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'.iam chegado ,'ic|iic1a Capiai, para um encontro comi comandante do II Exerci-o, general Amaurl Kruel,.i)n proclamac&o contra bivôrno federal publicamosm nutro local nesta página,

Di posiçuo
Na Assembléia Lcgjslatl*í dn GB, a deposição do'Csldcnto João Goulart foieconizadn pelo deputado

URiisto do Amaral Pcixo-
. durante violenta troca delartea que manteve o depu-do José Talarlco, quandolíder do PTB lhe dirigiarlcs ataques pessoais c. da'buna, não permitia apar-

do representante posse-ita. Disse o sr. José Tala»
o: "Vossa Excelência po-•á falar quando quiser,ira não". Ao que retru-

o sr. Amaral Peixoto:
larel quando quiser, en-
ito estiver no poder um
em como o sr. João
iirt. que deverá ser lo-

p a r a benefício do

III Exi-rrito
POnTO ALKGKK. RECIFE

(Sucursal*) — O general Adal-
herto, comandante dn Divisão
cie Infantaria rle 1'órlo Alegre,
dominou as tropas da Capital
r aderiu no movimento l(c'jcl<
de. Em Recife, o comandante
do IV Exército, gcnoral Justi-
no Alves Bastos, anunciou pa-ra e.sta madrugada ainda, n
lançamento de um manifesto
rm mie proclamará sua adesão
no movimento e afirmará que,.«e preciso, marchará «obre
Brasília,

Lacerda
Em solenidade no Palácio

Guanabara, disse o sr. Carlos
Lacerda ao dar posse ao depu-
tado Raul Brunlnl no cargo de
secretário sem Pasta: "No mo-
mento, o Brasil c em parti-cular o Estado dn Guanabara
Cítão sendo atingidos pela
guerra subversiva c rcvolucio-
nárla. Não vejo como o Bra-
sil possa conservar no mesmo
tempo, liberdade c n traição".

ADEMAR ANUNCIA EM
SP MARCHA DE KRUEL

SAO I»AULO, (Sucursal) "Anuncio que sois Es-lados estão sublevndos, para defender a Constituição,os princípios sagrados tlc nossa tradição histórica",declarou o governador do Estado á lh 40m, anun-ciando o inicio do movimento contra o Governo Fe-deral, depois de manter um encontro com o generalAmaury Kruel. O chefe do Executivo declarou queo comandante do II Exército dera ordens, à lh, para.que as tropas de São Paulo marchassem em direçãoao Estado cio Rio, onde se encontrariam, no km 47,com as forças mineiras.

Ari. 83, parágrafo único: O Presidente da República
premiará, no «Io da posse, este compromisso: "Prometo mniitcr,
defender e cumprir a Consumirão da República, observar ns\
suas leis, promover o bem geral do Brasil, •iislcntnrdbc a união,
a integridade e « independência".

Êslc foi o juramento prestado pelo sr. João Goulart no
dia 7 de setembro de 1961, perante o Congresso Nacional.

Jurou e não cumpriu.
Não é mais Presidente da República. \

Fora!
O governador declarou quetudo foi feito para uma soln-

çao conciliatória, pois "cansei
de dizer ao ex-presidente Joan
Goulart que o País não supor
laria a agitação permanente <•
a quebra diária da política rv
piritual". Segundo o sr. Ade-
mar de Bnrros, a única preocupaçáo do Governo paulista,unido ao II Exercito, c o res-

tabclecimcnlo da política tra-
dlcional interna * externa,conservadora e evolucjonístã.
Manifestou-se favoravelmente
às reformas, das quais se diz.antigo defensor. Anunciou ain-da. que os Estados de Minas,
Goiás, Mato-Grosso, Paraná,
Ilio Grande rio Sul t Santa
Catarina aderiram ao movi-
mento rebelde.

O líder civil
-." '-. ¦';¦¦: '.':'):'.¦. 

;•""¦'¦ 
'

.,,.;„„..,....,.,.,.,:,.^ mmm ;¦¦<¦¦>¦

va-l ||Io o !
3i'ia, i
: da

-'¦¦¦;% ¦.;:•;.:.; ;^'»-:;ív'" W;r$

Wêu WÈÊÊÊ ^•i-jif s < * *' j"^í

'¦¦H^^^H ¦¦ ^^^H mm?mmmw2?-*mm\-y>í ¦¦••¦•-¦ . ¦ >:^v^JP9P9HHh^Su^^^»-?9%
mmk^Êm ^^^-^¦-¦¦¦'"¦ í ~ f$w£ i

mm HEraH'^yi^nKáSmTEsmm ma^fmmWMmw^^ 'iJaÊlmmW'•• iVgMBHIHyi ^MI Kfli II ^KÜII ¦': ¦¦'•• mm
Wk ik W&ÊF^w Bf 'jÊÊ m Sm m.

I P^-^i IH9 Hl I VI lk
m W**&£A» h wÈÊt' xm

>'^H m^tm^mM ^mT.'-.'-. ¦.•'¦¦'¦¦'.:.-y-''''.^mt m>Êffi$íM.%&$fâ£$mm ^Ht-
m^Ê m^Ês&ymM mw?''-' ~^mm m^s^^^è^W^^^m\ m^m. ¦ ¦¦

/m^m^mi^^^^mmf^Vmi^A^Kí^m^ÊmmmmwÊÊÊàd,,^w-^im * .. Wm.---'---- .-..&

Magalhães Pinto deu o brado de guerra contra, Jango

MAGALHÃES PINTO:
JG TRAI LEGALIDADE

BELO HORIZONTE (Sucursal) - que faz várias acusações ao presidenteO governador Magalhães Pinto diri- da República. Ê o seguinte o do-
giti, ontem, à Nação, manifesto em cumento:

"Koram inúteis todas as ad-
verièncias que temos leito ao
pais. Contra a radicalização
rie- posições c de atitudes.
Contra a diluição do principio
federativo. Pelas reformas
estruturais, dentro dos qua-
dros do regime democrático."

1£ continua: "Finalmente,

quando a crise nacional ia as-
sttmindo características cada
vez mais dramáticas, inútil foi
também nosso apelo ao Govér-
no da União para que se num-
livessa fiei"à legalidade con.s-
titúcional; Tivemos, sem dú-
vida, o apoio de forças repre-
sentativás, lódas empenhadas
cm manifestar o sentimento
do povo brasileiro, ansioso rle
paz c de ordem para o trabã-
Iho, único ambiente propício
à realização das reformas pró-
fundas que se impõem, que a
Nação deseja, mas que não
justificam, de forma alguma,
o sacrifício da liberdade c do
regime."

CONTRA JG
"O 

presidente da Republi-
cn, como notoriamente o de-
monstram rís acontecimentos
recente-, o suas próprias pala-
vras, preferiu outro caminho:
c de submjtcr-sc á indiscipii-
na nas l'óças Armadas e o
de postular c, quem sabe. teu-
tar realizar seus propósitos
reformistas com o sacrifício
da iiqrmalfjlade institucional e
acolhendo planos subversivos

)

que so interessam a minoria
dcsèjósa de sujeitar o povo a
um sistema cie tirania que ele
repele. Ante o malogro do
que, ao nosso lado, vinham
proclamando a necessidade de
reformas fundamentais, dcn~
tro da estrutura do regime
democrático, as forças sediil-
(ias em Minas, responsáveis
pela segurança das institui-
ções, feridas, no que mais lhes
importa c imporia ao pais —
isto c, a fidelidade aos priu-
cipiós cia hierarquia garanti-
dores das normalidades insti-
tuciónal c da paz pública —¦
consideraram de seu dever en-
trar em ação. n fim (1c asse-
giiràr a legalidade ameaçada
pelo próprio presidente da Re-
pública. Muvc-as a conscien-
cia de seus sagrados compro-
inissbs para com a pátria e
para cum a sobrevivência do
regime democrático. Seu ob-
jetivo supremo é ò de garan-
tir às gerações futura.-- a lie-
rança do patrimônio político
c de fidelidade cristã, que re-
çcbemos de nossos maiores c
que não podemos ver perdido
cm nossas mãos."

COHRfiXCÍA
"A coerência impõe-nos

solidariedade a essa ação pa-
triótica. Ao nosso lado cstão_
todos os mineiros, sem tlistirt-
ção de classe c de condições,
pois não pode haver divet-
gencia quando em caiba o m-
teròssc vital da Nação brasi-

¦¦- . á
V

leira. É ela que reclama, lies-
ta hora, a união do povo,
cujo apoio, quanto mais cleci-
elido c sem discrepância, mais
depressa permitirá o êxito
nos nossos propósitos de ma-
mtenção da lei e da ordem.
Que o povo mineiro, com as
forças vivas da Nação, tome
a seu cargo transpor esse mo-
mento histórico. Só assim po-
(leremos atender aos anseios
nacionais de reforma cristã c
democrática. £ssc o fruto que
nos há de trazer a legalidade,
por cuia plena restauração cs-
tamos em lula, e que sõmcn-
te ela poderá conseguir."

General
Jair teve

JK chamado
às pressas

por Goulart
Atendendo a um cha-

mado urgente do presi-
dente da República, às
19 horas de ontem, o se-
nador Juscelino Kubi-
tsçhek compareceu ao Pa-
lácio das Laranjeiras, on-'
de confèrericiòü demora-
(lamente com o sr. João
Goulart. Posteriormente,
desmentindo notícia di-
vulgada por uma emisso-
ra de televisão, declarou
que não foi levar sua so-
lidadedade ao presidente,
mas apenas cientificar-lhe
de sua posição em defe-
sa do regime.

CGT decretou

greve em
hemorragia todo o país

O general Jair Dantas Ri-
beiro, ministro da Guerra,
Xoi acometido, ás últimas ho-
ras da noite de ontem, de for-
te hemorragia interna devi-
do aos esforços empreendi-
dos na solução da atual cri-
se. Segundo informações co-
lhidas pela reportagem, o cs-
tado de saúde do militar ins-
pira sérios cuidados. O gene-
ral Jair Dantas havia sido re*
cenlemente operado, achan*
do-se ainda em estado de
convalescença.

O secretariado do Coman-
do Geral dos Trabalhadores
reunido nesta madrugada,
decidiu ratificar a decreta-
ção de greve geral em todo
o território nacional, em si-
nal de protesto contra as pri-
sões de líderes sindicais na
Guanabara, Minas Gerais e
São Paulo. Multo embora
diversas categorias já tives-
sem cruzado os braços, a or-
dom de greve geral ;'oi de-
cidida somente na madruga-
da de hoje.

A Nação não mais suporta a
permanência do sr. João Goulart à
frente do Governo. Chegou ao li-
mite final a capacidade de tole-
rá-lo por mais tempo. Não resta
outra saída ao sr. João Goulart se-
não a de entregar o Governo ao
seu legitimo sucessor. Só há uma
coisa a dizer ao sr. João Goulart:
saia.

Durante dois anos o Brasil
agüentou um Governo que parali-
sou o seu desenvolvimento econô-
mico, primando pela completa
omissão, o que determinou a com-
pleta desordem e a completa anar-

. quia no campo administrativo e íi-
nanceiro.

Quando o sr. João Goulart
saiu de seu neutro período de
omissão foi para comandar a guer-
ra psicológica e criar o clima de
intranqüilidade e de insegurança
que teve o seu auge na total indis-
ciplina que se verificou nas Forças
Armadas.

Isto significou e significa um
crime de alta traição contra o re-
gimr\ contra a República, que èlc
jurou defender.

O sr. João Goulart iniciou a
sedição no pais. Não é possível
continuar no poder. Jogou os ei-
vis contra os militares e os milita-
res contra os próprios militares. É
o maior responsável pela guerra
fratricida que se esboça no teni-
tório nacional.

Por ambição pessoal, pois sa-
bemos que o sr. João Goulart é in-
capaz de assimilar qualquer ideo-
logia, êle quer permanecer no Go-
vêrno a qualquer preço.

Todos nós sabemos o que re-
presenta de funesto uma ditadura
no Brasil, seja ela de direita ou de
esquerda, porque o povo, depois de

uma larga experiência, reage e re*
gira com todas as suas forças no
sentido de preservar a Constituição
e as liberdades democráticas.

O sr. João Goulart não podo
permanecer na Presidência da Ro»
pública, não só porque se mostrou
incapaz de exercê-la como também
porque conspirou contra ela como
se verificou pelos seus últimos pro*
nunciamentos c seus últimos atos.

Foi o sr. João Goulart quem
iniciou de caso pensado uma crisa
política, social e militar, depois de
ter provocado a crise financeira
com a inflação desordenada e o au«
mento do custo de vida cm pro
porções gigantescas. —v

Qualquer ditadura, no Brasil,
representa o esmagamento de tó«
das as liberdades como aconteceu
no passado e como tem acontecido
em todos os paises que tiveram a
desgraça de vê-la vitoriosa.

O Brasil não é mais uma na*
ção de escravos. Contra a desor*
dem, contra a masorca, contra a
perspectiva de ditadura, criada pe-
Io próprio Governo atual, opomos a
bandeira da legalidade.

Queremos que o sr. João Gou«
lart devolva ao Congresso, devolva
ao povo o mandato que êle não sou*
be honrar.

Nós do CORREIO DA MA*
NHA defendemos intransigente»
mente em agosto e setembro do
1961 a posse do sr. João Goulart,
a fim de manter a legalidade cons*
titúcional. Hoje, como ontem, que*
remos preservar a Constituição. O
sr. João Goulart deve entregar o
Governo ao seu sucessor, porque
não pode mais governar o país.

A Nação, a democracia e a li«
berdade estão em perigo. O povo
saberá defendê-las. Nós continua'
remos a defendê-las.

PROCLAMAÇÃO DE
KRUEL CONTRA JG

SAO PAULO (Sucursal) — O gen.
Amaury Kruel, comandante do II Exér-
cito, com unidades sob seu comando
nos Estados de São Paulo e de Mato

Grosso, lançou aos últimos minutos da
ontem a seguinte proclamação, itititu-
lada "As Forças Armadas e a- •NççãO'
Brasileira", rebelando-se contra o go«
vêrno federal.

.'- ^*^*!*r*rt£ x- ¦:•«--

PROCLAMAÇÃO
"O II Exército, sob o meu

cornando, coeso e disciplinado,
unido em tórno dos seus che-
fcs. acaba de assumir atitude
de grave responsabilidade com
o objetivo de salvar a Pátria
em perigo, llrrando-a do juro
vermelho. E' que se tornou
por demais evidente a atua-
çáo acelerada do Partido Co-
n-.unista para posse do poder.
Partido agora, mais do que
nunca, apoiado por brasileiros
mai-avisados, que nem mesmo
têm consciência do mal <jue se
está gerando. A recente crise
surgida na Marinha se mani-
íestou de um motim de ma-
rinheiros e que contou com
Rtmirantes nitidamente de es-
querda e a complacência do
Governo Federal, à qual se
justapôs a intromissão indé-
bila de elementos estranhos
para a solução de problemas
internos daquela força arma-
da, permitiu ficasse bem defi-
nldc o grau de infiltração eo-
munista no meio militar.

O intenso trabalho do Parti-
do Comunista no seio do Exér-
cito, da Marinha c da Aero-
náutica, desenvolvido principal-
mente nos círculos das praças
p objetivando i iduzi-las à in-
disciplina, traz tai seu boje um

Pd

princípio de divisão de forças
que refletem o enfraquecimen-
to do seu poder reparador na
garantia das instituições.

A atitude assumida pelo II
Exército está consubstanciada
na reafirmação dos princípios
democráticos prescritos pela
Constituição vigente, inteira-
mente despida de qualquer ca-
ráter político-partidária, visa
exclusivamente a neutralizar a
ação comunista que se infiltrou
em alguns órgãos governamen-
tais e, principalmente, nas di-
reções sindicais, com o único
propósito de assalto ao poder.

O II Exército, ao dar esse
passo, de extrema responsabi-
lidade para a salvação da Pá-
tria, manter-se-á fiel à Consti-
tuição e tudo fará no sentido
da manutenção dos podêres
constituídos, da ordem c da
tranqüilidade. Sua luta será
contra os comunistas e seu
objetivo será o de romper o
cerco do comunismo que. ora
compromete e dissolve a auto-
ridade do governo da Repú-
blica.

BELO HORIZONTE (Sucur-
sal) — O gen. Mourão Filho,
comandante da IV Região Mi-
litar comunicou ao cel. José
Geraldo de Oliveira, comandan-
le da Policia Militar que o gen.
Amaury Kruel estaria se des-
locando para o Rio.

O gen. Carlos Luiz Guedes,
comandante da ID A, apresen-
lado como demitido de suas
funções na nota divulgada á
noite pelo mi' '0 da Guerra,
está prepa' 'a em res-
j,oíu »f ~)anu* JU-

beiro, chamando n sr. João
Goulart de "ex-presidenfe" •
o sr. Jair Dantas de "ex-mi-
nistro", e anunciando o propó- ;
sito de continuar no comanda 

'
das tropas da guariiição fede-
ral de Belo Horizonte. Hoje i
noite, foi aberto voluntariado
para formação de Batalhões
Populares, cujas inscrições pn-
rierão ser feitas na ID-4 e na»
quartéis da Polícia Militar. Es»----'
tá coordenando o movimenta
de engajamento o viee-go\V«
nador Clóvis Salgado que trata
também da obtenção de pelo»
toes de saúde para uma ade»
.-ao de módicos e enfermeiros.
Hoje à noite houve uma retf
nião com o secretário da Agri-
cultura, sr. Itoberlo Resende,
com ruralislas que já partiram
para o interior para formar..-
brigadas populares nos múiiicl»
pios. ,

O presidente dos Sindicatos
dos Trabalhadores do Campo,
de Governador Valadares,
Francisco Raimundo da Paixão
(Chicãol foi dado como morto
hoje numa emboscada em Va-
ladares. O secretário da Segu-
rança desmentiu a informação
e declarou que para maior aoi,-v
aurança do lider camponês o -
do jornalista Carlos Olavo da
Cunha Pereira seriam cies
transferidos para Belo Hori-
zonte ainda ontem á noite.

Em reunião realizada aos pri-
meiros minutos de hoje. na II)
4 foi decidida a prisão de Venc-
ro Caetano da Fonseca, dire- 4tor regional dos Correios c To-
légrafos que havia determin;
rio a censura no Telex. • '
juuiiúcatóca telcgráíica*.
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MINAS EM PE - DE'- GUERRA:
DESLOCAMENTO DE TROPAS
GUERRA SUBVERSIVA
ATINGE GB: LACERDA

O governador Carlos Lacerda declarou, na noite
de ontem, nn Palácio Guanabara, na solenidade de
posso do deputado Raul Bruninl nn cargo de socie-
tário i sem piwla do Governo do Estado, que 

"no

momento o Brasil c cm particular o Estado da Guana-
'narn estão sendo atingidos pela guerra subversiva e
revolucionária" i

Prossegulndo em seu primei- como %c pode falar cm sen-

BELO HORIZONTE (Sucursal) — Em ônibus
especiais, tropas estaduais dirigiam-se, nn manhã do
hoje, para Governador yaladarcs, onde se localiza
o fi,° Batalhão de Infantaria, responsável pelo eon-
trólc da Rio-Bahia, Também pr.ra Itajubá. Três
Corações c Pouso Alrgre, ondo se acham instaladas
unidades do Exercito, tropas foram deslocadas. As
tropas do Exercito de Juiz do Fora (sedo da 4,R Região
Militar) seguiram para a fronteira com o Estado do
Rio, pela BR-3, num total de aproximadamente 1,500
homens.

•o pronunciamento após o Inl-
elo da atual cri*» poliilco-ml-
itar, o «r. Cario» Lacerda
icrescentou: — Eu, com a «o-
«nldadc de que procuro re-

sllr-mp dentro dai minhas
. .•J?cn>abili(ladrs. nâo vejo co-
mo o Brasil possa conservar so
mesmo tempo a liberdade e a
traição, respeitar « lei ultra-
Jsda • a falsa legalidade, nem

Criação de
órgão da

Polícia Civil
O ministro Abelardo Ju-

rema deverá, sinda esta se-
m-.na, encaminhar ao presi-
dente João Goulart o ante-
projeto que cria a Superin-
tendência da Policia Civil,
órgão ao qual ficarão subor-
dinados todos os optantes'aquela corporação. )me-

ttamente após o recebi-
nto do documento, o pie-
ente da República deverá
nsformá-lo em decreto.

ias informações foram da-
ts ontem ao CORREIO DA
.ANHA pelo sr. Pires de

Sá, presidente do Grupo de
Trabalho da Opção, após re-
unir-se nn Ministério da Jus-
tiça, e aprovar a redação íi-
nal do anteprojeto.

Após as férias
reabre-se o

T. de Justiça
O Tribunal de Justiça, ''e-

pois das ferias regulamontarcs,
reabre-sc hoje. Nos meses em
que estévo sein funcionar, o
•eu presidente desembargador

ria Coelho fêz ali melhora-
•ntos consideráveis, inclusi-

a remodelação da sala de
jsões, que ampliou.
rará o discurso de reaber-
•a, a pedido do presidente,
.rofessordesombargador Gui-
;rme Estellita, que dissertará

.jjre o tema "Problemas da
nossa Justiça".

tlmento cristão
comunismo.

• lntronlzar o

LIBERDADES

Mnls adiante disse que "a
segurança do Brasil eitá entre-
gue, neste momento, As Forças
Armadas, so Juramento que fi-
zeram á nossa liberdade, que
resumo os nossos sentimentos
• a nossa vocação democrátl-
rs. Sabcremoi defender u
mandato recebido, com a cons-
ciência de que neste pequeno
território livre o comunismo
ló entrará peln sangue c só
vencerá pela traição. Mas não
creio que vencerá essa minoria
para implantar sua vontade à
maioria. O governo da Gua-
nahara é uma cidadela e nós a
defenderemos."

Marujos já
voltaram ao
Ministério

A Associação dos Marinhei-
ros e Fuzileiros, cujas reuniões
estão sendo realizadas na se-
,le da Associação Beneficente
dos Sargentos da Armada, In-
formou ao CORREIO DA MA-
NHA que não houve qualquer
Incidente no Ministério da Ma-
rinha, no dia de ontem, por
ocasião da apresentação do
pessoal que se rebelara no Sin-
dicato dos Metalúrgicos e de-
nunciou a existência em tór-
no da sede da entidade, á llua
São José, de diversos "elemen-

tos com pastinha debaixo do
braço, tudo indicando serem
oficiais do Serviço Secreto".

A AMFN está aguardando
os acontecimentos para lançar
um manifesto fixando a sua
posição em relação à crise,
oportunidade em que denuncia-
rá o Serviço de Relações Pú-
blicas da Marinha de ter for-
jado o manifesto em que a
Associação dos Subtcnentes c
Sargentos condena a posição
dos marinheiros.

-/,'!

BANCO NACIONAL DO
RIO DE JANEIRO S. A.

AVISO
DIVIDENDOS

Convidamos o» Senhorei Acionista» diste Banco a virem rrr.r-
ber em nossa Secretaria, » Rua do Ouvidor n.o S0/fil. 4.o andar,
nesta Cidade, a partir do próximo dia 3 de abril de 1904, o dlvi-
dtndo relativo ao exercício de 1063, i razão de 1(1% a.a.

Rio de Janeiro. 30 de março de 1964. _^
MAURÍCIO MATTATIA — Dlretor-SuperlntendnnflC
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PERFEITO SOB I
TODOS OS I
PONTOS I
DE VISTA! I

Hme meI

PETRÓLEO

Desde a madrugada, en-
contram-se ocupados por foi-
tes contingentes da Policia
Militar os depósitos de gaso-
Una da Esso, Atlantic <• Te-
xaco, localizados na cidade
industrial e matadouro. Os
postos de revenda não mais
recebem suprimento do pro*
duto c os estoques estão prá-ticamonte no fim. A Policia
Militar age de comum acôr-
do com as unidades do Exór-
cito.

Em declarações á impren-
sa, disse o ccl. José Geraldo
de Oliveira, a propósito dn
posição de Minas na atual
crise brasileira, que "a Poli-
cia Militar recebeu com oi-
gulho c satisfação a palavra
do seu ilustie chefe, o emi-
nente governador Magalhães
Pinto, que expressa, de mo-
do claro e incisivo, a posição
ao povo mineiro nos episó-
dios que marcam o atual mo-
mento brasileiro.

