610.EC0.OO.
CORSICAN — m., cl 2 anos, São Paulo. Filiação: Quiproqu*e Urubá. Proprietário: Stud M. M. J. Lopes. Treinador: PauloMorgado. Criador: A. J. Peixoto d» Castro Jr.

315 ,0Pi"°~ ,,20° mt'ro*~CL-Prèmlo:Cr*smm°.i».
l.o Sanjn. J. Fagundes ...
l.o Good Prlnce. A. Mach.
3.0 DCI. J. Baffica 
4.0 Vocábulo, A. Barroso ..
3.0 Mlquellno, .1. Portilho ..
«.o Puru», A. Ricardo 
7.o Balmnin. A. Ramo
S.o iniolentc, L, Carvalho..
».o Phyiaüi, L. Carlos ....

10.O Cowboy, M. Andrade ...
11.0 Poelrlm, I. Soura 
I2.o Imbros, A. Santos 
13.0 El niitcón, S. Silva ....

88.931 I
'H.n correram: Palms. Coplhué e Relance.
Diferenças: 3 corpos t cabeça, Tempo: 73".

...Xtnctí0T'- '9| M'M- Dupla-' (») 32,00. Placês: (B) 21.00. (II
148,00 e (3) 40,00.

Movimento do páreo: CrS 15.439.400.00.
SANJO - m.. »., 4 «nos. R. G. do Sul. FilIsçlSo: Qucjido t *•>l^ona Proprietário: Júlio de Albuquerque. Treinador: AlexanO*Corrêa. Criador: Haras RlncSo.

31(i ''" ,>Í"0 - ,'!°° me,r<" "* GL " Prèmlo! Cr» 3*>.«0Mfc
l.o Vlp's, M. Silva ..;
l.o Sky. A. Hlrardo 
3.0 Cortês, F. Per. Fo1 : vr. . . Farur.des ..
S.o Conta, J. Souza 
4.0 ..i«b,i-'.ic. A. -Mrchctlo ..ifl 'r.?-irr. I. SoUza 
8,n Montele, W. Andrade ..
9.0 Ana Paula, S. M. Cruz

.9.0 Culpa, A. Santos 

57 11.0.10 50.00 > lt 8.464 48.M
57 4.171 1.14.00 I 12 10.686 73M
57 11.012 30.00 1.1 n.298 109.00
.17 18.545 30.00 14 5.745 43,M
57 20.811 16.011 22 3.203 77 00
57 8.728 64,03 23 1.169 1T1.M
37 1.117 501,00 24 5.349 47,01
.37 t.97fi '81.(10 33 241 ! .847,00
54 3.010 '81.00 31 830 296.00
57 (Cortês ' 41 702 359.0Í

80.102 I 36.063
Não correram: Zimase, Datcha, Grcv-All e Varlnia.
Diferenças: 1 1/2 corpos e 1 corpo. Tempo: 73*2/9./*, Yíüíedor.!,.(!?LM'00- DupU- (14> 43'M- Placé,: <«> *M*

12) •i6,UO € (4) 17.00.
Movimento do páreo: Cr$ 13.631.900,00.

„k Y.p's„_ ';.«¦• 4 »n°»..'sí«, Pau'». Filiiçio: Normanton •Khania. Propritário: Stud Al-Krln. Treinador: C. I. R, Nunes.Criador: Haras Santa Anita. ',

317 *'° Pár,° ~ ,2M mtiT0* ~~ AL "" pf*mlo: Cr? 280.000,01.

l.o Xaea-Mayaka. E. Men...
2.o Macknever. H. C. Neto
3.o Platin, J, M. Arrcão ..
4.0 Crystal Park. E. P. Fer.
S.o SpH .dr". L. Mi Pc.-ira
6.0 Ctó, A. P-' •-; 

I 20.313
Não correram: ípico e Kosmos.
Diferenças: 2 corpos e 1 1/2 corpo. Tempo: 83"!/3.

Y«nçedor: 
(1) 33,00. Dupla: (12) 31,00. Placês: (1, 17.00 •

Movimento do páreo: CrS 6.463.600,00.
r ^ACJi'I?AV^iA r _m," c- 7 anos. São Paulo. Filiação: Good
t0?* e_,^*lM- Proprietário: Stud Francis. Treinador: Carlos Hl-beiro. Criador: Haras Recreio.

68 .8.301 33.00 I 11 905 157,00
«7 10.400 26.00 I |2 4.5.9 3100
62 5.93) .6,03 ' 13 2.776 51.00
64 2.01' 134,00 I 14 2.037 67.00
63 11.44:: 24.00 22 769 184,00
63 1.2:" ."23,00 ?: .-,.1):, .'.7.00

?-' í.,371 59.00
••"• "••! I 34 1.747 81,00

(3)

, MOVIMENTO GERAL
Movimento de apostas ... Crí 111.572.100.00
Concursos  Cr? 2.308.830.00

• Total  CrS 113.883.900,00

_., , . RESULTABO DOS CONCURSOS
Bo.o (,c 6 pontos — 88 vencedores CrS 1.64700Bôln do 7 pontos—-3 vencedores CrS 72 50400Betting - 2 vencedores Cr? 366.520Í00

inscrições pam sábado
e domingo

SÁBADO

l.o- 1.200 — Cr$ 500.000,00 -
Eleven 55, Lycurgo 55, óbvio 55,

•Oiar, 55, El Entrevero 5, Zcst
5'., Bomarc 55 e Égide y..

:.'¦- 1.000 (Grsma. — CrS ...
500.000,00 — Flora Mexerica 53,
Fair Miss 55, Urtézia 55, ady
Acácia 55. Stink 55 e Bela Pren-
da £5.

3.'') 1.200 (Grama) — CrÇ ...
450.000,00 — Mita.Cunhà 56,
Funcionária 56, Rampa 56, Que-
brada 56; Dicaba 36, Dona Mar-
garita 58, Sary 56, Azurra 56,
Tecali 96, Ingá 56 e Miss Gia.
de 56.'4.') 

(Handicap Especial) •--
16C0 — CrS 450.000,00 (Gramai
-• Funiiy King 50, Canil 5i',
Codajaz 55, Shia 54, Intocável
52, Samira 50, Sack 54, Danii:-
lito 52 e Bewitched 50.

5.") 1.300 _ CrS 330.000,00 —
.Teanine 57, Chelpa 57, Grey.All
S7, Besame 57, Harmônica 57,
Simone .17, Varinla 57, Estrela
do Beduino 37 e Sky 57.

t,«) 1.500 _ CrS 
'380.000,00 

—
lage 37, Doutorando 57, Nihuil
57, Poppy 57, Vallauris 57, Pi-
nheiral 57, Satchmo 67 « Homel
57.

7.») 1.500 — Cr? 380.000,0 —
Caramba 57, Ellnor 57, Pinta
Pura 57, Grey-All 33. La Verité
53, Pacoba 37, Catita 57, Si.
Iliouctte 57 e Slgnorina 7.

8.') 1.M0 — CrS 380.000,00 —
Confetti 97, Mlquellno 57, Dain-
piei 57, Insolente 37, Palms 57,
Forgct-me-not 57, Arabutan 57,
Gooc! Prince 37, TV-Kl-Amir 57.
Pvrus 57, Ha!! Marlt 57, Relance
57, Cowboy 57, Copihué 37 a
Neran 57.

9.") 1.300 — CiS 330.000,00 —
Mehari 58, Royal Hawalan 58,
Juaçu 58, Laddie 53, Vira-Lata
58, Shannon 5S, Barlovento 53,
Tio Américo 58, Good Time 58,
F.,o Tigre 58 e Colored 58.

DOMINGO

1.") 1.200 — CrS .450.000,00 —
Dark Legs 56, Tulchan 66, Hon-
lefiori 35, Alonso 56,* Ocar-Way
ÍH, Ourefan 56, Jorro 56, Fan.
tastic 50, Jade 56 e Casco Es-
curo 56.

:.") 1 400 _ CrÇ 450.000,00 —
Happy Baby 56, Capuena 56,
Soror 56, Rafíinha 56, Demora
51 Dinaflor 36, Tacema 59, Nl-
nabela 56 e Oak Park 56.

3.") 1.500 — Cr$ 330.000,00 —
Madame Butterfly 58, My Reine
Si. Abridelra 4, Bliss 58, Que
Guapa 50, Oléia 50, Solrce 54,
Rcseclair 54, Zoroca 54, Nant-
nha 58 e Kílpar 58.

4.») 1.600 — Cr$ 450.000,00 —
Quantilo 58, Le Cuisinier 56,
Silver Spray 56, Evreux 56, Je-
quita 56, Le Gallon 56, AimberS
56, El Emir 56, Dominó 56 e
Don Juan 56.

c."l 1.300 _ CrS 380.000,00 —
C:clonc 37, Slam 57, Carducci 57,
Gramado 57, Danieljto 59, Ham
N E?rs 57, Curaçáu 57, Corinto
5. Crene 57 e Cadmo 57.

0» GRANDE PRÊMIO TEU
LES DA ROCHA FARIA — 1.600
— CrS 2.000.000,00 — Talisca 00.
Chirua 60, Damíce 56; Char-
mante 60, Querajana 56, Hulla.
baloo 60, Joelle 56, Quiaiá 56,
Dala 56, Deganha 58, Desasa 98,

Corda J0, Hedrinha 60 e Bluc
Gardênia 6U.

7.») 1.400 — CrS 280.000,00 —
baile 5', Red Orion 58, Hartlm
58, _>bril 58, Rompantc 56, Mar.
co Polo 5', Gepeto 58, Quatro,
centão 5S, Hurlingham 54, Qua.
dr;,nte 52, Belo Antônio 68 •
Kochana 56.

S.°) 1.400 — Cr$ 450.000,00 —
Pivot 56, Lord Paris 56, Taran.
tus 56, Uraçu 56, Hepatan 66,
Fantail 56, Quinau 58, Flaman-
te 56, Destaque 5fi, El Asteroida
52, Escudo 66, Redoxan M •
Rcmadan 58.

Resoluções
daCC

a) Proibir de correr os ani»
mais Lyrnlse Gilma (indocili.
dade), condicionando suas inr
(lições, de futuro, a parecer ia.
vorável do "starter".

b) NSo mais permitir a lna»
críção'do cavalo Ke-lr (balda).

e) Permitir novamente as lnJ«
crições dos cavalos Zanzo, d*
acordo com p parecer do "atar»
ter", o Baile.

d) Suspender, por Infração de
artigo 162, do Código de Cor*
ridas (prejudicar os competi»
dores), os seguintes profisslo»
nais: Laércio Santos (Acaso •
Intocável) até o dia 2 de ma!»
do ano em curso, c Sebastião Sil-
vá (Lagamar) e Asroldo Rei»
(Kilroy). ate o dia 5 do próximo
mis. (Essas punições sômenta
entrarão em visor a partir do
d:a 3 tle abril próximo).

e) Multar, por infração d»
«rtigo 165 do Código ds Corrh
das (desvio de linha), os ia*
gulntes profissionais: José Ta*
íundes (Peüehcck) em Cr$ ....
5.000,00, e Sebastião M. Cru»
(Praça Velha), em Cr$ 3.000,00,

í) Deferir o requerimento ao
treinador Hélio Lopes de OU"
veira, dando por terminada a
p:na qu: vinha cumprindo.

g) Suspender ,por infração da
alinea C, do artigo'48 d0 Códl«
go de Corridas, o cavalariço
Alayde Ferreira de Souza (ma«
tricula 447-A), ate o dia 30 d*
Junho do ano em curso,

h) Ordenar o pagamento doa
prêmios das corridas dos diaa
19, 21 e 22 de março de 1964.

PRÊMIO BARÃO DE
PIRACICABA

O Prêmio BarSo de piraclca»
ba .programado para o dia S
de maior próximo, aèr& chama,
do com as seguintes condições:

Distância — l.BOOm (pista da
grama). Prêmio: Cr$ 600.000,00.
Destinado a animais de 3 anol
t mais idade, que não tenham
ganho prova de prêmios do _.."•
lugar de CrS 1.000.000,00 ou
maia, no País,, a pesos da ta-
bela "II), com a exclusão do»
ganhadores de prêmios já cor-
ridos nesta temporada. Descar»
ga de 4 quilos para todos qua
não tenham obtido vitória en
provas de programação clássica»
ou de prêmios da 1.* lufir N»
perioret a Crf 490.000,00, no
Pais.

37 19.091 32.00 | 1! 046 «MO
97 816 7.19.00 : 12 9.426 93,00
37 6.776 91,00 | 13 8.918 31,00
37 16.588 33.00 ' 14 3.575 80.00
87 6.408 98,00 | 22 3,110 136,00
87 11.360 .14.00 23 6.170 48,00
97 6.702 92.00 ! 24 4.426 «MO L
94 2.400 238.00 ; 33 3.359 89,00
53 9.320 95,00 ' 34 4.769 6040
96 8.204 99.00 41 1.139 163,00
37 637 972.00 
37 (Phyialls) 41.207
98 3.457 179.00 !
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BOTAFOGO E O SANTOS
MANTIVERAM LIDERANÇA

JUDÔ

NORMAS DO CERTAME
CARIOCA DE JUDÔ

Nos dois jogos interestaduais disputados pelo
Torneio Rio-São Paulo, verificou-se um empate do
vitórias', uma vez que o Santos, com dois Rols de
Coutinho, derrotou o Vasco no Pacaembu, enquanto
o Botafogo, com gols do Jairzinho t Quarcntlnha, ven-
«¦ou a Portuguesa de Desportos no Maracanã, também
por 2 a 0.

As duas partidas, que não apresentaram panorama
técnico apreciável, pelo desempenho das quatro equi-
pes, que deixaram muito a desejar, tiveram resultados
justos, pois triunfaram justamente os dois times que
menos erros apresentaram.

No Pacaembu, o jogo foi dirigido por Aírton Vieira
de Morais o apresentou a renda dc CrS 4.423.200,00.
No Maracanã, a renda íoi dc CrS 3.804.516,00 c a
partida teve na direção o paulista Albino Sanfcrrari.

NO PACAEMBU

SAO PAULO (Sucursal) -
Num jogo equilibrado, que te-
ve um primeiro temp» medio-
tre e uma etapa eomplcmen-
tar sensivelmente melhor, cm
virtude das alterações efetua-
das nas duas equipes, n Santos
derrotou o Vasco por 2 a 0, no
Pacaembu.

As duas equipes atuaram as-
Rim constituídas: Vasco — Mar-
ceio; Jocl, Brito, Barbosinba c
Pereira; Maranhão (Odiman e
I-orlco; Mário (Sabará, e depois
_-aul.ln.-0), Zèzinbo, Célio c
Ramos (Sabará). Santos —
Gilmar; Ismael, Olavo, Joel e
Lima (Cldo); Mengélvio (Li-
ma) c Rossi; Peixinho (Dor-
vai), Toninbo (Coutinho), Al-
anir e Pepe.

Enquanto o Vasco nio agia
. com o necessário ajuste entre

es suas linhas, valendo-se mais
do esforço c da experiência de
alguns dc seus jogadores do
que do jogo de- conjunto, o
.Santos sentia a falta de Pcló
c a lentidão dc Mengilvio. Sò-
mente depois quo féz entrar
Sabará e •Saulzinho, o Vasco
conseguiu melhorar, tanto- as-
(rim que chegou a .exercer pre-
domínio) territorial e a amea-
(ar constantemente o gol ad*
versário, propiciando a Gilmar

defesas de categoria, tornan*
do-se a maior figura da parti-
da. Por sua vez, o Santos tam*
bém melhorou bastante depois
ria entrada de Coutinho e o
deslocamento de Lima para o
melo-campo, com a salda de
Mcngalvlo, tendo assinalado
seus gols justamente por Inter-
médio do próprio Coutinho, na
etapa complementar. O primei-
ro, logo no primeiro minuto
dc jogo c, o segundo, aos 3fi
minutos. Entre um gol e outro,
no entanto, a partida teve seu
período bom, quando o Vasco,
perdendo por 1 a 0, dominava
inteiramente o Santos e já ti*
nha feito tudo por merecer,
pelo menos, o empate e até
mesmo a vantagem no marca*
dor.

NO MARACANÃ
' A partida entre Botafogo e

Portuguesa, dc um modo'gr ral.
foi monótona e sem colorido,
talvez cm conseqüência do ca-
lor, mas o fato é que o clube
carioca ganhou com méritos,
por 2 a 0, porque foi o melhor
time em campo, tanto que po-
deria ter mareado mais que os
dois gols.

As duas equipes formaram
assim: Botafogo — Manga;
Joel, Ze Carlos, PauUitinha e

Hilda; Elton • Gerson: Blri.
Jairzinho i Amoroso), Arllndo
(Quarcntlnha) e Zigilo, Por*
tuguéia: Féllx, Caca, Dltio, VI-
leia • Edilson; Pampollnl «
Nair; Xelvaldo (Ivalr), Henri-
qua (Stefino) a Ivalr (Nilson).

Aptiar dos longos momentos
de monotonia, a partida teve
alguns lancei de destaque, por
ronta das Jogadas pe«ioals de
algum Jogadores do Botafogo,
em sua maioria. Os botara-
giienses nio chegaram a fazer
uma grande exlblçio, nem a
Portuguesa decepcionou total-
mente.

O Botafogo, Jogando num
4-3-3 rígido, em alguns momen-
loi apresentava-ie muito re*
traído, somente com Jairzinho
A frente para brigar eom a de-
feia advertiria, principalmente
no primeiro tempo. Arllndo e
Elton, praticamente nio tinham
função definida no slstem» dc
Zoulo Rabelo, ficando perdidos,
sem auxiliar a ofensiva e sem
serem defemore-, verdadeira-
mente. Enquanto lato a Portu-
cuesn, formrda por jogadores
conhecidos da torcida carioca,
nio conseguiu impressionar fa-
voi-ávclmcntc. Movlmcntou-sc
com pouco desembaraço o seu
4-2-4 e teve a melhor parte dc.
seu trabalho na defensiva, Ji
que o ataque* deixou muito •
desejar, com pouca penetra-
Cio.

O Botafogo marcou o primei-
ro gol por intermédio de Jalr-
zinho, completando lançamento
de Elton, aos 37 minutos do
primeiro tempo. O segundo gol
surgiu aos 33 minutos da ela-
pa final, por intermédio do
(.uarentinha, que substituíra
Arllndo, Foi o gol mais bonito
ris parlidn. O Botafogo teve
outras oportunidades dc mar-
car com Arllndo. numa "vira-
da" — mela bicicleta — sensa-
cional; com Jairzinho, em jo*
gada exeelente, quando driblou
três adversários e foi calçado
por Ditio, no último momento,
* cem Amoroso, no último mi*
nuto da partida. O atacante re*

ifbeu lançamento de Gerson,
adiantou'» sòilnho para o gol,
tentou panar pilo goleiro e
acabou chutando para fora. De
qualquer maneira, o marcador
fêi Justiça aos botafoguensei o
aos méritos do goleiro Féllx.

Pelos clubes
e entidades

O Olnrla depositou na Fe-
dciíição Carioca de Futebol
a importância de Í0 mil cru-
zeiros. referente ao ordena*
do de fevereiro, rtue'o go-leiro Ari se recusou a rece-
ber nn clube da Rua Barlrl.

• — O Fluminense pediu 11-
cença A FCF para disputar
logo amistoso, no próximodomingo, na cidade dc Juiz
dc Fora com o Esporte.

—- O América Informou íi
FCF que concedeu passe II-«•te ao jocf-do- Nelson, n qual"sim nct'erá in<rescar no
Rotmice-ro.

O Boíri.OPn ooditi á FCF
ns passes de China, rio Nátt*
tico dn Recife e Bira. do
Aimoré, rie Soo Leopoldo-•— O Olaria oediu licença
a FCF para disputar josos
no Surlnam, nos dfts 1, 3 e
5 de abril.

A Comissão da CBD
manterá entendimentos com
a Administração dos Estádios
da Guanabara .ADEG) oa-
ra assinatura rie convênio
visando a cessão do Mora-
can-" vam o* jogos pela Tr-
ca Dpi Naçõss.

Estro inscritos ne VI
Taçn Brcfll os clubes — Grr-•«•>> -,fiy{/.-A'-""i*cnsé; Atlc-
lien Mineiro. Palmeiras. San-
'o>:. Nocionol (Manaus), Vi-
Io Nova <Goiás). Náutico de
Recife, Flamengo e Flumi-
nense de Feira de Santana.
Algumas entidades, apesar
de inscritas, ainda não indi-
caram os nomes dos seus
representantes.

Campeonato Carioca do
Judô, que se iniciará no pro*
ximo sábado, no recinto du
Clube Sírio Libanês, sito A
rua Marquês dc Olinda, em
Botafogo, com as disputas
dot títulos dos faixas-pretas,
pnr Dnns. obedecerá As se*
guintes normas gerais:

— Serão disputados os
seguintes titulos: Jiirilulriitais

FalíCMTtiflrdoi (Penas —¦
nté 34: SOO kg; Leves — nel*
mn de 34:500 nté 63:300 kr,:
Médios —¦ acima de 03:300
até 72:300 kg; Meio pesndosacima dc 72:300 até ..
01:500 kg; Pesados —- acima
dc 81:500 kg); Faixat Roxas

(nas mesmas categorins
de peso antes citadas; Foi*
,rns*iiiorront —- (Leves —¦
até 68 kg; Médios — acima
dc 68kg até 80 kg; Pesados—- acima de 80kg); Feiras*
pretas (1,9 Dan. 2.° Dan, 3.°
Dnn c 4.° Dan); Cofeporins
Olímpicas (68 kg. 80kg c
acima de 80kg): Campeão
Absoluto (Classe livre). Co-
letivos — Eniiipr Campeã
(equipes de cinco judoistns,
com dois reservas) e Agre-
miacão Campeã (Contagem
geral dc acordo com tabelo
já aprovada).