Nossa corporação está uni-
da, coesa, disciplinada, em
torno do governador, pronta
a cumprir suas determina-
ções, prestigiando sua auto-
ririade-'.

O efetivo da Polícia Mill-
tar rio Minas conta com ...
17.000 homens, distribuídos
entre Eelo Horizonte e bata-
lhõcs situado? cm Juiz cie Fe-
ra, Diamantina, Uberaba.
Governador Valadares, Bom ¦
Despacho, Lavras, Barbacc-
na, Montes Claros, Manhua-
çu c Passos, além de desta-
camentos em todos os muni-
clpins dn interior. Em Bein
Horizonte o contingente é de
4.000 homens e os restantes
13 mil estão distribuídos pe-
los municípios do interior en-
Ire batalhões e destacamen-
tos.

CONTINGENTES

A estação rodoviária foi
ocupada militarmonte ás pri-
meiras horas da manhã, tam-
bem por força da Policia
Militar. Todas as viagens in-
termunicipais estão suspen-
sas e os ônibus, à medida
que regressam dar, viagens,
passam ao controle dos mili-
tares. A.; passagens vendidas
para o dia de hoje foram de-
volvidas aos passageiros.
Cento e oito ônibus encon-
tram-sc requisitados, além
cie todas as viaturas oficiais,
em número aproximado de
1.500, incluindo carros, ca-
mionotas, caminhões, ambü-
iánciar. c'.c. Tropas cia Po-
lícia Militar começaram a se
deslocar para o interior mi-
neiro pela madrugada útili-
zando-se dos veículos requi-
sitados.

Contingentes especiais ío-
iam deslocados na seguinte
ordem: na BR-7 (Belo Hori-
zcnte-Brasilla* para a Barra-
gem de Três Marins, Parará tu
e fronteira de Goiás. Tam-
bem para as re.'iões onde se"Tvcalizarri 

Usinas termoelétricas
foi enviado reforço.

Na BR-3, tropas da Milícia
Estadual guarnecrm a entra-
da e saída de Bslo Horizonte,
o Viaduto das Almas, o Via-
ciuto da Mutuca c outros pon-
tos estratégicos.

Na BR-55, foram ocupados
a cidade industilal de Belo
Horizonte, os entroncamentos
rodoviários, enquanto outras
tropas se deslocam para a
fronteira paulista.

POLICIAMENTO

Em Belo Horizonte, foram
registrados os seguintes fatos:
1/ Estão ocupados por tropas
da Policia Militar de Minas
Gerais, com ciência rio Exér-
cito, a Cia. Telefônica, os
Correios e Telégrafos e todos
os próprios federais e esta-
cuaís.

O policiamento de rua esta
a cargo de dois mil homens,
entre Guarda-Civil, Rádio-
Patrulha e Delegacia de Vlgi-
iâncla Social.

Na manha de hoje, foram
presos lideres do Comando Es-

tadual dos Trabalhadores e
elementos que tramaram, na
noite de ontem, a dcflngrnçAo
de greve geral. Entre os dctl-
dos, «a encontra o deputado
Slnval Bambira, presidente do
CET e deputado .a A-.srm-
bléla Legislativa. Sua prisão
movimentou o Legislativo u
uiniv comissão especial, presi-ilida pelo deputado Ctccro
Dinnont tPRi, tenta a llber-
ração dn parlamentar. Outro
deputado — operário José Oo-
mes Pimenta — está sendo
procurado pela policia, mas
antes que íôsse detido, refu-
glou-se no recinto da Assem-
bléla e lá se encontra. Tam-
bém se encontram detidos os
srs. João Firmlno Luzia, do
CGT estadual, D o m 1 n g o s
Viottl, presidente da União
Nacional dos Servidores PU-
blicos, c dezenas de outros
líderes classlslas. Logo apo.<
a prisão, foram transportados
paia a Delegacia de Vlgllãn-
cia Social c lá, depois de uma
triagem, encaminhados para
quartéis militares. Também
loi preso, por engano, o jor-
ralista £nlo Fonseca, redator-
chefe da "ultima Hora" de
Minas Gerais, solto logo de-
pcis.

JORNAIS
'também as redações de Jor-

nais, emissoras c TVs estão
ocupada-, per soldados esta-
iluais. sob o comando de um
cíiclal. A mcaloa l u< ca -
ter preventivo, segundo foi c.\-
piicado, para evitar depreda-
çóa e violências.

Em d e c r e 10 assinado as
ilhSOin de ontem, o governa-
dor Magalhães Pinto determt-
nou o fechamento de todos cs
estabelecimentos de crédito
oficiais e particulares. Ar, 12h,
os bancos cerraram as por-
tas. Também o Banco do Bra-
«ii r.ào funcionou, limitando-
se a executar serviços inter-
ncs. A medida prevaleesrá,
salvo resolução em contrário,
at'- segunda-feira próxima.

No Aeroporto da Pampulha,
os vôos são normais, porem
ruas d c p e n d é n c i a r, estão
ocupadas por tropas da Aero-
náutica.

Na manhã de ontem, o se-
cretário de Segurança, sr.
Montebo de Castro, esteve
reunido com o comandante da
Polícia Militar, cel. José Ge-
laldo de Oliveira, José Perei-
ra, comandante do Policia-
mento Ostensivo, superinten-
dente da Guarda-Civil, dele-
Rado de Policia, comandantes
de unidades c autoridades mi-
lltáres para exame conjunto
cia situação c acerto de provi-
dcT.cías;

O deputado José Bonifácio,
qúc se encontra em Belo Hori-
zonte, instalou gabinete na
Secretaria de Segurança c
mantém articulações, junta-
mente com o sr. José Maria,
Alkimim. Seus contatos na
área militar são feitos direta-
mente com o general Carlos
I.uiz Guedes, comandante da
ID-4.

As repartições federais, es-
taciuais c municipais, -apesar
da crise, funcionaram normal-
mente.

Gen. Mourão
exige saída
de Goulart

B. HORIZONTE t Sucursal 1
— O general Olímpio Mourão

Filho, comnndantn ria 4a. Re-

glan Militar o dn 4a, Região
de Infantaria, distribuiu o se-

gulnto mnnUesto: "JUIZ DE

FORA — A Nação o ás Forças

Armadas: HA mais de dois

anos quo os Inimigos da or-

dem c d» democracia, escuda-

dos na Impunldado que lhes

assegura o sr. chefe do Poder

Executivo, vim desrespettaii-

do as instltulçõts, enxovalhan-

TROPAS DO EXÉRCITO
TOMAM POSIÇÃO: SP

SAO PAULO (Sucursal) — Kstno de prontidão,

desde a tnrdc de ontem, em Sfio Paulo, o II Exército,

a Policia e a Aeronáutica. Até a noite, « situação nn

Estado era de ordem, apesar dos deslocamentos dn

tropas c da lensa expectativa em lôrno das reuniões

de lideres políticos r> altar, patentes militares, Ex-

tra-oficialmcnto, informa-se que os generais Cordei-

ro de Farias c Nelson de Melo chegai am a Sao Pau-

Io para um encontro com o comandante do II Exér-

cito, general Amnuri Kruel.

O' li IlifiTl'" i i ""llrln n Um/I* »"»»"»¦ em vista da
rigorosa pronti- situação jriiirarsun em

dão na tarde dt ontem, em
face dos acontecimentos na
Guanabara e em Minas Ge-
tais, ob3crvando-se desloca-
mento de tropas. O gencial

ito as Forcas Armadas, diluln- amaurl Kruei deixou a sean
do Quartel-Gcncrnl, dirigindo-
ue pa.a Iccai lznorado. Infor-
mu-se, cxtra-oflclalmente, que
foi encontrnr-so com os gene-
rate Cordeiro de Parlas e Nél-
sou de Melo, e.ija chegada a

¦ Sao Paulo íôra anunciada des--
de a manhã, mas não pôde
ser confirmada. Outras notl-
rias diziam que os dois gene-
rata avistaram-se com o go-
vernador Ademar de Barros,
ncs Campos Elisios, fato que
mnibem não pôde ser rompro-

ado. Ao que tudo indica,
ambos desembarcaram em
Cumblca e se dlrlelram a lo-
Ml mnntldo em segredo.

Justiça hoje
se pronuncia
sobre crise

Na abertura do Ano Ju-
diciário, hoje, às 13h, no Tri-
bunal de Justiça da Guana-
bara, o des. Vicente Faria
Coelho fará pronunciamento
situando a posição da Jus-
tiça em relação aos útlimos
acontecimentos políticos. To-
dos os desembargadores da
Justiça local deverão com-
parecer à sessão solene para
a qual foi convidado, tam-
bém, o governador do Esta-
do.

A sessão de abertura das
atividades do TRE está con-
vocada pelo presidente Os-
car Tenório, para amanhã.

uo nas autoridades públicas o

respeito eme lhes é devido em

qualquer naç&o civilizada e
ainda lançando "P0™.*™*;:
uero e terrível clima de medo
íi desespero. Organizações. «•
uúrias do sindicalismo poliu-
co manobradas por inimigos
do Brasil confessadamente co-
munlstas, tanto mais audaclo-
sos quanto estimulados pelo
sr. presidente da Ropubllca,
procuram incutir em todos os
espíritos n certeza de que |a
iam em nomo do operariado,
brasileiro, quando c certo quu
talam cm nome de um Lstaci ¦
estrangeiro, a cujos interesses
imporialislas estão servindo
em criminosa atividade suo-
versiva para traírem a pátrin
brasileira, tão generosa e ca-
valheiresca. E o atual governo,
a cujos projetos que negam »
soberania do Brasil vem ser-
vindo estas organizações, dá
lhes apoio oficial ou oficiosa-
mente, concedendo-lhes ate
mesmo a faculdade de nomear
c demitir ministros, general*
e altos funcionários, objctlvan-
do assim por conhecidos pro-
eessor, a desfazer as institui-
ções democráticas e instituir
aberlamcnte o totalitarismo
que nega a Federação, a Re-
pública, a ordem jurídica c
ató mesmo o progresso social.
Tentaram revoltar o discipli-
nado c patriótico 

"circulo de
sargentos" e recentemente es-
sas organizações e èsso govêr-
no tudo fizeram para desmo-
ralizar e humilhar a Marinha
de Guerra do Brasil, na mais
debochada o despudorada
ofensa a disciplina c hierar-
qula que nela deve predomi-
nar. O povo, governos esta-
duais e Forças Armadas, ani-
mados de fervoroso sentlmen-
to patriótico, repelem este pro-
cesso de aviltamento das íòr-
ças vivas da Nação, tão bem
concebidas, c caprichosamente
executado pelo presidente da
República, o qual, divorciado
dos preceitos constitucionais,
negando solene Juramento,
pretende transformar o Brasil,
de nação soberana que c\ em
um ajuntamento de sub-ho-
mens, que se submete a seus
planos ditatoriais. E a certo-
za de que o cheio do governo
está a executar uma das eta-
pas do processo de aniquila-
mento das liberdades cívicas,
as Forças Armadas, c em''no-
me delas o seu mais humilde
soldado, o que subscreve esto
manifesto, não podem silen-
ciar diante de tal crime, sob
pena de com èle se tornarem
coniventes. Eis o motivo pelo
qual conclamamos a todos os
brasileiros e militares escla-
recldos para que, unidos co-
nosco. venham ajudar-nos a
restaurar no Brasil o domínio
da Constituição e o predomi-
nio da boa-fe em seu cumpri-
mento. O sr, presidente da
República, que ostensivamente
se nega a cumprir seus deve-
res constitucionais, tornando-
se élo mesmo chefe do govér-
no comunista, não merece ser
havido como guardião da Lei
Magna c, portanto, devo de
ser alas! ado do porier de que
abusa, para de acordo com a
Lei, operar-se a sua sucessão,
mantida a ordem jurídica".

ADEMAR

O governador Ademar de
Barros anunciou que falaria
por volta das 22h30m através
de uma rede de rádio e tcle-
visão, abordando a erlse na-
(icnnl. Até às 18 horas, o so-
vernador se recusava a receber
es Jornalistas, enquanto con-
tinuava grande a movimen-
r.ção no Palácio do Governe.

ASSEMBLÉIA

A Assembléia Legislativa eis
São Paulo viveu, ontem, horas
de intensa agitação. Vários
parlamentares criticaram a
ação do Governo frente aos
destinos da Nação.

As sessões plenárias foram
várias vezes suspensas para
que a ordem fosse restabcle-
cida. Um dos assuntos que
originou diversos apartes c
protestos, foi a atitude assu-
mida pelo governador Masa-
ha es Pinto. Surgiram rumo-

res de que o governador mi-
neiro teria violado a Constl-
luição, e que a mesma teria
Mito pedida por parlamentares
udenistas no Legislativo ml-
neiro. Esse rumor originou um
pequeno tumulto, que somente
foi resolvido com a pronta In-
tervençáo do presidente da
Assembléia, sr. Ciro Albuquer-
que.

FIESP

A Federaçáol das Indústrias
do Estado de ítôo Paulo, diri-
ir.iu apelo aos industriais para
que conservem a'serenidade c
paia que o trabalho não seja
interrompido. A FIESP está
1 «unida em caráter p;rma-
r.cnte. tendo divulgado o ape-
Io na tarde de ontem, mos-
trando-se "certa ele que a si-
tuação encontrar* a melhor
solução para benel o do Pais
e dt povo brasileiro."

AERONÁUTICA

Também a Aeronáutica en-
trou em regime de prontidão,
por volta das 18h, aguarrlando
o desenrolar dos acontectmen-
tos.

BANCOS

Informações recebidas na,
í-ecretaria ele Segurança P'i-
blica dão conta de que or, ba:i-
cos de S. Paulo permanecerão
fechados a partir de hoje, até

polltlco-miiitirr
CALMA

Embota sob Intensa expre-
tatlva, a situação em São
Paulo i ele perfeita enlma. rm
tocos os s-ton-s. As noticias
i nelas da Guanabara, mesmo
repercutindo profundamente,
não provecaram alterações nas
disposições adotadas pela Po-
Meia Civil. As emissoras de

-radio estão sob-autocensurs,
ai. que se deduz de uma de-
extração lida ao microfone de
uma delas: "De acordo com
alerta das autoridades, esta-
mes apenas divulgando noti-
cias verídicas, pois os interes-
;auos na desordem estão lan-
cando boatos".

O governador Ademar de
barros recebeu, na manhã de
ontem, o secretário de Segu-
rança Pública, general Aldí-
vic Barbosa Lemos, para uma,
conferência reservada, da qual
nada transpirou. Também
participaram do encontro o
comandante da Força Pública,
•.eneral João Pontes, e o co-
mandante Edmir Moreira, ofl-
ciai da Marinha a serviço de
líovêmo do Estado. O chef
do Executivo recusou-se a re
ceber os Jornalistas, mandai
cio dizer que nada tinha a d
ciarar. Os generais Aldévlo
Pontes evitaram comentar
conferência com n governa
O secretário de Segurança
lillca limitou-ss a Info
qui. não havia prontldã
policia e que nenhuma m
especial fora tomada, en
reconhecesse a gravldat'
situação.
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ALMC3ÇO

O chefe do Executivo
çou com quatro oflci
Marinha, que não quis:
identificar Junto aos j
Ias. Afirmaram que o
lota mnreado há tempi
invla razões para trai
nesmo porque consld'

•r .Ademar de Barn
trincheira da demeci

MOVIMENTAç

A movimentação
do Governo foi ir
rante a manhã. F<
o vlee-governador
tel, que foi "saber
des" — declarou -
tario do Governo
ctrigues de Morai;
elementos íardadr.
no Palácio, mas .
fundos e não r
Identificados.

No começo da
Ademar de Barif
nova diretoria r
Estado de São F
hipotecar-lhe sol.

MAZIL

O deputado Rai
piesldente da Cèn
regressou, na ms
lem. a Brasília,
a comentar a cri.
de que o parlamei.
tara com ò governácu... i
lista, tratando, entre outras
coisas, da transferência cio
Coiicresso para São Paulo, não
toi confirmada, tendo o sr.
Ranierl Mazilli dito: "Eu é
que estou a procura de notl-
c.as".

ESTUDANTES DIZ E M QUE
RESISTEM AO LADO DE JG

:si869

16.° ANIVERSÁRIO DA
INDEPENDÊNCIA DE ISRAEL

A adição especial
d» AONDE VAMOS?

circulará no dia 16 d» abril
Siga o tradicional exemplo de outras
empresas de destaque: faça desta edi-
ção o veiculo de sua mensagem ou
publicidade dirigida à elite da coletl-
vldade judaica de todo o Brasil, que
li AONDE VAMOS?, semana spós se-

mana, há 23 anos
Rutrve e seu espaço com anrtetdinela

a fim di assegurar boa coloeaçlo.

ÂOWE^J
Rio: Av. 13 d* Maio, 23, s. 1.540 — Ttli.

32-2802 ¦ 42-1311
Sio Paulo: Rua Xavier d* Toltdo, 316,

s. Sll — Tol. 36-3339
30968

REFRIGERANTES VÃO
CUSTAR 80% A MAIS

As grandes empresas fabricantes de refrigeran-
tes e cervejas promoveram ontem mais um sensível

aumento nos preços de seus produtos. O das sodas

e guaranás foi da ordem de 80 por cento sobre os
níveis anteriores e o das cervejas variou entre 40 a 47

por cento. Com a majoração, que deverá refletir-se
no comércio varejista (botequins, bares, cafés, etc)
dentro de dois ou três dias, o guaraná e a soda pas-
saráo a custar cerca de Cr$ 100, ou seja, 150 por
cento de elevação, em confronto com os níveis vigo-
rantes no varejo no início do ano, que eram de
Cr$ 40,00.

A União Nacional dos Estudantes

expediu nota oficial conclamando todas

as Uniões Estaduais, Diretórios Centrais

de Estudantes e Diretórios e Centros
Acadêmicos e todos os universitários
para que se mobilizem e se mantenham
em estado de alerta, "prontos a qual-
quer. momento a resistir intransigente-

MOVIMENTO

mente fiéis à heróica tradição de resis-

tência democrática do movimento es-

tudantil brasileiro, a qualquer tentati-
và de deposição do presidente cqngtitu-
cionalmente eleito, ou de violência às li-
herdades democráticas". Outras entidades
estudantis também se manifestam em

comunicados oficiais, umas a favor e
outras contra o governo federal.

PULO

Até anteontem, as fábricas
(Brahma, Antártica etc.) ven-
diam aos varejistas a caixa com
24 garrafas de cerveja branca
do tipo comum, as pretas en-
riquecidas com malte e as pré-
prias para refeições à razão de
Cri 2.202, Incluindo o carreto.
Ontem remarcaram a mercado-
ria para Cr$ 3.120, Instituindo,
além disso, uma taxa de car-
reto da ordem de Cr$ 120 por
caixa. O aumento, computando-
se o ônus do carreto, até en-
tão a cargo da fábrica, atin-
giu, conseqüentemente, cerca
de 47 por cento. As cervejas
brancas de melhor qualidade,
também chamadas "extra", 

que
eram vendidas a CrS 2.562 por
caixa, passaram para CrS 3.(100
msis o carreto de CrS 120, ou
seja, elevação de aproximada-
mente 40 por cento. As sodas
• guaranis, que eram vendi-
das a Cri 600, também por cal-
tu atm U gaxrifu, pularia

para Cr$ 1.200 mais o carreio
de Cr$ 120. o que representa
majoração superior a 80 por
cento.

VAREJO

Até ontem, os preços varia-
vam, no mercado varejista, con-
forme a categoria do estabe-
lecimento vendedor, entre CrS
140/Cr? 180 para as eervejas
brancas comuns, pretas com
malte ou próprias para refei-
ções; entre Cr$ 160 / CrS 200
as brancas "extra"; a Cr$ 60 /
CrS 70 as sodas c guaranás,
que no início do ano tinham
preço mais ou menos uniforme
de Cr$ 40 na quase totalidade
dos varejos. Com a majoração
imposta, o n t c m , as cervejas
brancas comuns deverão pas-
sar, guardadas as margens per-
centuais. que vigorava para o
cemérelj, para a faixa CrS 200/
Cri 260; ss "extra", para Cr$
220/CrS 280; si sodas e gua-
raria pari Cri 100/ Cr» U0.

Na sede da UNE, na Praia
do Flamengo, alto-falan-
te.s, transmitindo marchas ei-
vicas, e cartazes concitam o

povo a vir ás ruas para defen
der o mandato presidência'.
Na PUC, pela manhã, houve
principio de tumulto entre os
alunos de Engenharia e de So-
clologla e Política, em virtude
de o seu Diretório Aeadêmi-
co ter-se manifestado, pitbli-
camente, a favor dos mari-
nheiros.

Em frente ao CACO, da Fa-
culdade Nacional de Direito,
os estudantes colocaram íai-
xas e cartazes "contra o gol-
pe", "contra os gorilas", "pe-
Ia manutenção do presidente
João Goulart" e de solidário-
dade aos marinheiros.

NOTA

A UNE divulgou ontem a
seguinte nota: "A União Na-
clonai dos Estudantes, ante a
gravidade da situação política
nacional, vem: 1) Reafirmar
seu inteiro apoio as últimas
medidas progressistas do go-
vêrno federal, inclusive à so-
luçáo correta e firme e ao mes-
mo tempo equilibrada e sere-
na com que pôs termo à re-
cento erlse na Marinha; 2i
Alertar os estudante; e o povo
brasileiro para a pregação es-
púria elos que falsamente, a
pretexto de restabelecer a lê-
galidede e a disciplina, na rea-
lidade o que pretendem é im-
pedir o crescimento das forças
populares e a efetivação du
Reforma* de Bise; 3) D«Mn-

ciar com veemência a trama
golpista, jft. em execução com
que se procura, derrubando o
presidente, instituir um regi-
me de íôrqa que esmague os
movimentos populares, supri-
;na suas recentes conquistas e
trave o processo da democra-
l.ização e reestruturação elo
Pais; 4) Conclamar a todas as
Uniões Estaduais, Diretórios
Centrais de Estudantes e Di-
retórios c Centros Acadêmicos
e a todos os universitários, en-
fim, para que se mobilizem
por todos os meios, em assem-
bléias, atos públicos, passea-
tas, e permaneçam em estado
de alerta, prontos a qualquer
momento, a resistir Intransi-
gentemente, fiéis á heróica
tradição de resistência demo-
crítica do movimento estu-
dantil brasileiro, a qualquer
tentativa de deposição dn pre-
si d ente constitucionalmcn-
te eleito, ou de violfncia às
liberdades democráticas".

CACO

Por seu turno, o Centro Cân-
dido de Oliveira (CACO), da
Faculdade Nacional de Direi-
to, distribuiu uma nota assi-
nada pelo seu presidente, Ale-
xandre Addor Neto, e um ma-
nifesto, firmado pela sua Di-
retoria, "aos estudantes e a
tíidas as forças populares".
Denunciando "nova conspira-
ção das forças da extrema di-
reita", a nota diz que estas iil-
timas "eslão em desespero ante
a perspectiva de reformas que
aniquilarão os privilégios de
uns poucos. E, a pretexto da
justa manifestação dos mari-
nheiros e fuzileiros navais con-
tra o tratamento desumano t
qu» lio tubmatidoi, desejam

aquelas forças instalar uma di-
tadura fascista". Enquanto is-
so, o manifesto dirigido aos
estudantes e a todas as forças
populares diz. em certo trecho:"Nossa posição, como a ele
todas as demais forças popula-
res, é de denúncia do golpe
i! de estado de alerta. Os cir-
culos que hoje pretendem ins-
talar no Pais a ditadura con-
tra o povo são os mesmos que,
em 1961, foram repudiados pe-
Io povo brasileiro na memora-
vel campanha da legalidade.
Resistiremos à tentativa de de-
posição do presidente da Re-
pública e sua substituição por
gorilas e múmias da política
nacional. Resistiremos à pre-
tensão de transferir o Congres-
so para São Paulo ou para a
Guanabara. Resistiremos como
resistimos ao episódio da re-
núncia do presidente Jânio
Quadros. Não aceitaremos que
os homens mais corruptos c
mais totalitários dêsle Pai;
nos imponham o regime de
exceção, a pretexto de defen-
der a honestidade, a liberda-
de e s democracia. Nossa po-
siçío é intransigentemente
contra qualquer golpe, venha
de onde vier. Qualquer cerce-
amento das liberdades pomilt
res, da liberdade de exigir e
lutar pelas reformas de base,
só interessa aos grupos que
querem estrangular a luta do
povo. usando os mais diversos
métodos. Denunciamos, tam-
bem, n "eixo" que ektá sendo
formado pelos governadores
de Minas Gerais. Sã/ Paulo e
Rio Grande do Sul t ao qual,
certamente, se juntarão politi-
cos já conhecidos dngpovo bra-
sileiro por suas petições tra-
dicionalmente golpistas, eixo
que se enquadra n| esquema
de deposição do presidente da
RepúbUe»."
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ARAÚJO CASTRO JA
VOLTOU AO BRASIL

Após chefiar durnnto II) dias a delegação brasl-
leira à Conferência do Genebra, retornou ontem ao
Rio o chanceler Aruúju Castro, que afirmou haver
mantido, durante todo o tempo em que esteve ausente,
freqüentes contatou telefônicos com o presidente da
República, para informá-lo sobre o andamento dos
trabalhos. Negou o ministro das Rclrçóes Exteriores
que houvesse antecipado seu regresso ao Brasil por
causa da crise política que atravessa o pais, pois a
data, de sim viagem d« volta já estava fixada ante-
cJpadtunentc.