— Só será permitido
competir no Campeonato Ca*
rioca aos atletas devldamen*
te registrados na Federação
Guanabarlna de Judô.

— Nio serão aceitas ins*
crições dc atletas avulsos.

— Só poderão registrar
atletas as agremiações regu-
larmente filiadas, cm dia
com os cofres dn FGJ. ou
aquelas que tenham obtido
registro provisório.

— Um judoista só pode-
rá disputar cm uma faixn
num mesmo anu.

— Aqueles que competi*
rem em determinada faixn.
não poderio mais competir
cm faixas inferiores àquela.

— Os judoistas serão
obrigados a usar a faixa da
cór correspondente ao grupocm disputa. Assim, no Cam*

pconato de Falxas-marrnns,
todos deverão usar faixas
desta cór. não sendo pcrml*
tido forçar a categoria.

8 —Na primeira etapa
dn Campeonato Carioca, se*
rão disputados os seguintes
títulos: Faixas-pretas (1.°
Dnn, 2.° Dan, 3.° Dnn o
4.° Dnn). Fai.vas*m<irroti.i
(Leves, Médios c Pesados) o
Categorias Olímpicas. A se*
«linda. etapa, compreendeu*
dn ns disputas restantes, se-
rá realizada no segundo se-
mestre.

Aviso Importante. — Ten*
do cm vista o cumprimento
das normas estabelecidas, os
responsáveis pelas agremia*
cões devem normalizar suas
inscrições na FGJ até o dia
2, última data para o rece*
blmcnto destas, na secretaria
desta entidade, nn Av.
Alm. Barroso 80, sala 409,
tcl. 42-7058. com o sr. Enir
Vnccarl,

MARINGÁ
NA TAÇA
BRASIL

CURITIBA. 29 (SP-CM)— Empatando na tarde de
hoje, no Estádio "Durivaldc
Brito e Silva", nesta Capi*
tal, com o Clube Atlético
Ferroviário, pelo marcador
de 2x2, o Grêmio Esportivo
Maringá sngrou-sc campeão
paranaense. «.'"vendo repre-
sentar o Paraná na "Tiiçn
Brasil" deste ano.

O jogo, cm seu final. íoi
trancado, por alguns inci*
dentes provocados pelos jo*
(•adores do time local, in*
conformados pela perda do
titulo. O quarto zagueiro
Bob agrediu a socos o meia
Soca, do clube visitante.

SANTOS DÁ
PRÊMIO

DE CEM MIL
SANTOS (SP-CM) — A

diretoria dn Santos resolveu
ciar 100 mil cruzeiros como
prêmio a cada Jogador pelavitorio dc ontem anto o
Vasco da Gama c já sabe queo atacante Pclé somente re-
tornará A equipe dia 11 dc
abril próximo, contra o Pai-
melras. embora já esteja to-
tnlincntc recuperado.

Enquanto Isso, o treinador
Lula está disposto a conser*
var a mesma formação dc
ontem, apesar de que o ata*
cante Coutinho só consiga
preparo par disputar 45 ml-
uutos. Por isso mesmo,
o ponta-de-lança Toninho
deverá iniciar o jogo dc do-
mingo próximo contra o
Bangu. Por outro lado, os
dirigentes santlstas acerta-
ram com o Rio Preto, da Sc-
gunda Divisão, a contratação
rio atacante Noriva, mcdtan-
le Cr$ 20 milhões pelo passe.

BRASILEIROS
NO EXTERIOR

PAULISTAS

Russos vão
homenagear

A CBD
O sr. Joáo Havcllange,

presidente dn Confederação
Brasileira de Desportos e
Abílio dc Almeida, dirigente
da eclética, mantiveram in*
tendímentos, ontem, com o
embaixador da URSS. a res-
peito da participação daequipe do pais soviético na
Taça das Nações, No cnsn-
|o, o ropresentante diploma*
tico reafirmou que a seleção
Soviética não jogará nu
América do Sul, antes da
disputa do troféu que fará
parte das comemorações du
cinqüentenário da CBD.

O embaixador teve a opor*
lunidado de declarar que Irá
manter entendimentos com
as entidades da Argentina e
Inglaterra, no sentido dc or-
ganizar uma homenagem do
esporte dos três países-pela
passagem da data magna dl
mentora brasileira.

Professores
discutem

VENCEM E vencimentos
PERDEM

Buenos Aires (UP*CM) —¦
A equipe brasileira rio Ja-
taquara, da cidade dc San-
tos. foi derrotada domingo,
pelo Bnnficld. nela contagem
de 2x1. Ao termino do pri-
meiro tempo, ns brasileiros
venciam por 1x0.

Méicllln (UP-CM) — Jo*
sando anteontem nesta cl-
dade, a equipe brasileira do
Botafogo, de Ribeirão Preto,
venceu o Independiente local
pela contagem dc 2 tentos a
zero.

A Associação de Profeisorss
do Estado da Guanabara c.ti
convocando todos os proless&rei
do magistério federal (Unlver.l.
dade do Brasil, colégio Pedro JI,
Colégio dc Aplicação da FNFi,
Escola Técnica Nacional, Escola
de Marinha Mercante, ele), pa-ra uma reunião no auditório cia
ABI, amanhl., dia 1 dc abril. As
17h. ocasião cm que serão dis*
cutidos os seguintes pontos: 1 —
a tabela elaborada pela Comis-
sSo Paritária n ser enviada so
Congresso Nacional; 2 — a sl-
tuaçflo dos professores do cnsl-
no superior e do ensino médio;
3 — a InclusSo de todos os pro*Xcssores contratados no quadro
permanente; 4 — aposentadoria
aos ]S anos de trabalho; 5 — a
concessão imediata de um abo*
no pelo congresso Nacional.

Tudo sobre AUTOMÓVEL - Tudo para AVTOMOBILISTA - Tudo de AUTOMOBILISMO
R. C. Bonfim — Sérgio Cavalcanti — Reynaldo Fonseca

PREÇOS DOS CARROS SIMCA 1964
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Regras de como proceder
nas curvas ou cruzamentos
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A pedidos, repetiremos hoje os novos preços
para aquisição à vista da linha de fabricação Simca
deste ano (linha 

"Tufão") nos revendedores de São
Paulo:
Alvorada  CrS 4.025.000,00
Chambord  CrS 5.400.000,00
Chambord (couro)  CrS 5.550.000,00
Jangada Utilitário  CrS 5.160.000,00
Jangada Superluxo  CrS 5.360.000,00
Rallyc  CrS 5.650.000,00
Rallye Especial  CrS 5.875.000,00
Presidente  CrS 6.000.000,00.

No Rio os preços acima sofrem um pequeno
acréscimo, devido ao transporte rodoviário. Na foto
acima vemos um motor V-8 da linha' "Tufão", sa-
lientando-se o novo radiador de óleo, o que assegura

. condições ideais de lubriíicação.

A revista mineira "Tràn*
sito & Veículos", no seu úl-
timo número apresentou ai-
gumas regras de como proce-
der nas curvas ou cruzamen-
tos que reproduzimos abaixo:

— Nao tome decisão de
fazer a curva com o seu carro
no último instante, evitan-
do qualquer manobra brus-
ca. Prepara-se com calma pa-
ra realizá-la, observe aten-
tamente o tráfego e esteja
sempre alerta.-

— Siga pela via própria
para fazer a curva bem a
frente do lugar desejado.

— Ao se aproximar do
cruzamento antes de fazer a
curva, sinalize com o braço
ou "pisca-pisca", a fim de
alertar aos demais motoris-
tns c pcclc.trcs sóbre sua in-•tenção. Ambas as mãos de-
vem est?.r no volante ao rea-
lizar a manobra.

— Termine sempre na
via própria.

Jim Clark
venceu na
Inglaterra

Goodwood, Inglaterra —
(AP) — Jim Clark, da Es-
cúcia, atual campeão mun*
dial. pilotando uma Lotus
ganhou ontem o Grande Pró-
mio desta cidade, para cai-
ros da fórmula um, em que
tomaram parte pilotos de
seis países. A vitória de Jim
somente íoi possível graças
aos defeitos ocoridos no
carro de Graham Hill, ex-
campeão mundial, que após,
liderar toda a prova quan*'
do faltavam apenas oiter qui*
lômetros para o término co*
niecòü a falhar. A média
horária do vencedor foi de
168,838 quilômetros horários.

5 — É sempre importan-
te saber-se adiantadamente
se c seguro fazer a curva.
Confira a frente, olhe para
trás c para os lados, para os
carros e pedestres. Também
esteia atento às situações que
se desenrolam na via em que
vai entrar. Curvas realizadas
em condições irregulares são
causas de muitos acidentes
de- tráfego. O pedestre mui-
tas vezes c vitima de uma
curva imprópria numa inter-
cesão. Uma curva errada em
rodovia pode resultar numa.
tragédia. Faça um esforço
para proceder corretamente
ao realizar curvas com seu
carro, amigo motorista.

SINALIZE SEMPRE

Motorista: lembre-se dcque
você ao mudar de direção
com seu carro deve fazer
com que outro chofer saiba
de sua intenção. Sinalize pa-
ra evitar transtornos, utili-
zando o aparelho elétrico
(pisca-pisca) ou com o bra-
ço. Todos os sinais devem
ser dados quando você está
se aproximando do local cm
que 

"pretenda 
realizar a cur-

va. Os. sinais devem ser man-
tidos até que você esteja
pronto ou tenha condições fa-
voráveis para fazer a curva.

Durante o dia os sinais de
braço e mão podem ser usa-

dus em auxilio do farolete'; pisca-pisca". Muitas vezes a
reflexão ou brilho da luz so-
lar dificulta outros motoris-
tas de verem o sinal lumi-
noso.

ESTACIONAMENTO

Motoristas lembrem-se de
que é perigoso parar ou cs-
tacionar o veiculo nas curvas,
cruzamentos e junto ao meio-
fio a menos de três melros
da esquina, e gue assim pro-
cedendo estará- você desres-
peitando o Código Nacional
de Trânsito c colocando em
risco a sua esperança e a de
terceiros.

Gordini
GORDINI -• Compro, pago a
vista. Tcl: 29-1738, IVAN.

18807 «4

Jeeps-Rurais
RURAL — Compro mesmo com
defeito. Tel: 29-1738 — IVAN.

19806 5»

Rádios
RADIO P| VOLKSWAGEN USA —
Automatic Ali Transistor c5 te-
cias. Vendo novo. Tel.: 2.-9788.
lMWWW>yWWVMWWWMAMAAMMMAAAlW

Kombi
KOMBI — Compro mesmo pre-
cisando dc reparos. Tel: 29-1738.

19809 64

Karman Ghia
KARMAN-GHIA-62 — Vendo nó
vo bem equipado. Ver i Avenida
Atlântica, 2038. Tel.: 57-0082.
''-sl^M-sV-s^-iVWMVW-t-^VV-^-*-*-***-*'***-'*--^-.-*

Dauphine
DAUPHINE 83 como novo — Par-
tleular vende melhor oferta. Tel.
22-4698 ou 45-2932.

DAUPHINE — Compro mesmo
precisando de reparos. Tel:
29-1738 sr. IVAN. 19811 64

»M*»M-»->,>V>>*«-.«>***-->**->>**-»»**^^<^^*^-**^^

DKW-Vemag
DKW — VEMAG — Antes
de comprar, é de seu inte-
rêsse visitar GÁVEA S. A.
— Rua São Clemente 91 —
Botafogo. Dpto. de Vendas
aberto até 22 horas.

67402 64
DKW — Compro mesmo engui-
cados. Tel: 29-1738. IVAN.

19805 «4

DKW - SEDAN 64, 0 km c|
garantia. Entrega imediata,
melhor preço da praça —
Fone: 37-6095.

DKW VEMAG
Bel-Car. Vemaguet ou Caiçara-

64 — Zero km — Pronta estreita,
desconto para pagamento à vista,
vendas a prazo com longo finan-
ciamento. PALMAR S.A. Centro:
Rua Vise. de Inhaúma n.° 50, O
andar. Tel. 43-9940 — Tijuca:
Pça. Afonso Pena, 67-B, esq. com
Dr. SATAMINI.

1077 64

Volkswagen
VOLKSWAGEN — Compro 19M
a 1964. Tel: 29-173». IVAN.

19810 64

VOLKSWAGEN 63Í64 — Troco ap.
Copacabana de qto. banheiro _
kitinete por auto Wolks 63 61 te-
cebo diferença em prestações de
12 mil. Tratar c| sr. Alcides. Tele-
fone 28-6713.
VOLKS-63 — 15.C00 Km azul c;r_-
cio, tranca alcmS e outros aces-
«órlos. CrÇ 2.900.000,00 — 57-3111

Luiz.
VOLKSWAGEN-64, Okm c| modi-
ficações. P. entrega — 25-99S6.

Mercedes Benz
MERCEDES BENZ 1952 — 22Õ-SVende-se em ótimo estado.'
motor retificado. Ver t tratai- lia
Guardamoria, 2." andar, DR.M.
com o sr. JOSÉ NOEMIO, CiS
2.000.000,00. Tel: 43-1915, 10 ás
17 horas. 8870 61
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Peças e Acessórios

BRONZINAS
SÔ COM CIRILO

Dc todos os tipos e fabrica-
ções. Nacionais e Importadas
e de todas as medidas. Rua
Figueira de Melo, 376-A —
Tel.: 28-9863. 72173 (14

Diversos
VENDO — Encerado locomotiva— Barato. Tel: 34-1474.

19812 64
AUTOMÓVEIS — Compro ame-ricanos, europeus mesmo com de-
feitos. Tel: 29-1738, HUGO.

19808 61

VENHAS DIVERSAS
MOEDAS ANTIGAS — Compre
para coleção. Cobro qualquer of.r-
ta "real". Vou à domicilio. Inf.:
¦13-9313 — Prof. Octávio.

LIVROS USADOS — Compro, cm
bibliotecas avulsos, Tel.-. 45-9711-

COMPRO antigüidades tudo, por-
eclanas, baixelas, cristais, bande-
jas, obj. dc arte, quadros etc. —
Tcl.: 58-8352.

MOEDAS antigas compro, cédulas,
(elos, medalhas, comendas p| co-
leção. Vou a domicilio. T. 58-8352.

COMPRO enceradeira,
TV, maq. escrever etc.

gravador

ESPANHOL-1NGLÉS — Gramáti-
ca, Conversação. Vou ddni. Tc-
lefone: -10.4570.
CURSO prático c rápido: Piano,
.-icordcão, Vlolíio, canto (dc ou.
vido ou por música). Inst. de
K'ipro. Infs, 37-3642.

PROFESSORES PORTUGUÊS — Aulas com apro-
veltamento. Prof. Paulo Lobo. —
Tel.: 29-4180.

"DEUTSCH"
A língua dos grandes poetas,

pensadores o técnicos 1 Pelo mõ-
todo mais fácil c prático. Intro-
-luçSo c CONVERSAÇÃO leve, de
.{ a G meses, cm aulas DIÁRIAS,
.particulares; Recados tel. 47-4461.

25002 87
JNGLÊS — Francis prático — ra-
pido.— íácll. Tcl.: 36-1209.

PROFESSORA francesa ensina seu
Idioma, teórico c prático. Telefone
47-9265.
INGLís — Para adultos princi.
plantes. Infs.: 52-6623.
INGLÊS INTENStSSIMO — Profs.
americanos. Audiovisual, 1|2 me-
sés. Av. Churchill, 129| 1203. Tcl.:
52-9649 ou Av. Copacabana, 613{40_— 57-3723. ,.
ALEMÃO. Francês, PoifleiíU.s."
Audiovisual; 2 meses. —Tels.: ...
32-9049 c 57-3723.

AULAS — Piano acordeSo, violSo
prof. Demetrio. Tel.: 22-9008.
AULAS individuais de Física *
Matemática. Sr. Rúy. — 46-7031 —
l.OOO.Op à hora.
VIOLÃO EM 10 AULAS — Único
met. Auto-dlrigido p|miss Maia.
Atende-se só em abril. Rua Belf.
Roxo, 174| 201 — Lido.
ARTIGO 99 — Primeiro e se-
gundo ciclos. Escola Ipiranga— Marquês São Vicente, 37.
Gávea — Tel: 47-0442.

OURO E JÓIAS
Oportunidade rara em jóias

Renove sua jóia usada para outra moderna c nova, pagandoapenas um módico íeitlo. Se deseja também trocar sua antiga jóia
por outra moderna e nova, ou mesmo vendê-la por bom preço,
procure-nos. Joalberla Hora Exata Ltda., Rua Santa Clara n.« 33s/loja 202. 16772 76

CAUTELAS: BRILHANTES E JÓIAS
Brilhantes BR ou AM, puros ou cem defeitos, pago pela

nova valorização!
Compro cautelas, jóias etc. Pago á vista.
Atendo a domicílio. Rua do Ouvuor, 169 — 3.° andar
sala 301 — Sr. RENÉ - Telefone: 43-5233 - Esquinu

de Uruguaiana. _/ 9.8876

Brilhantes - Cautelas - Jóias
Compro cautelas da Caixa Econômica, jóias, brilhantes, pia-tina, ouro,,, moedas de prata c ouro, Paso o melhor preço e petanova; valorização, Atendo a domicilio e consultas sem compro-

misso. — Av. O de Uai* n.o 47 • S.o andar, sala «1» — Fone:
K-WM» Uti» if

1'ATEK PHELIPE. dc bolso. 14 11-
nhas- todo de ouro com brilhante
na tampa, lindo relógio para pes-
soa de bom gosto. Preço CrS 
200.000,00 - Tel.: 32-8803 — 22-2671
— Sr. Brum.

VIOLÃO — Canto, piano, dia e
noite, Prof. Scarambone. Tel
45-8757.

INGLÍS, ITIANCÍS — Profa. eu-
ropéia, p/ moças. Mês, 3 mil. —
Tel. 26-5464.

The Best American Ei.gl.sh
Intenslsslmo! Método "sufge-

neris". Para Engenheiros, Módi-
cos, etc. Conversação de temas
práticos em aulas DIATUAS a do-
mlcilio do aluno. Viagens —
Bolsas — Ponto IV — 3 meses.
Recado 47-4461, marcar entrevista.

25003 87

CURSO DE COZINHA
INTENACIONAL

TEL. 37-9641
20342 87

CAUTELAS - BRILHANTES - JÓIAS
Compro brilhante, cautelas da Caixa Econômica, jóiasantigas ou modernas, moedas de ouro e de prata. Pago

o máximo e decido na hora. Alfândega, 111-A, sobreloja
202, quase esçuino de Uruguaiana. Fone 43-1945 -

17826 76

BRILHANTES - JÓIAS - CAUTELAS
Compro. Pago o justo valor atual em seu brilhante.

Compro jóias de ouro, plt., etc. Compro Cautelas da Cxa.
Econômica. Pagamento imediato. Consulte-nos e com-
prove. Atendo a domicílio. RUA URUGUAIANA, 86 -
7.» ANDAR, SALA 703. TEL. 43-2312. ESQUINA DE OU-
VIDOR. u tm

PARTICULAR PÍMOTIVO DE MTJ-
DANÇA VENDE— Geladeira ame-
ricana GE estado de nova, alta
fidelidade c' alto-falante trlaxial,
forno portátil Westinghouse ame-
rlcano. Ver Av. Atlântica 3484 -
opto. 601.
SELOS — Compro coleções e quan-
tldade. Tel.: 52-9194. Sr. João.
CONTAREX — Vende-se com Pia-
nar l:2|50mm; Sonnar 135mm e
cebe uma Rollei ou Leica p|c. Tra-
tar com sr. Pedro Luiz 23-8310.

TROCO s!i máq. costura p/ no-
va, ou transformo em mpsinha,
gabinete, portátil. Temos Singer,
Pfaff, Elna, Elgin. Vigorelli, Ro-
bot. Facilito. R. Haddock Lobo,
140-Ai tel. 34-7594. Atendo a cio-
micIlTo. 20378 89

VENDO tapete persa antigo 2,90 x
3,80in. Tel.: 37-8885.
COMPRO TUDO — Prataria. cris-
tais. porcelanas, tapetes, antlgul-
dades, quadros, bronzes — 45-9710.
LUSTRES franceses maravilhosos
— Vendem-se. Tel.: 46-3422.

COLECIONADOR — Compra pa*
gando preço de coleção, moedas,
comendas, condecorações, meda-
lhas, cédulas e objetos de arte.
Não atendo 'a comerciantes. Fa-
ço permutas, Av. Copacabana 995,
s/ 204. Tel. 36-7518, Ublrajara.
PS o edifício está em reforma.
ENCERADEIRA 3 escovas vendo
16 m. R. Barata Ribeiro, 200, ap.