DEBATE

CORREIO DA MANHA, Quurta-Feira, 1 de Abril de 1964
..

Regresso
«w iiHmyw&pQmf J/iiiffimrmuií

manifestações de apoio c
.simpatia que recebeu ÚM
1.1'llllliS tilin.ill.lil.J .ILL Q JiLU '
preenderam. E acentuou:"Volto, por Isso, muito enco*
rajado com as perspectivas
de aceitação do nosso ponto
de vista".

CRISE

Não quis o sr. Araújo
Castro comentar a crise pu-
litica nu Brasil, dizendo, en-
Irclanto, que os jornais eu-
ropeus interpretaram o falo
elo maneira controvertida,
segundo suas diversas ten-
delicias. Esclareceu, por úl-
titno, que o embaixador Dias
Carneiro deverá permanecer
em Genebra ate 15 de junho
v iaiouro.

APUS llllUi.ll.,1 l|U|! CíetSOT
à írento da comitiva brast-
leira u embaixador Otávio
Dias Carneiro, disse u minis-
tro Araújo Castro que, nu.
seu entender, o-sli\rplcs*'iato
de quo representantes do
países desenvolvidos c sub-
desenvolvidos estão reuni-
cios para o debate já pode
ser considerado como ralor
político da maior significa-
ção para as nações cm mar-
cha para o desenvolvlrnen-
to.

Referindo-se ao bom aco-
lhimcnto que liveram as te-
ses brasileiras apresentadas
tm Genebra, afirmou o mi-
ílistro do Exterior que as

CRISE REPERCUTE NA
ASSEMBLÉIA DO RJ

NITERÓI (Sucursal) — "Eles 
podem reunir-se

onde entendem, enquanto que a nós querem negar
o direito de nos congregarmos para demonstrar a
nossa fé. Nós temos nossas orações c cies tém as ar-
mas e o dinheiro do povo que dilapidam, como fize-
ram com 800 milhões de cruzeiros no dia 13 para
realização do comício da Guanabara. Mas nós lhes
responderemos com a nossa consciência para dizer-
lhes como disse hoje o CORREIO DA MANHÃ:
Basta!". Estas palavras foram pronunciadas ontem,
na Assembléia Legislativa fluminense, pelo deputado
Simão Mansur, ao apartear o deputado Michel Sa-
lim Saad, quando este defendia o sr. João Goulart
de ataques que acabavam de ser feitos pelo répre-
séntante pessedista Amil Ncy Rechaid.

MARCHA Mansur c outros, o sr. Ney
Rechaid declarou que "o quefalta no presidente da Rcpu-
blica é a sinceridade, por isso
que éle faz exatamente o con-
trário do que diz quando fala
em democracia e respeito à
Constituição, às Forças Arma-
das e ao Congresso".

O representante pessedista
criticou ainda o governador
Badger Silveira pelos pronun-
ciamentos que tem feito em
favor da linha seguida pelo sr.
João Goulart. "Por isso —
aduziu — já está êle recebeu-
do pressões do sr. Leonel Brl-
zola e seus acompanhantes, in-
clusive o Conselho Sindical,
para que atenda às suas exi-
géncias. Não podemos toda-
via, permitir que o Esatdo do
Rio se transformo num novo
Pernambuco e teremos que.
reagir com todas as nossas fôr-
ças".

DETERMINAÇÃO

Na defesa que fêz do presi-
dente da República, o sr. Mi-
chel Saad declarou que agia
não só como lider da bancada
do PTB, mas também como
homem que se habituou, des-
de sua infância, á prática da
religião. Citou as Enciclicas"Quadragésimo Ano", de Pio
XI e "Rerum Novarum", de
Leão XIII, para afirmar que
o Papa João XXIII não trou-
xera nenhuma novidade ao de-
fender os direitos dos peque-
nos trabalhadores, e depois de
algumas considerações na de-
lesa do sr. João Goulart afir-
mou que a defesa dos peque-
nos para uma vida condigna
é uma determinação histérica
inarrcdável.
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O ministro Araújo Castro desembarcou ontem no Galeão, vindo de Genebra

A Comissão Especial para Assuntos do Petróleo
reuniu, ontem, os diretores da Carteira de Câmbio

O sr. Amil Ney Rechaid
ocupara a tribuna para dizer
que estivera em Campos paradar seu apoio à "Marcha daFamília com Deus pela Liber-dade", programada para o dia6 próximo. Afirmou que Cam-
pos saberá dar uma demons-tração de civismo, "como otem feito de outras vezes".

Comentando a reunião havl-oa na véspera no Automóvel
Clube do BraSil, disse que osr. João Goulart fêz, naquelareunião, "verdadeira exorta-
çao para que ás Forças Ar-madas se desunam a fim de
que éle possa, afinal, implan-tar a ditadura no Pais"Depois de receber apartesdos srs. Pereira Pinto, Simao

Empossado
secretário da

Fazenda: MG
O sr. José Maria Alkimimassumiu, as llh de ontem, adireção da Secretaria do Fa-zenda de Minas Gerais. Re-cebeu o cargo das mãos deseu antecessor, sr. Antôniode Pádua Rocha Diniz. Emseu discurso, o ex-ministro

da Fazenda detevo-se apenasna apreciação de problemasfinanceiros e pediu a Deus'•que inspire os passos queaqui darei, juntando meus
mocJestos esíor.ços aos de
quantos compreendendo a
gravidade desta hora, tudo
farão para que Minas mais
se afirme como centro de
gravidade de nosso sistema
federativo e o nosso P^iís
mais se qualifica depois eles-
ta crise como uma nação de-
mocrática e cristã, fiel às
suas tradições e ao seu des-
tino. ' , ,

BRASÍLIA 'Sucursal) — A
bancada da UDN mineira na
Câmara dos Deputados, depois
de tomar conhecimento do
manifesto do governador Ma-
galhftes Pinto, endereçou-liie
o seguinte telegrama: "A pro-
riamaçâo de V. Ex.* cm defesa
de nossas instituições surgiu
no momento exato em que o
País | tanto dela precisava,
mais uma vez Minas Gerais
da testemunho de sua dedica-
ção ao Brasil e á democracia
c sinal de sua fidelidade.
V. Ex.", para orgulho nosso,
rxísou a encarnar nesta hora
conturbada a resistência daliberdade contra as arremecl-
das insensatas dos pregoeirosda indisciplina, da desordeme da inversão dos valores mo-rais. A atitude do eminente
governador, fiel aos sentlmen-
tos do' povo mineiro, contacom a solidariedade dos re-
presentantes de Minas na Cá-mata Federal."

AHRENÜA INGLÊS

Curso Oxford
Copacabana — 374477

Tijuco - 34-3331

UM BILHÃO
E 200 MILHÕES

EN PRÊMIOS
Serão distribuídos nos dois

grandes sorteios do próximo
dia 18 (FEDERAL) c 3 de
maio (S, PAULO). Os bi-
Ihêtes acham-se á venda no
CENTRO LOTÉRICO. Tra-
vessa do Ouvidor, 9.

30405

CONSCIÊNCIA

Apartcando o sr. Saad o ude-
nista Paulo Hervé observou
que éle estava traduzindo os
reflexos de sua consciência e
não os da consciência do sr.
João Goulart. E acrescentou,
a propósito da citação de d.
Htíldêr Câmara e do cardeal
de São Paulo: "Pediríamos a
d. Héldcr e ao cardeal de São
Paulo para esclarecer se estão
de acordo com a quebra da
disciplina nas Forças Armadas
e, já agora, com a exploração
da religião católica pelos co-
munistas a que está ligado o
presidente da Republica, paracindir os católicos".

SOLIDARIEDADE

Foi encaminhado à mesa da
assembléia, pelo sr. Antônio
Alexandre, requerimento para
que se providencie junto às
demais Assembléias Legislati-
vas do Pais consulta visando
a uma concentração dos seus
representantes, em' Brasília,
em dia previamente marcado,
para levarem ao Cr.ngresso
Nacional sua solidariedade
contra qualquer coação e bus-
canelo uma fórmula para queo Congresso vote as reformas
mais urgentes e necessárias à
tranqüilidade da família bra-
sileira.

Sargento
em SP pode
ser punido

SAO PAULO (Sucursal) -O presidente do Centro Social«es Sargentos da Força Pü-biica, de São Paulo, sargentoRicardo Justino Alves, terásua situação examinada à luzdos regulamentos militares,devido a sua participação namanifestação promovida pelosmilitares, subalternos ao pre-sidente da Republica. Estainformação foi prestada, namanhã de ontem, à imprensacieacnciada no Palácio desCampos Eliseos, pelo chefe daCasa Multar do governo esta-eiual, capitão Parreira. Segun-•do o militar, os próprios sai-centos da milícia paulista, es-lan se movimentando no sen-tido de exigir uma retrataçãodo sargento Justino, pois élenao poderia ter falado cmnome da classe, durante amanifestação, devendo fazê-loapenas em seu nome pessoal.O comandante da Força Pú-blica do Estado, general Fran-co Pontes, por sua vez, nada
qui;, comentar com os Jorna-listas da participação elo sai-
ponto Justino, na manifesta-
çao ao sr. João Gouiart.

O comandante geral da FPesteve, ontem pela manhã,reunido nos Campos Eliseos,
com o governador Ademar UeBarros.

Novo chefe
da esquadra

é Boiteux

CAPITAI MilIVâl ¦

¦ Cr$ 2.500.000.000,00 I
Todos as operações bancários H

#H Inclusive 
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O ministro da Marinha, a|-mirante Paulo Mário elaCunha Rodrigues, recebeu,
tia tarde de ontem, o seguiu-
te telegrama elo comandante
naval de Brasília, almirante
Aldo Pessoa Rebelo: "Apre-
sento a Vossa Excelência emmeu nome c no elo pessoal daMarinha servindo cm Brasi-lia, votos de feliz êxito em

I sua honrosa e feliz investi-I dura."
O almirante Paulo Mário,

segundo fonte oficiosa, teriaindicado ao presidente da Re-
publica o nome do almirante
José Luiz da Silva Júnior pa-ra sucedè-lo na Presidência
do Tribunal Marítimo.

COMANDO

O almirante Norton Eol-teus; assumiu, ontem, o pôs-Io de comandantc-cm-chcfe
eia Esquadra, que lhe foitransmitido pelo almirante
Silva Júnior. Após o ato, quefoi simples e sem discursos,
os dois oficiais-gencrais apre-
sentaram-se ao ministro Pau-Io Mario.

PERÍCIA
Ao se iniciar a reunião, o

engenheiro Hélio de Almci-
da disse que a CEAP pòr éle
presidida mandou proceder
a uma perícia contábil na
escrita da Pctrobrás sobre as
contas em dólares no Bank
òf-American Internacional, de
Nova York, nada encontram
do ds anormal. Os recursos
obtidos pelo monopólio esta-
tal de petróleo resultam de
bonificações concedidas por
empresas fornecedoras de
óleo cru ao Brasil, e também
dos saldos de fretes realiza-
dos pela Frota Nacional de
Petroleiros entre portos es-
trangeiros, mas todos os re-
cursos em cambiais são cons-
tantes do cláusulas contra-
tuais e do conhecimento das
autoridades monetárias bra-
sileiras, não se caracterizan-
do fraudes ou o chamado"superfaturamento".

RESOLUÇÃO
O sr. Luiz ele Paula Fl-

gueira, diretor-executivo ela
SUMOC, respondendo à uma
série de perguntas que lhe
foram feita.s por membros da
CEAP, afirmou que não ti-
nha elementos para afirmar
ou negar a existência c!c uma
resolução de 3-2-55 da
SUMOC, que determina se-
rem destinadas à Pctrobrás
80% das divisas auferidas
no ano anterior nas expor-
tações de café, com teto m'l-
nimo de 3 e máximo de 5%
sobre o montante das cam-
biais arrecadadas pelo Brasil
em todas as suas exporta-
ções. Prometeu, entretanto,
verificar se ainda existe tal
dispositivo c informar à
CEAP por escrito posterior-
mente.

CAMBIAIS
Quanto aos recursos em

IPASE começa
empréstimos
a servidores

A partir de hoje, das Bh30m
às 12h30m, na sede do IPASE,
Rua Pedro Lcssa n." 30, so-
brçlòja, estarão abertas inseri-
ções para a concessão do em-
prestimos simples de Cr? ....
60.753 a CrS 169.952, a todos
os funcionários públicos civis
da União. O menor emprésti-
mo será pelo prazo de 48 me-
*es, com consignação mensal
de Cr$ 1.600 c, o maior, em12 meses, com a consignação
de Cr? 10.100.

Em todo o Brasil serão dis-
tribuidos Cr? 2 bilhões e 800
milhões, cabendo a maior par-te, Cr? 1.035 bilhão, aos.ser-
vidores federais no Rio. As
fcgências do IPASE nos Esta-
dos também receberão inseri-
ções até 31 de outubro vindon-ro, tendo direito ao emprésti-
mo os servidores que exerçam
cargos em 'comissão, os efeti-
vos, e os amparados pelas Leis
3.780, de 1960, ?.9R7, de 1961,
4.054. de 1962, -;.069, de 1962,
e 4.242, de 1913, desde quecontem mais de 2 anos de ele-
tivo exercício.

dólar para a Pelrobrás, o sr.
Euvaldo Dantas Mota, dire-
tor da Carteira de Câmbio,
afirmou que o plano atual
das autoridades monetárias
já indicado ao marechal
Osvino Ferreira Alves, pre-
sidente da Pctrobrás, é de
dar ao monopólio estatal 5Tb
da.receita cambial rcsultan-
te das exportações de café e
açúcar, cuja estimativa é de
43 milhões de dólares para
o ano corrente. No momen-
to estão sendo examinados
os compromissos inadiáveis,
para serem satisfeitas as re-
messas de cambiais, enquan-
to que a outra parte do pro-
grama de importações ela Pe-
trobrás será atendida no se-
gundo semestre do ano em
curso.

ACESSÓRIOS
O sr. Jesus Soares Perei-

ra, coordenador da subcomis-
são "A" do CEAP, secundan-
do .indagações do engenhei-
ro José Jucá Maia Neto, in-
dagou se a Pctrobrás pode-
ria ter uma reserva cambial,
disponível de cerca de 100
mil dólares para compra de
acessórios ou peças que ra-
ramenle são substituídas, co-
mo brocas de sondas, cujo
estoque seria desaconselha-
vel no campo, mas que quan-do faltam causam enormes
prejuízos à empresa como
ocorreu desde 1961, parali-sando a maioria das sondas
de perfuração dos campos
baianos. Em resposta, o di-
retor da Carteira de Câmbio
Informou que o problema
poderá ser contornado erà-
pidamente solucionado com
a liberação de cambiais pe-
Ia agência do Banco do Bra-
sil de Salvador. A Pctrobrás
está pedindo às autoridades
alfandegárias que liberem
«stas cargas ao serem impor-
tadas em regime de urgen-
ela, mediante o compromis-
so da empresa ele apresen- ¦•
tar as licenças de importa-
cão da CACEX posterior- ¦
mcnle.

FERIADO BANCÁRIO
EM TODO O BRASIL
O presidente João Goulart decretou

feriado bancário em todo o território
nacional, nos dias 1, 2 e 3, atitude que
o ministro Nei Gnlvíto classificou do me-
dida para conter o corrida aos bancos.

Uma onda de boatos provocou, on-
tem, corrida aos bancos da cidade, obri-
«ando alguns estabelecimentos' bancários
a. cerrarem . suas atividades um pouco

mtiis cedo, pois o movimento de saquei
começou a aumentar por volta cltts 15h,
quando mnis so agitavam os rumórei
sóbre crises c golpes. A retirada do di-
nheiro nos bancos oficiais, notadnmente
no Banco do Brasil, fêz com que cheques
de outros bancos não fossem ali des-
contados.

UDN aplaude NÃO HOUVE FRAUDE
manifesto NA PETROBRAS: CEAP

de M. Pinto

DOBHADO

Muito embora o movimen-
to bancário livesse sido dos
inala expressivos, allrmum
gerentes do bancos que cie
¦se iusiitlca_também por es-

ntriiiii du mu, íputarmus-  ..., ,.„..„ <„„
ca cm que, normalmente, são
íeilas malotes retiradas, pois
justamente, nesses dias expl-ram-te prazos do pagamen-tos de contas, duplicatas, de
tolhas de pagamentos de cm-
prefácios, aluguéis c outros
compromissos financeiros de
monta. Em todo caso, dizem
os gerentes de bancos, que,ontem, o movimento chegou
a ser dobrado, alguns acre-
ditando não sep- pela situa-
ção política do dia, mas pela
perspectiva do que puderlaacontecer, hipótese que virá
beneficiar cm breve os au-
mentos de depósitos.

SUMOC

Embora houvessem nott-
cias, nos círculos bancários,
de que teria acabado a re-
serva de cédulas do Tesouro
Nacional, em face da emls-
são dos últimos dias, a Supc-
rintendencia da Moeda e do
Crédito (SUMOC), informou
reconhecer o maior volume
dos saques des contas ban-
cárias. frisando que a mes*
ma, porém, não justificava
qualquer providência extra-

ordinária da SUMOC, pois a
maior retirada de dinheiro
era, na maior parte, cm de-
corréncin de ter sido ontem
o último dia do mès.

FFfiiAnns

do Banco do Brasil e da Superintendência da, Moeda
e do Crédito e o chefe da Tesouraria Geral da Petro-
brás para, publicamente, discutir como eram formados
e utilizados os recursos em dólar das contas da em-
presa estatal no Bank of América International, cm
Nova York. Depois de cerca de 3 horas de discussão
(de 15 às 13 horas) chegaram à conclusão de que não
c::iste, tecnicamente, superfaturamento, de vez que
as compensações que as empresas petrolíferas inter-
nacionais concedem à Pctrobrás são devidamente con-
tabilizaclas c utilizadas pela empresa estatal com o
pleno conhecimento das autoridades monetárias do
pais.

Ministro
inglês virá
ao Brasil

Em trânsito para São Pau-
Io, chegará ao Rio de Ja-
neiro, na próxima sexta-fei-
ra, o sr. Henry Brooke, ml-
nistro do Interior da Grã-
Bretanha. Durante sua .per-
manência no Rio, ficará lios-
pedado na residência elo em-
baixador britânico. O minis-
tro, qttç viaja em caráter
particular e partirá para
São Paulo, no l dia 4, para
assistir a» casamento rle um
filho, virá acompanhado de
sua esposa, Dame Bárbara
Brooke, e de seu segundo
íilho, Henry Brooke Filho.

Emb. alemã
adia sessão
de cinema

Será transferida para nova
data, ainda a ser divulgada,
a apresentação do filme "Ale-
manha Cumprimenta Ken-
nedy", que estava programada
para amanhã, às 17h, na sede
da Embaixada da Alemanha.

Bolsa da Rua
Acre tem

' novo titular
O sr. Pedro Nardelli é o

novo presidente da Bolsa de
Gêneros Alimentícios do Rio
de Janeiro. Foi eleito, on-
tem, como candidato único
na chapa apresentada aos
membros que compõem o
comércio atacadista carioca.

Em declarações a este
jornal, o novo titular disse
que é favorável à fórmula
CLD (Custo, Lucro e Des-
pesa), adotada pela SUNAB,
por considerá-la favorável
não só para o consumidor,
como também para o ataca-
dista, livrando-o de descon-
fianças dos estranhos ao
meio.

Sobre o problema de gé-neros alimentícios, preços c
distribuição, o sr. Nardelli
prefere aguardar sua posse,dia 8 de abril, para fazer
um levantamento da situa-
ção e divulgar providências
em torno do assunto.

Homenagem
a Machado

de Assis
Comemorando o 28.° aniversá.

rio de sua fundação, o PEN Clu-
lie do Brasil instalará a cátedra
de Machado de Assis, destinada
ao estudo sistemático e profun-
do da obra daquele grande es-
critor brasileiro. No ato de ins-
talnçíío falará o presidente do
clube, professor Celso Keliy.

A cátedra realizará 20 confe-
réncia.s, todas as sextas-feiras, a
cario de especialistas em Ma'-
cliado de Assis e relativamente
á presença do Rio em sua obra.
O asainto escolhido visa a acen-
tuar as próximas comemorações
do 4." Centenário da cidade. As
inscrições estão abertas; na se-
cretavia do PEN Clube, diária-
mente, das 15 às l8h. Aos que
freqüentarem todas as conte-
íínclas será dado certificado.

TRE volta
às suas

atividades
Por termino das férias cole-Uvas no Tribunal RegionalEleitoral, o desembargador Os-car Tenório, presidente doiHE, convocou seus parespara a sessão <le início do anoforense, amanhã, às 13h.
Em pauta o primeiro pedi-oo de registro de candidato aseleições de outubro de 1965,formulado pelo PST, para osr Antônio Mourão Vieira Fi-llio, que concorrerá ao cargode governador da Guanabara.

Também pediu registro, como
í-ovemador, pela legenda doPSB, o sr. Sérgio Magalhães,
cujo pedido ainda será jul-gado.

!
i

tado. sr. Jo.;c Adeilfu da Sil-
va Gordo, Informou não ha-
ver motivo para apreensões .
nos meios bancários paulis-tas, "tuna vez que a situa-
çao cru de perfeita norma-
lidddu". Segundo o sr. Sil-
va Gordo, "os ostabeleeimen-
tos bancários de São Paulo
estavam operando normal-
mente, descontando cheques
o procedendo no ntcndimon-
to normal do público". Dw
mentiu que houvesse corrida
cm virtude dos últimos acou-1
tcciinentos políticos. Iníor- '
mou, ainda, cruc "o Banco do
Brasil, órgão oficial de cri-
dito federal, procedera, .n-
tem, ao redesconto dos bor-
derôs dos bancos paulistas,c.uo há dias so encontravam .
em estudou".

A reportagem do COR-
RElÜ UA MANHA auuiWU, I
contudo, que, por délerrnl-
nação do Sindicato rios Ban* flcos de São Paulo, todos os
estabelecimentos de credito
da capital e interior coit**
ram suas portas às 16h.

i

I.

O Banco do Brasil não des-
mentiu, ontem, as informa-
ções de que teria recusado
descontar vários cheques de
grande valor, pela ínlta de
numerário disponível para
atender a maior demanda de
raques. A confirmação dès-
se fato endossa, também, as
noticias que dão conta do cs-
«otamento das cédulas do
Tesouro. Os bancos parti-culares encerraram suas ali-
vidades um pouco mais cedo,
embora a maioria tivesse fe-
chado no horário habitual.

SAO PAULO

Na capital paulista, o se-
cretário da Fazenda de São
Paulo, e presidente do Sm-
cicato dos Bancos deste Es-

D. CARLOS É CONTRA
CLERO EM POLÍTICA

SAO PAULO (Sucursal) — Afirmando tjuc "em

qualquer época uma luta entre a Igreja e o Estado
seria desastrosa", o cardeal arcebispo de São Pauío,
d. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, definiu ontem
a posição do clero sob sua jurisdição no que se refere
as relações entre a Igreja e o Estado.