MEDALHAS COMEMORATIVAS
e moedas de cobre do Brasil —
Vendo ou permuto, 36-7518.
QUADROS — Vende-se Impressio-
nistas. Tcl. 57-7291.
REVENDEDORES, não comprem
sem ver nossos preços Rádios e
lampiões de pilhas. Saias, blusas
e novidades. Imp. New York. Av.
F. Rooíevelt, 126, _. 20«, Castelo.

DISQUE o n.o da elegância,
43-5657. — Informações lôbre
venda de ispatoi de classe em
7 meses. 85383 89
SAPATOS para crianças, em7 mensalidades. Rua Cru-
gualana, 60/62. Tel.: 43-5657.

GELADEIRA FRIGIDAIRE c Ra-
dlola Picapc Garrard 4 rotações 80
mil urgente. Siq. Campos, 241-A.

CASAL INGLÊS vende artigos lm-
portados: aparelho de jantar, chá
e café de fina porcelana inglesa
Paragon; cristal francês; íaqueiro
de prata; novos cobertores inglê-
se» de angorá; novo Jogo de mesa
para cartas e cadeiras marca Sara.
aonlte; ar-condicionado; lâmpadas
de cristal francês Baccarat; tor-
rador Toastmaater; nova lâmpada
medicai Pifco infra-vermelho; ta-
pêtes; maravilhosas flores artlfl-
ciais; rádio Hallicratter S.107:
Utensílios elétricos e de cozinha
etc. Venda começa dia l de abril.
Esquina Av. Atlântica — R. Djal-

85384 89 ma Ulrlch, 23, ap. 701 — 47-3400.

IVSTRl >IE\TOS DE MUSICA
ÓTIMO ESTADO — Piano alemão"Schledmayer". Apenas 390 mil deentrada e o resto a combinar. RuaMarquês de Abrantes, 118, ap. 202.
PIANO maravilhoso, vende-se 3
pedais, 88 notas, cepo dc metal, R,Sorocaba, 277 (saltar R. Vol. 236).
PIANO Daneman apto. inglês —
vendo corri sonoridade excepcional
3 pedais, 88 teclas marfim, modelo
luxo. Preço de ocasião, Av. Hen-
rique Valadares, 41, apto. 606.

COMPRO 1 PIANO
A VISTA 36-3652

Qualquer marca ou preço
28382 73

COMPRO 1 PIANO
preço.

Cauda

TEL 57-5664
28383 *75

ou armirio, qualquer

C. V, de Indústrias e
Casas Comerciais M
INDÚSTRIA DE SABÃO — Ven-
dc-se. Otimamentc instalada, pro-
duzlrido sabão em barra c em pó.
Tel.: 26-15S5 — Ealio.

CASAS COMERCIAIS
Monta-se e reforma-se em

qualquer parte. Tratar Av. 13 de
Maio li.» 23 — 7.', sala 703. Tel.
42-5197, das 10 ka 19 horas. aCom
St. CIFRIANO- 262if 10

COMPRA-SE ou aceito em constg-
nação planos. 46-3422 e 46-4424.
PIANOS ESTRANGEIROS E NA-
CIONAIS — Vendem-se de alta
classe, a longo prazo ou & vista
com estrondoso desconto. R. Santa
Sofia, 54-A, Saenz Pena. Aceitam-
se trocas. N.B.: Planos de alta
classe mesmo.

PIANO ALEMÃO
88 notas, cordas cruzadas, cepo

de metal, etc, 550 mil. Facilito.
Av. Copacabana 610, loja 7.

19389 75

COMPRO 1 PIANO

INGLÊS — Estude com Lily — piAHIf.-. NOVO-» E USADOSAulas conversação rápido. Tel. r,AN,J-> Nw»Wa C U3MWW*
22-7073. •
VIOLÕES — Vendo, compro, troco
novoi ou não. Escola de violão;
canto e piano prof. Scarambone.— Tel.: 45-6757.
PIANO '/* cauda (Crapeau), im-
portado diretamente. Maravilhoso
Instrumento para pessoas de apu-
railo gosto artístico. Vendo ou tro-
co por carro. Urgente. Figuelre-
tio Magalhães. 387, ap. 101. esq.
Barata Ribeiro. 19394 75

COMPRO 1 PIANO
Tel. 45-1130TELEFONE: 57-1596

Rápido e á vista | Mesmo precise reparos — A vista
16564 75| 26192 75

— Compre com tranqüilido-
de e garantia! Também tro-
camos e facilitamos. Rua
das Laranjeiras 143, loja M.

COMPRO 1 PIANO
A VISTA - Tel.: 52-7589
Em qualquer estado — Urgente.

22273 75

COMPRO 1 PIANO
TEL.: 57-0960

Particular tem urgência.
22279 15

LEILÕES PÚBLICOS
Leilão de Bebidas e Comestíveis

BAR IMPARCIAL — HOJE
RUA ARQUIAS CORDEIRO, 312 — MÉIER

Bebidas nacionais e estrangeirai (whisky, champagne, franetsa e portuguesa), vi-
nhei, quinados, champignon, polvo e sardinhas frescas portuguesas, castanhas do ca-
ju e do pari, docas, biscoitos, azeites e conservas de todas as marcas e qualidades,leite em pó, sardinhas, azeitonas, farlnaceos, sucos, salgados, mostarda, milho de pi*
poça, ba.om, feijoadas, carne seca, melado, mata, margarina, clay-bom, gel.las ¦ tudo
o mais que guarnece a loja, cujo contrato comercial também seri submetido a
venda.

Lillão hoje dia 31, e nos dias 1°, 2, 3 i 4, is 13,00 horas, paio leiloeiro FERNAN*
DO MELLO (Quitanda, «2 — 4.* andar — Fone: 42-1205 • Quitando, 35, lo|a —
Fone: 42-5531. 31132
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2.° Caderno CORREIO DA MANHA, Têrça-Feira, 31 de Março de 1084

I Centro 1U

I

(i;sritO — Você sanha «n
no ato da compra. Junto à
Igreja N. S. «le Fátima, na
parle mais larga da Rua .tia-
cliurln. Apart». ainda nem
iiltrracao no prece* momo ti
a decretarão do novo «ulária
mínimo. No lldlfiolo rcniden
elal de maior conforto até hoje
projetado na cidade. Unidades
de SALA, QUARTO deparados,
c SALA. z QUARTOS ei dep.
completas e garage. 75<-*j do
edifício Já vendido em lança-
mento. Pagamento da primei,
ra pre-iiaván a 90 dias. Men.
saudades de 30.000, pequena
rnlra.lu, «•/ parte facilitada.
Toda a fachada do edifício re-
vestida rm mosaico, áreas, ba-
nheiros r cozinhas azulejadas
até o teto, verdadeira mara*
vi lha em acabamento. Tono»
os empreendimentos planlflca-
dos pela TI1I'Y — SIBRAL
tém sido entregues dentro dos
prazos contratados. SIBRAL
CRECI-Z0O. Tel.: 22-2068 —
Atendemos no local daa R ás
22h. Rus Rlachuelo n.» 319.

78946 100
TEN. TOSSOl.0 -- Apto. peque*no esq. H. Valadares vendo cn-
Ircgn Imediata. Armando — Tel.¦iü-.Wl e 28*2388 —Creci 11W.
CENTRO — Vendc-tc apartamen.
los do quarto, aala, Jardim de In-
vemu, cozinha ,- banheiro, área
lunstruldn dc 52 ni2: nus 2", 4"
e 7» andares. Edifício Policio
Alvorada a Rua dos Inválidos —
100. Trai ar Imobiliária Pflo de
Açúcar. Telefones: 22-6*02 o ..
22 •¦'165.
CENTRO — Vendo, na Rua dos
Inválidos, 3 casas, sendo 1 com
loja, alugadas «•; contraio vencido
terreno dc 203 in2. MILTON MA-
GALHAES. Av. Erasmo Braga —
25S ri. iOi. Tel. 22.6128. CRE-
CI S0.
APROVEITE ESTA OPORTU-
NIDADE NO CENTRO DA
CIDADE — Av. República
do Chile n.° 49. Construção
a cargo de CAVALCANTI,
JUNQUEIRA S.A. Obra já
iniciada. Vendemos sôbrc lo-
jas, tipo apartamento, .com
45 m2, edifício comercial,
de frente com apenas CrS ..
300.000,00 de sinal, 6 par-
celas de 330.000,00 e 38
prestações de Cr$ 14.480,00
— Trator na

ôSA"TfiBSSS8 i-W0- COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS E TERRENOS
B.° andar frente — S quarto*. 
miIAo, deprndêncla*. Obra de
tirara titulo S.A. Tratar no
Inral à Hua Voluntária* da
Pllria* 831. das 9 ti llh. ___
ATBNCAO.-- Vendo terraço —
•ntn. ile luxo ,, lt"," Alva.ru lia*
mo>, }á contir. «diuntada, minp,
de hall, ampla, sala, 2 quartas,banheiro, copa. cosinha, *re» dep,
empreunda «• lorruço. Sinal 2110
mil, na promessa 230 mil, presta-
<;oes rie 50 mil ,• n saldo em par*
velas (mandado rm 2 anos, Tratar
lei- :u<i2li| an 4«*.il0'l c| ANITA
(.M.IlHIT - Raro negocio,

\*H
VEPLAN IMOBILIÁRIA, Rua
México 148 gr. 304-5. Tel:
42-1602 e 52-4623 com J.
SODRÉ - (CRECI 66).

75252 100

Lojas e Escritórios 200
LOJA VAZIA — B. Ribeiro, ven-
d» inacreditável barato. 140 mil
por m. 27-4095 ou alugo.
VENDO — Sola comercial
mais de 100 m2, de frente,
nova, dois banheiros, 7.° an-
dar na Av. N. S. de Copa-
cabana 928. Ver diàriamen-
te no local com o sr. MA-
NOEL ou pelo telefone: ,.
27-2598 - AUGUSTO.

400Botafogo
PRÉDIO novo vende-se à Rua
São JoSo Batista, constando de
?a]p5o 2 lojas • sobrado. Falar
com, Bailo. Tel. 26-151)0.

BOTAFOGO — Rua Alxira
Cortes, 5. No final da Rua
Eduardo Guinlc, o ponto mais
aristocrático da São Clcmcn-
te. Num projeto de SÉRGIO
BERNARDES, luxuosos apar*
lamentos compostos de óti*
mo living, 3 bons quartos, 2
banheiros sociais em côr
azulejados até o teto. Copa-
cozinha, grande área de ser-
viço com dependências de
empregado — Play-ground.
Garagem c piscina. Sinal:
CrS 310.000,00 - Presta-
ções mensais dc CrS ....
65.00,00. Construção de
FRANCISCO SIMÕES CAM-
POS & CIA. LTDA. Mais um
empreendimento da IMOBI-
LIARIA SIMPER — Vendas
exclusivas JÚLIO BOGORI-
CIN (CRECI 95), la. 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

Catete soo
CATÍTB - Vendu »pls„ 1 ai.. 3
i|ts, d»p, rafios, Andrade Per*
icnee, M — Tratar Ml,
VKNDK-HK ãpsrtsmeiitó conjuga*
tio, «rande. Inl.i 57*8293,
VENDO aps, quarto • íal» wpiiia'-
doa, amplos, de frente, alutiulos »,
contrato. Ilua Andrade ivitene»,
Catei*. Ver • tratar com ANTÔNIO
HARBOSA, Av. Rio Branco, 173, ».
BOI, lel.l 33*8844 ICRBCI 1»2|. .
nUA SANTO AMARO, .16-403 —
Vendo (sle aplo, vario de si. qto

VISTA MAR - Qto, sala conj,,
varanda. Frente, 4,MO, 3fl*,1330.
*<m+*tt'm**0*»mmnmk9mtmlm*»»mmM^ ii>r,

Estácio 800
VKNIK) p. depósito, comercio, In
ilri.tiia residência, casas rias ruas
Visconde»»» rie l'ira»»imiii«a 21) i
Latir* Araújo 136, Sob. 42.1I20I

*t*m*m+t*t*m*»*>**m**t9***t'**j***m*w^**s*m

Flamengo 001
VKNDO apto, coniuRadn, na imã
Alm. Tamiintlaie. quadra da praia,alugado »/ contraiu. Cru 2.2M -nr Plt l|l", | f-n-ir

ep. banh. iwlnha. Faclllla*se, Ver e lr.it.ir c' ANTÔNIO RAR
Tratar 07-0843. IrtOSA Av, lt,,. Branco. 173, s, BOI;

Copacabana 700' vendo"

COPACABANA - Aplo. qto,,lianhelrn e qulllnetc, troen puratitn Wolks il:i — 64 — recebo
diferença em pre.laçfle» de 12 mil- Tratar tel. 23-0713 cl ar. AL*
C-DES. __^
VENUE-at, vaííô, tala, banheiro t
kit. (frente*, 84 Ferreira. CrS ...
2.800.000,00 S rlüta. Tel.: 37*1332.

BOTAFOGO — Em fltlma trans-
verta), junto à R. Voluntários,
vendo 2 magníficas residências
juntas, com ,1 q.. 2 s.. olf. cada
uma delas. Pronta entrega. Pre-
(,-n 22 mllliScs as 2 facll. a me-
Inde em i anos. Tratar 20.3470
direto. Raro negocio.

ATENÇÃO! — Rara oportuni
dade — Praia de Botafogo —
Vendo todos os apts. de frente
para o mar, projeto de Sérgio
Bernardes em edlficio de alto
luxo, funcional, para fino sós
to, comp. de hall, 2 salas, 3 a
4 quartos eom armários em-
butldos dois banheiros sociais
em cõr, mais toilette, 2 qtos.de empresada, copa e cosinha,
lavanderia, irea garagem. —
Sinal 500 mil na promessa SOO
mil e o saldo a combinar fl-
nanciado em 4 anos — Tratar
diretamente com o tel. 26-0281
ou 46-7603, das 9 às 21h, in-
clusive domingos, com Anita
Gelbert. — O mais moderno
edifício com vista para tôda a
Baía de Guanabara, llrea, La-
troa, etc. — Telefonem sem
compromisso — Raro negócio.
Preço: CrS 14.800.000,00.

RUA BARATA RIBEIRO, no comi-
co — Vendo bonito ap. de Trente.ampla tala. 3 qts. e deps. emp.Tratar 37-8845.

RUI BARBOSA — Monumental
apto. 600 in2 de luxo e conforto
- IM milhSes, RENATO ORRI-
CO IMÓVEIS — 38-3330.
PRAIA DE BOTAFOGO — 356 ap.
D15 — Vendo íste apartamento
conj. pronta entrega, grande fl-
naneinincnto. Ver e tratar no
local c| proprietário dc 9 is 17h
ou tels: 57-5187 e 57-2086 com
LEO DE QUEIROZ (CRECI 243).
CINEMA ÓPERA — Vende-se sala-
quarto conjugados. CrS 3.000.000
à vista. — 26-5274.

BOTAFOGO —¦ Vendo, na
Praia, esquina de Voluntários,
apto. de frente, com sala, 3
qtos. e mais dependências. Ver
com hora marcada — MILTON
MAGALHÃES na Av. Erasmo
Braga, 255, »/ 404. Telefone:
22-6128 de 12 is 18 horas. —
(CRECI-80).

ARARUAMA
rtoso de PraiaApi

Q. I. separado e conjugados. Entrega em 24 meses. Ótimas con-dições. Visita aos domingos. Incorporação da Cia. Parque da Várzeado Carmo. Vendas Maria José Barcellos, Rua Sete de Setembron.O 88 - s. «04 — Tel. 58-2435, «861« 91

AGUARDEM DOMINGO
DIA 5 NO PONTO MÁXIMO

DA AV. 28 DE SETEMBRO

VENDA o seu apartamento na
Zona Sul sem preocupar-secom impostos, porque eu lhe
direi exatamente quanto pa-
gar. e quando. VIEIRA SO*
RRINIIO. (Cart. 68 do Conse-
lho Regional Corretores Imo
veis). 37-6528 sté 21h.
PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEISalugados. O corretor ANTÔNIOBARBOSA (CRECI 182| ofereceassistência profissional paiavenda dus mesmos. Av. Rio Bran.''".173, a! 801, Tel, 52-8844.
COP. v. p. enlreg. ótimo apto,f., qto., conj. qt, banh. comp.,
qt". emp. Coz,, frent. 3 milh.entrada o outros Inclusive luso— 32.9334 — 36.1700. Alvim.
COPACABANA — Posto 4 — vêüdona Rua Domingos Ferreira, 63, ap.ocupado aeu contrato. Preço 4 emelo mllhóes, sendo 3.800 * vista• 700 mil em 7 prestações. Sala e
quarto separados por porta da vi-dro, banh. completo, cozinha, ío-
gao 4 bocas, quarto e banh. emp.a Área serv. Nada com Caixas. —
Plantas e Infs. eom o prop., naRim Sio José, 30:90l, tel.: 22-7380.Jayme;

opts, conjugados e de
quarto n sala separados, nu Cn
lete, Gloria, Flamengo, alugados
t\ contrato. Vela o) Antônio iB.-ir
bosa, Av. R. Branco, 173 st 801
Tel. 8MS4-. (CRECI 182.)
VENDO ap. salela quarto amplo,varanda, cor,, banh., s. Verguei,
ro de frente alto, garagem alu-
cado il contrato. Crt 5.300 -
Ver cl BARBOSA, Av. R. Bran
co 173 si Ml. tel. 32-8844 —
(C*RECI 182).
FLAMENGO — Vendo na Riía
Silveira Martins, próximo A praiaapartamento c| ótima sala e grande quarto, banheiro e cozinha.Alugado com contr.ito vencido. —
MILTON MAGALHÃES. — Av.

(Erasmo Braga. 233 cl 4W: — lei.
|22.6I23 das 12 âs 18ll. (CRECI 80)
FLAMENGO — Vende-se aaln-quar-
to, banh. e cozinha, Pr. Flamen-
go. 13, ap, 410. Tratar Av. nioa Branco, 183, loja C.
FLAMENGO — Vendo ótimo ap.ronjugadn pronta entrega. Tratar
leis. 37-5187 c 57-2086. RcspnnsA<el LÉO DE QUEIROZ, CRECI
243.

Jardim Botânico m
RESIDÊNCIA DE ALTO LUXO,
Jardim Botinlco, Unhas modernas,
só p| família de .alto trato. Temosoutras. IMOB. SANTOS. .18-6631.
Av. Cop. 1003, a| 310. CRECI 248

*--*-*-***k''*-',--|*--l-t--*-*-*-*'-*'**-*-''--^

1001Gávea
APARTAMENTO VAZIO — 3 quar-tos. sala, banheiro, área c| tanque,
garagem, edifício novo, grande vis-ta p| o mar, Junto esquina Av.Atlântica, vende-se na Rua Barãode Ipanema. 15, ap. 1202. Tratarhora marcada tel..- 36-6812.
COPACABANA. POSTO 2, LIDO —
Vendo ap. de sala • 2 qts., eomdeps. emp. Vazio. Entrega lmedla-ta. Tratar 17-8845.

COPACABANA. POSTO d — Vendoap. novo, 2 ala,, 3 qta., copa-cozi-nha, 2 qts. emp., garagem, Iren-te, sombra, entrega imediata, todomobiliado de luxo. Tratar telefone57-8845.
COP. — Vendo ap. mob., cl tel.,
qt., sala, coz., banheiro, Írente,
Junto praia. Preço 5.500 i vista.Tratar 57-1546, Moacyr.
COPACABANA — Vend. ap. aolado da Av. Atlántiea, e| aala. 3
qta., dependências completas. Tra-tar pelo tel.: 52-7059, daa 12 As 17he| Moacyr. Preço 14.500, c| 8.500
ent. e resto a combinar.

MARQUÊS S. VICENTE _ 256Vendo apto. final constr. dc fren-te linda vlsla c| 2 qtos., sala depcompl. empregada. Prédio 4 andares, apenas 4 ap. p| andar —
Preço total 8.400 mil sendo 5.500mil na c.«er. restante cm 12 meses. Sr. Jayme — 52-1S96.
GÁVEA — Rua Tublra, 8 apt. 316— Vendo este aplo. vazio, ai., 2
qtos. dep. emp., área serviço. «*,
quina da At. Bartolomeu Mitre.Tratar tel. 37-8845 — Faell'ta-se

Glória 1100
VENDO apto. vazio e| hall, sala3x6, cozinha, banh. compl. va-randa, 3 arms. embts. por 3.300Ver na Rua Cindido Mendes 253c sr. Serafim 9 às 12h. Tratarc| BARBOSA. Av. R. Branco 173s. 801. Tel. 52.8844 (CRECI 182)

Ipanema 1300

COPA — Vend. ap. duplex. RuaBulhões de Carvalho. Tel.: 52-2348.
Gomes.
COPA — Vend. ap. B. Domingos
Ferreira, c| 1 quarto, 1 El. Telefo-
nc 52-2348, Gomes.
COPA — Vend., R.
ap.. cl 2 qts., 1 si.
52-2348, Gomes.

Santa Clara,
e deps. Tel.

VENDO — Apto. de dois
quartos e duas salas (uma
conversível em quarto). Av.
N. S. de Copacabana, Posto
5, 11.° andar com vaga na
garagem. Tratar com sr,
AUGUSTO - 27-2598, área
115 m2 úteis.
AV. ATLÂNTICA, 3 qts., 2s, 2
banhs., arm., j. Inv.. 2 qts. emp.
garagem. 32 mllhfies. 37-3830 —
CURY.
VBNDE-SE apto. c| p!6clna, 3
qts., 2 salas. 2 banheiros, demais
dependências. R. Joaquim Nabu-
eo, 171. apto. 10.1. Tratar no lo-
eal, com a proprietária, das 10
às 17h.
ATLÂNTICA — Malostoso apto
1 p| andar. 450m2. Novo. Vazio'.
Ar cond. central. 3 salflcs, 4 qts.,' banhs., 2 qtos. emp., 2 vagas
garagem. 36-3530.

AO LADO DA IGREJA
N. S. DE LOURDES

CAPRI
¦MOBILIÁRIA

RIO — Av. Rio Branco, 154 — í." andar —
Ors. 608-9-10 — Tels.: 527333 e 52-7013 (ED. AV.
CENTRAL).

NITERÓI — Av. Amaral Peixoto, 60 — 11.°
andar — Tel,: 3581 (ED. VASSAL) — CRECI 288.

POSTO 3 — Apto. todo de írente
p| uma praça. la. locação, sala,
2 qtos, e demais deps. comp. inf,
c| IMOB. SANTOS. 36-6631. Av.
Copa, 1003, sj 310. CRECI 246.

31868 91

TERRENO
COMPRAMOS PARA INCORPORAÇÃO

Pagamos bem, diretamente, financiamos inven-
lano, que tenha bons terrenos, estudamos projetosem andamentos ou já aprovados.

Mais detalhes com Theéphilo. Imobiliária In*
lernanonal, R. México, 31*0 603. Tel. 22*1441 e
32-6737. 79178 91

POSTO 6 - OCASIÁO
preg\d\Ucrdf„íL!L-n,íü-*>S,-mbuUdos' s31»- «"«'o e Danheiro em-
r/ImomÍm Jdê"cJ"-.*/ *"*»tm, vende-se por Cr-, 13.000.000,00^^__i_____^_^g^ ™"" garjg

CENTRO - Av. Pres. Vargas, 590 - Ed. Lisboa~- Vende-se sala por Cr$ 3.500.000,00, à vista,nformaçoes na VEGA IMÓVEIS - Tels.: 43-5775 e43-0588. 31867 91

FLAMENGO — Ed. novo. Vende-se apt.0 de quar-
J e sala separados, cozinha, banheiro e garage. Ver•v5iÔ* Í5W1* 70/705* lra,8' na VEGAMOVEIS — 43*570 e 540588. 3i866 91

TERRAÇO, 160m2, SaUo, 3 qtos.,2 banhs.. em construçSo. Tel.
36-3530. Urgente.
ÓTIMA VISTA — 10» and. Fren-
te. Vende-se o apto. 1001, da R.
BarSo de Ipanema, 106, término
de construção, out. 64 c| 3 qts 2' garagem. 30-2180.
SENHORES corretores, tenho óti-
mo coníunto de salas comerciais
de frente em Copacabana, pagocomissiio de 5%, Visitem-nos dc
8 às 19h, na R. Hilário de Gou-
vela, 66, sala 516, responsável:
Léo de Queiroz. CRECI 243.

LEBLON — Vendo 3 qts. gara.gem. etc. vazio. Tratar. A*. BAR-BOSA. Av. R. Branco, 173 si 801Tel. 52-8844 — Creci 182.

COPACABANA — Compramos ou
vendemos aeu apartamento, des-
pesas por nossa conta. Cônsul-
te-nos R. Hilário de Gonvein. «6
s| 516, tels. 57-5187 e 57-2086 —
LÉO DE QUEIROZ. CRECI 243.
POSTO 3 — Vendo prédio novo,
de 1 p| andar, apto. finamenu
decorado. Porta de ierro batido,
salSo c| 100m2, c| 4 ambientes dis-
tintos, 3 quartos, aendo 1 duplo,
todos c| finos arms. embs., em
formica, 3 banheiros, dep. comp.
de emp., garagem, play-ground,etc. Pagamento à vista Mais inf.c| IMOB. SANTOS. 36-6631. Av.Copa, 1003, E| 310. CRECI 248.

POSTO 4 — Vendo apto. írente,
aala, 3 quartos, dep. empregada.
Garagem. 16 milhões Financio
em S anos. Inf. 36-3551.
POSTO 5 —Ap. c| aala, 2 qtos.,demais dec comp. Todas as pe-
ças de Írente. Preço: 10.300 mil c|
parte financiada em 18 meses.
Inf. c| IMOB. SANTOS. 36-6631.
Copa, 1003, s| 310. CRECI 248.
Av. Cop, 1003, s| 310. CRECI 248
OPORTUNIDADE! Vendo vazio,
lindo apto. conjugado, frente, co-
zinha, banheiro, jardim de In-
vemo, bem financiado. Inf. cl
IMOB. SANTOS 36-6631. Av.
Copa, 1003, s| 310. CRECI 248.
QUADRA DA PRAIA — Posto 4— Frente, andar alto, sala, 3 qts,,demais deps. comp. e garagem,Inf. c| IMOB. SANTOS. 36-6631.
Av. Cop., 1003, sj 310. CRECI 248.
POSTO 3 — 8» andar, de" frente,
magnífico apto. o| S salas, 4 qta,,sendo 3 c| arras, emb., 2 banhs.,
?.?Í5; Pi *mp- e ««raiam. Inf. clIMOB. SANTOS, 36-6831. Av.
Copa, 1003, e| 310. CRECI 246.
NOVO — 1 p| andar — Pfisto 5— Ap. c| 4 qtos., arm. emb., sa-
lao, s| almoço, 2 banhs., 2 qts., p|emp. e garagem. Informações clIMOB. SANTOS 36-6631. Av.Copa, 1003, s| 3Í0. CRECI 248.
POSTO 4 — la. locação, 3 qtos,sala, 2. banheiros, demais deps. é
paragem; Inf. ci IMOB. SAN-TOS. 36-6631, Av. Cop., 1003, si310. CRECI 248. '

POSTO 4 — Ap. novo — Frente,
saião, 3 quartos. £ qts., pi emp.,
garagem, etc. Preço à vista 30
milhões. Inf, e| IMOB. SANTOS.
36-6631. Av. Cop., 1003, si 310 —
CRECI 248.

IPANEMA — Vend. ap. R. Barão
de Jaguarlbe. cl 2 qts., 1 si. c deps.Tel.: 52-2348, Gomes.
IPANEMA — Vend. ap. de frente,vazio, de luso, 1 salão, 2 qts.. copa
coz., banh., dep. empregada e ga-ragem. R. Almirante Baddock deSá. Tel.: 52-2348. Gomes.
IPANEMA — Vend. ap. R. Viscon.
de Pirajá, cl 1 sl„ i qt. o deps,Tel.: 52-2348, Gomes.
VIEIRA SOUTO — Suntuoso apto.c| 2 salões, 4 qtos., 3 banhs. 100milhões. RENATO ORRICO IMÔ-VEIS. 36-3530.
RESIDÊNCIA espetacular — 1.000m2 de luxo e conforto. Salina,duchas, piscina, etc. 150 milhões.36-3530.
MAGNÍFICA RESIDÊNCIA, emIpanema, toda de írente, esquinac| rua transversal. Em cima: 4
qtos., 2 banhs., 2 varandas, mais2 ótimas salas separadas p| ótimasaleta, tollete snclal • outra va-randa em cerâmica. Na parte tór-rea: grande J. inverno, podendoser ampliado p| um salão; partedescoberta, cl plantas c garagem
p| 2 carros. Visitas c| hora mar-cada. IMOB. SANTOS. 36-6631Av. Cop. 1003. s| 310. CRECI 248

1400Laranjeiras
LARANJEIRAS — Apto. s. e :
qtos.. 2 banheiros, garagem vendo ed. constr. (alvenaria)' esq.Rua Gen. Glicérlo. Armando —Tel. 22-3411 c 26-2366 — CRECI— 199.
LARANJEIRAS — Vendo em ed.fino acab. ap. írente, cj garagem,tendo si. ent., si. estar, var., pas.c| arm. emb., 3 qts., banh. cl boxe dep. emp. F. p. VEIGA & FAROFILHO - Av. Alm. Barroso,s| 1108, tels.: 42-5231 c 42-5412

00,

Leblon 1500

LEBLON — Vend., R. Ataulfo dePaiva, ap. c| 2 qts., 1 si. e deps.Tel.: 52-2348, Gomes.

LEBLON — Avenida Afrânio
de Melo Franco — Pronta
entrega. Espetacular duplex
com grande terraço, vista
maravilhosa para maré mon-
tanha, 3 salões, 6 grandes
quartos, 4 banheiros sociais,
copa, cozinha, lavanderia, 2
dependências para emprega-
das e garagem. Chaves na
Avenida Ataulfo de Paiva,
80, mais detalhes com a
IMOBILIÁRIA ITACAL LI-
MITADA, Avenida Almirante
Barroso 6, grupo 1607. Teli:
42-9788 - 42-9796. (CRE-
Cl 478). 77648 1500

Lins Vasconcelos 1700
LINS VASCONCELOS -• Lins — 1»,locação, R. Herácllto Graça, 26, ap.101. írente, 2 por andar. Sala, jar-dlm inv., 2 qts., banh. em cõr,
azulejo até o teto e arm. emb.,coz. com azulejo até o teto emcôr e com arm. embutido, depsemp. e 2 áreas de serviço, garagem, piscina, salSo de festas. 9 200mil, «endo 2.060 mil ent.. 1.500. acombinar, 5.634 mil amortizados pimês em 58.124,90. Entrega lmedla-ta. Aceito ap. ai., qt. sep. e coz.na Zona Sul, de preferência doPosto 6 ao Leblon, diferença acombinar. Estudo ofertaa. Visita
proprietário. 52-5352, pi manhã, e27-9502 depois das 20b... ar. HER.MES. (Motivo da Tenda doença)
•>«I^^^^*»%^>>^>^V^^^^VVVVV^^^M^«<M^>^^VMVMMM^^^^)

Pça. da Bandeira im
BARÃO DE IGITATEMY. junto ao
lnst. dc Educação, vendo casa
terreno de 14x28,50 vazia Tratar
tel. 57-8845.

Santa Teresa 210°
ATENÇÃO — Vendo casa em Sta.
Teresa com vista maravilhosa p|tôda Baia Guanabara para Her-
menegildo de Gomes, 158, com 3salas, 6 qtos., 2 grandes terraços

demais deps. Tratar tel. 46-760J
ou 26-0281 e c| MARIA. Raro ne.
gócio. Base Cr* 35 milhões li-
nanciados em 3 anos.

Maracanã 2*100

R.UA SANTA LUI/.A, 6, aplo, 3111— Vendo iiplu, vario, snln, 2 nti,
cor., Iianh.. área ri Ianque, lia
lar lei. 57*8643, esquina da Jlun
Silo Francisco Xavier, 44.1.

Tijuca 2501

OPORTUNIDADE-Com so-
Ia e quarto separados — Ti-
jucá, Rua Uruguai n.° 74
— Sinal: CrS 100 mil — Mão
há parcelas intermediárias —-
Plantas, detalhes e informa-
ções pelo tel: 32-3238 — Rua
Gonçalves Dias 85, 2." an-
dar. 75250 2500
VENDE-SE apartamento de luxo
prnsimo S. Pena com 3 quartos e
suas dependências, pintura a óleo
e cerâmica. Fni feito com vapri.
cho para uso prftprlo. Chaves Av,
Pies. Vargas 32» s| 161» — Com
ar. BRUVER. Tel. 43-8335.
TIJUCA — Vendo ap. 2 qts., sa.
la. e demais dps. Fundo.*, 1'- an.
dar. Pronto maio. Tel. 20.0160— 52-5608.

12 x 36, grande
si., entrada rar-
Carvalho Alvim

CA8A VAZIA —
quintal, 4 qts., 1
ro. 16.060.000.00.
633. tel.: 37-6083.

TIJUCA — Edifício Utrillo -
Rua Conde de Bonfim 536,
a 3 minutos <i pé, da Praça
Saem Pena, lançamos con-
fortáveit apartamentos dt 2
salas, 3 quartos, copa, cozi-
nho, banheiro sociais, totais
e amplas dependências de
empregada e de serviço,
com garagem — Sinal CrS
390,000,00 — Prestações
mensais: CrS 80.000,00 —
Uma segura realização de H.
MENDLOWICZ. Vendas e in-
formações, no local diária-
mente das 9 às 22 horas e
JÚLIO BOGORICIN (CRECI
95). Av. Rio Branco 156, 8.°
andar, sala 801. Telefones:
52-8774 e 22-2793.

30778 2500
COMPRO apto. s„ 3 qtoa. e dep.,
de preferência c/ garagem. TIJu-
ca a Leblon. Dou 3 mllhOes de
entr., 1 milhío «m 60 dias e 130
mil por mês, ou outra forma ne
pag. Desp. p/ conta do compra-
dor. — 32-5352. (Creci 33*).

22312 2385

APARTAMENTOS NA RUA
CONDE DE BONFIM 1349 —
Vendemos c| 1 solo dupla,
3 quartos, deps. completas
de serviço e de empregada,
2 banheiros sociais, garagem,
play-ground e pilotis. Sinal:
Cr$ 500 mil. Mensalidades:
Cr$ 100 mil — Não há par-
celas intermediárias. Visite
o local diariamente. Infor-
mações também pelo telefo-
ne: 32-3238. Rua Gonçalves
Dias 85, 2.° andar.

 75247 2500
Tu UCA^^endeísêfHTmgnifP
co apartamento n» 504, de fren-
te, em fim de construçSo, entre*
ga em maio, com sala, 2 quartosbanheiro em cõr cozinha c de.
pendências. Todo pintado a Aleo,
Rua Marechal Trompowsky — 11.Ver no local e tratar Imobiliária
Pão de Açúcar. Telefones 22-0402
e 22-7365.
CASA VAZIA DE VILA — A SOOmetros da Praça Saenz Pefia —
Localizada na Sua Pereira Nunesn° 389. casa V. constando de umasala. três quartos, cozinha, ba.nheiro completo e área com taiv
que, tendo na parte superior dacasa um belíssimo jardim de in*verno, todo ladriihado c| cerâmi.ca São Caetano, e as necessáriascondições de habitação, como se-
jam: «sua, luz, gás. instalaçSo
para televisão, tanque, caixas deágua tudo pronto para uma se*
gunda residência. Será vendidaem leilão Judicial, hoje, dia 31as 16h no local.
AMPLO salão, 4 dormitóriosc/ arms. embutido*, 2 banhe,sociais em côr, copa-coilnha,2 «tos. empr. c/ banh., arcade serv. c/ tanque e garagem.Totalmente pintado a óleo eiacabamento esmerado. Prédiodç 6 pavts. et apenas 2 resl-dências por andar. Lancamen-to ae acordo com a Fundação
Getúlio Vargas e o Boletim de
9? -os* Pret°» * Partir de CrS15.200 c/ 500 sinal, CrS 2.000em 90 dias e CrS 200 mil men-sais. ConstruçSo e Incorpora-
çao da CONSTRUTORA ARTCR. DE BRITTO S.A. (23anos de bons serviços presta-doi.c/ mais de 120 obras rea-Usadas). Local: Av. Manca-na, 1341 (próximo da R. Urn-
S2Í*i*L*-,^ir-B-,,-l,m" «clusivae comFRANCISCO TORRES, no 1™cal até as 21h on no escrito*r,í r £v- PrM- Wilson, 198,¦/itiSv1*-1;-: 52-«33 e 42-1798
(CRECI-26). 30975 2500
"A^^ * * * m " " *** *i-i*s*^VVicnjTjrui.iC

Urca 26oo
URCA — Vende-ie, para renda oumoradia, a Avenida JoSo LuizAlves, 338, apto. 104, com 3 quar-tos, sala, saleta, duas varandas,deps. completas. Preço 20 milhões,sendo 10 à vista e o restante emdois anos. Ver das 14 as 17h, favor1,ISÃl1ilí2;.*X.Tratar "ACIR»-AD-
MINISTRAÇA0, Rua Álvaro Al-"-"U:.?7- gruP° 8I* fon"* S2-S320
e 32-9738. 8880 2600

**""*•* *é*ti*m>»%mwmlm*m*m**A»*mfH

Leopoldina 3200
BONSUCESSO. -lona Industrial -Terreno para galpSo ou loja com370 m2. Vendo. 25-8083.

Méier 3100
MÉIER — R. José Bonifácio, 715
fundos — Vende-se 1 ap. c| vai
si., 2 qts., coz,, banh., 2 áreas de
serv. e casa c| varanda, ai., 2 qts.,banh. compl., coz. e qt. no quln-tal e terreno. Estío alugados. —-
Aceito financiamento. — 52-5352
(CRECI 534).

TKIIKSrtPOI.IS - Vale rtt> S.lo
Feriiiindu, terrenos com SO x 30,
Dltia • lu/ a 4 km dn Centro, nm
km antes dn Tereiôpolll Cnunliy
Club. Entrada de ;oo mil e reiton*
to rm .vi prestigiei de "0 mil sem
Juro». 1'uunii lotes, Hun tiinit.il-
ves Dias, «II, 2." andar. Tel
22*71"» e 2022 — Toreiópolll nos
•abados e domingos.

TKIIE8ciI'OI.IS — Jardim Eitiplio
Terrenos t rasas financiada* em

10 meses, c| água, luz, calçamento
e rsgóto, Cnsratns, lago e clube nn*
ciai. Zona urbana, km 8 Estrada
Terrsopolls-Frlburuo. HuDIdus aos
dmnlnuos. Reservas e Inf, a| com*
promisso, Tel.: 32-21177, «r, Ivo,

VARXKA — Tcresópiili» —
Vende-sr rasa nova, alto luxo.
«aluo, 100 mi. 3 banheiras so*
ciais, garagem 4 automóveis,
telefone etr.., (ora casa com-
pleta criados — S. HOSI.I.I

Praça rio X n.° 78, sala
807 — CRECI C-8G.

Zona de Veraneio3900

LAMBAM •» Aeii»í mlnriaU fg.
mnins ni rm a de lnl*»tln<w « ... l
Garanta a* tum fórloi (ara ió<i:i]
a vida nu iiotii liimv. Aptn*mm piei oi c| banheiro, nrtvn p oin.iNimn dn conforto, OS ,'it) mil
de mnada e 41 i> • -i.u-  de i,
mil. Tcl.t M-170* i CnBCMW).
IDICÜI — Ven(j?inns'"ea«n» tipo
apto. em centro de terreno, mui*
to prorjlmoi da praia, ç| jardim,1 itjiiflo, 2 i|., banh., eo?., dep.
de empreg*,, ., pnrlir de os ,,.,:l,7.->ii,l>in,ou facililadiH o pune li-
nanoladi em 30 ine.c*. Unlrcaa
de ll a 13 meses. Plantas r de.
talhes n.i IMOniLIARIA LEMOS
LTDA.. Av. Nilo Peõsnlia 20 —
saln 702 com o Sr, Fernando ou
Freire, tilt. 22.2433 otl 42-H3II0 —
(CRECI - 1031

ANDAR NO CINI1I0
Vende*ie, :i*t ml, coirldos, irea

útil, Im, (arca, s<i- Hiiíiiiu-, II
ii.ii..iii.,.-. telefone., patsaaelroí, t
cnre.i l.'"'i quilo», i i.iiiilAnos.
puriinienle cmnrmitl. Mate: M
mllltnrs. :i|*3'.'3l e 31*31113 —
ÁLVARO — Entreis imediata.

09117 ti

tírrêno x carro
Lindo terreno, Purquo S, Cie*

mente -¦ Frlbtircn — valor 3 mi*
llines. Troto p| cario: Volk.wa*
Ken nu Vciiiarturtc, ino: em dlan*
te, Inform. lei. .'•imou, Niterói,
lia» 11 ai 11 horai, 403} tt

^»^»^^^»^^»*»'»*m*m^^^^^^^^0^^^»^0^^^s | -.-¦- - -nr-ir •* - •* nj---irLn.~_~irj~jiq~.~u~iju~L.Hj-

S/t/os e Fazendas :,800| Achados e Perdidos ••
FAZENDA 

~Hotel— 
Clube fPilas'- lmernnto — Vendo mie. prédio.3.1 quartos, 14 banhs., 3 nitlâcs. ra*

clioelrn, lido. pomar, clima frio. 30
milhões. Facilito 20. Francisco —
42..1010 — Av. 13 de Mulo. 44, «ala
1204.

SAO LOURENÇO — Vende-sc —
prAximo á Igreja; 2 conjuntos: —
um de sala, quarto, qulllnetc e
banheiro: outro de 3 quartos, 3
WC. salela. qullliiete. arca com
tanque. Inrnim.içiics 23-3740.

Prédios e-Terrenos 9I
A P A RTÃ M EN TfTs^.MTÃiíÃRUÃ"T
MA — Lançamento dia 5 dc abril.
Vende-se 01 melhores apt». a; qto.
cor. e banheiro. Preço: OS 
1.250.000.00. — Sinal CrS 
(O.OOO.flO, proit, Ci$ 13.000.00. Inf.
r.UDES*IMÓVEIS — Av. Almlran-
te Barroso, 72. it. 303. Rcierve seu
lugar. Tel.: 32*1177.