Disse o cardeal que "os ca*
tóllcos podem e devem ser po-
111 i c o s como cidadãos, mas
nunca em nome da Igreja ou
com a responsabilidade do cie-
ro". Pedindo o respeito às au-
toridades constituídas, d. Car-
los declarou que "a separação
entre os dois podêres não é fi-
slca, mas moral, e essa é a po-slção da Ação Católica Brasi-
leira e portanto de todo o após-
to lado, trabalhando para a
Igreja, fora e acima dos par-tidos políticos".

A mensagem do cardeal foi
lida em resposta a uma ma-
nifestação de desagravo à sua
pessoa, contra ofensas que lhe
foram dirigidas, e promovida
pelo Laicato Católico do Cole-
gio SÍOn.

V

Corrida ao
BB do DF:
80 milhões

BRASÍLIA (Sucursal) — Em
virtude da série de notícias
desencontradas durante toda atarde ele ontem, houve, só naagência do Banco do Brasil,
no Congresso, uma retirada daCrS 80 milhões e 500 mil da
parle dos depositantes, sena-
dores, deputados, funcionários
e jornalistas. Por três vêzcs,
a gerência procurou suprimcii-
to na sede do estabelecimento,
no setor bancário.

RESPOSTA DO DEPUTADO ELO!
DUTRA AO SENHOR HERBERT

IEVY
O Dtpur-do Herbert Levy, Rei do Câmblo-Negro.depois de acusado por mim com provas irrefutáveis •bidiseutlvels, deitou falação dizendo que "UM FORAS-TEIRO FOI A SAO PAULO DENEGRIR-LHE A HOrJRA"."

ESCLAREÇO AO PÚBLICO O SEGUINTE-•">»
» — Quem denegriu-lhe a honra não fui eu e sim s po-lida d» Santos que o pegou pela gola na prática docamblo-negro, e se não o meteu na cadeia foi emfact de suas Imunidade: parlamentares.b ~ «r.rS» kEV]f' irmá0 de HER«RT, fiMu , firmaCITA". O advogado Benedito Ultra, pediu a prisãode PERCY LEVY nos seguinte, têrnios:"APROPRIOU-SE DO QUE NAO LHE PERTENCIAJOGOU E ESBANJOU O DINHEIRO FÁCIL OUELHE CAIU NAS MÃOS E, ESCARNECENDO DAPRÓPRIA JUSTIÇA, AFASTOU-SE COVARDE EPREMEDITADAMENTE DA DIREÇÃO DA SOCIE-DADE". E disse mais adiante o mesmo advoaatío-

ÜT2P25.S5.CRIMES DE LEI FORAM PRATICADOSPOR PERCY LEVY". E a petição termina pedindo .prisão do larapio no» seguintes termos: "PARA EVI-TAR QUE PERCY CONTINUE EM LIBERDADE CO-MO UM VERDADEIRO ESCARNEO AO DIREITO DOPÚBLICO HONESTO E DESAFIO À MAJESTADE
DA JUSTIÇA".

Agora, cm nota publicada nos jornais de São Paulo.
- ieJlkr°v RJN.A,!°, LEVY' 5,aren,c d" laráPio* HERBERT

.? j distribuiu nota dizendo que a Associação Co-marcial de Santos, da qual é presidente, está solidáriacom HERBERT LEVY. Porlsso e por tudo, faço minhasas palavras do colunista SÉRGIO PORTO:
"FAMÍLIA QUE ROUBA UNIDA PERMANECE UNI-

Assinado: EL6I DUTRA
Deputado Federal e Vice-Governador da Guanabara
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CORREIO DA.MANHA, CJuarta.ftira, 1 de Abril de 1084 !•• Cadem»KRUCHEV ASSEGURA APOIO CONTRA CHINA
BONN SEM AMBIÇÕES
NA AMÉRICA LATINA

HtiJ!•"^:-r1•n!fBI,* (AP-ÇM)'- Observadores po-
¦ K^lT^A».1*??1!" vi'«cm d0 Pr«idanto
SiiW. "^ Oc«í«ntal, Htinrich Luebk. à América
SísL"* ''.^ ""-• ° fovérno de Bonn "«° temambições similares as de Charles De Gaulle, que' 
ST ,"lterM,,do "* «xP«nsio do poderio da França
dominante dos Estados Unidos no continente sul-americano,

• Há certa intranqüilidade cm Bonn por temor de
««!„**-lnm,çóe.11 da imPrc'"» hajam dado uma
S l r 

•x'ícrad,A d» 50°Per»f«o flue a Alemanha
àí \M£ Ç" »* *méríc» L,tin'- em conseqüência

seus programas de ajuda.

Encontro cm Budapeste

i i
#

A VISITA

Luebke sairá de Bonn no
, Próximo dia 23 para visitar

o Peru, o Chile, a Argenti-
na e- o Brasil, de onde re-
restará a 14 de maio. Esta
eer* a primeira viagem de
Um presidente alemSo à
América Latina, onde a Ale-
manha antes da segunda
guerra mundial exercia um
papel importante. Entre os
acompanhantes, de Heinrich
Luebke estará sua. esposa
Wilhelmina, ex-professora de
escola que. fala espanhol e
outros idiomas.

IV

AMIZAOB

v O Ministério das Relações
Exteriores de Bonn conside-
ra que não há problemas nas
relações da Alemanha Ocl-
dental com a América Lati-
na e que a viagem do pre-

aidente Luebke será prinel-
palmente uma demonstra-
cio de amizade. Acredita
que Luebke tenha uma boa
acolhida na América em ra-
rio da presença de centenas
de milhares de descendentes
de emigrantes alemfies, quesio numerosos nos palsea
que seráo visitados. Essa
«migração quase terminou
recentemente quando os ei*
dadfios alemães passaram a
preferir ficar em sua Pátria,
diante do "milagre eeonfl-
mico" da Alemanha Ociden-
tal. Antes da segunda gucr-
ra mundial a Alemanha era
rival dos Estados Unidos na
América Latina e cm alguns
países supersva os norte-
americanos no comércio ex-
terior. A guerra deu um gel-
pe neste comercio e após o• término do conflito mundial
os alemães conseguiram re-
cuperá-lo parcialmente.

. j B^B D ti^^Bj
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Budapeste, Moscou e Paris (UPI-AP-FP-CM) —O primeiro-ministro soviético Nikita Kruchev foirecebido ontom na Capital húngara por umas 60 milpessoas, reunindo-se logo após com o dirigente Jane*Katlnr, para conversações que poderio conduzir a umagrande nçío contra a China Comunista.
A fidelidade da Hungria à linha gera! do mar-xismo-lcninismo foi reafirmada, por Janos Kadar numaentrevista a correspondentes soviéticos, publicadaontem cm Moscou. v

Budapeste primeiro-ministro soviético Nikita Kruchev é recebido pelo prcmir.r da Hungria JanosKadar, vendo-se à esquerda a sra. Kadar. (Radiofoto UPI)

INGLATERRA ACVSADA
DE AGREDIR O IÉMEN

Nações Unidas, Moscou e Sanaa (Iêmcn) (FP-CM) — A represália efetuada pela aviação británi-
ea contra um forte iemenita, próximo a Habib, foi
eondenada ontem pelo Iraque. Síria, União Soviéti-
ca'e Bulgária, na sessão da Comissão de Descoloni-
taçao das Nações Unidas.

Os delegados desses paises acusaram a Grã-Bre-
tanha de agressora, alegando que, em face das incur-
aôes iemenitas em território da Federação Árabe doSul, Londres deveria pedir a convocação do Conse-
;lho de Segurança das Nações Unidas, "ao invés deempreender o caminho, por demais perigoso, das re-
presálias".
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R*PLICA. INGLESA
Talando na oportunidade,

J> representante britânico
4eu conta da carta enviada

Grécia
disposta a

deixar Chipre
Atenas (UPI-FP-AP-CM)

~ O governo grego anun-
etou que está disposto a re-
tirar seus 950 soldedos de
Chipre, desde que a Turquia
retire os seus 650.

A informação, divulgada
pela agência de noticias
Atenas, acrescenta que o ar-
eebispo Makarios enviou à
Grécia e à Turquia cartas
idênticas em que solicita a
retirada dos seus contingen-
tes militares da ilha.'

PROTESTO
O governo turco protes-

tou junto à Grécia contra a
substituição de dois minis-
tros cipriotas-turcos, por or
d«m do arcebispo Makarios,
presidente de Chipre e che-
U da comunidade cipriota
grega.

O chanceler da Grécia,
Stavros Kostopoulos, que vc-
iíbeu o protesto do embai-

^'xador turco, disse que em
I «ua opinião se trata mais de
| um caso de transferência do
I ejue substituição.

Taipé protesta
contra fala"defulbright

Washington (AP-CM) —
O governo da China Nacio-
nalista protestou, ontem, íor-
malmente, junto ao Departa-
mento de Estado norte-ame-
ricano, contra o discurso do
senador democrata William
Fulbright, que pediu o reco-
«hecimento da China Comu-
nista "como única China".
._,Dep.ois ds uma reunião de
20 minúíos com o secretário
de Estado, Dean Rusk, o em-
baixador de Taipé, Tingiu
Tsiang, declarou que havia
manifestado ao secretário de
Estado as restrições de seu
Sovêrno ã fala dè FulbrigWt,
"pois a consideramos suma-
mente prejudicial".

DECLARAÇÃO DOS
CHINESES

Em' tom sarcástico, Tsiang
lísse ads jornalistas que
Tulbright deveria ler d re-

Jer a declaração de 30 mil
palavras emitida pela China
Comunista, denunciando a
linha de coexistência pacíti-
ea de Kruchev o proclaman-
do a revolução violenta co-
mo caminho para o comu*
nismo".

"Isto poderia ser muito
...lucativo não aó para Fui-
bright, mas para muita gen*
te" — comentou.

por sua delegação ao presi-dente do Conselho de Scgu-
rança do organismo interna-
cional, na qual se explica "o
penoso dever em que se vi-
ram os ingleses, de tomar
medidas defensivas frente
aos ataques do Iémen à Ará-
bia do Sul". Por fim, o de-
legado britânico destacou a
coincidência, segundo élc,
suspeita, das incursões ieme-
nitas com as reuniões da"Comissão dos 24" (Comis-
são de Descolonização da
ONU) ou da Comissão de
tutela sobre o problema de
Aden.

PROTESTO

A rádio de Saana, do lê-
men, anunciou ontem quehouve manifestações públi-cas nessa cidade para protes-tar contra a "agressão impe-
riahsta britânica" e .para pe.dir uma mobilização geraldos países árabes contra a
Grã-Bretanha para obrigá-la
a abandonar o território sul
do Iémen. ,

IÉMEN-URSS

O marechal Abdulla ei
Sallal, presidente da Repú-
blica Árabe do Iémen, par-tiu ontem pela manhã da
União Soviética, depois de
uma visita oficial de duas
semanas nesse País, anun-
ciou a rádio de Moscou.

Somália e
Etiópia violam

nova trégua

Súmula
OEA MARCA
REUNIÃO URGENTE
SOBRE AL

Washington (AP-CM) —
A Organização dos Estados
Americanos (OEA) convo-
cou para hoje uma reunião
extraordinária do Conse-
lho, provavelmente para
examinar o futuro da po-
lítica hemisférica.

Adis Abcbtt (AP-FP-UPI-
CM) — Etiópia e Somália
travavam ontem violenta
batalha ao longo da frontei-
ra dos dois países, violando
a trégua estabelecida há me-'
nos de 48 horas. Em Mo-
gadíscio, o governo somáli
declarou que aviões etíopes
bombardearam a nonulacão
de Hageisa, na Somália Se-
tentrional, ontem -pela ma-
,nhã. Acrescentaram que os
aviões passaram nobre a po-voação, porem não se men-
cionou baixas.

O Ministério de Informarão
etíope disse que 143 somális
e 8 etíopes morreram na se-
gunda-feira em combate pró-ximo a Togowashale. Acres-
centou que 156 somális c 18
etíopes ficaram feridos, e
que as forças da Etiópia dei-
trujram 3 tanques, 8 caml-
nhões, canhões anti-tanques
e receptores de rádio dos so-
mális. e se apoderaram de
grande quantidade de armas
pesadas e munições.

Ketcma Trifu, ministro in»
ferino das Relações Extcrio-
res da Etiópia, disse ontem
que seu país começará a re-
tirar suas tropas da frontei-
ra a partir de hoje, de con-
formidade com os acordos, de
Cartum, se as condições mi-
litares o_ permitirem. Infor-
ma-se ainda que o impera*
dor etíope, Hailé Sélassié,

pera que o governo da So-
lha comece também hojere "

fogo,

Londres (UPI-CM) —.
Uma delegação, soviética
de cinco membros inicia
hoje. conversações com
funcionários britânicos só-
bre o incremento cio co-
méreio entro ambos os pai-ses, em milhões de dólares.
As conversações terão co-
mo pano de fundo gran-des acordos privados entrea União Soviética e firmas
britânicas, que encontram
nisso oposição dos Estados
Unidos.

ZONA AÉREA

Wlesbaden e Washington
(UPI-FP-CM) _ A Força
Aérea Norte-Americana es- •
tabeleceu uma "zona amor-tizadora" ao longo da fron-
teira comunista da Euro-
pa, para evitar que seusaviões penetrem por des-
cuido em'território inimi-
go. Confirmou-se, ontem,
também, a demissão do co-mandante da unidade nor-te-americana ao qual per-tencia o "RB-66" derruba-do dia 10 último sobre aAlemanha Comunista.

ONU
Nações Unidas (UPI-CM)— Os paises latino-ameri-

canos indicaram ontem oUruguai para a vaga quese apresentará este ano noConselho de Segurança, e
que vem sendo* ocupada
pelo Brasil. A decisão foiunanime. O Brasil termi-
nará seu período a 31 dedezembro próximo. Em1965, será a vez da Bolívia
ser substituída, tendo aArgentina anunciado queaspira a ocupar esta vaga.

EXPLOSÃO

Paris (AP-CM) — Umabomba de plástico de gran-de poder explosivo dòs-truiu ontem o interior fia
Embaixada da Bélgica, fe-rindo levemente três pes-soas. Funcionários da Em-
baixada acreditam tratar-
se de um ataque da Orga-
nização do Exército Secre-to (OES), cm vingança pe-Ia extradição de um In-divtduo acusado de ten-
tar assassinar o presidenteCharles De Gaulle.

PANAMÁ

Washington (F.P-CM) —'.
O Senado norte-americano
adotou, ontem, um projetode lei que autoriza a aber-
tura de um novo canal en-
tre o Atlântico e o Pacifi-
co, para cuja localização
citaram-se como alternai!-
vas México, Panamá, Ni-
çaragúa, Costa Rica c Co-lômbia. A projeto autori-
za ao presidente a nomearuma comissão de sete mem-•bros, encarregaria de pro-ceder este estudo.

CUBA DIZ-SE DISPOSTA
A DIALOGAR COM EUA

UNIDADE

Kruchev, acompanhado ria
esposa t comitiva, foi reco-
bido ia estação ferroviária de
Budapeste por Janos Kadar c
outros dirigentes húngaros.
Em meio às ovações do pú-
hlico, Kadar afirmou: "Sau-
damos cm Nikita Kruchev e
na delegação presente os de-
positários da gloriosa revo-
lução dirigida por Loninc e
os representantes do povo
soviético". Kruchev agrade-
ceu e manifestou que seu
reencontro com Janos Kadar
lhe premitíria prosseguir nas"úteis conversações que co-
meçaram cm Moscou, em
1063"". Suas últimas pala-
vras foram dirigidas à "uni-
dade no campo socialista".

Os dirigentes da Hungria
e URSS dirigiram-se depois
ao \-olho edifício do Parla-
mento, onde iniciaram con-
versações reservadas.

POSIÇÃO

Simultaneamente, o Jornal
soviético Pravda publicava
uma entrevista com Janos
Kadar, em que este afirmou:"NSo somos comunistas ra-
dicats nem tampouco comu-
nlstas liberais, mas simples-
mente comunistas'1. Respon-
dendo às criticas de "direi-
ta" e de "esquerda" que se
formulam na própria Hun-
gria, disse que a política por
êle aplicada "não debilitou

o poder popular, mas o ra»
forçou". Pronunelou-se dt»
pois pelo "democratlsmo so«
rlalista", que a seu ver"responde Inteiramente soa
Interesses da construção d*
soei ai ismo e do comunismo".
O jornal soviético assinala
que a política seguida pof
Kadar esti Inspirada fiel*
mente nos 'princípios t dei*
clsraçSes das eonferêclas cs*
munistas de 19S7 • 1958", a
que, em apoio as teses d*
Moscou, estlo também et)
partidos comunistas da Re*
landa, Canadá, Iraque e Bule
gária.

CONTRA-ATAQUE

Em visita A França, e gen*
ro de Nikita Kruchev, Jer-
nalista russo Adjubel, deu •
entender ontem queaUnll»)
Soviética replicará os ata-
quês da China, falando as»
sim sobre a disputa ideolcV
Rica: "Numa luta de boxt,
freqüentemente um dos con»
tendores escolhe a tática qut
consiste em agüentar os gol»
pes durante vários assaltos.
Seu adversário, demasiada)
confiante, baixa a guarda a
é nocauteado, mercê de tua
repentino contra-ataque.

Despachos de Paris anun*
ciavam ontem que a Unilo
Soviética suspendeu a ra*
cepçfio das noticias em rui*
so transmitidas pela Rádio
de Pequim.

Genebra (AP-FP-CM) — Ernesto
"Che" Guevara, ministro cubano da In-
dústria e delegado de seu pais à Confe-
réncia Mundial de Comércio e Desen-
volvimento, disse ontem em entrevista
à imprensa que Cuba está sempre dis-
posta a abrir o diálogo com os Estados
Unidos, "quando estes se abstiverem de
apresentar condições prévias para as nc-
gociações".

CURIOSA ATITUDE

Guevara disse que o que
impede a abertura.do diálo-
go Cuba-EUA "é a curiosa
atitude dos Estados Unidos,
que, ainda quando se decla-
raram prontos para negociar
conosco, se negam a reco-
nhecer nossa existência, ou

•seja, a experiência do regime
socialista cubano".

Quantoao broqueio impôs-
to ao comércio internacional
com Cuba, Guevara declarou
que fora um fracasso. "Este

bloqueio prejudicou-nos con-

Ibn Saud

sideràvelmentc no inicio —
disse o ministro — porém,
superamos todas as dificul-
tlades que provocou, graças,
principalmente, à ajuda dos

Interrogado sobre a recente decla-
reção do senador norte-americano Wil-
liam Fulbright pedindo a cessação do
bloqueio de Cuba, Guevara respondeu:
"Fulbright é talvez o intérprete da opi-
nião pública norte-americana, porem
Dean Rusk (secretário de Estado), quei-
ramos ou não, é o intérprete oficial da
política dos Estados Unidos. Eusk opôs-
se no dia seguinte à sugestão de Fui-
bright".

que existiam técnicos e ins-
trutores soviéticos em Cuba,
dizendo: "Treinam as nossas
tropas no uso de maravilho-
sas armas, que nos foram

TREMORES ABALAM
N. YORK E SKOPLIE

Nova York, Skopje (Iugoslávia), Anchorage (Alai-
ca), Moscou e Berkeley (Califórnia), (AP-FP-UPI-
CM) — Enquanto os sismógrafos da Universidade de
Fordham registravam ontem três tremores em Nova
York, a cidade de Skopje, destruída por um terremoto
em julho do ano passado, era sacudida ontem nova-
mente por violento tremor, o 417.° desde aquela catas-
trofe, nenhum dos sismos causou maiores danoa àf
duas cidades.

O Departamento Nacional .de Sismografia doa
Estados Unidos informou que o terremoto que abalou
o Alasca na sexta-feira passada atingiu Washington
e, segundo os instrumentos daquele Departamento, a
Capital norte-americana se elevou 2,5cm e a seguir
desceu 5cm para depois voltar à situação primitivat

países socialistas. Agora — postas à disposição para nos-
acrescentou — esse bloqueio sa defesa".
já constitui para nós apenas
um inconveniente menor, e
ao contrário, prejudica os
próprios Estados Unidos em
suas relações com seus ali-
ados".

INSTRUÇÃO SOVIÉTICA

Em' resposta a uma per-
gunta, Guevara reconheceu

Cambódia
perde poder desiste de
para Faisal seguir Pequim

CONTRA GATT j

O ministro cubano de In-
dústria disse que Cuba não
está lutando para retiràr-se
do Acordo Geral de Tarifas
e Comércio (GATT), "mas
sim pela eliminação do
GATT". Guevara mostrou-se
partidário de um organismo
universal de comércio no
qual estejam representados
todos os países do mundo.

ALASCA

Em Washington está sendo
preparado um programa de so-
corro para o Alasca, que de-
verá incluir uma ação do Con-
gresso norte-americano ampli-
ando os fundos de emergência
disponíveis.

Edward McDermott, que co-
ordena os esforços de vários
organismos como representan-
te do presidente Johnsort, dis-
se que os danos, estimados en-
tre 350 e 500 milhões de dó-
lares, "são multo superiores
aos que se esperava". Acen-
tuou que "a desgraça no Alas-
ca não tem precedentes", quesuas indústrias básicas tais
como a pesqueira e de enlata-
dos, vitais para a região, fica-
ram arruinadas. Milhares de
pessoas enfrentam a perspectl-va de semanas ou meses sem
receber remuneração alguma,
e isto, segundo McDermott, faz
com que a tarefa seja muito

mais complexa do que simples
programas de socorro com opa-
rações de limpeza • recons-
truçào.

O número de mortos e fenV
dos ainda é desconhecido.

NOVOS TREMORES
Os sismógrafos da Vladvos-

tok, URSS, registraram nas úl*
timas horas mais de 30 trem»
res de terra de pouca intenik*
dade, cujo epicentro se encoa*
tra no Alasca. Em Berkeley,
Califórnia, um novo tremor da
terra, também de pouca inten*
sidade, foi registrado ontem
pela manhã nessa região. Seu
epicentro situa-se a cerca de
1.500 km ao noroeste da Uni-
versidade da Califórnia.

No Peru, Informa-se que uma
gigantesca onda de 100 km dt
largura por. 2,70 m de altura,
que veio do Alasca com a ve*
locidade de 900 km por hora,
foi "a maior prova do terremo*
to de Anchorage".

espera que o governo da So-
mália comece também hoiea respeitar a cessação do

ANISTIA

Madri (UPI-CM) — O
governo espanhol celebrou
ontem o vigésimò-quinto
aniversário do fim da gucr-ra civil, decretando uma
anistia geral para todas as
pessoas processadas porsua participação nesse con-
flito.
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Damasco (AP-CM) •— A
Rádio de Meca anunciou on-
tem que o rei Ibn Saud da
Arábia Saudita aprovou for-
malmente a transferência de
seus podéres para seu irmão,
o primeiro-ministro e pj-In*
cipe herdeiro emir Faisal.

A Rádio do Estado con-
firmou que o velho rei Saud,
de'61 anos de idade, assl-
nou uma série de decretos
reais consagrando a transfe-
réncia de suas funções paraseu irmão, ficando, em con-
seqüência, despojado de to-
dos os seus podéres como
chffe de Estado.

A mudança foi forçada porum congresso de 58 prínci-
V?s da família real, muitos
deles irmão? de Tbn Saud,
os quais declararam não cs-
tar o enfermo soberano cm
condições de gerir os assim-
tos políticos do país. A
transferência de podéres foi¦decidida também por uma
conferência de Ulemás (teó-
logos muçulmanos) cm Riad.
As resoluções foram postas
inicialmente em visor me-
diante um decreto de Faisal
em sua condição de vice-rei.
Foi imposta a Ibn Suad a
alternativa de deixa'r o paíscom sua família ou aceitar
a mudança e assinar os res-
pectivos decretos. Estes cs-
tabeleeem que a Guarda
Real fique sob as ordens do
ministério da Drfesa e não
do rei c determinam a su-
pressão do Gabinete Real e
uma drástica redução do or-

çamenín do monarca.
Em Beirute fontes chega-

das a Faisal Informaram quesete dos filhos de Ibn Saud,
que o apoiaram em sua luta
contra o príncipe herdeiro,
receberam ordem de deixar1 o país.

Pnom Penh. Pequim eLondres (AP-FP-UPI-CM)— O chefe do Estado cam-bodiano, príncipe Norodom
Sihanuk. retirou ontem suaameaça de procurar vínculos
mais estreitos com Pequim.apesar de não ter consegui-
do uma conferência em Ge-nebra para garantir a neu-tralidade e as fronteiras doCambódia.