A FIII.MA JOSÉ VICIOU OF.
SOU/.A FILHO, cMalicleclila t It.
Vn.tr v Quatro dc Maio, 23, {un-
dos, declara que extraviou a sua
ficha de Imcrlçfio JA dctpachsda
pela Delegaria Fiscal.
t*f-***»*-*-**Tl*.»--*lM*»*M»

Animais e Aves >3

PASTOR ALEMÃO, preto,
filhotes com pedigree do
CANIL GRANJA BRANCA
(SCAL RIO). Rua dos An-
dradas 96-A. 31870 63

MÓVEIS E DECORAÇÕES
FAZ-SE decapé velho e luslra-sc
móveis — 32-8003 — OLIVEIRA.
COMPRO 1 armário e 1 dormitó.
rio. Urg-cnte. A vista. Tel. 37-OSsO.
PARTICULAR |-|MOT.VODEML'-
DANÇA VENDE: Armário de cm-
butlr pi criança desmontável tam-
po íórmlca, cercado, cama vinie,
armário estante em veneziana, bl
ombos diversos, armário de co:l.
nha e banheiro, console barroco
autêntico tampo mármore, cortl-
nas inclusive de bambu, etc. Ver
Av. Atlântica. 3484. ap. «01.
LUSTRES MARAVILHOSOS -
Vende-sc 7 dc bron-ffc dc barra,
ral. Rua, Vol. 277 (saltar R. Vol.
230).
SALA E DURM1TOR1U, estilo Chi.
pcndale. Vende-íc. cm bom esta.
do. Ver dc manha, R. Arlstldes
Lobo, 34. ap. 402. 8879 83

JACARANDÁ — Metas redondas
e holandesas, cadeiras pó cachlm-
bo, império e medalhão: poltro-
nas, sofás, recamlers, marquesas,
etc. Arcas, jogos de mesa p| fren*
te e lado de aofá, com e sem tam-
po de mármore, em jacarandá, de-
eapê ou ouro velho. Abat-jours,
touchelros, lanternas e apliques.
Camas marquesas, marquesitas,
Luiz XVI. colonial americana e
outros estilos, em jacarandá e de-
cape. Favor comparar preços e
qualidade. Fábrica própria. Aten.
de-se das 9 ás 22 horas, inclusive
sáb. e dom. — n. Mcna Barreto,
148 — Tel.: 26-7437.

VENDE-SE lindos c raros tapetes
persas "Boukhara Royal". Tel.
47-7514.
MÓVEIS DE FóRMICA — Vende.
se, c| 5 peças (tipo popular., tó-
das a», córes, para copa e cozinha
CrS 19.000,00. Motivo de obras.
Fábrica: Rua Frei Caneca. 117-
119.
LUSTRES de bronze estilo Luiz
XV e Luiz XVI e mais S maravi.
lhosos. Vendem-se, peças p| pes.
soas de fino'gosto e de recursos,
facilito o pag. Rua Sorocaba, 277,

ATENÇÃO — Direto da fabri
ca. móvel» de jacarandá, pre
co antigo aberto até 22 horas,
mesas redondas dc abrir 60
mil, arca a partir de 45 mil,
madeira-de-lei e, em decapé,
cadeira, medalhSo 25 mil, ca
deira mineirinha pé cachimbo
18 mil mesa holandesa, 50 mil,
banco rústico 30 mil, canapé e
e aofá pernambucano, arma'
rioa embutidos. Aceitamos en'
comendas. Rua Domingos Fer'
reira, 41-À.
VENDO móveis sala e quarto. Ver
depois das 15 horas Rua Domingos
Ferreira, 123. apto. 708.
DEDETIZO SEU LAR — ROBER
TO — 37-4700.
VENDE-SE uma sala de Jantar
Completa estilo colonial. Preço fi
xo: 80.000,00. Rua Sá Ferreira, 171
— apto. 904 — Copacabana.
SOFA-CAMA bom estado casal ven
do 25 mil. Rua Slq. Campos, 241-A.
BAR — Marfim funcional c| 3 ban.
quetas ótimo estado 30 mil 37-3678.
BUFFET — Peroba maciça 1,80 óti-
mo 30 mil. R. Siqueira Campos
241-A.
CÔMODAS — Imbuía a partir de 5
mil vendo várias. Slq. Campos,
241-A.
TAPETES PERSAS — Compro
usados, estragados. Tel. 42-0647

MESA redonda, belíssima cm
Jacarandá, fixa, 45 mil. — de
abrir — 60 mil — mesas con-
soles, cadeiras medalhão cm
jacarandá, 20 mil — Cadeiras
e poltronas pé de cachimbo,
bancos de vários tamanhos,
camas marquesas e dc paihi-
nha coloniais, mesas holande-
sas de jantar ou em qualquer
tamanho. Arcas em decapé em
jacarandá, desde 30 mil, te
mos belíssimos modelos. Ar-
mários embutidos dc luxo
Ver até 21h30m, inclusive aos
domingos — Av. Copacabana,
1141, apto. 301. Posto 5 e meio.

SUPER SYNTEKO
No assoalho ou só raspa-se. Fa-

cilita-se o pagto. Tel. 57-8583 —
MÁRIO. 19350 83

UQÜEAÇÀO DE MÓVEIS
E patinado. Sr. Francisco. Tel.

36-3619. 20311 83

ESTOFADOR
Reformo a domicilio, sofá-ca-

ma, poltronas, berger, cadeiras,
almofadas. RODRIGUES. Tel...
25-8836. 17869 83

PERSIANAS
Conserta-se qualquer tipo de

Persianas. Substitui-se: Lâminas,
Cordões, Cadarços, etc. Telefone:'3-5016 — JORGE. 1787S 83

Niterói 3300

NITERÓI — Vende-se apto. em
meio de const. próximo ao Pa-
lácjo Ingá, composto dc, quarto

sala separados, banheiro e co-
zinha. Inf. c| IMOB SANTOS.
36-6631. Av. Cop., 1003, si 310.
CRECI 248.
0+lAtfW****^**********!***^*****

Teresópolis 3600
PETRÓPOLIS — Gleba de ter-
ras c/ 095.50 m2. desmembraria
do sítio Laís. outrora Micos, an-
tiso Mombàça e Araras, fazendo
frente para a estrada de roda-
gem. será vendido em leilão ju-
dicial do leiloeiro GASTAO, quln-ta-fcira, 2 de abril, 1964. às lBh,
em seu escritório, à Av. Almi-
rante Barroso, 91. 8.» and., sala
803. — Mais infs. tel. 52-0233.

31828 350»

CAPAS
Rei das capas para moveis cs

tofados — Tel. 25-3139.
17874 83

Persianas
Trocam*se Fita e Corda. 57-3693

20326 83

SOFA-CAMA, 19 mil: colchOo mo.
Ias. 13 mil. Fábrica: Av. 13 de
Maio. 23, s. 304. 2231.1 83
MÓVEIS EM JACARANDÁ —
Temos para pronta entrega:
mesas redondas elisticas e fi-
xas, cadeiras império pé de
cachimbo, medalhão, arcas de
todos os tipos e tamanhos, me
sas holandesas, bancos rústicos
e demais petas do Mobiliário
Colonial Brasileiro — Compre
diretamente da fábrica e pron-
ta entrega. Barata Ribeiro,
818. s/ 1. Aberto até as 21h.
MOBÍLIA quarto luxo vendo ....
CrS 180.000.00. — Tel.: 47-1972 —
Branca.
PAPELARIA ANTIGA 1 holande-
sa). pequena. 250 mil; antigo Iam-
pião dc cobre (dc mesquita) c|
corrente, autêntico. 200 mil; alg.
obj. dccoraçio legítimos. Rua da
Glória. 110 - ap. 703 - 2." bloco —
17 ás 20h.

PERSIANAS"COPACABANA"
Consertos e reformas em geral.

Trocamos cordas, cadarços e pe-
ças. Executamos pintura porceia-
nizada. Serviços em venezianas,
Janelas de guilhotina. Troca de
cabos de aço, correias, etc. Aten-
demos Imediatamente. Orçamen-
tos grátis c «em compromisso —
Pedidos pelo tel. 52-9447, Rezcn-
(le 39. s 1103. 71043 83

SYNTEKO
TEL.: 52-4881

DECAPÊ
Barroco, Bco. Sujo, Jo.io VI,

Cór Mel, etc. Faz-se barato. Tel.
25-76.'i3. 20309 U

SYNTEKO
Vitrlficadora ARCO-ÍRIS LTDA.

Apllcadores Autorizados
Financiamos — Fone: 29-6151

11308 H

EVITE MOSQUITO
MOSQUITEIRO

IDEAL
Fábrica Tel.: 43-5536. Rua

General Pedra, 217.
82831 SI

17880 H3

FAZ-SE DECAPÍ
Sr. Francisco. Tel. 36*3619

20312 83

LUSTRADOR
Lustro e mudo de cõr. móveis

em casa de família, ótimas refe-
rências. Especialista em côr mog-
no. jacarandá, marfim, peroba e
decapé. etc. Joselino Carvalhal.
Rua Haddock £ôbo 127-A. Tel...
48-9040. 19303 83

PERSIANAS COLÔMBIA
TJe luxo, com cordas de nylon.

Vendemos à vista e a prazo. R.
Acre 38, s|4. Tel. 43-7743.

19790 83

PERSIANAS
DECORAMA

Persianas novas com cordas de
nylon e pintura alumlnlxada
em 13 lindas cores. Também
pintamos com máquina espe*
ciai sua persiana velha. Or«
camentos sem compromisso —
Exposição e vendas R. Sem*
do, 350 — Tel.: 32-2665.

11696 13

PERSIANAS
Trocamos cordas, cidircos

esbos ds aço, carrtiis, vsne*
zisna, tle. Reforma e pintura
porcelanizada com máquina
única no Brasil.

Orçamentes sem compro-
misso.

Telefone 23-0647.
7592 83

____w
OPORTUNIDADE PARA
MONTAR ESCRITÓRIO

Uma estante com portas corre-
dicas, uma cadeira giratória, c
uma 'comum; e uma escrivaninha
com li gavetas pequenos e uma
central. 50.000,00. Tel. 29-3913 —-
GIBA. 69049 83

Persianas
Reforma-sc Av. Cop. 620. 57-3685

20327 83

Lustrador
Lustrp c mudo a côr de móveis,

dou referências, recados, Rua
Joaquim Palharcs. 643-A — Fone;
48-859Ü — Sr. AURINO.

17865 83

Estofaclor
Relormo, Poltronas, Sofás e

qualquer estofado. Atendo a qual-
quer bairro. Sr. BISPO. Tels.
32-9569 ou 34-7805. 17861 S3

Suprime penoso trabalho do*,
mestiço porque, anos o lio, coim
servo policio o assoalhe do se»
lor

5òr*,ntc SUPER SYNTEKO e opl.ctuj*
tm 3 dc màos e lorn*ce CERTIFICA0O
DE GARANTIA

ORÇAMENTO SIM
COMPROMISSO..'im MOREIRA â FILHO

52-3111

TAPETES OFICINA
CORTINAS

Lava-se, tinge-se conserta-se, confecção, reformas,
limpeza a seco de forrações no local com máquina*
americanas — Bueno & Cia. Ltda. — Rua Santo
Amaro, 121 —• Telefone: 42-0647. 17767 81

PISO DE OURO SYNTEKO
Brilho real para seu assoalho. Preço mais baixo da

praça. Orçamento gráris. Tel.. ..37-4339 — sr. Pedro
d* Castro. 22263 13

CORTINAS JAPONESAS
Complete a decoração de seu lar com as modernas e decorativas

cortinas feitas dc palitos de madeira, envernizadas ou pintadasem fino acabamento. Orçamentos — 28-0982 — Guedes.
NB: Fornecemos também p/ capital e interior. 38183 13

m^m»mi*m^*m1*^______________*

74Diversos
TELEFONE Recife (troco) por 11-
nha 27 36. .37, 47 e 67. enviar
carta Cx. Postal 2088.ZC-00 ¦ Rio,
-UTjljV-1|--ij--t/-il*V*^i*-'i***'r** ¦»»•**¦**¦*•¦»¦-**>-**«*-***«¦

SUPER*àynâ4c-
BRILHO PERMANENTE NO ASSOALHO
Orçamento s compromisso «l**» FOAA

78949
Certificado de Garantia

Exi*. QualidaH X.
Exija...

C99COLRC
A VITRIFICAÇÃO DE LUXO

"Um produto da ALBA S. A."
mala brilho, mais beleza e

Droteeão permanente ao seu assoalho

ORÇAMENTO GRaTIS

l\

TELS: 42 2745 — 22-6931
S778S9

/*•;-
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8 CORREIO DA MANHA, Térça-Fclra, 31 rle Mni-ço de 1064

LOCAÇÃO DE CASAS E APARTAMENTOS
2.a Caderno

Lojas e Escritórios 2
LOJA — llnrnln llih,""sTÜTõ nõvò
Hr.inrl» pnr» miiiiIii, rninn, V_tOS
PASSA-8K rtllnvi eiorltorlo, rnm
telefone, Anun. Aluguel nnllsn,
Ouvidor e| UrutURlana, Trninr ei
IIAUL. Av. Kini" E Homero, 107,
tcl. p f SflS-MarrrhRl llerme»,
ms*s1<smsm$^ám$%^i$mmmmfm1m^

Flamengo
HANTA TERE8A - Hotel Heifl,
ViMn, n 10 ininiiin» dn Carioca, ra a meies,
npio», e n'"». .7 refulçníl, 42-M1*. 3T-78DI.

322JW XV

10(TKMI'OIIAI)A — Apto, moh.
completo rom 3 qtos, ttlef, p«.

Junto lloiei aiòrla

Petrópolis 35

petrópolis - Atum anta.
pequena, centro, Teli S7.4MS.

Botaiogo-Urca
Al.UíiO Mil.ui «' Iwinhelrn, nr.
idãnco. Outro menor, Otávio
Corre», S3 — Urcn.
m*mmMS*0m*s*s*sn0m+Mis*0isi++*^

¦ Copacabana-Leme 8
i 

TEMPORADA — Aplo. inoh.
quadra, pialn completo. 27-TOI.
AI.UOO i|ii,'irli> inilrp. único In-
ciiiillno, pcsi.ia dc rcspoiitlblll-
(i.vle, Tei. .17-71161,
COPACABANA — Quarto, moça
i|uo de ótimas referenciai, 38.UI2

COP. — Aluno o magnífico np. 401
íi» R. Anun riiiillnilill. 48, 1 poriiiulnr, <•: 200 mi, nlto luxo, cl 3 mi*

Inn nlnprliiilii.'! c c| pnrrile de )ir-dras, 3 nmploa qtt,, todoa c| nrnia-
rloa emb., 2 banha, rodais, ampla |copn-coifliihii. clop. emp. e gnra-
gem. AhiKiicl: CiS SSO.000,00. Ver
r| porteiro.

PRECISA-SE alugar urgente
apartamento sala, três quartos,
dependência, garagem. Copa-
cabana, Ipanema, Leblon. Tcl.
37*8277.

PARA ESCRITÓRIO
Aluga-se no Centro ou adja-

cências, área de aproximadamente
1.200 metros. •

Informação e detalhes para o
telefone 31-2090 - Seção de Servi-
eos Gerais.

f^^S-gSfe- /JHj9

JÕAN WCfWRP-YVCTC tTICVAHT-J«COüffi PUFILHO o 100 MENINOS í

IIOJPEkelly sasaawstoBEino

75231 Ah

IVIO IIKIINI r

***¦¦—m-m**—•—-*—*—*^-~- msnsmmmmmSm*smmtmfsm

Máquinas diversas 88

EMPREGOS
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Hipotecas-Dinheiro 92

I V E R S O S
MECÂNICO — Precisa-Se com
urgência. Pede-se referências.
Av. Atlântica, 4261 — ei sr.
Elias.
PRECISO moça para secretária pa-
ra atender telefone c saiba oscro-
ver & máquina, tenho Intrucin nlé
¦¦ glnnslnl. Ordenado 70.0110,00 c,
iilmúço. Não irnlinllin ims sitiados.
Tratar tcl! 40-7003 »u 26-0281 c
ELIZABETH.
ENFERMEIRA ACOMPANHANTE— Oferece-se moça educada. Tcl.
37-0387 — CrS 30.000.00.
OFERECE-SE ¦ um motorista po-
ra carro particular, com bon re-
ferência. Tcl. 48-5510. 20840 SO
CARPINTEIROS dc fôrma de
concreto, precisam-se, paga-se
bem. Rua Noronha Santos, 113
Eitócio.

COZINHEIRA — Que saibalCOPEIRA — Arrumadelra, faml*
dirigir e determinar o triviall11* estrangeira, precisa-se umn dc
fino e variado para três pes-
soas adultas. Somente pessoa
limpa, organizada. Pede-se
carteira c referências, paga-se
30.000,00. Av. Rui Barbosa,
870. Apartamento 1001.
OFERECE faxineiro pj cosa famí-
lia diarista ótimas referências —
57-3051.
COZINHEIRA todo serviço 3 pes-
soas. R. Constante Ramos, 114 —
ap. 302.
FAMÍLIA ESTRANGEIRA — Pro-
cura uma cozinheira, multo assea-
da e com ótimas referências. Pa-
ga-se bem. Rua Leopoldo Mlgucz,
15 — ap. 901.

COPEIRO*Faxinelro, precisa-so c|
referência. Tcl. 46-8251.

AG. HIZZO oferece coz. Ias, os)
forno e fogão, etc. Casol espa-
nhol e filha, faxineiros diaris-
Ias efetivos, arumpd. etc. Tel.
52-5644. D. ADELIA.
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Empre. domésticos 51
OFERECE-SE uma lavadeira c pas-
.-.adelra'. Dlãria 1.500. Telefone
47-1002 — ALDA.
EMPREGADA — Cosal sem filhos
preferencia portuguesa ou espanho-
Ia, tSda confiança. Paga-se multo
bem. Tel. 57-0251.

CASAL alemáo c| filha estudante,
procura empregada confiança todo
serviço. Trivial variado. Ord. 20/
25.000. Trav. Sl Romaln 5/1001
(Junto Sá Ferreira, 228) 27-8276.
EMPREGADA para todo o serviço c
qu. saiba cozinhar. Paga-se bem.
Av. Rui Barbosa, 80, apt. 2002.
OFERECEM-SE domésticas, ' todo
«ervlço, só dlnrista. Tel.: 22-6175.
PRECISO cozinheiras, arrumadei-
ras. 15 a 25 mil, pode pernoitar na
Agência R. Joaquim Silva, 123.
URGENTE — Casal jovem sem fl-
Ihos precisa empregada para to-
do serviço. Paga-se 15 mil cru-
zeiros. — Tralar tcl. 27-2648.

71042 51
EMPREGADA que tenha referên-
cio, precisa-se para. apartamento,
3 pessoas, paga-se muito bom. Bo-
râo do Flamengo, 33, portaria, 8"
and. apartamento, 907.
EMPREGADA — Precisa-se para
lodo serviço de casal (nflo lava
nem passa). Ordenado 18 mil.
Exigem-se referências e documen.
tos. Hua Prof. Gastão Baiana, 127,
apto. 30!. (Contin. da R. Djal-
ma Ulrlch), Tel. 57-7389.
EMPREGADA — Precisa-se, bron-
ca, de meia idade para pequena
família. Exige-se referências. Av.
Copacabana, 218. apto. 401.
EMPREGADA — Precisa-se para
todo Eerviço, apartamento de 4
pessoas. Ordenado a combinar.
Av. Nossa Senhora Copacabana,
1159, apto. 403.
LAVADEIRA — Precia-sc, 5 dias
por semana. Paula Freitas, 16 ap.
1201.
OFEREÇO 1 empreg. t| serviço
casal ou pessoa «6 2 anos ref. —
22-5557.
PRECISO emp. todo serv. p| ca-
sal. R. Conde Bonfim n.? 211 —
Tel. 28-4901.

52Cozinheiras

PRECISA-SE, pnra cosa de casal,
de pessoa competente nos serviços
de cozinha, trivial Uno. arrumação
c lavar ou passar alçuma roupa.
Favor só se apresen tor com refe-
rências recentes. Paga-se bem, bom
tratomento e quarto. Vise. dc Al-
buquerque, 516. tel.: 27-0493.
COZINHEIRA — Precisa-se poro
pequena famlllo. Paga-se bem. —
Rua Cinco de Julho, 266, np. 901— Copncabnnn.
PRECISA-SE dc empreenda quesaiba cozinhar, pnra todo serviço.
Pedem-se referências. Tratar na
Av. Atl/.ntlcn. 2936, np. 1202 (es-
quina do Rua Constante Ramos).
COZINHEIRA do trivial lino, pre-
clsa-sc, com referências. Lava e
possa roupa miúdo. Pogo-se bem.
Av. Copncnbono, 1334, ap. 1001 —
Tel.: 47-5113.
ARRUMADEIRA
referências. Tcl.