Em declaração publicada
pela agência oficial Khmcrc,
Sihanuk declara que não to-mará "represálias" e quetransferiu sua viagem "pa-
ra permitir que as potênciastio Ocidente tenham mais

, tempo para avaliar a situa-
çao". Observadores diplo-
máticos são de opinião deraie o presidente Charles DeGaulle atuou a fim de quaSihanuk tomasse uma posl-
çãn mais moderada.

A Grã-Bretanha informou
novamente ao Cambódia queaceitava a convocarão deuma conferência de 14 na-cóes sobre a neutralidade
desse país. sempre quandofõr precedida de negociações
quadripartites — entre Cam-
bódia, Victnam do Sul, Tal-
lándia o Estados Unidos —
para se chegar a um acordo
prévio. Paralelamente, o ma-
rechal Chu Teh. presidenterio Comitê Permanente do
Congresso Nacional Popular
Chinês, declarou que o go-vêrno da China Popular
apoia plenamente a propôs-ta do governo do Cambódia
para reunir uma conferên-
cia internacional destinada a
garantir a neutralidade dês-
se pais.

Mao-Tse-Tung. presidentedo Comitê Central do Par-'
lido Comunista chinês, rece-
beu ontem o g^enaral Lon
Nol, vice-pHmciro-ministro
e ministro de Defesa do
Cambódia, além de chefe do
Estado-Maior das Forças
Reais.

Direitos civis dão prisão
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Phoenix, Arizona — A polícia do Arizona prendeu um manifestante negro queontem participava de marcha pela aprovação dos direitos Civis. Também on-tem, em St. Augustine, Flórida, a sra. Malcom Peabody, de 72 anos de idade,
mãe do governador de Massachussets, foi detida juntamente'com cem manifes-tantes que protestavam contra a segregação racial (Radiofoto AP)
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PROCLAMAÇÃO DO SENADO:
ORDEM PÚBLICA PERICLITA

O presidente do Senado Feder nl, sr. Auro Moura Andrade, pronun-ciou, àa 14 horas de ontem, proclama çio à Xaç&o, transmitida à Guannba-
m em m'croondns Peln r°dlo do Congresso. Em sua proclamação, o sr.Moina Andrade apela aos democratas de todo o Pais para quo tomem cons-ciência da atual crise polltlco-militar e garantam a defesa de seus valores.

CONSCIÊNCIA
O texto da proclamação do

presidente do'Senado Federal•r.Jia Integra, o seguinte:
Brasileiros, mais uma vez¦mtindo perlclltnr a ordem,venho talar ú Nação. E' pre-ciso que os democratas em to-uns os quadrantes do Brasil,tomem consciência da extra-nu gravidade do momento. APátria, a lei, a ordem, os po-deres constitucionais repou-iam na defesa da garantiaque lhes possam dar as For-rs?, Armadas. A garantia dauefesa desses Imensos valorese que se destinam o Exército,a Marinha, e a Aeronáutica.

Para, Isso a Constituição bra-slleira declarou-as instituições
permanentes e as erigiu combase na hierarquia e na dls-eiplma. Hierarquia e discipli-
tia são condições que a Cons-
tltulçao impõe sejam preser-vadas e ninguém pode nelas
tocar sem os riscos de destruir
a própria estrutura das Fór-
ça.3 Armadas. Hierarquia e
<:irclpllim no Exército, na Ma-
rlnha e na Aeronáutica não
são, portanto, simples matéria
de regulamento das Forças
Armadas, mas, sim, elementos
fundamentais consignados no
•rt. 176 da Constituição Fe-«leral. A subversão da lucrar-
cuia e o Incentivo á indisci-
plir.a, configurados pela ma-
nelra brutal como ocorreu com
relação i Marinha de Guerra,
deixam de aér fato particularks Forças Armadas e passama constituir um fato geral da
Ktição que se vè ameaçada.
Tanto quanto a Marinha de
Guerra, na sua dignidade e
tia sua autoridade instltucio-
nai, foi atingida a Constitui-
ção, e. portanto, o Brosil e
ma prí.pria formação demo-
crálica.

SOLIDARIEDADE
Afirmo ao povo: o almiran.

tado encarna, neste instante,
a própria Nação ferida. Todo
o Brasil democrático deve, pois,
afirmar-lhe solidariedade. Des-
de logo afianço em face de tão
craves responsabilidades histó-
ricas, e para defesa, e para o
restabelecimento, e para fazer
respeitar a hierarquia e a dls-
ciplina dss Torças Armadas,
não faltará o Congresso à Ma-
rinha, ao Exército e à Acro-
náutica.

ps acontecimentos desenca-
doados sobre a Nação «_• quo
atingiram, de modo tão proíuiv
do as Forças Armadas, eon.-iti-
tucm uma agressão frontal a
Constituição e precisa ser repe-
lida. A sorte da democracia,

CGT decreta
greve geral
em Maceió

MACEIÓ (Asp-CM) — O
governador Luiz Cavalcanti
impediu a realização de um
comício nesta Capital, tendo
em vista a programação de
um outro, promovido por ele-
mentos contrários ao Coman-
do Geral dos Trabalhadores
(CGT). Segundo o governa-
dor, o comício ameaçaria a
segurança dos srs. Leonel
Brizola e Miguel Armes, que
anunciaram sua vinda a Ma-
cció, onde participariam do
comício do CGT.

Em face da proibição do
governador, o Comando Ge-
ral dos Trabalhadores ciecre-
toti greve nesta Capital, fa-
üondò com que todas as ati-
vidades fossem paralizadas
às primeiras horas de hoje.

CLINICA HIACHUELO, SS6 -
Impotência, doenças aexuaii
crônicas, pré-nupcial. Diária-
mente. 8 ás 20h. tel. 22-7481.
Hua Hiachuclo, C86. 17S4

na Federação e na República,
está Inarredãvelmento ligada,
pels Constituição, à sorte dss
Korças Armadas. Elas existem
pars que a Federação e a Re-
publica existam. Exército, Ma
rlnha • Aeronáutica existem
para que a lei e a ordem não
desapareçam. As três armas
militares existem psra que
existam e funcionem os pode-
re» constitucionais e, por liso,
Exército. Marinha e Aeronáu-
tica existem para defesa da Pá-
trla, para o sacrifício pela Pá-
trla e para as glórias da l'n-
trlat

RESPEITO
A Naçlo deve, pois, reunir.

se em torno de suss Forças
Armadas. Deve exigir que se
respeite a hierarquia e não se
subverta a sua disciplina. Deve,
acima de tudo, levantar-se, vi-
gorosamente, contra os agentes
do comunismo Internacional,
que se tomem de audácia cada
vez maior e Já agora cresceu*
temente ameaçadora, na supo-
sição de que não se organiza,
ria a resistência democrática
do Brasil.

Hoje, é a Marinha de Guer-
ra e com ela o Exército e a
Aeronáutica, seus companhei-
ros de sagrada missão, cons-
tratores e herdeiros das mais
comoventes e vibrantes pági-
nas da história que recebem
duro golpe. Amanhã, será o
Congresso e, em seguida, o Po-
der Judiciário, os campos, as
escolas, as liberdades humanas,
a dignidade da vida familiar,
porque tudo será atingido.

A Constituição é edifício co-
rmirn da Pátria brasileira.
Quando lhe fraturam as bases,
toda desgraça cai sobre a Na-
çáo,< transformando em es-
combros o passado, o presente
e o futuro do povo.

DEVERES
Os democratas possuem de-

veres muito mais amplos do
que eles. próprios Imaginam.
Não basta que lutem por eles
é seu dever de patriota lutar
também para libertar os co-
munistas do jugo internado»
nal a que se acorrentam, fa-
zendo com que elos retornem
á soberania nacional, á vida
moral e cívica do Brasil, liber-
tes dos slogans, das doutrina-
ções e do automatlsmo a que
foram arrastados pelo pensa-
rr.cnto e pela ação totalitária
da antidemoerneia. Todos os
que querem ser livres que de-
fundam a democracia, para que
suas liberdades se mantenham;
e façam mais: tornem livres os
que entregarem ao comunismo
internacional as liberdades que
a democracia brasileira dá.
Não só juntem os democratas,
permitam-me, mas juntem os
comunistas pedindo de volta
a liberdade que alienaram. A
liberdade da nação não é um
bem espiritual. Quem dá, ven-
de ou abandona a própria 11-
herdade, está levando a Pátria,
ao comunismo, o patrimônio
mais valioso. Louvo aqui os
pronunciamentos que última-
mente surgiram mais numero-
sos e mais enérgicos por toda
parte do Brasil, na resistência
democrática, em todos os seus
pontos. Governadores, chefes
militares, políticos responsa-
veis, mulheres e homens bra-
slleiros, jovens estudantes, ope-
rários, sacerdotes, professores,
povo humilde e anônimo, con-

tinuem a falar. Os qua ainda
não falaram falem, os que aln-
da não agiram ajnm, os que
ainda não te mobilizaram mo-
blllzemr-ie e, com a Constitui-
ção em punho, 'ergam os bra-
ços acima de suas cabeças pa-
ra que todo»: saibam que nada
existe acima dela.

SOLIDARIEDADE
Julgo oportuno comunicar I

Nação que o Congresso cons-
trulrá com ela e com suas Fór-
ças Armadas. Tudo o que seja
necessário fará para defender
a democracia e salvar a honra
e a liberdade do povo. Por
mais grave que a situação se-
ja o Congresso não se trans-
ferirá de Brasília. Aqui é a
nossa trincheira; só faremos
outra se ela fór tomada c se
a reunião do Congresso, em
outro ponto do Pais se tornar
uma Incnerclvcl Imposição dos
acontecimentos.

Há muitos destinos presos a
nós, entre eles o próprio des-
tino de Brasília; mas, acima de
todos, o destino da Constitui-
ção.

Dizem muitos que aqui não
há garantia, mas se garantia
nãp existirem para o Congres-
so então é porque já nenhu-
ma garantia existe para toda
a Nação. Para que isso não
aconteça sustentem e sela-
mem os democratas com redo-
brado entusiasmo cívico e po-
sição institucional da Marinha,
do Exército e da Aeronáutica.
E as Forças Armadas do Bra-
sil unidas em um só corpo, re-
vestidas de um só espírito —
o da legalidade constitucional
— não há que temer.

Na qualidade de presidente
do Congresso Nacional, declaro
ao povo e ãs Kórças Armadas
que esta hora dramática do
Brasil pode transformar-se,
pela força invencível do pátrio-
tlsmo brasileiro na mais re-
tumbante afirmação do vigor
da democracia.

Nada indica que seja o fim;
tudo indica que pode ser o re-
começo."

Perkins, só de passagem
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Nei Braga:
Paraná com

a Marinha

O ator Anthony Perkins e a atriz Paula Prcn-
tiss (foto) passeiam pelo Galeão, enquanto esperam
a saída do avião rumo a Buenos Aires.. Os dois in-
térpretes do cinema americano estiveram apenas de

passagem pelo aeroporto, juntamente com o ator
Karl Malden c o diretor David Millcr, que participa-
rão do Festival de Cinema de Buenos Aires. A vc-
deta do grupo foi o ator Anthony Perkins, que, de
calça de veludo verde, bem justa, camisa azul claro
e sapato de couro cru, tornou ares de esnobe na ho-
ra de dar autógrafos, e disse que seus melhores fil-
mes foram "Profanação" e "O Processo". Perkins
vai representar o filme "Une Ravissante Idiote", que
êle rodou ao lado de Brigitte Bnrdot, na França. O
diretor David Miller fará parte do júri do festival.

CURITIBA (Aíp.-CM) —
Afirmando que o povo do Pa-
raná está com a Marinha do
Brasil, o governador Nei Bra-
ga lançou manlfeclo à Nação.

Declara o governador para.
naense; "Aqui estamos defini-
dos e queremos ardem, tran<
qllllldnae, liberdade, trabalho,
ao Indo das reformas demo*
crátlcas, que a conscl(>ncla na-
clonnl exige. Sabemos o que
queremos e também sabemos o
que não queremos. E o Para-
nfl não quer atcltacfto, não quer
subversão, não aceita o des-
respeito às leis, à düsclpllna, à
hierarquia militar, aos Ideais
democráticos e às tradições
cristãs dos brasileiros".

INTRANQÜILIDADE
Apôs salientar em seu manl-

festo "que o episódio que hoje
envolve a Marinha do Brasil
esta mostrando uma ver. mais,
que é chegada a hora de se-
rem estancada», dentro da lei,
as fontes, que, há algum tem-
po e cada vez com mnior In-
tensldnde, despejam intran-
qilllldade em todos os setores
da vida nacional", declara o
governador Nei Braga que "os
desmandos do alguns vêm gc-
rendo os abusos de outros e
quem deve respeitar, desres-
peita. Em nome das reformas
que precisam ser realizadas e
hão de sf-Io. dentro da demo-
erneü —continua —procuram
envolver o povo em processo
que culminará na perda de
sua liberdade. E em nome da
liberdade, h& quem se fa;a
arauto do seu extermínio".

CONSTITUIÇÃO
Concluindo em seu manlfes-

to, o governador Nei Braga co-
menta: "Ontem, quando o
Congresso era alvo de grosseira
investida, governadores e ho-
meus responsáveis do País se
reuniram em sua defesa. Hoje,
se torna palco de Impatrióti-
ca subversão, novamente é ne-
cessfiria a lTnlão dos homens
responsáveis do Brasil- Conte
conosco a Marinha do Brasil".

ÁLVARO VALLE: CAI
PRESTÍGIO DO PAÍS

"Com as últimas crises, o prestigio brasileiro no
exterior vem coindo mai.<t depressa que o cruielro. A
indisciplina nas forças armadas c matéria de manche»
tes principais em todos os jornais sul-americanoi"
declarou ao CORREIO DA MANHA o deputado Álvaro
Valle, que ehega da Argentina, onde esteve, durante
as (orlas parlamentares, estudando o desenvolvimento
do turismo no continente.

"Os jornais de Buenos Aires, com Influência cm
toda a América espanhola, dedicam várias colunas de
primeira pagina à crise brasileira. K com freqüência
aparecem editoriais que refletem o espanto pelo que
está acontecendo cm nosso pais. Ninguém com a
cabeça no lugar entende que soldrvios desafiem gene-
rais, demitam ministros militares, sempre prestigiados
pelo presidente da República. As forças armadas
brasileiras que conquistaram com esforço um justo
prestigio em nosso continente, estão perdendo si con-
fiança e, é claro, sendo olhadas com menos respeito.
Com isso, ó o prestigio brasileiro que vai diminuindo".

pregado, abertamente, o fe-
rhamento do Congresso, ao
lado do presidente da Pepú-
bllca, acompanhado por ml-
nistros militares, vale de st.
como demonstração de in-
tenções golpistas. É Incrível
que os deputados federais
não tenham imediatamente
cassado o mandato do depu-
tader-que nega êle próprio
a sua investidura. Esse eo-
mlcio, mais a indisciplina
protegida dos marinheiros,
mais a demissão do ministro,
esses são os fatos. E só êlae
indicam as intenções evl*
dentes do Governo".

PROGRESSISTAS

"Os que lutavam t>elas re-
formas" concluiu o deputado
Álvaro Valle "compromete-
ram a sua causa ao se dei-
sarem dirigir pela extrema
e.sotierda e ao propugnarem
pelo golpe como aparente
instrumento de sua «xeeução.
Afastaram-se do povo que
quer reformas cristãs e de-
mocráticas, ainda que pro-
fundas, mas não continuis-
mo de qualquer govêmo. í
incrível que logo o Governo
que menos realizou em tfida
a História da República, se-
ja o que pretenda quebrar
destruir o regime para man-
ter-se no poder".

CRISE
"Os democratns. em todo

a América do Sul" continuou
o deputado "acompanham
com atenção a crise brasi-
leira. O fim dn democracia
no Bra.--ll significará a der-
roçada da liberdade em ou-
tro.» Daíses, e um retrocesso
na história política sul-ame-
rirana- O exemplo de um
roIop no Brasil, renercutiria
imediatamente, pelo menos,
nu Argentina, no Peru e na
Venezuela. Foi prevendo que
se acendesse o rastilho oue
na recente reunião, em Wa-
.«hington, de embaixadores
americanos na América La-
tina, os Estados Unidos de-
cidiram adotar uma política
mais cautelosa, e anunciar
que na eventualidade de go-
vemos de fato, "examina-
riam cada caso isolada-
mente".

EXTERIOR
"Do exterior" continuou

o deputado e diplomata
Álvaro Valle, "conseguimos
decantar os fatos, e talvez
entendê-los melhor sem oue
estejamos movidos pelas
paixões do ambiente e sem
que nos percamos com ml-
núcins desnecessárias. O fa-
to de, em um comício, o
deputado Leonel Brizola ter
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VIOLÕES
GIANNINI

máximo em
sonoridade

há mais de
60 anos!
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17:57 — A Mulher s o

Tempo
11:00 — Os Jttsen'1
18:35 — Pergunte ao

Joâo>
18:43 — Eptíelo e Santl-

tinha A Cia.
19:11 — Showiinho

Kellogg'*
19:20 — Novéis "Um So-

nho de Amor"
19:43 — Plantão Po-

lidai
19:49 — Bate Pronto
19:55 — Telt Jornal

Pirclll
20:15 — Discoteca do

Chacrlnha
21:10 — Ordem do Dia
21:20 — Futebol
11:40 — 77 Sunstr Strlp
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Agressivos
pessedistas
apoiam JG

BRASÍLIA (Sucursal) —
Os chamados "agressivos" do
PSD, que apoiam o Governo
João Goulart deram à divul-
gação a seguinte nota: "Exa-
minando os últimos aconte-
cimentos que se desdobram
no Pais, os deputados que
constituem a ala "agressiva"
do PSD deliberaram vir a pú-
blico para reafirmar a sua
decidida solidariedade ao pre-
sidente João Goulart, parti-
cularmente no tocante aos atos
oue vero praticando, no legi-
timo exercício de suas atri-
buições constitucionais. Essa
decisão corresponde à linha
de apoio ao atual Governo,
aprovada pelo PSD, através
dos seus órgãos competentes.

Por isso mesmo, todo e
qualquer pronunciamento em
sentido contrário, inclusive o
que foi atribuído ao líder
Martins Rodrigues, conforme
publicado na imprensa do
País, não representa a posi-
cão oficial do partido e. em
nenhuma hipótese, o pensa-
mento do grupo de vanguar-
da do PSD".

Falta couro

para calçado
popular

Fábricas de calçados do
Rio de Janeiro e de São
Paulo poderão começar a
produzir 100 mil pares de
calçados populares na pri-
meira quinzena de abril, de-
pendendo dos entendimentos
que foram Iniciados ontem,
entre a SUNAB e o Banco
do Brasil, para elaboração
do plano de financiamento
de Cr$ 246,3 milhões e do
resultado da reunião de ho-
je do Grupo Executivo da
Indústria de Calçados
(GECAL), os representantes
do Sindicato do Frio de São
Paulo e da Associação de
Abatedores de Gado do Bra-
sil Central responderão se
cederão o quilo do couro ti-
po "frigorífico São Paulo
primeira", aos cortumes, por
CrS-200,00, como determinou
o GECAL.

MARCHA DA FAMÍLIA:
ÔNIBUS DOS BAIRROS

A Comissão Organizadora da Marcha da Fami-
lia Com Deus Pela Liberdade informou à reporta-
gem do CORP.EIO DA MANHÃ, que entre 14 e 15h,
de amanhã, haverá ônibus e veículos para o trans-
porte da população dos bairros para a cidade até
a Candelária. Após a Marcha, esses veículos volta-
rão ao local de procedência, partindo da Avenida
General Justo (Castelo).

A partir das 14h30ni, entre os terminais da Es-
tação Barão de Mauá e da Central do Brasil, cir-
cul?«rão ônibus com destino à Candelária a fim de
que aqueles que residem nos subúrbios e bairros
distantes, que utilizam os serviços das estradas de
ferro, possam ir mais facilmente para o local da con-
centração.

TRAJETO

O trajeto dos veículos esta-
rã subordinado a 10 grupos
distintos e obedecerá ao se-
guinte critério: 1) procedeu-
tes de Santa Cruz, Campo
Grande e Bangu trafegarão
pela Avenida Brasil, Cais do
Porto até a Praça Mauá. Os
passageiros deverão desem-
barcar na Rua do Acre; 2)
procedentes da Rua da Alegria,
Campo de São Cristóvão, virão
pela Rua Figueira de Melo e
Avenida Presidente Vargas.
Os passageiros desembarcarão
próximo á Avenida Passos; 3)
procedentes da Rua Barão de
Mesquita, Muda da Tijuca e
Rua José Higino, trafegarão
pela Rua Hadock Lobo, Frei
Caneca, Riachuelo até a Lapa,
com o desembarque dos passa-
gciros próximo á Avenida 13
de Maio; 4) procedentes do
Inhaúma virão pela Avenida
Suburbana, Visconde de Nite-
rói," Praça da Bandeira e Ave-
nida Presidente Vargas. Os
passageiros deverão desembar-
car próximo à Avenida Passos;

S) procedentes de Madurcira
e Jacarepaguá (Largo do Tan-
que) via 24 de Maio (Méicr)
e via Jacaré trafegarão pela
Rua Lino Teixeira ou Rua Pa-
dre Telémaco. Amaro Cavai-
canti e 24 de Maio até a Lapa.
Os passageiros deverão desem-
barcar próximo ã Avenida. 13
de Maio; 6) procedentes de
Vaz Lobo e Vicente de Carva-
lho, virão pela Avenida Brasil
ale a Praça Mauá. Os passn-
gciros desembarcarão na Rua
do Acre; 7) procedentes de
Deodoro e Realengo virão pc-
In Avenida Brasil até n Praça
Mauá. Os passageiros deverão
desembarcar na Rua do Acre;
8) Procedentes da Ilha do Go-
vernador virão pela Avenida
Brasil até a Praça Mauá. Os
passageiros saltarão na Rua do
Acre; 9) procedentes da zona
da Leopoldina (desde Vigário
Geral) trafegarão pela antiga
Rio-Petrópolis até a Circular
da Penha e dai até Bonsucesso,
Avenida Brasil; 10) proceden-
tes da Zona Sul trafegarão pe-
Io aterro. Os passageiros de-
sembarcarão na Rio Branco.

SUNAB ADIA PLANO
DE TECIDO POPULAR

O não comparecimento do representante da
SUNAB, sr. João Lódi, à reunião do Grupo de Tra-
balho dos Tecidos, programada para a tarde de on-
tem, no Ministério da Indústria e Comércio, levou o
secretário em exercido do GT, sr. Edgard Julius
Barbosa Arp, a concluir que a SUNAB ainda não
conseguiu elaborar o plano para distribuição dos te-
cidos populares, que prometera apresentar ontem.

IN ÉDITOIV
PIONEIROi\ I

ADIADA

O sr. Edgard Julius Barbo-
t>a Arp, que assumiu a direção
do Grupo de Trabalho dos Te-

Liga Feminina
apoia Goulart
é marinheiros
Em nota distribuída à im-

Êrensa, 
a Liga Feminina do

stado da Guanabara reafir-
ma seu apoio ao presidente
da República e ao novo rni-
nistto da Marinha, "na solu-
ção dada aos acontecimentos
que envolveram os marinhei-
ros e fuzileiros navais". A
entidade relembra que se so-
lidarizou com a "luta dos ma-
rinheiros e fuzileiros que rei-
vlndicavam o direito de as-
sociação, o direito de casar,
tratamento mais humano e o
direito de votar, pois compre-
endemos que na luta comum
que hoje travam todas as fór-
ças patrióticas em nosso Pais
pelas reformas de estrutura,
e necessário incorporar cada
vez mais, novos contingentes
da população a essa luta".

cidos, na ausência do sr. José
Versiâni. que viajou a São
Paulo, foi obrigado a dissolver
a reunião que estava marcada
para as I5h30m de ontem,
transferindo-a sine die, em vir-
tude da ausência do represen-
tante da SUNAB.

PLANO

Falando a este jornal, o sr.
Edgard J. B. Arp informou
que "o Grupo de Trabalho
precisa, no momento, concluir
o plano de financiamento pa-
ra produção dos tecidos po-
pulares, traçar um plano pa-
ra distribuição dos mesmos

ao povo e calcular seus pre-
ços".

SUNAB

Adiantou o secretário em
exercício do GT que "enquan-
to a SUNAB não apresentar
seu .plano para constituição

cie uma rede de distribuição
dos tecidos, o GT não poderá
dar qualquer outro passo pro-
gressivo".

Um passo à frente
na função social

do crédito

ANESTESIOLOGIA • CIRURGIA GERAL
CIRURGIA PLÁSTICA '

NEURO-CIRURGIA • PARTOS
OFTALMOLOGIA • PR0T0L0GIA

UROLOGIA • VARIZES /

Informe-se cm qualquer
de nossas Agências
sólire as vantagens da
"Carteira de Saúde"

DE 'Auxilio financeiro •
para tratamento médico
Financiamento
até 10 raeses
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Totalmente jora do
mecanismo comercial.

Unidos para
melhor servir

e
BANCO DE MINAS GERAIS S.A.

BANCO MERCANTIL DA GUANABARA
ASSEMBLÉIA: Rua da Assembléia, 92 • CATETE: Rua do Catete, 271 • CENTRAL: Av. Pres,.Vargas. 446-A
. COPACABANA: Av. N. S. de Copacabana, 4S4-B • ENGENHO NÔV0: Rua 24 de Maio. 993 • ESTÁCI0: Rua
Machado Coelho, 174 . MADUREIRA: Rua Maria Freitas, 136 • PENHA: Av. Braz de Pina,%425-A • PILARES:
Av. João Ribeiro, 3 • FILIAL: Rua Buenos Aires, 48 • BANGU: Av. Cônego de Vasconcelos. 120-A • CASTELO:
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Não pode continuar
CORREIO DA MANHA, Quar.a-Ft.ra, 1 de Abril do 1984 l.° Caderno !

Não podo continuar
exercendo a Presidèn-
cia da República o sr.
João Goulart.

O cx-vice-prcsiclcnte
da República que deve
a suprema magistratu-
ra exclusivamente a
um movimento do paiscontra a ilegalidade,
caiu élc próprio na ile-
fialidade. Incompatibi*
lizou-se com seus deve*
res, com seu juramen*to. Incompatibilizouse
com o Congresso. In-
compatibilizou-se com
as Forças Armadas. In-
compatibilizou-se com
todos os que produzemc trabalham neste pais
para ganhar sua vida c
melhorar as condições' de nossa existência. Lc-
vou éste pais para a
subversão, não somente
das hierarquias milita*
res, más da própria
hierarquia social. Lc-
vou-nos à beira da gucr-
ra civil c até mesmo à
guerra civil.

É demais. O sr. João
Goulart destruiu as ba-
ses da liberdade neste
pais. Destruiu os fun-
damentos da nossa in-
dependência. Destruiu,
por muito tempo, todas
as possibilidades do
nosso desenvolvimento,
tornou dificil as possi-
bilidades de reequili-
brar as finanças e,a
economia do pais, c

Defi

mais difícil ainda as
possibilidades de aca*
bar com a miséria do
nosso povo, à qual aca*1
ba de acrescentar a
desgraça de um con-
flito fratricida. £ cul-
pado de um monstruo-
so crime político. Não
podo continuar presi*
dente da República.

* * SI

Não podo continuar.
Temos o direito moral
de constatar esse fato
dfuro c de dar ao sr.
João Goulart o consc*
lho de tirar as consc*
qüéncias.

Pois cm numerosos
editoriais, nesta pági-
ria, já o temos- adverti-
do e lhe temos predito
o fim inevitável de suas
suspeitas atividades po-
liticas. A história des-
tes três anos desgraça*
dos deu-nos razão. Não
julgamos, por isso, pos-
suir especial capacida-
de profética. Observa-
mos sóbria e imparcial*
mente os fatos. Perce*
bemos as conseqüên*
cias. Vimos aproximar*
se o fim: a catástrofe.

A quem se deve a ca-
tástrofe?. Citando sen
predecessor, de recor-
dação penosa, o sr.
João Goulart atribuiu
ontem essa catástrofe
às chamadas forças
ocultas. Quem são es*

• ~íniçao

i
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Nenhuma palavra está sendo, mais usada, nos movi-
mentados dias que correm, do que esta: Democracia! Em
nome da Democracia reivindicam-sc certas reformas e em
nome da Democracia recusam-se certas reformas. Em no-
me da Democracia trava-se a subversão revolucionária e
em nome da Democracia opera a conspiração reacionária.
Não há, em 1964, ninguém que admita não ser democra-
ta. Democratas são todos, todos. Mas cada um dá outro
conteúdo à grande palavra. Qual c, enfim, o conteúdo da
Democracia?

Afinal, nossa experiência brasileira de Democracia
«Io è muito antiga nem é exaustiva. í muito mais an-
liga e mais completa a experiência democrática do povo
dos Estados Unidos. Ali também já houve tempestades
políticas em torno do conteúdo da Democracia. Passaram,
agora, exatamente ip anos desde a tentativa de um se-
nador norte-americano de defender a Democracia com mé-
todos antidemocráticos. Naquele tempo, um alto dignitâ-
lio eclesiástico, o bispo Horace B. Donegan, pronunciou
discurso em que esclareceu admiràvelmcnte as dúvidas
dos seus fiéis. Disse o bispo: "Muita gente acha que os
objetivos do senador Mac Carthy são bons, mas que seus
métodos são ruins. Eu acho que essa opinião não acerta
o ponto essencial. A própria Democracia é um método,
mas não é um conteúdo. Democracia não é um conjunto
fixo (s unlform set) de opiniões políticas e sociais (ci-
tado conforme artigo de 12 de março de 1954, da revista
católica The Commonwealth, Nova York, aprovando a tese
daquele bispo.

Realmente: Democracia é o método para pesquisar o
que i a opinião do povo e acertar os meios para obedecer
a essa opinião. Mas Democracia não é a pré-ciência da-
quilo que o povo pensa e quer. Democracia não. é a im-
posição de certas opiniões políticas c sociais, fora das
quais ninguém é democrata.

. Há, porém, ultimamente, uma tendência de transfor-
mar o método Democracia em "conjunto fixo de opiniões
políticas e sociais": dar a ela um conteúdo que seria a
ortodoxia, e fora da qual não se pode ser democrata.

A Democracia está em perigo quando há terremotos
políticos. Mas também está em perigo quando é assim
falsamente definida. Para o combate contra esse perigo
não basta nem convém definir o que é a Democracia. An-
tes: proclamar o que não é Democrac'

Exigência

O sr. Juscelino Kubits-
chek lançou um manifes-
to, declarando que a lega-
lidade exige a disciplina
e a hierarquia dentro das
Forças Armadas. Sem is-
so, não haverá legalidade.

Concordamos com a exi-
gência do sr. Juscelino
Kubitschek. Mas pergun-
tamos: em sua conversa
reservada de ontem com o
sr. João Goulart, teria cie
manifestado essa exigência
à viva voz?

V Insalubriclacle
JÍ-iconcedida uma gra-

C' 

Jão de insalubridade
^tps os empregados da

„íífjaa de Ferro Leopol-
JLííaf desde os níveis mais
•'modestos até os procura-

dores. Desde que a moda
foi lançada no âmbito da
estiva, espalha-se agora
por toda parte, sem obede-

u cer a critérios vazados na
S-ffieiicr procedência. Em

-decorrência — insalubridà-
Lde por insalubridade — já

o funcionalismo de tliver-
s\s outras entidades de
serviço público, que ainda
não percebe c» benefício,
começa a terçar armas pe-

da equiparação.
t Assim, já existe hoje
' uma injustiça c uma abej-

ração: os que, de fato, fa-
zem jus à insalubridade fo-
ram igualados aos que
não.correm esse risco. Em
suma.háalgodeinsalubri*

dade, positivamente, em
nossa administração públi-
ca.

Círculo vicioso

Nossas exportações de ba-
liana para o Uruguai atin-
gem atualmente 100 mil
cachos mensais. Recente-
mente, firmas exportado-
ras de Santos e autorida-
des fitossanitárías reuni-
ram-se a fim de estudar
meios para que esta fisca-
lização se efetivasse de ma-
neira a propiciar acelera-
ção dos embarques para
aquele mercado, parando
os caminhões o mínimo
possível. Sim, porque hoje
em dia, graças à burocra-
cia portuária e às crescen-
tes exigências da estiva e
dos conferentes, nossas ex-
portacões de banana para
Montevidéu se fazem pela
rodovia.

Fatos como èste demons-
tram fartamente como os
propósitos governamentais
de expandir nossas vendas
externas e a receita de di-
visas do Pais tem resulta-
dos limitados, de vez que a
própria política governa-
mental estimula o apareci-
mento de condições limita-
tivas á ampliação de nossas
exportações. De que adi-
anta dar melhores condi-
ções cambiais aos exporta-
dores e reduzir ,a barreira
burocrática que pesa sobre
as vendas para o exterior,
quando o próprio governo
federal constrói, através de

¦barganhas-políticas; obstá-"'
culos nos portos para im-

sas forças ocultas? Tal-
vez aquelas que aborta*
mente se opuseram às
suas maquinações tene*
brosas? A força oculta
que levou fatalmente
ao fim do sr. João Gou*
lart, foi éle próprio,
agindo às escuras em
vez de liderar o pais,
como teria sido seu de*
ver.

Pelo menos desde o
plebiscito de 8 de janel-ro o sr. João Goulart
teve todos os podéres
dos seus predecessores
no mesmo Tegime pre*sidencialista. Cada um
deles fêz isto ou aquilo
pelo pajs, conforme
suas condições e possi*bilidades. Mas que fêz
o sr. João Goulart, pre*
sidente com os mesmos
amplos podéres? Não
fêz nada. Não realizou
nada. Não governou. Só
fêz tudo para agitar,
intranqüilizar, subver-
ter o pais e, enfim, pa*
ra convulsioná-lo. Nio
podo continuar presi*
dente da República.

* # • #

Nio podo continuar.
Tem de ceder ao seu
substituto legal, que
assumirá a Presidência
da República para paci-
ficar o país e restabe-
lecer o respeito à Cons-
tituição e ao regime
democrático.

pedir a intensificação des*
tas vendas e incentiva,
através do consumo de de*
rivadds petrolíferos pelos
caminhões, maiores despe*
ÜS cambiais?

Cosigua

A Guanabara é o se-
gundo mercado de aço do
Brasil, com o consumo de
27,8% da produção nacio-
nal, índice superado spe-
nas por São Paulo, com
507o - Desse modo, não res-
ta dúvida de que a cria-
ção da COSIGUA é um im-
peratlvo do desenvolvimen-
to econômico da Guans-
bara.

Não se sabe até hoje em
que pé vão as coisas nesse
domínio. Temos o direito
de ter uma usina de aço.
Nela predominará o capi-
tal privado, com 60%, se*
guido do Estado da Gua-
nabara e do Governo fe-
deral, com 20% cada. A
execução, porém, desse
empreendimento caiu em
mãos de um militar, ou-
trora um dos mais dedica-
dos servidores do sr. Ge-
túlio Vargas e hoje do sr.
Carlos Lacerda, que tem,
no seu haver, a edificação
de uma fábrica — asFNM
— que nos deu as maiores
dores de cabeça, pois,
quando pronta, mal podia
apresentar em sua linha de
çrodução panela e parafu-
sos em vez de motores de
avião.

Que a COSIGUA virá um
dia, porque dela não pode-
mos prescindir, não duvi-
damos. Mas no passo em
que marcha sua organiza-
ção, aguardemos com pa-
ciênèia e sem otimismo.

Elevatória

A elevatória do Leblon
foi inaugurada cm 1952.
Caminha para uma ado-
lescència de lançadora de
imundícies e de criadora de
odores insuportáveis numa
das mais belas praias do
mundo. Tal como no dia
de sua inauguração, no
atual governo a elevatória
continua sem saber como
lançar os detritos em alto
mar ou como transforma-
los de modo a exterminar
a impureza. E o problema
não constitui nenhum bi-
cho-de-sete-cabeças, pois,
no mundo inteiro, milha-
res e milhares de preíei-
túras e engenheiros o tra-
taram com sucesso e sem
fazer mistério.

Já tocamos nesse a,ssun-
to com um certo desânimo.
Esgotamos todos os argu-
mentos. Pois a elevatória,
impávida, continua nesse
governo a refletir a tradi-
ção de inoperãncia. E, por
fim, não devemos olvidar o
perigo de alguma peste
medieval resultante da de-
sídia dos atuais responsa-
veis pelos esgotos, que já
não mais se dão ao traba-
ltio de interditar a praia
quando a enxurrada de de-' jetos se lança sôbr* o areai.

BANCO BOAVISTA S.A.
lima completa organizado

bancária. S051

Mundo Político
Mngufin acredita na solução pacifica

No instanteem que escrevemos eataa notas, o mundo
político brasileiro vive o seu instante de maior expeeta*
tiva. Nenhuma dia fontes consultada» acreditava, ontem,
na hipótese de qualquer "solução pacifica" para a grave
crise política que o Pais atravessa.

As noticia», no momento, elo as mais alarmantes, Em
Minas Gerais, o governador Magalhies Pinto consegue
montar o seu esquema de "defesa da legalidade" e obtém
a solidariedade do general Mourio Filho, comandante da
4.» região, que se converteu no primeiro chefe militar
rebelde. O general soltou manifesto, que divulgamos A
parte, no qual declara que nio mal» pode submeter-ie à
chefia do presidente da República que fugiu de seus de-
veres constitucionais, e na cidade de Juix de Fora insta-
lou o seu QG revolucionário. Também o general Carlos
Luiz Guedes, comandante da Infantaria Diviiloriária da
4* Região, sediada em Belo Horizonte, aderiu ao movi-
mento pela Constituição.

Ainda na tarde de ontem, o governador Magalhães
Pinto, considerando-se o chefe civil do movimento, tam-
bém divulgava manifesto contrapondo-se às teses preço-
nizadas pelo presidente da República.

O governador acusa Igualmente o presidente de "ha-
ver traido as reformas". Mais tarde, mais ou menos is 19
horas, voltou o governador Magalhães Pinto a reafirmar,
em novo manifesto, o que dissera no primeiro. A Força
Aérea Brasileira, por instruções do' governo, iniciava o
que se chamou de "operações de reconhecimento" da es-
trada Rio-Petrópolis,

JK nio foi levar iotidariedade a JC
A chamado'do presidèn-

te da República, o sena-
dor Juscelino Kubitschek
esteve ontem no Palácio
das laranjeiras e, ao con-
trário do que foi divulgado
por uma emissora de tele-

visão, o ex-presidente nio
foi levar qualquer solida-
riedade. Tendo conversado
com o sr. João Goulsrt,
JK deu-lhe a conhecer sua
posição em defeaa da paz,
da ordem e do regime.

Ação de MP nio foi Um provi tada
A deciião do governador Magalhies Pinto constitu-

indo Minas "um território livre" para a defesa da lega-
lidade, não foi um episódio fruto do inesperado. Com
efeito, informa-se agora que a deliberação de transfor-
mar Minas Gerais num "bastião da legalidade" nasceu,
precisamente por ocasião do último encontro entre os go-
vernadores Magalhães Pinto e. Carlos Lacerda, quando o
governador da Guanabara esteve em Belo Horizonte e ali
almoçou em companhia de seu colega.

De lá para cá, passaram ambos os chefes de Executi-
vo, acada um a seu modo, a instrumentalizar o esquema
de defesa do regime. O governador mineiro estruturava,
como bom estrategista político, a formação da Frente
Única em seu Estado, com a aglutinação, na mesma chave,
das duas mais poderosas corporações políticas, o PSD e
a UDN.

E dentro de mais alguns dias, sem que ninguém sus-
peitasse, o sr. Magalhies Pinto acabava atraindo para a
sua órbita o sr. José Alkmim, selando, assim, em quês-
tio de horas, a unidade política de seu Estado. -A posse
do deputado pessedista, na Secretaria de Finanças de Mi-
nas comparecia o PSD incorporado.

Cumprira-se, assim, o vaticinio- do sr. Lacerda,. de
que a bandeira da luta pela defesa do regime deveria fi-
car em Minas Gerais. O sr. Ademar de Barros, embora
fosse um bom aliado, nio tinha condições fisicas nem po-
liticas de comandar uma campanha de tal envergadura.
A adesão do general Mourio Filho e, depois do coronel
Guedes, comandante da Policia Militar, comp&s o quadro
dramático de Minas.

Máquina oficial paralisada
O barômetro político,

acusava,' no decorrer da
tarde e da noite de ontem,
a seguinte evolução:

Setores ministeriais per-
plexos diante do discurso
do presidente da República
no Automóvel Clube do
Brasil, local onde foi ho-
menageado por sargentos
das Forças Armadas.

A máquina administrai!-
va, inteiramente parada,
dava mostras de exaustio.
O Ministério da Fazenda
parado, o da Viaçio atôni-
to e o Ministério da Jus-
tiça instalando o seu siste-
ma de defesa.

No Ministério das Mi-
nas e Energia, o sr. 011-
veira Brito não se dispu-

Imagens do dia

(O final compensa)
C. D. A,

nha a formular qualquer
prognóstico.

A impresaío que dava a
seus auxiliares era a de
quem estava a divisar o
naufrágio próximo."O presidente da Repú-
blica — é o que se comen-
tava, nio só nas Minas e
Energia, mas igualmente
em todos os Ministérios —
havia feito, no discurso do
Automóvel Clube, a sua
opção: levara um pronun-
ciamento escrito e acabou
falando de improviso, ao
sabor da ovaçio da turba.
Nio era um discurso que
conduzia, mas sim um dls-
curso conduzido pela assis-
téncia em frêmito e delírio.
O presidente, afinal, esco-
lhera o seu caminho".

As censuras começaram
Ontem mesmo, em face da gravidade da crise, o Governo

expedia instruções no sentido de estabelecer a cenrura nas
estações de Rádio e de Televisão.

Uma advertência timlda chegava simultaneamente is re-
dações dos jornais, dando a conhecer que as empresas jor*
nalísticas seriam poupadas.

No etfato momento em que recebíamos a noticia da pre-
servação da liberdade de imprensa, a campainha do telefone
precedia a noticia (veridiea) de que fuzileiros navais, ora
sob nfivo comando, invadiam a redaçio e ocupavam o pré-
dio onde funeiona o "Jornal do Brasil", tentando interditar
sua rádio.

O confuso barômetro
Os informes militares,

embora tumultuados, não
deixavam antever o clima
de inquietação reinante.
Enquanto se anunciavam
as dificuldades com que
se defrontavam os "vôos
de reconhecimento" da'
FAB ao longo da rodo-
via Rio — Petrópolis, que
também deságua nas fron-
teiras de Minas Gerais, em
virtude do mau tempo rei-
nsnte, chegava-nos igual-
mente a versão de que
nem o governador minei-
ro. nem o chefe militar- da
rebelião, contava com a
unanimidade das forças
federais sediadas naquela
unidade da Federação.

O comandante das tro-
pas aquarteladas em São
João dei Rei — acrescen-
tava-se — nio teria cum-
prido ordens do general
Mourão Filho (chefe re-
belde militar) para se des-
locai- com destino a Juiz
de Fora.

Outros informes militares
Jango havia decidido Aragão, porque éle falhou

militar
Sobre a posição do ge-

neral Amaury Kruel, co-
mandante do II Exército,
com sede em São Paulo,
as notícias eram igual-
mente contraditórias, so-
bretudo depois que ali
chegaram os generais Os-
waldo Cordeiro de Faria e
Nelson de Melo. Dizia-se,
por exemplo, que o gene-
ral Kruel e outros gene-
rais do II Exército esta-
riam dispostos a defender
o sr. João Goulart, desde
que éste afastasse o' CGT
e os comunistas de sua
órbita de influência.

Aduzia-se, por outro la-
do, que o general Jair
Dantas Ribeiro, de seu
leito de enfermo, resolvera
reassumir o Ministério,

que vinha dirigindo por
telefone, através de seu
chefe de Gabinete, gene-
ral Genaro Bontempo, fiel
cumpridor de suas instru-
ções.

"guilhotinar'' o almirante
Cândido Aragão, do co-
mando geral do Corpo de
Fuzileiros Navais. Ontem
de manhã, o almirante re-
cebia. ordens de permane-
cer em sua residência.

. E se afirmava com os fo-
ros de veracidade: Jango
perdera a confiança em

no momento exato.
O almirante Pedro Pau-

Io de Araújo Suzano, que
na véspera havia sido "des-
nomeado" da Chefia do Es*
tado-Maior da Armada, pa-
ra atender aos reclamos do
Clube Naval, foi chamado

- ás pressas em sua residên-
eia, para investir-se, aft-
nal, naquele posto.

CONSELHOS PARA

HORAS DE CRISE

Ligue o rádio para sabrr
(tos liltiinos aeonteetmen*
tos. Se He ot der, é por*
que não são feli:mente os
últimos, os irremediáveis.
Sc a situação ./ór mesmo
crare, o rádio não 'dirá
nada, niitna gentileza ria
censura para com o teu
miocárdio, e roce descaii-
sara o espirito ouvindo
samba, jszz ou Vivaldi,
conforme a sua estação.

I
Retire imediatamente o

seu dinheiro do banco, te
as auto'ridades declararem
que reina absoluta calma
em todo o pait. Esta decla*
ração é a mais attuttadora
de tôdat. O problema i te
voei tem dinheiro no
banco.

§

Vá correndo d mtreea-
ria e abasteça-se. Dá orau*
de conforto moral, em mo-,
mentos de insegurança daa
instituições, ter em cosa
bom sortiiiiento de feijão,
leite em pó, sopas, conser-
vai. t então que a mereça-
ria te torna o quarto e stc
premo poder da República.

S

Pela manhã, ndo cônsul-
te o boletim do Serei*
eo de Meteorologia. Con-
suite o mani/esto*da*ma*
dragada do CGT; itte dirá
o tempo que tttâ disposto
a fazer durante as próxi-
mas horas-

ESTRUTURAS CADUCAS

No fundo, por que. pedir
reforma* ao Congresso? t
iflo /rici! promouHas, o
conceito de disciplina ml-
litar, por e.remplo,'/oi re-
formado em poucos horas,
numa casa ria Hua Ana
Nf.ru, perlo de um depúsl-
to de bananas.

*

Uma' das reformas qire
o Presidente da Republica,
cm seus discursos, prega
da maneira mais positiva.,
embora sem nomeá-la, 4 o
ria estrutura gramatical. .

5 
'

A solução uno ** miidtir
r> Congresso Nacional de
Brasília, ri mudar Brasília
para algum lugar — pon-
dera um viajante que che-
noti de IA.

Há uma nuança de sen*
tido entre comando supre-
mo (linguagem da Contti-
tuição) e comando geral
(linguagem dos sindica-
(os). O CGT e o dr. Jango
apagaram a nuança, divín-
dindo entre si toda cspccl-'
de. comando, inclusive <
das armas.

S

O analfabeto repeliu a
cartilha, desconfiado: "E.
quem me garante, que não
vão retirar o direito de
voto aos que aprenderam
a ler?"

Reflexão de um demo-
crata: Não só o Partido

Comunista merece entrar
na legalidade, O Brasil
tambrJm.

VÁRIA

Não hrl dúvida nu*
o nosso governo está dls-
posto a comemorar o quar-
to erntenririo de Sliaftes*
peare encenando cm. esta.'
Ia nacional uma de suas
tragédias — mas em adap*
ínçflo' do ministro Jurema.

Certos ministros leram
r» e.rageVo o preceito cons'
tlluclonal' de au.rllíar •
presideulr. Devem chegar
em casa exaustos, dcplo-
rondo a falia. dMgua.