— Prcclsa-ie,
46-8251.

preferência portuguesa com prática, Cr$ 35 mil, R. Dcscmbarga-
dor Alfredo Russcl, 202, Leblon
(Junlo oo Canol).
COPEIRA . éRRUMADEIRA —
De boa aparência, prccls.i-sc paracasal, que sirva à rnnccso, dur-
ma no emprego e dc referências,Tralar pelo telefone 23-9712 cas8 as 14h.
COZINHEIRA — Prccisa-Fc, tri-vlol fino, referências, paga-se 20mil. Tcl. 46-8251.
ARRUMADEIRA — Precisa ca-sal. Exjgcm-se referências. Oid15 mil. Tratar das 7 is lOh, naR. Paula Freitas, S5. apto. 201Urgente — Copacabana
ARRUMADE1RA-COPEIRA — Fa-mflia americana procura uma com
prática c boas referências. Pa-
ga-se muito bem. Tratar H SáFerreira, 115, apto. 803 — Copa.cabana.
COPEIRA - ARRUMADEIRA -
Precisa-se espanhola ou portuguê-sa. R. Paula Freitas, 16, ap. 1201.
PRECfSA-SE arrumadeira-copcira
Rua Sta. Clara, 280 apto. 701.Tel. 37-1917.

Babás e govern. 54
PRECISA-SE babi competente so.
mente com referências. Tratar Rua
Bolívar. 14 — apto. 801.
ACOMPANHANTE — Uma vez porsemana, referências. Tel. 26-9477.

PRECISA-SE p! cozinhar e algu.
ma arrumação c| referências, CrÇ
20 mil. Tel. 26-0360.
FAMÍLIA francesa procura cozi
nheira que durma no emprego
Exigem-se referências. Endereço
R. Paula Frcilns, 55. apto. 1001,
Copacabana, depois das lBh.
COZINHEIRA — Precisa-se
sal. trivial variado. Exigem-se
referências. Ord. 20 mil. Tratar
das 7 ás lOh na R. Paula Frei
ias. 55. apto. 201. Urgente -
Copacabana.

PRECISA-SE para casal de trata
mento moça que saiba cozinhar
bem. Rua Tonclcros, 43 apto. 401
Tel. 37-7891.

CRS 25.0011,00 — Cozinheira para
trivial fino c variado. Só se apre-
sentar com referência à Rua Pom.
pcu Loureiro, 156 apto. 401.

Arrum. e Copeiras 53

COPEIRA-ARRUMADEIRA de boa
aparência e com prática, procura-
se para família estrangeira. Pago-
se bem. Exigem-se referências. —
57-9823. Rua Leopoldo Miguez, 15
10.° andar — Copacabana.

COPEIRA-ARRUMADEIRA — Pre.
ciso, c| prática, p| fam. estrang.
Av. Atlântico, 2150, ap. 501.

CASAL precisa copelra-arrumodel-
ro. Exige referências. CrS 18.000,00.
Rua Constante Ramos, 43, ap. 502,

OFEREÇO cozinheira c arruma'
deiras. copeiras. Tels: 32-0584 i
32-5556. Dona Conceição.

COPEIRA-ARRUMADEIRA — Pre
clsa-se, dezoito mil. Barão de Ja-
guarlbe, 113 — Ipanema.

COPEIRA . ARRUMADEIRA —
Perfeita, distinta, para casal, pro.
cura-*». Ordenado até CrS 10 mil
— Copacabana — R. Aires Balda,
nha, 127, apto, 1201.

OFEREÇO cozinheira e arruma-]
deiras copeiras. Tels: 32-0584 e
32-5556. Dona Conceição.
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GELADEIRAS
COMPRO 1 GELADEIRA i vista pj
meu suo. Pago hoje. 88-8814 — d.
ROSARIA.
GEL. CLÍMAX 8 pés azul, ótimo
funcionamento, 75 mil. Av. Copa-
cabina, 610, loja 7.
GELADEIRA GE 10 pés, ótimo es-
tado gavetas pl carne e verdura
150 mil. Av. Copacabana, 610 —
loja 7.

TÉCNICO ENG. HÚNGARO
(TELS. 22-3231 E 32-9878)

(CHAMAR SR. ALEXANDRE)

(OFICINA DOIS IRMÃOS!)
(DE REFRIGERAÇÃO)

CONSERTO DE GELADEIRAS
E MAQUINAS DE LAVAR

Thor • Easy - Hofpoint • Norge
(Gen. E. e Bendix)

A DOMICILIO — Serviço 100%
Garantia um ano. 4761 59

PINTURAS E CONSERTOS
Dc geladeira. Oficina especiali-

rada. Rua Vise. de Pirajá 318-Asubsolo, loja 17. Tel. 37-6602.
20356 59

COMPRO GELADEIRA
37*4598

PAGO^NA HORA
193.88 59

COMPRO 1 geladeira para uso
próprio. Tel. 28-2843, sr. DUTRA.

GELADEIRAS, máquina de lavar,
conserto na sua casa. mesmo dia
RUDOLF. 26-9346 e 27-9464.

PINTURA DE GELADEIRA a Du-
co « colocaçSo de borracha a do
mlcflio. Sr. Valter. Tel. 26-0579.

PINTURA - GELADEIRA
A DOMICÍLIO

. Máquina Lavar. Coloca-se bor*
racha. Plnta-s» apartamento —
Tel. 28-1745 — Sr. PAULO.

19355 59

PINTURAS DE GELADEIRAS,
MAQUINAS DE LAVAR

Armário de cozinha, ele. Tro-
ca-se qualquer tipo rie borracha,
Sr. ANTÔNIO.- Rua Visconde Pi-
rajá, 623. Tel. 47-1860. Recados.

20318 59

Geladeira
Pinta-se

A domicilio, sistema alemão,
muda-se borracha, etc. Serviço
perfeito e garantido. T. 37-7291,

19346 69

Técnico Alemão - Telefone: 42-79(9
CONSÊRTC E PINTURA DE GELADEIRA
SERVIÇO GARANTIDO — ATENDE-SE DOMIN-
GOS E FERIADOS — EM QUAISQUER BAIRRO.

CONSERTO DE GELADEIRA
Máquina de lavar, ar condicionado, troca-se borracha, consertafecho de porta e geladeira, pintura a DUCO e SINTÉTICO, bom-nelrougailsta. e eletricista CASA NEVES GUARDES. Tel.. 27-3076,Af. Henrique Dumont, «6 — Ipanema. Conserto de persianas.

17862 S9

BABA' — Para 2 crianças, com re.
ferências. Ordenado a combinar.
Visconde Albuquerque, 1.150 — 301- 47-9769.
BABA — Precisa-se de responsa-
bilidade c referências para crlan-
ca de 6 meses. 15.000,00. 57-2934.

BABA — Cr$ 25.000.00 —
Precisa-se de uma, brinca,
responsável, que de referên-
cias para meninas em Idade
escolar. Telefone: 36-4928.
S. CRISTÓVÃO — Prédio alugo,
p! depósito, comercial. R. Cel.
Cabrita, 55. Ver 8 às 17h. 32-4710
PRECISA-SE l>.-,bA com prática pa-rn criança 1 ano, Rua Sta. Clara,
280 aplo. 7ui tcl. 37-1817,
PRECISA-SE dc duas acompa.
nhantes p| senhora doente, ,uma
de dia, outra de noite, c| refe-
rências. Tcl. 20-0,160.
PRECISA-SE babá com rclerên-
cias, de preferência portuguesa
para duas crianças. Paga-se bem.
Tel. 47-7514.
OFEREÇO uma babá, outra paraarrumar. Ref. 1 ano. 22-5557.
M^r>r>t»i**i*»i*»»>itVMWWM**)»-iWV»/*i%>'%

ESTADOS UNIDOS
Agências licenciadas pelo Dept."

de Trabalho e Indústria do Esta-
do dc "PENNSYLVANIA" oíere-
cem empregos p| Srtas. c Sras.
(c| noções de Inglês), como pa-
jem o auxiliar trabalho caseiro.
Possibilidade estudar na folga.
Salário razoável. Contrato 1 ano.Passagem adiantada, Escrever plAgência COLABOR, R. Gualana-
i«es 50. s|110, São Paulo. Tel....
34-3505. 82719 Í5

COMPRO 1 TV. 1 plano, I te
ladeira, 1 acordeão, I dnrmlin
rio e 1 armário. 1 máquina de
lavar e I de escrever. 1'rgen-
te. A vista. Tel. 57-01)60.
SINOER portátil Bahy. M«rq.
Vlcçrijg. 158, «pio. Hi2.

RENDA mensal de 4 a 6 mil cru-iciros por 100 mil aplicados. Loja-dc comestíveis aceita financlamen*
to, garantia absoluta. Tratar RuaBolívar, J8-A, sr. Arthur.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS -
Renda mensal de 4 a t mil cruz*,
por 100 mil. aplicados. Grande loja
de comestíveis aceita financia-
mento a prazos curtíssimos (30 a00 dias). Garantia total. Informa-
Coes no local, exclusivamente en-tre 9 c II c 16 c 18 horas. Rua doCatete, 125. ou pelo telefone 
25-1622 — Manoel.
MOEDAS — Paso i'rS 2110.000 00.
640 rs. 1832-33, 320 rs. 1P27-33. San.tos Leitão, Graça Aranha. 169, so-breloja 7.

Máquinas 78
MOTORES — Vendemos recondl-clonadoi garantia de um ano —
Sífi^íí5?' « « «0 HP. ReoitatoMARELLI dc .10 HP. Tratar naMelqulsa em Petrópolis. Tone —
3170.

^**""*""~n~minjijvtjT.

Modas e Bordados 81
BOLSAS FINAS,- sapatos de
classe a prazo. Abra seu. cré-
dito. Rua Uruguaiana. 60/62.
Tel.: 43-5657. 85385 81

AUXILIAR - SECCAO
PESSOAL

Precisa-sc rapaz com bons to-
nhecimentos de folhas de paga-mento, descontos para IAPs, etc.
Apresentar-se à Av. Prado ,1ú-
nior, 257 — loja, cldocumcntação.

8S64 55

AUXILIAR
DE CONTABILIDADE
Prcclsa-se, com alguma experiência, com prá-tica de dactilografia. Carta para a portaria deste

jornal, sob o n./ 84454, indicando ordenado deseja-
do, prática de serviços c demais informações. 84451 53

BOY
Precisa-se um para serviços de escritório, à Av. Fran-Rim Roosevelt, 126 - s/ 409. 12676 55

CONHEÇA nossos novos lan-
camentos de sapatos de classe.
Vendas em 7 meses. Uruguaia-
na 60/62. Tel.: 43*5657.

76837 81

DÍDETIZAÇAO

Vamos ao Teatro
AIMEÉ cm 

~~"*

ANJINHO BOSSA NOVA
Prndll-iA idlrrclot rrrnanrtn DMvIM - comédia da n>i,i.Silvia. - com Aiiuto^r, nrl.ltt. nuir. MaTrlcIc. fdloij

TEATRO NACIONAL DK COMÉDIA
AO I.AIIO (INEAC

Av. Ria Rrsnra, II» - Tel, 32-038T - Ar refrigerado
Diariamente ài 21 horas — Nahadnt as 20h r JJh— Domingos ,i. inii r 2lh.

AURIMAR ROCHA APRESENTA SUA PECA

O CUNHADO
DO PK ESI DENTE

No elenco: MO.NAII IIELACV (Mme. IICNKR)De Ia. a dom. ás 2lhl5m — Veip». 5»s. r doms. ai 'IShlSm
a preço» rrdu/ldoi. — Rabt, A* 20h30m * 53h30m IITEATRO DE llol.SO — Reservas: 27*3123

Garanti» a meies, Expurgo-s.ui
- Tel. 30-321!!. (IB7B

VIVA A
VIDAem

m
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aphosphan
tioi toúdt, vigor • numírio

paro todos ai idadtil
TÔNICO DO CÉREBRO

TÔNICO DOS MÚSCULOS
TÔNICO DOS NERVOS:

TÔNICO DO CORAÇÃO
(OM vitominoi l|, ij, •» * *

caldo • fòiforo

BB ««•—-—•-»
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fliraarrra

TEATRO JOVEM - TEL: 46-3166
*t rcírltiTiidn - Pr»h de Dnl.ifncn. 5*»'05 FILHOS. TERRÍVEIS"

L'ANNfcE lit BAC, de J. A. t.acniir
Produção • direção: ANTÔNIO DE CAIIO"PAIS 13 FILHOS DESAFIANDO OS TABUS

DO SEXO E DA BURGUESIA"
Diariamente, a* 21HJ0m. — Sai., is KhSOm e 21h30m. — Sabj. li20hl5m e 22hl5m — Dom», ái llh e 21h30nt

TrÊS

MeL

2.»

CJUIÍZ

André Villon
Daisy Lucidi
Paulo dc Carvalho
Dclorgcs Caminha.
Manuel Pcra
Jurema Magalhães.
Agncz Fontoura
Leda Vale
Res: 42-4880
ncrndnr Pnlprlo

ILA!»0

LABORATÓRIO
FOTOGRÁFICO

Vende-se completo c/ todo o maquinório em pleno
funcionamento e boa freguesia, instalado em sala própria.

12675 82
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Rádios e Televisões
RADIOLA PHIIPS 3 rotaçfies ridio
d faixas ótima vendo urgente 100mil. Rua Siqueira Campo», 241-A
TV GE espacorama 23" 1149, nova
na embalagem, mod. 64, um cine.
ma no» 4 canais, 320 mil. Av. Co
pacabana, 610, loja 7.
TV PHILIPS 17" scmi-portatil, 120
mil um cinema noi 4 canais. Av
Copncabnnn, 610, lojn 7.

SECRETARIA
Meio expediente. Av. Rio Branco, 277 - Grupo 1001.10." andar, das 9 às 12 horas. 12693 55

TV 23", moderna, último tipo, no.va, em fórmica. Urgente; vendo.
Figueiredo Magalhães, 28, ap. 405

193SS 6(1
MICnO-VOLTS — Faz suas pi-lhas durarem um ano — Para•rádios, vitrolinhas Sharpp e ou-
tros. Pntcnte de J. Machado o
autorizou. Av. Gombes Freire,
566, térreo, fone 92-2648.

I MECÂNICO MAQUINA jDE COSTURA
Sears Roebuck S/A. Com. e Indústria, precisa

de Mecânico de máquina de costura com bastante
prática. Bom salário inicial e ambiente de traba*
Kw dos melhores. Favor dirigir-se ao Dept.0 Pes*
soai — Rua São João, 42 Niterói. 4952 55

[Ganhe CrS 100 Mil Por Mês |
TRABALHANDO DUAS HORAS POR DIA

Excepcional oportunidade para pessoas de am-
bos os sexos, maiores de 18 anos, que procuram au-
menlar os seus rendimentos. Informe-se pessoalmen*
te. das 9 às 17 horas, na RUA SETE DE SETEMBRO,

I 63 - 8.° ANDAR, Sr. Azevedo. aissi

Balconistas
Firma de tecidos (com vendas à vista

e a prazo) precisa de balconistas com boa
aparência e muita experiência, devido a
grande movimento.

Dá-se preferência a senhores casados
e de idade entre 25 e 35 anos.

Tratar com documentos e 2 fotografias*
na Rua Uruguaiana, 85. 30202 55,

TEIEVISÂO
CONSERTOS

Qualquer tipo ou
marca. Tel.: 46-3503.

19328 60

COMPRO 1 TV
E 1 GELADEIRA

URGENTE — 87-0960
22278 60

COMPRO TV
374598

PAGO NA HORA
19397 60

C0MP0
TV E RV

Funcionando ou com deleito —
Tel. 94-1827. 69650 60

CONSERTO DE RADIO E TV
InitalacSo e regulagem de an-

tena. Preços raioáveis. Tone:...
46-0765 — RAFAEL. 8694 60

TV 5 POL. port. pilha e corrente
marca Mitsubishi — 224009.
LAMPIÃO e lanterna a pilha -
Novidade. R. Quitanda, 59, sl. 21,
VENDE-SE RADIO ZENITH
TRANSOCEAMC MODÍXO
ROYAL 1000. cem mil cruzei-
ros. Barata Ribeiro. 141 —
701. 71041 60
COMPRO TV, mâq. escrever e cost.
port. filmes, mat., cinema, 57-0222.
COMPRO tudo, TV, rádio e radio-
Ia, boas e ruim. 43-3042, Júlio.

COMPR01 TV
E GELADEIRA

57*5664 - URGENTE
28381 60

COMPRO 1 TV
GELADEIRA 36-3652

Negócio rápido e à vista

COMPRO 1 TV
TELEFONE: 57-1596

COMPRO GELADEIRA
16563 60

CONSERTOS-TV
47-5871

NA HORA NO LOCAL
ATÉ 21 HORAS

PHILIPS — GE — EMERSONPHILCO — RCA — ZENITHSEMP — MULLARD — ABCTNVtCVVS — AU. ACES.
Orçamentos garantidos. — Ini-

talattei de antena.
Ant. TV — Rego!. Cr» 500.00.
Feo. Sá, 38 •*> Loja 13. WhtoX

19356 60¦ m
ELÉTRON TELEVISÕES LTDA.

Técnico rádio, transistor e TV. Antenista
Venda: Válvulas, fios, antenas. Rua do Catete,

274 loja K. Tel. 25-9349. 27204 60

ALTA FIDELIDADE
Modelo 64 — 4 Rotações — Cr$ 70.000,00

Vendo urgente, com garantia, recentemente Importada, con»tr»le eletrônico, desligando totalmente quando termina o pro.grama, H;,válvula», varias ondai, plc-up automático, eletrônico,alta fidelidade, veplo urgente, por preço Inferior ao custo aquino Rio -y Bua Olai: da Rocha, 31 casa 4— Xel. 37-7350.
Oticer-aituri n.» 5W da Rua Barata Ribeiro ou deicer na Av.
Copacabana n.° SOI (a 50 metros do Cinema Copacabana).

; .'¦' ¦ ¦ j: .' 10281 60

Alta Fidelidade TV-RCA Victor
CrS 60.000,00, vendo urgente. Lindo móvel, tida. automática,11 válvulas, 6 alto-falantes, 2 sonofletores, pecando o mundo in-teiro, graves e agudos, separados, atendo a qualquer hora. Estéreo.Barata Ribeiro, 344, apto. 307. 28104 «0

VÁLVULAS E RÁDIOS
Dc mão, He mesa, dc parede, de automóvel, toca-discos parapasseios e automáticos, gravadores a pilhas e elétricos, secadoresde cabelo, engraxate, antenas de TV, agulhas, cristais Philips, fios,lâmpadas, pilhas, lanternas,, miudezas, etc. Anexo: consertos derádio em geral e exame de válvulas. — AGÊNCIA PHILIPS PHILCO— Rua Sete de Setembro n.o 38, 1.0 andar — Telefone 22-5682.

26249 60

De Ribeirinho e Henrique Santana
D» Ia. a dom. ai 21 hs. — (ai. t doms. vesp. àa 16 hs. —

Sábf. ás 20 e 22 hi.
TEATRO GINÁSTICO

Ar refrigerado — Traje esporu
Tel.: 42-4521

JARDEL FILHO
Mareia de Windsor
Sérgio Viotti
Margarida Key
Par*, especial:

THEREZA RACHEL
4.° Mí:S! MAIS DE

100 REPRESENTAÇÕES
De 3a. a dom. ás 21,30 hs -
.Vesps. Sai. e doms. ãs 16 rn,— Sábs. às 20 e 22,31» hs. -

TEATRO SANTA ROSA — TEL: 47-8641
RUA VISCONDE PIRAJÁ. 22 - AH REFRIGERADO

ÚLTIMOS DIAS

De PEDRO BLOCH — Dir. LÉO JUS1Diariamente li 21h30m — Quintas ás 16h30m e 21h30m -
20h e 22hl5m — Domi. Is 16h30m • 21h30m

Sábl.

FÁBIO SABAG
jroA/O 

••BOMmm
De .Ia. a 6a. ás Zlhl5m. Sas. e doms. às ltlhljm t> 21lil5m.

Sáb. 20hl5m e 22hl5m — No TEATRO DULCINA — Tel. 32-5817

T&F<^mfrFjm_^ml£lm VM

MIM ri ¦— _^Sât^l
Diariamente ás 20hl5m e 22hÍ5m. Viispevais W.K.,

às 16hl5m, 20hl5m e 22hl5m, Reservas:
s.íl) . o
22-2121.

TEATRO COPACABANA
FERNANDA MONTENEfíRO - LEONAItOO VII.AB

MARY, MARY
Diieçâo; Acitilto l^.*.. — •i.w \\\ia lio succssi).

com Oswaldo Loureiro — Carlos Kroeber — Sônia Clara
Ue 3a. a dom. às 21,30 hs. — Vesp. 5as. às 16 hs. (preços

reduzidos) e doms. ài 18 lu. — Sábados às 20 e 22,15 hs.
Reservai.' R-1818 — Ramal teatro

TEATRO CPC-UNE
Praia do Flamengo, 132 — Sei. 15-7818

IV FESTIVAL DE CULTURA POPULAR
Dia «, às' 21h — MC SICA BRASILEIRA

Lotaçào esgotada
Dia 13, às 21h — Nova Musica Popular

Brasileira — Insrcsso à venda
Dia 20, às 21h — Noite de Cultura

Entrada franca.
Dia 27, às 21h — Roda de Samba

Ingresso à venda
Maio: "OS AZEREDO MAIS OS BENEVIDES"

31818

PLACAS DE BORRACHA
ESTRELINHA

inte.Para sandálias japonesas. Temos estoque pennai
Fábrica: Rua Azevedo Soares, 988 — Tatuapé — Jao
Paulo. Fone 93-8716. _™»

TERNOS USADOS
Calças, camisas, sapatos

COMPRAM-SE. PAGA-SE MAIS
QUE QUALQUER OUTRO

Tel.: 52*1982
¦ 12205

CUPIM
Baratas - Ralos: 

"Rugani
GARANTIA: OITO ANOS

22-0873 e 22-3289 __

•f
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Televisão
¦JIMO
.11,01
20,1-

50..VI
SO, I.