Entre boatos, assem-
blélas de clubes, manifes-
los, marchas, slogans, ím-
postura de proprietários de
reformas, sono dos que s«
reeiiíom a acordar oií es*
tiícia dos que fingem dor*
nilr, reacionários deferi'
dendo a liberdade, comu*>
nas defendendo a Pátria,
governo desgovernando, a
Jpreja dilacerada entre
contradições, o» preços se
rindo de tudo, a inquieta-
çílo, a angústia, o desgosto
de ver a vida de todos tio '¦
mal dirigida - c de repente
isse ônibus que passa clieio
de garotas e garotos rumo
do,colégio, cm algazarra,
pelo simples condão da
adolescência c de seu ale-
gre rumor, infunde na gen- •
te uma sensação de /citei-
d<ide rí prova de tudo, uma
secreta confiança para
atravessar este dia, o
de amanhã, muitos outros
ainda.
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DEPUTADO PRECONIZA
DEPOSIÇÃO DE JANGO
O deputado Auguato do

Amaral Peixoto preconizou,
ontem, na Assembléia Legis-
lativa da Guanabara, a depo-
slçio do presidente Joio Gou-
lart, durante violenta troea
de apartes que manteve com
o deputado José Talarico,
quando o lider do PTB lhe
dirigia fortes ataques pes-
soais e, da tribuna, nio per-
mitia apartes do representan-
te pessedista. Disse o sr. José
Talarico: "V. Exa. poderá
falar quando quiser, agora
nio". Ao que retrucou o se-
nhor Augusto do Amaral Pei-
xoto: "Falarei quando qui-
ser, enquanto estiver no po-
der um homem como o sé-
nhor Joio Goulart, que de-
verá ser deposto para o be-
nefieio do País." Também
na sessão de ontem, mais
tarde porém, o ar. Augusto
do Amaral Peixoto mantinha
acirrado diálogo com o depu-
tado Saldanha Coelho, veri-
ficando-sc troca de termos
candentes entre os dois par-
lamentares.

Por outro lado, liderado
pelo sr. Augusto do Amaral
Peixoto e com a assinatura
de mais 27 deputados, totali-
zando a maioria absoluta da
Assembléia do Estado, foi au-
tomàticamente aprovado ma-
nifesto de apoio e solidaria-
dade aos oficiais da Marinha -
e ao Clube Naval, por suas.
atitudes ante os últimos acon-
teclmentos. Em certa altura,
diz o documento: "A hora é
grave e nós representantes
do povo temos o dever de
manifestar nossa solidarieda-
de i Marinha de Guerra, re-
presentada por seus oficiais,
aubofieiais, sargentos e mari-
nheiros, que souberam reais-
tir i desagregação e que hoje
aguardam o momento de res-
taurar o princípio de hierar-
quia e disciplina."

GOR1XAS
Em seu discurso (que cau-

sou o incidente com o sr. Au-
gusto do Amaral Peixoto),
afirmou o sr. José Talarico
que, a partir do comício do
dia 13 de março, "as fòr-
ças reacionárias começaram
a planejar processos de sub-
versão. E o ex-ministro Sil-
vio Mota — acentuou o líder
do PTB — foi uma das viti-
mas desses gorilas que se en-
contram em vários quartéis
e aqui dentro desta Assem-
bléia, principalmente".- Veri-
ficou-se, então, a primeira in-
tervenção do sr. Amaral Pel-
xoto.

Acrescentou o sr. José Ta-
larico: "Não classifiquei vos-
sa excelência de gorila; vos-
sa excelência é um homem
equivocado, porque se des-
viou de seus companheiros c
hoje está a braços com aquê: -
les que denegriram a honra
de sua família," Rebateu o
deputado do PSD: "Não de-
negriram, porque a honra da
minha- família é intocável;
estou com o povo contra o
sr. João Goulart." Prosse-
guindo, afirmou o sr. José
Talarico, momentos antes de
a sessão ser suspensa pelo
presidente Vitorino James,
em decorrência do tumulto
que se estabeleceu no plena-
rio: "Vossa excelência è um
despeitado político, que não
perdoa o sr. João Goulart

que foi seu amigo pessoal
pelo fato de não exercer

nenhum cargo no governo.
O comportamento de vossa

• excelência — acrescentou —
não é o mesmo de seu ilus-
tre irmão."

DISCURSO

O sr. Augusto do Amaral
Peixoto que, na véspera, fi-
zera a primeira parte de um
discurso, que tencionava ter-
minar, ontem, em torno de
todos os episódios da crise na
Marinha, não obteve tempo
regimental necessário para
sua oração, ietirando-se do
Palácio Pedro Ernesto por
volta das 17 horas, rumando
para a reunião permanente
cm que se encontra o Clube
Naval. No expediente de s,e-
gunda-feira, desfechara for-
les ataques an presidente
João Goulart por suas ações
nos acontecimentos c deste-
chara violenta crrrn contra o
; i. Cândido A.agao, cias-
sificando o comandante do

Corpo de Fuzileiros Navais
de "elemento caricato e in-
digno do pertencer à Mari-
nha Brasileira e que sòmen-
te se encontra, hoje, i*a Ma-
rinha, graças a uma fraqueza
do aparelho judiciário ocor-
rida há alguns anos".

48 HORAS

O sr. Augusto do Amaral
Peixoto, para responder ao
sr, José Talarico e abordar
aspectos'da crise que envol-
ve o Pois, usou sucessivamen- '
te o recurso regimental de
falar pela ordem, citando, in-
elusive, a posição assumida
pelo PSD na Câmara Federal,
ontem, substanciada no dls-
curso do deputado Martins
Rodrigues. Durante os acir-
rados debates que manteve
com o sr. Saldanha Coelho,
afirmou o sr. Augusto do
Amaral Peixoto: "Espere 48
horas, quando vossa excelên-
cia estiver preso, eu o visi-
tarei."

Esse debate ocorreu quan-
do o representante trabalhis-
ta criticava o governador
Carlos Lacerda pelas medi-
das de segurança tomadas
em relação ao Palácio Gua-
nabara, na manhã de ontem,
e criticando o sr. Augusto
do Amaral Peixoto acentuou
que o pronunciamento do
parlamentar do PSD contra
o presidente da República
provocou estarrecimento, de-
monstrando que "n sr. Au-
gusto do A/naral Peixoto en-
contra-sc fora do tempo e do
espaço e não entende a lin- ,
guagem . popular, não regis-
trando a evolução dos acon-
teclmentos". Os ânimos atln-
giram grande exaltação,
quando o sr. Saldanha Coe-
lho sustentou: "Esse medie-
valismo da alienação mental
manifestado por alguns depu-
tados não corresponde à épo-
ca." Foi o momento, inclu-
sive, cm que o sr. Amaral
Peixoto aparteou mais incisi-
vãmente o deputado do PTB.

MANIFESTO

O manifesto lançado pelo
deputado Augusto do Ama-
ral Peixoto e que contou com
o apoio de 28 deputados, ai-
rançando a maioria absoluta
da Casa.

W
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COMÉRCIO PAULISTA
ACUSA TOTALITÁRIOS

"Nfco

qun-

SAO PAULO (Sucursal) —
se deseja, realmente, reajustar ou
dros Institucionais, üdaplarulo-os «s exi-
Rèncias da nossa histoilcidndo. O qun«e quer c quebrá-los como Imprestáveis,
para substitui-los pela rígidos: totalltá-
ria, numa tvesloucada experiência do
princípios ideológicos imcompnlivcis com
a nossa formaçfio" — afirmou o sr. Paulo
de Almeida Barbosa uo reassumir a pre-

GOVERNO FEDERAL

sidéncia da Associação Comercial de São
Paulo, durante a cerimônia ontem rea-
lizodn, quando tomou posse a nova di-
retoria. A solenidade contou com a pre-
scntja do governador Ademar de Bar-
ros que reafirmou sua decisão de de-
fender "até às últimas conseqüências c
com o .sacrifício da própria vida os prin-cipios dn nossa democracia cristã, con-
tra o assalto dos sem-Dcus c dos som-
pátria".

Em ;.cu discurso ele posse
p sr. Paulo de Almcldn Bar-
bosa teceu, principalmente,criticas u atos cio Executivo
Federal, afirmando que no
plano sócio-politico "assisli-
nios a um fenômeno de de-
«organização social, cujiis
raízes estão nn exacerbação
fomentada por minoria ativa
C|iie se opõe «o processonormal de mudança por quetem de passar n nossa so-
riedaric em crescimento, vi-
sivclmcnto empenhada cm
destruir as instituições. Pis-
se ainda que -teóricos dos
golpes de Estado definem
uma das suas formas como
a do "Estado contra o Esta-
do". Ao que parece, queremadotá-las entre nós. Pe que
outra maneira se poderia cx-
plicar o que se passa ante
nossos atônitos olhos? A
Constituição é menosprezada.
Prega-se o fechamento do
Congresso. O Executivo as-
fume, intempestivamente, o
poder de legislar através de
decretos".

LIVRE EMPRESA
Em outro ponto de seu

discurso, o sr. Paulo Bar-
bosa afirma: "nunca nos
opusemos às reformas neces-
sarias n um rcajustnmento
cm nosso regime conviven-
ciai. Cansamos de insistir
sobre o tema cm inúmeras
ocasiões. Pcve-sc fazer o
que se tem de fazer. Há
erros evidentes a corrigir".

Com relação à acusação de
que os homens da livre em-
presa são contra quaisquer
reformas, o presidente da
ACSP declarou que rcalmen-
te era contra as reformas
propugnadas "por homens
instalados no poder político,
conspirando, para acirrar
ódios e dissençoes, obsecados
por teses marxistas que só o
despreparo ou a má íé os
impede de reconhecer como
obfolctas e inadequadas à
realidade nacional".

Ainda sobre a livre em-
presa, o sr. Paulo Barbosa
ressaltou que "a principaltarefa da livre emoresa é de-
monstrar. por atos inequivo-
tos. que é capaz de produzir
mais c melhor do que qual-
quer outra forma tle orien-
tação econômica". E aduziu:"uma economia de mercado,
cm que Estado é livre em-
presa coordenem suas fun-
ções, o primeiro integrado e
suprindo as atividades da se-
gunda, nunca sexá oamJtatido

por nós. Estamos racional e
emoclonnlmcntc conscientes
de que os problemas cconó-
micos surgem como compli-
cações «gravadoras de pro-blcmas sociais, sem jamais'se reduzirem exclusivamente
aos primeiros". ¦

COMÍCIO
Referindo-se ao comidorealizado no último dia 13, õsr. Pnulo de Almeida Bar-

bosa assim se manifestou:"a qual dos Estados devemos
fidelidade? Ao que decorre
de instituições livremente cs-
colhidas pelo povo brasileiro
ou no que desce à praça parase opor a elas, ao compasso
tumultuárin de um sindica-
lismo duvidoso? Quem repre-
senta autenticamente a na*
cionalidade, os portadores de .
cartazes de inspiração revo-"
lucionária. ou as infindáveis
legiões humanas, gente de
todo o Brasil, que acorrem
conscientemente às urnas pa-ra a escolha de seus .legiti-
mos representantes?".

LEGALIPAPE
Em outro ponto.de seu dis-

curso, assim se manifesta o
sr. Paulo de Almeida Barbo-
sa: "a legalidade riemocráti-
ca pela qual pugnaremos ate
o fim c aquela em que os
governos fazem derivar sua
autoridade.da obediência ás
instituições" que juraram de-
fender. Quando um poder se
arroga funções privativas dos
outros podéres, a legalidade
é violada. Periclitam, então,
as liberdades públicas. Em
nome de uma pretensa "jus-
tiça social", o polvo totalitá-
rio começa a apertar os ten-
táculos que vão sufocar as
vozes mais clarividentes".

INFLAÇÃO
E continua o presidente da

Associação Comercial de São
Paulo: "A inflação é a sua
grande aliada. A inflarão
descapitaliza as empresas!' Ainflação corrói o valor do sa-
lário, gerando a insatisfação.
A inflação aniquila camadas
inteiras do povo, rebaixando-
as cm seu status social. Ainflação desorganiza as íi-
nanças públicas e privadas,tornando os governos esta-
duais c municipais incapazes
de pagar suas despesas e os
particulares seus gastos do-
mestiços, dia a dia crescen-
1es. A inflação cria a agita-
ção social, levando à convul-
são e ao caos. E o "Estado
contra o Estado" não quer,

realmente,
inflação".

dominar a atual

Correio dos Estados
SÃO PAULO

Reforma, mas
sem desordem

ARAÇATUBA (ASP) —
A Associação Rural da Alta
Noroeste, com sede nesta ei-
dade, enviou ofício ao go-
vernador Ademar de Barros,
aos presidentes do Senado c
da Câmara dos Peputados,
comunicando a deliberação
da entidade de apoiar a pre-
conizada reforma agrária do
Governo Federal, desde que"levada a efeito mediante
desapropriação que não res-
trinja nem ofenda o direito
ce propriedade, nos termos
constitucionais".

MINAS GERAIS
Fundo Agropecuário

BELO HORIZONTE (Su-
cursai) — Foi distribuída á
Pelegacia Federal do Minis-
tério da Agricultura a quan-
tia de 136,G milhões pelo
Fundo Federal Agropecuá-
lio, para execução de traba-
lhos aprovados pelo minis-
tro da Agricultura.

PERNAMBUCO .
Trigo

RECIFE (ASP) — Cerca
de três mil toneladas de trl-
go, procedente dos Estados
Unidos, deverão chegar ao
Recife no próximo dia 9 de
abril.

PARANÁ
Irregularidades:
querosene

PONTA GROSSA (ASP)
— Cerca de 170 milhões de
cruzeiros anuais são os pre-
iuiios causados aos consumi-
dores de querosene, petos en-
latadores do produto, segun-
do descobriu o Serviço ac
Aferição de Ponta Grossa.

Em visita ás. firmas do ra-
mo, observaram os Coman-
tios Fiscais que as latas oue
deveriam conter 19 litros
do combustível, encerravam
apenas 15,5 litros.

Frente
CAMPINAS (Interp) —

Com a presença de numero-
sos parlamentares,. devera
Ser instalada nesta cidade, no
próximo dia 3, a Frente de
Mobilização Popular, quando
haverá um comício no Laigo
cio Rosário.

R. GRANDE DO SUL
Concursos

PORTO ALEGRE (ASP)
_ A Secretaria de Adminis-
tração iniciará, nos próximos
dias os primeiros concursos,
objetivando a regu anzaçao
da vida funcional de quase
ouarenta mil funcionários
coatratr-dot.

Gasolina
PARANAGUÁ (ASP) —

Pelo petroleiro "Pojuca",
Cinco milhões de litros de
gasolina chegaram a esta ei-
dade, quantidade suficiente
para abastecer o estado pelo •
prazo de dez dias.

Com o. desembarque do
combustível, ficou afastada,
temporariamente, a ameaça
de colapso que se está ob-
servando nas companhias do
rf.mo.
Colonização

PORTO ALEGRE (ASP)O Instituto Gaúcho de
Reforma Agrária, IGRA, ór-
gão do governo estadual, irá
estender o plano de coloni-
zação às regiões do Alto
Uruguai, atendendo ao apelo
formulado pelos agricultores
sem terra — daquela zona.

Festa da Uva
CAXIAS PO SUL (ASP)O Governo Federal desti-

nou a verba de 90 milhões
cie cruzeiros para a tradicio-
nal Festa Nacional da Uva e
Feira Agroindustrial, a se-
rem realizadas em fins de fe-
vereiro de 1D65.

A informação é de fonte li-
gada ao titular da Indústria
e Comércio.

Expl
PARÁ

oração: café
BELÉM (ASP) — Noti-

cias procedentes de Vigia,
revelam os abusos registra-
dos ultimamente naquela lo-
calidade por parte de nego-
dantes sem escrúpulos, os
quais estão vendendo o café
pelo preço de 2 mil cruzeiros
o quilo e o leite em pó a
1.200 cruzeiros a lata.

Penúncia nesse sentido foi
formulada pelo vereador Jo-
sué Martins à Policia.

Fim de crise
BELÉM (ASP) — Encon-

tra-se superada, afinal, a
grave ameaça que pairava
sobre a população local, de
ficar sem açúcar, com a che-
gada, de diversos carrega-
mentos do produto, pronta-
mente distribuído aos vários
armazéns.

BAHIA
Famílias desabrigadas

SALVAPOR (Transp) —
Centenas de famílias conti-
nuam so desabrigo, a espera
de alojamento, Suas casas
foram arrasadas pelas chu-
vas. Falando à imprensa, a
sra. Joselinda Sena, presi-
dente da Comissão de Au::l-
lio às Vitimas dos Pesaba-
mentos, referiu-se à.-; ilifi-
culdades que vem encontran-
do para abrigar os ílggcla-
dos. Adiantou todavia, ter
conseguido instalação para
cerca de cem famílias, na an-
tiga penitenciária do Estado,
que, todavia, se mostra pe-
quena para atender mais
gente.

RESISTÊNCIA

Por último, o presidenteda ACSP faz unia advertén-
cia: "os destruidores da de-
mocracia, tal qual nós a cor-
rebentos, não como patrlmô-nio de clnssc, mas, como
abertura generosa para toda
t> comunidade brasileira, sai-
bam que resistiremos. Uma
lição de coisas poderá ser-
lhes ensinada, se ousarem
avançar pelas águas escusas
de uma revolução social,
conduzida de fora por agen-
tes de um poder estranho.
Estruturas de resistência co-
mo a nossa, surgirão, mila-
gre de todos os recantos da
pátria, com a participação de
todos os brasileiros. Nao se-
ráo ideólogos desvairados
que conseguirão deter o Bra-
sil. Seremos grandes, sem
eles ou contra eles".

Repetiu ainda o presiden-
te da ACSP as palavras do
marechal Putra: "O respei-
to à constituição e à palavrade ordem dos patriotas. A
fidelidade à lei c o compro-
misso sagrado dos democra-
tas perante a Nação.'Não se
constrói na desordem, nem
se prospera no sobressalto.
Nada de bom se resolve »o
clima de desentendimento, c
é impossível viver democra-
ticamente na subversão".

Ministro
explica a
renúncia

PORTO ALEGRE (Sucursal)
— Revelando qui sua demts-
são do Ministério de Indúst-
tria e Comércio nada tem a
ver com a crise política que
atinge o Pais. o sr. Egidl»
Micnaelsen informou a repor-
tngom, na tarde de ontem, queha duas semanas está demts-
slonárlo, sendo o seu pedido
de exoneração entregue om
carta possoal ao presidenteJoio Goulart. O ministro, quoviajou até Porto Alegre com
•/ia família em automóvel
particular para passar a Se-
mana Santa, disse ainda quopermanece nn cargo a pedidodo presidente da República,
até que seja designado o seu
substituto. Quanto ao conteü-
do da carta que enviou ao
presidente, nada qulz dizer,
informando , que oportuna-
mente o revelará. -

Clube Serra:
presidente

chega à GB
Chegará ao Rio, na próxima

quinta-feira, o sr. Matthcw H.
McCloskey III. presidente do"Serra Internacional", que, de
passagem para Montevidéu,
aqui permanecerá durante ai-
guns dias. Entrará em conta-
to com os membros do "Clube
Serra do Rio dç Janeiro", pa-
ra combinar planos de ação
cm favor das vocações sacer-
dotais e religiosas, principal
objetivo destes clubes. No
mesmo dia, o presidente do"Serra Internacional" será ho-
menageado com um almoço,
às 12h, no restaurante da ABI.

No dia 3, visitará o Seminá-
rio São José e. às lfih. nssis-
tira a uma palestra voencio-
nal pronunciada por membro
do "Serra do Rio de Janeiro",
no Educandário Rui Barbosa.

MENEGHETTI REUNIRÁ
TREZE GOVERNADORES

PORTO ALEGRE (Sucursal) - Todos
os preparativos estío concluídos, prnti-
camcnle, para n reunião de governado-
res, a rcaliznr-sc din.2 im Porto Ale-
Kit, convocada pelo governador lido
Méhcghettl, O governador gaúcho man-
dou reservar aposentos no Plar.8 Hotel

No Palácio Plratlnl, foram
cuidadosamente preparados os
saldes em que deverão se rea-
lirnr as conferências, sendo o
salão nobro do Palácio reser»
vndu aos Jornalistas que efe-
tunrão a cobertura do aconte-
cimento. Fontes do Plratini
informaram que as conícrén-
cias entro-os chefes do Exc-
culivos serão ultra secretas, a
elap não podendo assistir nem

' 
mesmo os assessores mais
chocados dos dfversos gover-
nadores. •

CONFIRMARAM

Oficialmente, 12 governado-
res já confirmaram sua pre-
sença em Porto Alegre no pró-
ximu dia 2. São eles, segundo
informou o chefe da Casa Mi-
lltar do Plratini, cel. Orlando
Pacheco, os governadores da
Guanabara, São Paulo, Santa
Catarina, Paraná, Estado do
Rio, Sergipe, Alagoas, Minas
Gerais, Pernambuco,, Pará,
Bahia, Paraíba e Mato Grosso.

Organização
de bancários
apoia marcha

parn os chefes de Executivos que com-
parcceríio à reunião, bem como para
suas comitivas. Severas nedidas de io-
gurança serfio postas cm prático n par-
tir da chegada dos governadores, vi-
sando n proteção dos mesmos, devendo
n área cm que está situada o Phwa- "£!'m.8 °"c.l0:
Hotel ser interditada pela polícia.

O presidente da Frente De»
ntocrática de Bancários, ar,
Paulo,da Silveira Leite, envio*
à reportagem do CAMDE •

RESSEGUROS FESTEJA
FUNDAÇÃO: 25 ANOS

Com uma palestra do sr, José de Souza Rangei
sobre "O Espirito Politécnico e a Administração Públi-
ca", tiveram prosseguimento ontem (31) ns solcnidodes
comemorativas do 25.° aniversário de fundação do
Instituto de Resseguros do brwil, que so prolongarão
até sábado e foram iniciadas segunda-feira, com uma
palestra do sr. João Carlos Vital (fundador e primeiro
presidente do IRB), que traçou um ligeiro histórico
de como»surgiu o Instituto.

Ao inaugurar, os trabalhos
ds sessão, o presidente do IRB.
sr. Oyama Teixeira, êxpòs as
rcalizaçftes do Instituto nesse
primeiro quarto de século.

HISTÓRICO
Em sua conferência, o sr.

João Carlos Vital reportou-se
ao ano de 1923, quando surgiu
a idéia de cristão de um ór-
gão ressegurador, "que nasceu
de estudos e observações aprl-
moradas do funcionamento do
comércio de seguros", e citou
as várias etapas que se segui-
ram ate o ano de 1039, quando
o presidente Gctúllo Vargas
assinou o decreto criando o
Instituto de Resseguros do Bra-
sil.

Traçou, a seguir um ligeiro
histórico das diversas provi-dênclas que precederam o pie-
no funcionamento daquele ór-
gão e concluiu lembrando as
palavras de Gctúllo ao dar por

instalado o IRB, cm 1640: "Ve-
Jo com grande satisfação hoje,
aqui realizado um dos propó-
sitos mais antigos e perslMcn»
tes do meu governo. Meus cs-
forço* foram ludibriados, ora
pelo conluio de interesses «es-
trsnhoi aos do Pais, ora pela
resistência de espíritos de boa
fé iludidos nos seus Intuitos
ou.Julgando talvez temerário
um empreendimento como és-
te. Nio estava nos meus obje-
tivos prejudicar interesses de
capitais estrangeiros aqui em-
pregados e que foram, nesta
organização, devidamente res-
peitados. Pretendia apenas or-
ganizar, sob » égide de uma
fiscalização eficiente, ss legiti-
mas atividades industrisis que
se desenvolvem no País, pro-
curando, porém, evitar que
fossem drenadss para o exte-
rior ss nossas economias que
constituem o sangue e a vida
da nacionalidade", '

"Tenho a honra do comunl-
enr a V, Exa. que, em reu»
nlio de 2.1 do fíndante, resol»
veu a Diretoria da Frente De-
mocrátlcn de Bancários hino»
tecar irrestrita solidariedade a
campanha que essa destemida
agremiação vem desenvolveu»
do em prol dos ideais demo»
cráticos, bem como levar a
sua adesão à "Marcha da Pa»
mllia com Deus pela Llber»
dsde".

Foi a Mulher quem esmV
gou a cabsça da Serpente,-
propiciando a salvação do OI»
ncro Humano. í: a mulher
brasileira, tão bem represen-
tada pela CAMDE, quem esti
despertando, com sua átuaçlo
corajosa c decidida, as ener*
giar, mais vivas da Pátria, U»
vrando-a das garras do Co»
ntunismo ateu e desumano",

CONFERÊNCIA
A CAMDE (Campanha da

Mulher pela Democracia) rea-
lizará uma conferência na pró-
teima terça-feira^ às 16h, na
Rua Visconde de Pirajá, 251,
6.° andar, tendo cpmo confe»
rencista o sr. José Resende
Peres, diretor da Confedera»
ção Rural Brasileira, sob o
tema "Reforma Agrária,qut o
Brasil Espera".