21,00
21,30

Í2.0O
22,30

22,4.

( Ul
( !H
( 21
1131
I 01
«1.1»
( 6)
I 21
I PI
I 0)
( (II
(1.11
( 21
(1.11
( m
( 01
(1.11
( !)

llopârler
Caia dn ciuemlro
Orando llevinta
Vin Show
Vldn
cin.ci Anísio
nei «!.-•-. Diamantes
Intocáveis
Srtalon
Musical
ArUBo flfl
Combata
cnnçdrs dn Sempre
Farroupilha
Vido» de Verdadi
Mesns-n.rton-ii»
Ordem do Dia
Jornal Excclsior

Teatros
(Vide "Vamos ao Teatro")

Cinemas
Lançamentos

A VINGANÇA 00 tnifOTK NE-
c.iio (Mexicano), L,;is Agullar, Rota
Elena DurscI, Jlô.lta Arenas e José Ba-
viera. No Império. Horário: — 2/3,40/
S.20/7/B,-IO/10.20h. Censurai — 14 ano».

OS IIKIIOIS MORREM JOVFN*.
(Amcricanoi. Si-nlt Horhnel e Hobcrt
Gel*. No nicamar, llor.lrlo: — 5/3,40/
SJO/7/».io/lii,_(-h. Censura: 14 anos,

Continuações
DIVIRTA-SE ESTA NOITE (Italia*

no). Documentário dc longa meti-aRcm.
No Vitória. Alaska, Miramar, Madri.
Horários: 2/1/0/8/1 Oil. Censura: — 18
enes.

O REPOUSO HO (itERREIRI»
(francês). Brlgittc rjardot c nobert
Ilosscln, No Blan, Horário: — 2/1/8/8/
lOh, Censura: — 18 anos.

MANAUS (Brasilclro-.Mcm.1o). Bar-
liara Ruttlng, llarari Lclpnit7. c Cyll
rarney. No Lcblon, América c Lcopol-
dlna. Horários: — 2/4/6/8/10h. Consti-
ra: — 14 anos. %

LAWRENCE DA ARARIA (Iiir*l,'s-
Americano). Alex Guinncss, Anthony
Oulnn. Jack llnwklns c Joscí Fcrrcr'.'a4.
Capitólio. Horário: — 1/4,40/B,20h. C*b.
sina: — III anos.

MIKRI-OCK DR MIAI (Inillo).
Mamarei llulherfard, Robert Morlev •
Klor.i llnbion, Nu Metro-Peiselo, Metro*
t'iipaiMii-u.1, Mptrn-Tllucn, Arloea, RU
Mem. \'t-i!i-.'.i. i',i\ o 1'alacio.lllilenipo-
li., .Sem iuiiii'»:,iii do horários, ('«nsu-
r.i: — Livre,

hoiioma i; lio.MoiiiiA iiialiano*
Ameriemini, Stownrt Gmnger, Pier An*
*- •-!•_ Slnnloy noaer, llo.-fiim Podestá i
Ani.uil AlmCC, Nn oprro, Bruni-FI»*
nienfio, Ci, ii o, llutánia, nnml-.Mfiei'.
IIni lirancn, ItfCfiiCI., Sáo Podin e .Ma*
lilil-. Horários: — 1/j/f/IOIl, Censurei
.- || auiiii.

lltst s, o i.l.MilAlilill (Italiano)
Dan Vadiü, Jos Crecl, Alim Steel e CI6*
ria Mllkino, Nn 1'laia, riArida, Olinda,

Mnscnte. Horários: — 2/4/8/8/lOh.
Censura: — 14 ano».

A GUERRA DOS BOTÕES (Fran-
c.1). Jean Richard, Vvolt Etlevant, No
BrunUCopacabana • Kelly. Horário»: —
2/4/8/8/lflh. Censura: — Livre.

CLEÚI-ATRA (Americano). Rtx
llarrlion, Ell.n.cth Taylor e Richard
Eurtnn. No Mrunl*S«eni IVii.i. Horário;
-- 12/l/Bh. Ccniurn: — 18 ano».

.OR AMOR OU TOR IIINIIEIRO
(A.ciu-.ino). Klr): Douilss, Mlt'1 Gay-
nor r GlR VnuiiK. No Copacabana, San-
ta Alice * O-ríori. H.iiárior: — 1,20/
3,30/J,40/7.M/I0h. Centura: — Livre.

Relançamento»
O PAGADOR m PROMESSAS

(Brasileiro). Leonardo Vilar. Glória Me-
ne.es, Dlonlilo de Azevedo e Norma
Bcn-iiri] No Alvorada. Horários: _ 2/4/
0/8/IOh. Censura: — 10 ano».

EUROPA DE NOITE (Italiano). Do-
ciimcntúrl. de longa metrosem. No FIA-
rida e Roíárlo. Sem Indicação de hora-
rlot. Censira: — is ano».

O S>. PODER (Braiilelro). Eva
Wilni-, Oswaldo Loureiro, Augusto Cá-
sar e Orlando Vllar. No Art-Palácio Co-
pacohana, Ail-Palácio Tijuca e Art-Pa«
láclo Mclcr. Sem Indicação de hor rios.
Censura: — lt anos.

Re/trisus
DUPLA DO OUTRO MUNDO (Ame-

ricano). Cary Grant. Constance Ben-
nett e Roland' Younf. No Paissandu,
« parlF-ralace. Htrirloi: — 2/4/-/8/lC-:i.
Censura: — Livre.

NUNCA DEIXEI Dl TB AMAR
(Americano). Rock Hudaon, Ml»» Cor-
nell Borcher» e Geerfe Sander». No
Palácio. Horário: — 2/4/8/8/lCh. Cen-
jurai — 14 ano».

Cartaz de Hoje
Cinelàndia

CAPITÓLIO (23*8718) Lawrenct Ca
Arama

IMPÉRIO 122-0248) A Vingança Dn Chi-
coto Negro

METRO I22-I1II)0| Shrrlork De Rala»
ODEON (22*1801) Maelite Contra O»

Mourn»
PALÁCIO (42*1211) Nunca Deixei De Te

Amar

PLA/.A (22*1087) Uriui. O Gladiador
PATIin (22-Í705) AsmII- Ao Trem Pa-

««dor
REX (22*6227) LamplAo, O Rei Do Can-

«aço
RIVOI.I Amola
VITÓRIA (42*1)020) Divirta-se Esla Noite

Centro
CINE.PESTIVAI, (82*2828) América De

Noite
CINEAC (42*8024) Stxo X Humanidade
ÍRIS (42*0782) luropa Dt Noite
FLORIANO (4J.D074) Stminole- Ml MON DE FRANCE
MARROCOS (22*7978) Amérlr» De Noi-

te
PRESIDENTE (42-7128) Mundo Doa

Vampiro»' IAO JOSt (42*08(2) Maclite Contra O»
Mouro»

RIO BRANCO (4.1*1831) Sodoma E Go*
morra

Colete
A7.TECA (48*8812) Sherlock De Sala»
POLITEAMA (28-1143) Lancelot, O Ca-

valeiro De Ferro
SAO LUIX (23*7679) O Herói Do PT-109

Flamengo
BRUNI Sodoma E Gomorra
KELLY A Guerra Do» BotSe»
paissandu A Dupla Do Outro Mundo

Botafogo
BOTAFOGO (26*2230) Mundo Dos Vam-

Piroa .
BRUNI Pio De Açúcar
GUANABARA (26-9339) Maciat* Contra

Oa Mouro»

OPERA Sodoma E Gomorra
VENEEA sherlock De Salaa

Copacabana
AI.ASKA Dlvll'lB'10 **..!.< Noite
ALVORADA (27*2936) O Pagador De

Promessas
ART-PALACIO (37*2796) O 4". Poder
BRUNI A íiuerra Do» Botoe»
4'ARUSO Sodoma E Gomorra
COPACAnANA (37-3134) Por Amor Ou

Por Dinheiro
FLORIDA (37*7141) Europa De Noite
METRO 137*0698) Sherlock De Sala»
PARIS PALACE A Dupla Do Outra

Mundo
RIAN (16*8114) O Repouso Do'Guerrel-

ro
RICAMAR 137*9032) Os Heróis Morrem

Jovens,
RIVIERA Sherlock De Saia»
ROVAL Unus. O Gl-diador
ROXV O Herói Do PT-109

Ipanema e Leblon
BRUNI A Casa De Chá Do Luar De

Afoito
IPANEMA (47*38061 A Beira Do Infer-

no
PlR.WA (47*2668) Lancelot. O Cavalei-

ro De Ferro
I.KRLON (27-7803). Manaus
MIRAMAR Divirta-se Eita Noite
PAX (27-6821) Sherlock De Salas

Jardim Botânico
JUSSARA (26-8237) O Boca De Ouro

Tijuca
AMERICA (48*4419) Manaus
ART-PALACIO (44*0195) O 5". Poder
HKITANIA Sodoma E Gomorra
BRUNI SAENS PERA CleópMra
CARIOCA (28-8178) Por Amor Ou For

Dinheiro
ESKVE (28-4413) Pio De Açúcar
MARACANÃ (48*1910) Semlnole
MADRI (46*1184) Divirta-». Esta Noite
METRO (48*9970) Sherlock De salas
OLINDA (48*1022) Unua, O Gladiador
ROMA (28-4904) Chico Fumaça
TIJUCA (48*4418) Mundo Doa Vampl-

roa

Subúrbio*
ALFA 129*8213) O Manto S.inradn
ANCHIETA Contra Espionagem
AHT-I-AI.Aflll MCIER O 8", Poder
BARONESA (Jacarepaguá (02,1) A fiei*

ra Do Interno
BORJA REIH (20*4281) A Espiulii Ilido*

inávcl
RHUNI-MEIER (29*1222) Sodoma K Go*

morra
nr.l.MAR (10*3322) Sele Mulheres D,i

Inferno
BRASÍLIA (Largo da AboliçAo) Pflo Do

Açúcar
BRA/. IIK PINA (30*3180) Tambores Da

Morte
CAcilAMItv Terra Sem Deu»
l'AMI'0 «RAMIE O Monstro Do Pia*

neta Perdido
CARMOLY O Homem De Alcalra.
CENTRAL (30*3832)
COIMBRA (Ricardo de Albuquerquel
COLISEU (20-878.1)
ENGENHO DE DENTRO (29*4136)
FLUMINENSE (28*1404) A Noiva
GUARACY (Rocha Miranda)
IIERMIDA (DaiiKul
1MPERATOR (Méicr) PAo De Açúcar
JARDIM AMERICA
LEOPOLDINA (Penha) Manaus
MADUREIRA (29*8733) Se O Marido

Atendei- Desligue
MASCOTE (29*0111) Ursus, O G!adt.v

dor
MARIANA (28*1357) Pelo Dc Vcráo
MARAJÓ Diário Delator
MATILDE Sodoma E Gomorra
MAI.'A (30-5050) Assalto Ao Trem Pa-

gador
MARABÁ Elas Atendem Pelo Telefone
MELLO ,(Bonsucesso) Chico Fumaça
MELLO (Penha Circular) O Manto Sa*

grado
MONTE CASTELO (29-8230) Tambores

Da Morte
MOÇA BONITA (Padre Miguel) Mundo

Dos Vampiros
NATAL (48-1480) Artimanhas Do Amor
ORIENTE 13(1-11311
PADRE NOBREGA (Piedade) Satã _ A

Mulher Nua
PAl.ACIO-Ilir.lENúPOI.IS Sherlock De

Salas
PALÁCIO CAMPO GRANDE Perdida-

nente Tua
PALÁCIO SANTA CRUZ A Ilha
PARAÍSO (30-1O6O) Ursus, O Gladiador
PARA TODOS (29-3191) Assalto Ao

Trem Pagador
PENHA (30-1121) Ursus, O Gladiador
PIEDADE (29-6332) Mundo Dos Vampl*

ros
PILAR (Pilares) Ecos Do Passado
PROGRESSO Fera De Forte Bravo
RAMOS (30-1094) A Casa Dos Sete Ga-
vlões

RIO PAI.Afi: Dn Otilni Lado.,. O Pt*
cado

RFAI.ENGO O Candelabro llaliann
llliitM i v (Cascadura) Sodoma r, Go*

morra
lil\( lli l.l.d iMiüiiu Da Crueldade
ROSÁRIO I30-188UI Surram De Noite
mui.II v ii'i-3ii'ii o Triunfo Do Ma*

cisto
SANTA ALICE (18*11903) Por Amor OU

Por Dinheiro
SANTA HELENA (30-286.) Urtu», O

Gladiador
SANTA CECÍLIA (30*1823) Uriua, O

Gladiador
SAO PEDRO (30*4181) Sodoma I. Ge*

morra
SENADOR CÂMARA Assassino «ovar*

¦Io
TODOS OS SANTOS 140*0300) Astfl»

Estava Escrito
TRINDADE (40*3636) Vitorie D* Bsa*

vo»
-VA2.-L_BO___

Ilha do Governador
JARDIM Amei Um Bicheiro

Niterói
ai.a.miiia Tambores Da Morlo
CENTRAL O Herói Do PT-109
ÉDEN O Mundo Dos Vampiros
ICAKAt Tambores Da Morte
ODEON 12-2707) quem Com Ferro WS0
SAO JORGE Ursus, O Gladiador
SAO BENTO A Guerra Dos Botões

Caxias
BRASIL Inimigo Oculto
CAXIAS
CAVALHEIROS Tocaia No Asfalto
PAZ A Marca Secreta De D'Artagni

Pctrópolis
CAPITÓLIO A Vingança Do ChlcgM

Neuro
D. PEDRO M-indn Dos Vampiros' PETRÓPOLIS Manaus

Estado do Rio
A/,t L (Nilópolis) Gosto De Mel
t.LÓRIA (Sáo Jo.lo de Meriti)
IGUAÇU O Circo Dos Horror**
IMPERIAL Armadilha Para Soltei!*
SAO JOAO Sodoma _ Gomorra
SAO JER6N1MO O Ídolo Do Crlttal

WEEjPT]rroMBrnrHÉHn_______^ fl,B—^"^,^^^l"^"^^Cr'^^"-"—^l",,,^T^^^-^^^*'*^^^^^^^^^^^i^Hin |l hoje ^1^ ^ jffisSt ^^iSS.
1WBSW HllI^UUÜll HERBERt^fc» XW MmVÍmWmmW^^^
aiiõjn cLffRQBERTsoNfcWflBfiar-iais' iíliMFlTííl ^/*«^xr ml P\'\. lUJfflil')Mffã affi&ajHp«_-ío_.Vèi '•-' **"™* BwWwyBSBt¦<» I_l4HnnrirUi**#*»•*_____» \K_______iI__ív_íImI»iSjê mm^tlSrjj-,.^,...fy „.. ..-...-.¦.¦.-, ¦fi\Vlp^:_|:l IU_a____H__a_l ^1*"™ WZmWmmW V^*-_B__k\_______Fa____rt___X. m*x«mtlnm**«ffrâTOíjjí r.„L-r--T-^JTm-zXSmr^, m\z¦ W,i.-.j,lti|.iji,i m,mM«jPTri ^!fl_Rl!flBíwtMUÍW0OM/(R*«Cá_mMUsr<uD — _»_.^«^._, —* _» ^_. — '* ¦ |l||'j'll'lllll f*ABInt*T^.-. »«_P ^F^WW_Bl^^^^"^^^^ »«i»,s__ar-rnSfr^-O ___/__T_ES_0/ /__0! ¦ fl-__*W_ri*l__l SrSiSí. ,Í5_ Tü^rÂmtiwmr nm**™™*
ISS CSfTmGJGLSf lA/m WmmmWBmm\mm\\mmm Eã ^^^«"^"» ™ "» *N°»

B *T'W9\
|_«_________«_«________i: EtLUIZ SEVERfANO RIBEIRO LUIZ SEVERIANO RIBEIRO

LUIZ SEVERIANO RIBEIRO LUIZ SEVERIANO RIBEIRO

HOJE,
CINEMAS ACIMA NAO SOFREM INTERRUPÇÕES NASI

ÍÜAS SESSÕES POR ESTAREM MUNDOS* proapr.qs i
LUIZ SEVERIANO RIBEIRO LUIZ SEVERIANO RIBEIRO'0MElH0RniMED0lÕ17 

7^
aiiitM. u*t >ied.(l. dt

um
wswNm
1)A AltVIÍHVSè

¦flfl >< ! IK *LÍC W. *l_i «NIWOfíT Ou-".*. j»CK hAVMIWS K3'À flMW
r\ '*. li K\xl&f*\ »'J*<*NiC-J*-lt- ClAüW ***% A»tr*u*N*.MDt
tt *VV_r'vWÉ!«>. "•"*'"«" — ••• ¦- »*lil«0lootl._,__,^^m houho

|,oo«^«oe.-o ta. mmm
*F_bateCam*r,li<.Jo.n-li_i. I0NE 22-6788 -IlalUNt» fS

LUIZ SEVERIANO RIBEIRO LUIZ SEVERIANO RIBEIRO
LUIZ SEVr.RIANO RIBEIRO LUIZ SEVERIANO RIBEIRO LUIZ
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' 
(& ttt FOI CONTRATADO PARA CA.A-IM....

Jèi NAO PARA NAUORAHA.' aÇ*

MiTZlGAYNOR 616 YOUNG

VOR AMOR
OU POR DINHEIRO

MíHtP lia ii'in Kíi il»ii iiininM nuiiaiiW"

HORÁRIO
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SEVERIANO niBEIRO LUIZ SEVERIANO ' 

LUIZ SEVER1ANC1
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-SE TAPETE
CORTINAS

NACIONAIS E ESTRANGEIRAS
LAVA — TINGE — CONSERTA

Rua Pedro Américo, 205
OFICINA FAMILIAR

FONE. 256478 — ADÃO PINHEIRO

À SÃO JUDAS TADEU
i?ÚAl,TER CAMPOS DE MI-«ANDA ;igrricle-c a graça ai-rançada. 775ge

agènõãíetetives
tancredo

DETETIVE PARTICULAR
43-3378

TERMOS
USADOS

COMPRO A DOMICÍLIO
Calça-, comla-a, sapatos etc P».

go melhor que qualquer outro.

TEL: 22-5568

PUNI* LIVIO BRUNI LIVIO BRUNI LIVIO BR

T/MÃ/y/l /AS PAPES DE TOPOS ÔS VÍCIOS""WPJ
PESt/CEl

E TOPOS OÔPECAPOS.DESTRUIMS
.POR DEUS /
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MEÍROCOlOTOMttlR
tio oulono Ce'AGATHA CHRISTIE

UMA NOVA COMEDIA
COM A fABULOSA OUOUf 6A
CE-.-Wn MUITO IMPORTANTE*:

MARGARET RUTHERFORD
BOB[l" fio»»

MORLEY" ROBSOM

RIETROl mETRO mETRO flZTECfl|VeN6ZAl*

^____-_3nÍ__r-s? *^ol ..«-6-8-iq hí.
yfL m* V\ \\ (PÀiiilO: DÜDÍ 12 HS.)

[.r.:.o6iriMEP(HlOCK K4 iUVIif. ¦«!'/•. Ml
Proouçõo CIOB-E BROWN ,,w,iw«wi<n<'i'**' U

Pode - se ir A um clube
DE NU DISTAS
POR VARIAS
RAZÕES...

A dele era
um CRIME

9&SÈMAM 00 MAIS ESPETACULAR SUCES**
URSUS Ofissss GLADIADOR

ROIBIOO ATÉ
H ANOS

BAN ms

LUTAS SELVAGtNS!

AS VITIMAS Pt UM IMPEipOR
PtMCNTt flt«ttANDfl-St.T€iÍüfl
A fKNTt 0 INVtNCiVtL URSUS'
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metro
GOLPWVM

MAYER

PAUL
NEWMAN
ELKE SOMMER

M
m -$jmÊ Pediui£Sêámam um ,. .

mqrtini...
beijou uma
loura....
e surgiram
perigosas,aventuras]

CRIMINOSOS NÃO
MERECEM PRÊMIO

(ThePrize)
METROGOLOR/ PA.NAVIÍ5IOV

'.1^-MliiUi_l5irnUi:W
pas.Ein capniBBRNn Tuucn
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DENONI ESCALA HOJE BANGU PARA AMANHÃ
FLU COM PRIORIDADE
PARA TER BIANCHINI

Confiado na palavra do vicc-picsidentc do Bangu,
sr. Castor de Andrade, quo garantiu a prioridade ao
Fluminense na venda dc Bianchini, caso o jogador
venha a ser vendido pnrn um clube brasileiro, o sr.
Wilson Xavier, vice-presidente tricolor, revelou ao
CORREIO DA MANHA que o clube das Laranjeiras
não perdeu as esperanças dc contratar o craque ban-
güense, estando tranqüilo, por outro lado, com relação
às noticias segundo as quais Bianchini seria vendido
hoje ao Vasco.

Com relação à nova derrota do Fluminense, quo
liquidou com ns pretensões tricolores no atual Rio-
Sáo Paulo, o sr. Wilson Xavier assegurou que não há
razão para alarma, pois o time, embora vencido, jogou
satisfatoriamente c deve melhorar daqui por diante.

PRIORIDADE
Esclareceu o sr. Wilsom

Xavier que nos entendimen-
tos mantidos com os dirigen-
tes bangüenses, ficou estabe-
Iccido que o Bangu negocia-
ria o craque para o exterior.
Caso, porém, não o conse-
guisse, caberia ao Fluminen-
se a prioridade na sua con-
Ira tação.

INDIVIDUAL
O Fluminense iniciou, on-

tem, seus preparativos para
o jogo de amanhã, contra o
Bangu, no Maracanã, e Fiei-
tas Solich já decidiu não
submeter seus pupilos a ne»

nhum treino coletivo esta
semana. Ontem, houve «pe-
nas individual c recreação,
tendo sido poupados Joa-
quinzinho, Procópio, Dari a
Carlos Alberto, por contu-
soes ligeiras, que não os

• impedirão de jogar amanhã-
MANUEL

Somente amanhã, quando
fôr tirado o gesso do joelho
esquerdo do dianteiro Ma-nuel. é que o Departamento
Medico do Fluminense faráum diagnóstico sôbre a ver-dadeira situação do craque,contundido no treino da úl-tima quinta-feira. Carecem,
portanto, de fundamento
quaisquer notícias sôbreruptura de ligamento.

LIBERADOS OS JOGOS
À NOITE: MARACANÃ

As partidas noturnas do pre-
sente Rio-Sào Paulo, programa-
das para o Maracanã, poderão
ser realizadas, uma vez que a
Comissão Coordenadora do Ra-
cionamenlo de Energia Elétri-
ca somente corta a luz, na área
em que está localizado o está-
dio, no período compreendido
entre 17h40m e 18h40m, quan-
do nennhuma atividade des-
portiva ali se efetua.

Desta maneira, Fluminense e
Bangu jogarão amanhã à noi*
te, no Maracanã, com início
marcado para as 21hl5m o
mesmo devendo ocorrer com
ts outras partidas noturnas do
Rio-São Paulo.

RODADA

O Torneio Rio-São Paulo te-
rá prosseguimento amanhã 1
noite e no final da semana,
com os seguintes jogos: ama-
nhã — no Rio — Fluminense
x. Bangu; em S. Paulo — Co-
ríntians x S. Paulo; sábado, no
Pacaembu: Palmeiras x Vasco;
no Maracanã: Botafogo x Co-
ríntians; domingo, no Rio: Fia-
mengo x Portuguesa de Des-
portos; em São Paulo: Santos
x Bangu. As partidas que se
realizarão duranto o dia, co-
meçarão às lõhôOm, e à noite,
às 21hlSm.

À margem do campo
Achilles Chirol

O técnico Zoulo Rabelo implantou no Botafogo a
triangulação, que seria o motivo de tantas vitórias con-
«ecutivas da equipe. Triangulação, diga-se de passagem,
tem muitos anos dc futebol. Numa fase mais recente, lem-
bramos que Plácido Monsores a adotava no América, c foi
triangulando que os belgas, em 1962, meteram cinco gols
em Gilmar. Só que os vértices do triângulo do Plácido e
dos belgas nasciam pelas pontas, enquanto que os de Zoulo
surgem pelo centro, com os homens dc meio de campo
— Elton c Gérson — e o ponta-de-lança disfarçado, que
é Arlindo.

Como parecia novidade, fui ver o Botafogo com aten-
ção especial. E vi muita coisa que não desmente a trian-
gulação teórica do Zoulo, embora esteja longe de provar
alguma concepção nova dc futebol.

Domingo passado, enquanto o jogo não descambou
para o vaivém da "pelada", o Botafogo manteve o seu
tradicional 4-3-3, sendo o último 3 subdividido em 1 (Ar-
lindo) e 2 (Bira o Jairzinho). O 3 anterior era formado
por Elton, Gérson e Zagalo. Gérson atuava plantado, sem
passar a metade do campo; Elton corria alguns metros à
sua frente, para receber a bola c conduzi-la; e Arlindo,
sem qualquer função pré-determinada, deslocava-se para
a direita ou para a esquerda, ficando Zagalo com a sua
eterna missão que data da Copa do Mundo de 1958. Se
não houvesse o objetivo dc descobrir a triangulação, diria
que o Botafogo utilizava o 4-4-2.

Explico porque: nos lançamentos primorosos de Gér-
sOn, nas conduções de Elton e nos deslocamentos anãrqul-
cos ue Arlindo, a única intenção era preparar um passe
na área para Jairzinho, ou na ponta direita para Bira,
onde deveria estar Garrincha.

Segundo Zoulo, sua tática exige que Elton e Arlindo
se revezem; quando um ataca, o outro recua. Gérson per-
manece, então, como vértice fixo.

As falhas que notei nessa disposição resultam da dl-
ficuldade que tem Elton em atacar, pelo seu mau domínio
de bola, c da fragilidade fisica de Arlindo para os con-
tatos de área. Gérson, que chuta como poucos, poderia
executar melhor uma das tarefas. Mas, se avançar junto
com Elton ou com Arlindo, como ocorreu anteontem no
segundo tempo, abre um buraco enorme pelo centro.

Dirão os botafoguenses que deu certo. Sim, é verda-
de. Deu certo ontem e pode dar indefinidamente com
4-2-4, 4-3-3, 4-4-2, triangulação etc, desde que o ponta di-
relta seja Garrincha o o ponta-de-lança Jairzinho, ambos
recebendo aquelas maravilhas de passe que o Gérson lan-
ça de quarenta metros. Já acontecia o mesmo no tempo
de Didi. O time so trancava no meio e de repente Didi
Iluminava o campo para Garrincha, Amarildo e Quaren-
tinha.

O sistema do Botafogo è, cm última análise, a con-
tinuação da tese dc que quem joga com Garrincha prc-
cisa apenas evitar que o adversário faça gols. E acostu-
ma à briga uni jogador que provavelmente estará no lado
de Pele na seleção: o Jairzinho de futebol valente, equi-
librio perfeito e chute privilegiado. Por isso não o condeno.

Discordo, porém, do que a chamada triangulação pos-
sa contribuir para melhorar o futebol. Ela esconde um
esquema defensivo, de comodidade, que deixa um rastro
dc insatisfação — apesar das vitórias c até dos títulos
que às vezes produz.

Tlm não chegou a um
acordo com o Bangu para
reformar seu compromisso, e
o clube alvirrubro contratou o
técnico Dcnoni, campeão sul*
americano da Sol. de Accs-
so, que ontem mesmo assls-
tiu à lardc, ao individual dos
bangüenses, no Estádio Pro-
letnrio, oportunidade* cm que
foi apresentado aos jogado*
res, devendo, hoje à tarde,
dirigir o treino dc conjunto,
com vistas ao jogo de ama-
nhã, à noite, contra o Flu*
minense, pelo Rlo-S. Paulo.

Quanto a Tim, ainda nào
lem destino certo, sendo seu
eesojo não sair do páfs, ape-
sar de ter propostas vanta-
josas da Argentina c Espa-
nha, pois pretende ficar per-
to de suas filhas, a fim de
dedicar o máximo de aten-
ção a seus estudos. Hoje,
os dirigentes alvirrubros ai-
moçarão com o presidente do
Vasco, visando a acertar o
ingresso do ponteiro Mateus
no clube cruzmaltino, medi-
ante 10 milhões de cruzeiros
pelo passe, devendo, na oca-
sião, ser tratado, também, o
caso de Bianchini, que o
Vasco deseja, tendo ofereci-
do 60 milhões de cruzeiros e
ainda cedendo, em caráter
definitivo, o goleiro Ita e o
zagueiro Fontana, o que po-
dera ser aceito pelo Bangu.

TIM RECUSOU

Para a reforma do con-
trato de Tim, o Bangu ofe-
receu-lhe 2 milhões de lu-
\-as_ e 300 mil cruzeiros por
mês, pelo prazo de 10 me-
ses, tendo o técnico contra-
proposto \ milhões de luvas
e 300 mil mensais. O Ban-
gu recusou a proposta, ale-
gando que, embora Tim, por
seu trabalho dedicado e eíi-
ciente, merecese mais do que
pediu, o clube, no momento,
não estava em condições de
satisfazer seu desejo. Os
dirigentes alvirrubros volta-
ram, então, suas vistas para
Denoni, que já havia sido
sondado no final da semà-
na. Ontem êle íoi contrata-
do, assinando à noile. por 1
milhão e meio de luvas e 200
mil mensais, pelo prazo de
1 ano e mais 12 meses de
opção, além de receber as
gratificações dos profissio-
nais cm dobro, e as mesmas
pagas aos aspirantes, quan-
do se tratar de partidas pelo
campeonato carioca.

Ontem, durante o treino
individual a que foram sub
metidos os profissionais ban-
¦güenses, Denoni lhes íoi
apresentado, devendo, hoje,
dirigir o conjunto, quando
escalará a equipe que en-
írentará o Fluminense.

BIANCHINI

O almôco em que se en-
contrariam o sr. Castor de
Andrade, vice-presidente do
Bangu, c o presidente do
Vasco, marcado para ontem,
ficou para hoje, quando o
atacante Mateus deverá ser
vendido ao clube cruzmalti-
no por 10 milhões dc cru-
zeiros. Bianchini também,
poderá ter idêntico destino,
recebendo o Bangu 60 mi-
lhões e mais Ita e Fontana-
A êste respeito, o presidente
Eusébio de Andrade afirmou
que "a proposta é realmen-
te interessante e poderá ser
estudada".

FIDELIS

Apesar de ter embarcado
com a delegação de futebol
amador da CBD, para a con-
çentração de Serra Negra, o
zagueiro Fidelis teve ontem
seu contrato de profissional
registrado pelo CND, poden-
do assim ser aproveitado pc-
Io Bangu no atual Rio-São
Paulo, dependendo ainda do
consentimento da CBD, que
desde novembro do ano pas-
sado prendeu sua carteira de
profissional.

O atacante Correia, que
teria o passe comprado pelo
Barcelona, do Equador, por
indicação do treinador Gra-
dim, acabou ficando mesmo
em Bangu, pois o clube
equatoriano queria que éle
viajasse imediatamente, o
que foi recusado pelo joga-
dor, que não pode deixar
seus interesses no Rio, de
maneira tão rápida.

Líderes venceram
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Tanto o Botafogo,
no Maracanã, quanto
o Santos, no Pacaem*
bu, triunfaram domin*
go por 2 a 0, sôbre a
Portuguesa e o Vasco,
respectivamente, man*
tendo-se. na liderança
do Rio-S. Paulo, junta-
mente eom o Flamengo
e o Palmeiras, todos
ainda invictos. No Rio,
Jairzinho e o goleiro
Félix (foto ao alto) fo-
ram as maiores figu*
ras do gramado, en*
quanto que o goleiro
Gilmar, em São Paulo,
confirmou encontrar-
se em forma e em con-
dições de manter seu
posto de titular da se-
leção brasileira. Na fo-
to, Gilmar não se inti-
mida com Mário em
situação excepcio*
nal. (Leia na pág. 6.)

CND PROFISSIOimLIZÂ
FIDELIS E ATINGE CBD

Fia treinou
sem Marcial
e Carlinhos

Os jogadores do Flamengo
apresentaram-se ontem ao téc-
nico Flávio Costa quando fo-
ram iniciados os preparativos
para o jogo contra a Portu-
guêsa domingo próximo, no
Maracanã. Devido as chuvas o
individual foi realizado na qua-
dra coberta de basquetebol,
sendo que Marcial não compa-
receu pois só hoje regressará
de Minas, enquanto Carlinhos
foi poupado. O médio ainda
não se recuperou completa-
mente da distensão no peque-
no adutor da coxa direita e
prossegue sob um tratamento
intensivo â base de aplicações
de infravermelho e ondas-
curtas, e somente no meio da
semana o dr. Pinkwas Fitzman
dará a palavra final sôbre suas
condições de Jogo, Já se en-
contrando Nelson e Jarbas de
sobreaviso. Hoje haverá novo
treino individual na parte da
tarde, estando previsto para
amanhã, em Figueira de Melo,"
o primeiro treino de conjunto.

O quarto zagueiro Roberto,
do Bahia, não mais virá para
o Flamengo, pois não aceitou
ficar em, período de experiên-
cia. estando o assunto encer-
rado. O empresário Borjes
Lanz regressou da Europa e
vai se reunir com os dirigen-
tes rubronegros para tratar
dos assuntos finais da excur-
são do Flamengo ã Europa
nos meses de maio e junho.

Apesar de terem, viajado ontem, às 8h, para a
cidade de Serra Negra em São Paulo, os 24 jogadores
convocados para a seleção pré-olímpica que disputará
as eliminatórias de Lima, a Confederação Brasileira
de Desportos tem um sério problema a resolver: o
zagueiro Fidélis, do Bangu, cujo contrato como profis-
sional foi registrado no Conselho Nacional de Des-
portos.

O Bangu, aliás, havia pedido a dispensa do joga-
dor bem como de Paulo Borges, mas não foi atendido
pela CBD, e ontem não procurou saber' da decisão
final, deixando viajar os seus defensores. A viagem
dos jogadores para a cidade paulista foi realizada em
ônibus especial. O supervisor Ulmar Hargreaves deixou
de seguir, por motivos particulares que não permitem,
no momento, o seu afastamento do Rio mas deverá
visitar Serra Negra com freqüência,

dades — Friburgo ou Teresôpo-
lis — se realizará a segunda
parle dos preparativos. Estava
aguardando resposta sôbre as
melhores possibilidades para
Acolhida dos amadores, de acôr-
do com as conveniências da
CBD. Aliás, o sr. Ulmar Har-
greaves declarou mesmo que só
viajaria para Serra Negra, de-
pqíi de' resolver ésse proble-
ma.,

Foram os seguintes os joga-
dores que viajaram para Serra
Negra: Ivo, (Flamengo), Mura,
Hé"o, Dlmas, Llseu, Luiz Ro-
berto, Antônio José,, Edinho,
Evaldo, Gilson, Íris, Zé Luis,
Láuricio, Ivo (Bonsucesso), Fi-
delis, Nétio, Tito, Riva, Valdez,
Advaldo, Florisvaldo, Oton, Ro-
berto e Pauo Borges.

Os "cortes" de 6 jogadores,
segundo o supervisor, deverão
ser feitos somente depois da
2a. fase dos exrecícios. Por en-
quanto, o assunto está fora de
cogitações.

QUATRO CONJUNTOS

O técnico Antoninho estabe-
leceu um programa de treina-
mento, visando o cumprimento
da primeira parle -dos exerci-
cios, Serão realizados treinps
individuais c táticos e nada me-
nos do que quatro conjuntos se-
rão levadas a efeito em Serra
ítfegra. Um deles *erá contra
urna, .equipe categorizada de
Sio ijáúlo. A roíída apurada
'MveÉjtcrá em beneficio da Pre-'feitüwi 

local,
;0,;ar. Ühnar Hargreaves In-

formou, que, em geral, os joga-
dores foram aprovados nos exa-
mes medicou. Todavia, alguns
necessitam dc tratamento; que
ocor-erá mtsmo durante a con-
contração, por serem casos que
não requetflm cuidados espe-
ciais do médico e do dentista.

FRIBURGO OU TERESÓPOLIS
A CBD até ontem não havia

decidido em qual das duas cl-

VASCO E
BANGU SE
ENTENDEM

Com o pé quebrado de
raiva'pela atuação d© juiz
Aírton Vieira de Moraes e
triste pela derrota, o presi-
dente do Vasco adiou para
hoje, às 20h, o encontro oom
o sr. Castor de Andrade, pa-
ra ;discutir a compra dos
passes de Bianchini e Ma-
teus, sabendo-se, extra-ofi-
cialmente, que o Vasco esta-
ria disposto a gastar 60 mi-
lhões de cruzeiros e dar os
passes de Fontana e Ita.

O presidente vascaino fi-
cou tão Irritado com a der-
rota do Vasco ante o San-
tos, que resolveu premiar os
jogadores com 20 mil cruzei-
ros cada um, despendendo,
de seu próprio bolso, a soma
de 460 mil cruzeiros. . _ |

ASSINAM HOJE
O zagueiro Mansinha e o

ponteiro-esquerdo Ramos as-
sinam contrato esta manhã,
recebendo, o primeiro, cerca
de 200 mil cruzeiros men-
sais entre luvas e ordenado,
e o segundo cerca de 120 mil
cruzeiros.

A transferência do zagusl-
ro Brito para o Santos foi
caso definitivamente encer-
rado em São Paulo, quando
procurado pelos dirigentes
santistas, o presidente do
Vasco pediu 200 milhões cio
cruzeiros pelo seu passe.

BOTAFOGO
AMANHÃ

NA SERRA
O Botafogo acertou, on*tem, uma partida nmUto-ia,

amanhã, cm Petrópolis, con.tra o Petropolitimo e romrenda integral para o timtcarioca. Esla pnrllda .scràrealizada à noite, seguindoos jogadores, naquele mes-mo dia, pela manhã, partrclomar após o jór». Assim,será alterado o programa detreinamento da semana.marcando o técnico ZouiüRabelo apenas Individuais,
uma vez que a partida con*tra o Corintlanís tH0 Rio-São Paulo, scrú disputada nasábado à noite.

Hoje à tarde. Zoulo mat*cou o primeiro individual dtsemana, ao qual deverãocomparecer todos o; joga*dores, uma vez que não exis-tem "problemas de orde-n mé*dica.

PRÊMIO
Já em vigor a tabela d*

gratificações para o Rio-Sâ<Paulo, os jogadores do B'-tafogo receberão, hoje,
prêmio pela vitória sôhrc .Portuguesa de Desportos, »
que deverá atingir a 100 mi*lhões de cruzeiros. Segundo
ficou assentado, a neva la-bela estipula 00 mil cru-zeiros pelas vitórias, 30 milcruzeiros pela liderança, alémde 10 mil cruzeiros por di-ferença de gols, a-partir daIa 0. Como a vitória foi ob-t.da por 2 x 0, o prêmio seráacrescido de mais 10 mltcruzeiros que, somados à
gratificações, por vitória eliderança, Irá perfazer 100mil cruzeiros.

AMERICA
EMBARCA
DIA SEIS

O América, afinal, recebeunotícias do empresário Zé d;.
Gama, que enviou caria *
as passagens Rio-Dakar-Pi .
ga-Rio, além de um pedidode empréstimo de 50o dóla*
res para que possa estar no
Rio no próximo dia 2 e ex-
plicar em' detalhes comoe quando será a excursão do
América à Europa.

De acordo com a carta oas ordens telegráficas que o
América recebeu do ejnpie-sário José da Gama, o enbarque da delegação se dar-no próximo, dia 6, pela Luf!hansa, que, ontem, já tinh.
ordem para entregar 23 pas-sagens ao América. O em*
presário José da Gama pro-meteu estar no Ri0 no dia
2, mas pediu ao presidenteBraune 500 dólares empres-
tados para poder retornar.

Em reunião realizada on-
tem à noite, o Departamento
de Futebol do América não
chegou a uma conclusão de-
finitiva sôbre a necessidade
de contratar o centro-avanto
Paulo Leão. do Palmeiras,
por 20 milhões de cruzeiros,
tendo o treinado!- Zizinho
ponderado qüe, nocessitava
conhecer melhor o jogador e
que gostaria de vê-lo trei*
nar algumas vezes.

BONSUCESSO
VIAJOU E

JOGA HOJE
A delegação do Bonsuces

so embarcou, ontem à tarde
com destino a' Dacar, primeira etapa de sua excursã
à Africa e à Europa, send-
que já no dia de hoje estar;
em ação jogando contra ad
vèrsáriò ignorado. O Bonsu
cesso íicará no exterior apvo
ximadamente três meses
íará de 30 h 32 partidas, sen
do o roteiro o seguinte: —
Hoje em Dacar: — dias 4 e
5 de abril em Monróvia, na
Libéria; — 9 e 11 no Abd*
jan; — 15, 17 e 19 em Tri-
poli; — 21 na Ilha de Ma"
ta; — 24 e 26 em Bangazi;29 no Egito; — 2, 4 e 7 de
maio no Sudão; — 10, 12 e
14, no Líbano;.— 17, na Jor
dânia; — 19 em Koguit; —
22 em Damasco; — 24 em
Alepo, na Síria; — 27 na
Turquia e 5 e 7 de junho,talvez na Grécia.

O Bonsucesso receberá
quinhentos dólares por pai-
tida, sendo que a delegação
seguiu com a seguinte cons"
tituição:

Chefe: — Romeu Dias Pi*
no; — Técnico diplomado:

Júlio Bruno; — Técnico:
Daniel Pinto; — Médico:

—- João Balizon; — Massa
gista: — Abdias; — Roupei
ro: — Moacir; — Jogadores
—. Jonas, Antoninho, Caní
rio,, Marcelo, Décio, Paulinh1
Heíinho, Nelson, Djair, Lu
Carlos, Rico, Sabará, Weli' Zé Prêto, Jaime, Claudiono:
Carlos Alberto c Walter.

O ponteiro Roberto desií
tiu de viajar, por não col
cordar com a proposta i
clube na renovação do s
contrato. Já solicitou à dir
tbriâ lhe 'fosse participai
em carta, a fixação do pi
ço de seu passe que, seguni.
ouviu falar, será firmado en.
3 milhões de cruzeiros. Er.
seu lugar viajou Walter, qui
íoi vacinado no aeroporte
do Galeão.
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