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.

J
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CORREIO DA MANHA, Quarta-Feira, 1 do Abril de 1964 l.a Caderno

AUMENTO DE CARROS
ADIADO PELA SUNAB

»>

A SUNAB adiou novamente o tnbc»lamento dos preços dos serviços das tin-turarlãs, dos motciinis de construção eclu corne bovina, programado iniclalmcn-
to para a semana > transferido paraontem, em virtude de não estarem con-eluidos os estudos'respectivos. Os pio-cesso» relativos não foram submetidos àconsideração do conselho deliberativo daautarquia, na sua sessão de ontem. Ocolefiiitdo aprovou resoluções, estabele-
condo prazo de 30 dias parti que a in-

CUSTOS
A» resoluções determinam

Çiuç as relações de custosindustriais deverão ser npro-
S.e.WfÍ£s à Delegacia da.rUNAB do Estado cm quea empresa estiver instalada.Devera ser minuciosa, con-tendo as variações ocorri-das, mensalmente, no porlo-do compreendido entro mar»co de 1883 c o més em curso.Os atos estatuem, ainda, aobrigatoriedade dos fabri-cantes informarem o volumetísico da produção de cadaproduto ou subproduto, no
período de julho de 10*32 atén més cm curso; o preço devenda de cada produto ou.subproduto c o montante dasvendas mensais, por produtoou subproduto, mensalmente,durante o mesmo período.NORMA

Estabelecem que, do agoraem diante, as empresas-abrangidas pelas resoluçõesttcam obrigadas a apresen-

Inquérito em
sindicato:

malversação
SÃO PAULO (Sucursal)'— Os ex-diretores do Sindi*

cato dos Enfermeiros de SãoPaulo, José Domingos de
Souza e Carlos Augusto Gon*
çalves, foram apontados -to*
mo responsáveis pela ma'»versação das verbas da enti*
dade. num total de aproxl*
madamente 3 milhões e meio
de cruzeiros. A conclusão é
da Delegacia Regional do
Trabalho, que já enviou o
processo contra aqueles ex*;
diretores à Delegacia de Or«
cem Econômica, onde o ia*
quérito será completado.

dústria automobilística c de autopeças;
as empresas fabricantes de material do
.'construção; as fábricas de óleos e roí-
duras comestíveis, apresentem relação

• contendo indicação sobre os custos in-
dustriais de seus produto?.

DiriRentes do órgão, após reunião
do conselho, disseram que. em face das
resoluções, está automaticamente cance-
lado o novo aumento do preço dos au-
tomóveis, que deveria vigorar a partirde amanhã.

tar a autarquia, mensalmcn-te, relatório contendo o vo-lume da produção (produtos
e subprodutos), o preço devenda de cada produto ou
subproduto e o montante dasvendas mensais, por produtoou suproduto.

Após a sessão do coleglado,
os srs. Pio da Silva e Fcr-nando Murgel, respectiva-
mente superintendente e di-retor do Departamento deAbastecimento da autarquia,esclareceram à reportagem

que as resoluções aprovadas
polo Conselho servirão debase ao tabelamento dos
preços de todos os produtosfabricados pelos setores in-dustriais que agrupam as
espécies de empresas referi-das, para evitar as altas su-cesslvas que »e vém verlfi-
cando. Disseram, também,
que idênticas providênciasestão sendo estudadas cm di-versos outros setores, inclu-
sive o da produção horti-
granjeira,

UNIÃO REQUISITARA
PRÉDIO EM DESPEJO

BRASÍLIA (Sucursal) — O ministro da Jus-
tiça, Abelardo Juicma, proporá ao presidente da Re-
pública, nos próximos dias, assinatura de decreto rc-
.quisitando "todos os serviços habitacionais que cs-
tejam sob ação de despejo, inclusive as julgadas, ma*
não executadas ainda, ou que venham a entrar cm
juizo".

O decreto, que ainda não ficou pronto, está ba-
seado na lei delegada número 4, que permite ao go-vérno requisitar serviços. Deverá ter a validade de

Foto atesta violência
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M-la\T- wlac!onados- c°™ » violência do choque, o último vei-
l \ll ," ,'S 

nn°jn '1°,}°, motros Pcl° ónibus> chocando-se cem um pos-te Segundo o soldado da Policia Militar Ubirajara Farias Trovão, que se acha-
n>i ™ 

lnicdm'-'uPf "a. ocasião do acidente, o mesmo ocorreu cm virtude do si-
tui Ai nn7;;'lme,nt0rna0 

CS,tal* funeio"a»d°- O motorliU do ônibus sofreutuia da perna direita, sendo socorrido no Hospital Getúlio Vargas, oda carreta fugiu do local e o 22.° DP registrou a ocorrência

fra-
mbtorista

Coluna dos Sindicatos
CAMPANHA DOS RADIALISTAS

A Ftderaçio Naclonat doa Radialistas continua aguardandoo julflamento do recurso raquarido «o Tribunal Superior daTrabalho, da declalo do Tribunal Regional do Trabalho, «6br»o problema da fixação d» um aalirio profissional da categoria.Como se sabe, após a grave doa radialistas da Guanabara, emnovembro do ano paiaado, patrão» • empregado» «ninaramacordo, transferindo e problema do salário profissional paraa Justiça do Trabalho decidir. Mesas depois, o Tribunn! Rc
glonal do Trabalho apreciou o processo, decidindo, aegundoos dirigentes aindicals, nlo fixar um aalirio profissional, Ma»reajustar es salários dos radialistas, o que nio resolvia o pro-blema da categoria. Deste modo, a classe radialista, reunidano Sindicato dos Bancários, decidiu recorrer ao Tribunal «ti»
prrior do Trabalho, decidindo manter-se em estado de alertaaté o Julgamento final da questão.O sr. Helmlcio Frães, presidente da Federação Nacional
dos Radialistas, falando ao CORREIO DA MANHA, declarou
que a classe de há multo vem lutando para que aeja fixadoum salário profissional, aspiração que vem preocupando nsradialistas. Informou que em 1952 a elaise possuía salário
profissional, mas que o» patrões resolveram abolt-lo. D» lá até
hoje. a Federação do» Radialistas vem lutando para reeonqut*.
tar este beneficio, Já conseguido por diversa» categoria» pro-flssionais.

um ano.
DEFESA

Tomando conhecimento do
número de ações de despelo
Ingressadas em Juízo depois
do decreto de tabelamento dos
aluguéis, ao mesmo tempo em
que eram realizadas Inúmeras
vendas simuladas de imóveis,
o ministro Abelardo Jurema
recomendou a seus assessores
jurídicos que procurassem um
meio de o governo intervir em
defesa dos inquilinos.

A principio, houve pesqul-sas para saber se era necessã-
ria uma lei ou se bastava um
decreto, baseado na Lei Dele-
Etada N.° 4. Esta foi a opinião

do «r. Anor Butler Maciel,
ex-consultor jurídico do Mi-
r.ittérlo da Justiça e autor do
decreto de tabelamento dos
aluguéis.

REQUHIÇAO

Como a Let Delegada per-mite a requisição de serviços,
o governo requisitará os ser-
viços habitacionais, auspen-
dendo imediatamente todas as
ações de despejo. N8o haverá
necessidade de especificação e
os procuradores da República
ficarão incumbidos de defen-
oer a execução do decreto.

DEPREDADOS 2 TRENS
EM MARECHAL HERMES

Um grupo de populares que se achava na manhãde ontem na estação de Marechal Hermes depredoudois trens que ali estavam parados em virtude deter-se partido um fio da rede de alta tensão entreas estações de Madureira e Cascadura, na altura daRua Carvalho de Souza. Em conseqüência do acidentehouve interrupção do fornecimento de energia deCascadura a Deodoro. Foi solicitada uma tropa doExercito para conter os mais exaltados.
DEPREDADO

Um dos trens depredados
foi o de prefixo US-16 Cam-
po Grande, conduzido pe-
Io maquinista Daniel Bar-

Atos Religiosos
i

m

ti

} Comandante
JOÃO LUIZ NOVO NIEMEYER

(MISSA DE 7.» DIA)
Viação Aérea São Paula S/A — VASP, convida

parentes, amigos e companheiros para a missa de 7.°
dia que manda celebrar em sufrágio da alma do
COMANDANTE NIEMEYER amanhã, quinta-feira, dia
2, às 10:30 horas, na Igreja da Candelária. Desde já
agradece a todos que comparecerem a este ato de fé
cristã. 30339

Aspirantes de Marinha da Turma de 1924
GILBERTO LAVENiRE WANDERLEY
CARLOS DAS CHAGAS DINIZ
ALBERTO SALVADOR D'ORSI
RUBEM SABÁ

1 GUILHERME FISHER PRESSER
ARMANDO CEZAR M. BURLAMAQUI
BENJAMIN P. AARÃO REIS

Seus colegas de turma da Escola Naval, ao ensejo
i do 40.° aniversário de praça de Aspirante, transcorrido
\ cm 28-3-64, convidam parentes, colegas e amigos para

v\ missa que, em intenção desses saudosos colegas
ilecidos, fazem celebrar às 10 horas de amanhã,

)' 
* quinta-feira, dia 2, na Igreja da Santa Cruz dos

|f Militares, à Rua 1.° de Março. Antecipadamente
í agradecem. 3946,

1 Maria Liiiza Seraphico
de Souza

(NENA)
MISSA Dl 7.* DlA
Luiz Felipe de Souza Filho, Francisco Serapblco de Souza,

I filhos, genro, noras e netos; viúva Eleonor de Souza Mala, filhos,
I genro, nora e netos; viúva Edlth Souza Ferreira da Silva, Edgtrd
\ Seraphico de Souza, senhora, filhos, genros, noras e netos, Elza-1 jnann de Freitas, senhora, filhos, genro, noras e netos; viúva

lUym&nda. Azevedo de Souza, filhos, genros e netos, agradecem
. sfs manlfestaçSes de pesar recebidas por ocastlo do falecimento

|! de sua querida lrmi, cunhada e tta e convidam parentes e amigos
k para a missa que mandam rezar amanha, quinta-feira (dia t),
I- às 9,30, na Igreja de São Paulo ApOstolo, j Rua BarSo de Ipa-
tj ztema em Copacabana

Antecipam seus agradecimentos a todos que comparecerem.
16411

ARMANDO SOUZA TELLES
Despachante Estadual

(MISSA 7.« DIA)
Sua família, profundamente consternada, con

vida parentes a amigos para a missa de 7.° dia, quemandará celebrar amanhã, dia 2 de abril de 1964,
quinta-feira, às 10 horas na Igreja da Candelária.
Antecipadamente agradece. 7931

Co-Pilôto
HENIO CELESTINO DAEMON

(MISSA 7.° DIA)
• Viação Aérea São Paulo S|A — VASP, convi-

da parentes, amigos e companheiros para a missa
de 7.° dia que manda celebrar em sufrágio da alma
do CO-PILÔTO DAEMON, amanhã, dia 2 do cor-
rente às 9h30m, na Igreja da Irmandade da Santa
Cruz dos Militares (Rua 1.° de março). Desde jáagradece a todos que comparecerem a este ato de
Fé Cristã. 30340

BOHDAN MELENIEWSKI
(MISSA DE 7.° DIA)

Sociedade Polônia convida seus assodados e os
amigos do seu ex-presidenle BOHDAN MELENIEWSKI
para assistirem a missa do 7.° dia que manda ceie-
brar hoje, quarta-feira dia 11 de abril às 18h30m na
Igreja dos Poloneses. Rua Marquês de Abrantes, 215.

3967

reto. No momento em que
houve a paralisação no íor-
necimento <le energia o US-
16 dirigia-se para a estação
de D. Pedro II. Após terem
quebrado os vidros do trem,
os arruaceiros dirigiram-sa
para a estação de Marechal
Hermes e quebraram a ca*
bina da estação e a sinaliza*
cão.

SOCORRO
O maquinista Daniel, ten*

do deixado seu trem, diri*
giu-se a estação, onde soli*
citou socorros ao chefe, OI*
demar da Fonseca Cunha,
tendo sido chamado um cho-

que de soldados do Exército.
Auxiliados pelos soldados, o
maquinista e o chefe da es-
tação contiveram os popula*
res tendo sido efetuado a
prisão de Agenor Rangel,
(solteiro, 24 anos, Estrada
do Marcineiro, n°. 20G) que
foi autuado no 31°. Distrito
Policial. O soldado Fernan-
do Ramos (20 anos, Rua Pa*
raná, n°. 85) foi ferido le*
vemente no braço esquerdo,
sendo socorrido no Hospital
Carlos Chagas.
NORMALIZOU E PAROU

Após os reparos na rede
elétrica os trens passaram
a circular com considerável
atraso às primeiras horas da
tarde. Todavia, às 20 horas,
os elétricos pararam nova-
mente, desta feita, porém,
em virtude de greve.

Quando encerrávamos os
trabalhos da presente edição
os trens continuavam para*
dos. r

Indicador de hoje
O Serviço de Metereologia do Ministério da Agricultu*ra apresenta a seguinte previsão do tempo para hoje:
RIO DE JANEIRO E NITERÓI — Tempo instável, comchuvas e melhorias no período. Temperatura estável. Ven-tos do quadrante sul fracos. Visibilidade boa. A tempe-ratura máxima ontem registrada na Guanabara foi de 26.4

graus, na Penha, e a mínima de 19.0 graus, em Santa Te-resa.
BRASÍLIA — Tempo instável, com chuvas fracas.Temperatura em declínio. Ventos do quadrante sul fracos.Visibilidade boa.
BELO HORIZONTE — Tempo instável, com chuvasfracas e melhorias no período. Temperatura estável. Ven*tos do quadrante sul fracos. Visibilidade boa.
SAO PAULO — Tempo instável, com chuvas fracas emelhorias no período. Temperatura estável. Ventos fracosdo quadrante sul. Visibilidade boa.
CURITIBA — Tempo instável passando a bom comnebulosidade forte. Temperatura em ligeiro declínio. Ven-tos do quadrante sul fracos e visibilidade boa.

ANALISE SINÓPTICA DO MAPA DA PREVISÃO
DO TEMPO

Frente fria sobre os Estados de Goiás, Distrito Federal,Bahia e litoral entre Caravelas e Ilhéus, com chuvas fracase trovoadas esparsas na área frontal.

Atores Teatrais
O Sindicato dos Atores Tea-

trais, Cenógrafos • Ccnotécni*
cos do Estado da Gtttnabirt,
após o encontro d* sua dir««
torla com o presidente da Re-
pública, sustem* que a disse
oe encontra em assembléia per>
manente, até o atendimento de
uns reivindicações, consubs-
(andadas nos seguintes itens:
1 — atendendo sugestão do
presidente Joio Goulart, o dl-
retor do Serviço Naelonil do
Teatro deve ser escolhido en-
Ire os nomes que foram apre*
sentados oficialmente pela clss*
>c teatral; 2 — liberação ime-
dtata do saldo orçamentário do
exercido de 1963, despachado
pelo presidente da República;
3 — liberação imediata da ver-
ba suplementar de 400 milhões
de cruzeiros, autorizada pelo
presidente da República, para
atender o planejamento de di-
fusão nacional do teatro. Essas
resoluções foram tomadas pe-
Ia classe, reunida em aisem-
bléia geral, no último dia 10
de março, no Sindicato dos
Atores Teatrais, Cenógrafos a
Cenotécnicos da Guanabara, w

Aumento calarial
Os motoristas dos transpor-

tes coletivos de Belo Horiton-
te, tiveram seus salários au-
mentados em 80%, abrindo
mão dos 100% que antes rei-
vindicavam. A decisão do au-
mento, que evitou a deflagração
de greve no setor ji progra-
mada, foi tomada pelo prefeito
da Capital mineira, que ao
mesmo tempo permitiu a ma-
joração do preço das passa-
gens dos' ônibus e lotações, em
bases variáveis de 19 a 22%,
segundo o percurso das res-
pectivas linhas. Os ônibus do
centro, que trafegam em ca-
mlnhos asfaltados terão au-
mento do 19% a medida que
forem piorando as condições
das ruas a porcentagem vai
subindo até o lfmite máximo
mencionado. Com a vantagem
salarial conquistada, passarão
oi motoristas a perceber 75.000
cruzeiros. Os trocadores e fis-
cais, entretanto, permanecerão
ganhando 42 mil Mineiros, crae
é o saUrio-mínimo da região.

Greve de ourives
Entraram em greve, na au-

nhã de ontem, os ourives em-
pregados da Fábrlea de Jóias
CIOCI, que somam quase 100
profissionais. O movimento
tem o caráter de advertência,
tendo sido decidido que se
prolongaria por 24 horas. Re-
clamam os trabalhadores o ps-
gamento de parcelas de iali-
rio e do 13? mc.i em atraso,
num montante aproximado de
50 mil cruzeiros.

A tentativa de acordo pro-
movida pelo sindicato da cate-
f<oria profissional nas últimas
horas da segunda-feira passa*
da fracassaram, por te terem
recusado os patrões a efetuar
imediatamente o pagamento da
soma a que se julgam com di»
reito es trabalhadores, tsses
últimos recorrerão à Justiça do
Trabalho, tendo sido escolhida
para patrocinar a sus causa •
advogado Alino da Costa Mon*
teiro.

União dos
Servidores da GB

A Diretoria da USEO sus-
pendeu a entrega de material
escolar, es pagamentos de be-
nefieéneias aos sócios enfer-
mos • dos funerais às viúvas
de sócios falecidos em virtude
do Instituto de Previdência do
Estado da Guanabara ter reti-
do as mensalidades desconta-
das nss folhas de pagamento
de seus associados. Segundo os
dirigentes, a importância de*
vida à USEG pelo IFEG é de
CrS 10.284.023,00.

Associação dos
Professores da GB

Hoje, is I7h, a Associação da
Professores do Estado da Gua-
nabara promove uma reunião
no auditório da ABI, para a
discussão da tabela elaborada
pela Comissão Paritária a ser
enviada ao Congresso Nacional.
Consta também' da agenda da
reunião: aposentadoria aos 25
anos de trabalho para os pro-
fessóres federais; concessão
imediata de um abono pelo
Congresso; a inclusão dos pro-
fessóres contratados nos qua-
dros permanentes.

A SAO JUDAS TADEU
GUALTER CAMPOS DE MI-

RANDA agradece a graça at-
cançada. 7739G

AGRADECIMENTO
Ao milagroso SANTO ANTô

NIO Dulcy e Aracy agradecem
« graça alcançada. 3928

CLÁUDIO SERRA DE MORAES REGO
(FALECIMENTO)

A família de CLÁUDIO SERRA DE MORAES
{|EGO, comunica o seu falecimento e convida os pa-

^tes e amigos para seu sepultamento à realizar-
|3è hoje, dia 1.° de abril, às 16 horas, saindo o fere-
tro da Capela Real Grandeza para o Cemitério de
Sâo João Batista. 71049
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AGRADECIMENTO
Os filhos de ALICE POYARES DA SILVA, desejam de público externar os

seus agradecimentos aos médicos de Ginecologia do Hospital General Vargas
/IAPETC), Drs. Darcy Magalhães, Roberto Godinho, Onorato Ferreira, Kiyoci
Arakaki e ao Cardiologista Dr. Fábio Luz, assim como, também às enfermeiras
e suas auxiliares, a carinhosa c dedicada assistência que lhe foi prestada dtiran
te a sua enfermidade nesse hospital. 2964

Manifesto de
sindicatos

de S. Paulo
SAO PAULO (Sucursal)

— Os sindicatos paulistas
reunidos ontem, em sessão
de emergência, lançaram um
manifesto à nação, reafif
mando, mais uma vez, o
apoio irrestrito ao presideiv
te da República, "em todos
os seus atos e ações à íren-
te dos destinos da Pátria".
O manifesto, lançado pelos
órgãos sindicais de São Pau-
Io, dava conta também que
dentro da orientação do
CGT, PUA, CNTI, esta-
ria aguardando "instruções",
sempre na defesa da lei e
da intransigência dos prin-
cípios democráticos, dando
mais uma vez, o integral
apoio ao presidente nesta ho-
ra, insegura para os destinos
da Naçào.

O manifesto alertava o
presidente da República"contra um grupo de milita-
res do Exército, impatrio*
t;i", cjüe estariam iib;iv~iv-
do a sua deposição. Diri-
giam também, os sindicalis*
tas, um apelo ao sr. João
Goulart, para' que modifi-
casse "em caráter de emet-
gència", o seu Ministério,
colocando nos postos chaves,"ministros, comneneifpuos na
defesa cia Pátria c das re*
formas".

Pagamentos no
Tesouro Nacional

A Pagadoria do Tesouro
Nacional efetuará hoje, a
partir das llh30m, o paga-
mento das seguintes folhas
do 6.° dia útil da Tabela da
Diretoria de Despesa Pública:
Aposentados da Justiça, n°s.
4.501 a 4.517. '

PAGAMENTOS EXTERNOS

Sc-?t -'etuados os seguln-
te • r ) fi.c ita do pessoal

1,:- •.:;¦ O;. Saúde, Educa-
çr.c, ,•.-;¦..altura, Trabalho,
Industria e Comércio e Via-
ção.

COMPROVANTES DE
PAGAMENTOS

A Diretoria da Despesa
Pública avisa aos funciona-
rios aposentados que sòmen-
te fornecerá comprovantes de
pagamentos efetuados em
1963, para fins do Imposto
de Renda, às pessoas que so-
licitarem até o dia 15 de
abril corrente, sem exceção.

AMANHA: APOSENTADOS
DA FAZENDA

Serão pagos amanhã, no
Banco do Brasil, os aposen-
tados da Fazenda, fls. 4.101
a 4.111.

NOTAS & FLAGRANTES

1 — A partir de hoje, o IPASE abrirá inscrições para a
concessão de empréstimos simples aoa funcionários públicos
civis da União cm todo o território nacional, com teto máximo
de Cr| 169.952,00. Os funcionários do Estado da Guanabara
poderão se inscrever na sede do IPASE, Rua Pedro Lessa.

t 2 — Depois de amanhã, dia 3, das S às. 21h, serão realiza»
| das as eleições para a escolha da nova diretoria do Sindicato
( dos Corretores de Imóveis1' da Guanabara.
f S — Estão sendo realizadis as eleições para a renovação

da diretoria do Sindicato dos Advogados da Guanabara. Duai
chapas concorrem ao pleito, sendo nma encabeçada pelo se*
nhor Milton Menezes (situação) e outra pelo sr. Bento Figueira
(oposição).

4 — A Associação Profissional dos Trabalhadores dos Sen»
viços de Manutenção de Carga e Descarga de Carvão Mineral
e Minérios do Porto de Imbituba, no Estado de Santa Catarina,
encaminhou ao Departamento Nacional do Trabalho o pedido
de inscrição de registro da entidade, como Sindicato. O pro-
cesso foi encaminhado i Comissão de Enquadramento Sindical
do Ministério do Trabalho.

Farmácias 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, 632 — Minerva, Rua
Itapiru, 579-A — Paulista,
Rua Estácio de Sá, 71 — Sa-
turno, Av. Paulo de Frontin,
516 — Áurea, Rua Áurea, 30

Carvalho, Rua Joaquim
Palhares, 669 — Santa Ólga,
Rua Estácio de Sá. 90 — Ou-
ro Preto, Rua Visconde de
Ouro Preto, 84 — Rui Barbo-
sa, Rua São Clemente, 186

Zagury, Rua Arnaldo
Quintela, 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, 230 — 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,
194 — Marino, Av- Edison

, Passos, 87-B — Matheus Cor-
Lacerda, Rua Conde de

rêa, Rua Haddock Lobo, 350
Bonfim. 832 — 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 — São Francis-

co, Rua São Franeisco Xa*
vier, 420 — Universal, Rua
Visconde de Abaeté, 34 —
Santa Isabel, Rua Teodoro
da Silva, 849 — Continental,
Rua Barão de Mesquita, 238
— Isaac, Rua Petrocochino,
6„B — N.S. Aparecida, Rua
Barão de Mesquita, 8ü6 —
Miracema, Rua Leopoldina..... — j,eRego, 880, loja ferreira
Pinto, Rua Nicarágua, S46-A

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

Ferreira Irmão & Fonse*
ca Ltda., Rua Lobo Júnior,
1789-A — Circular, Rua
Bento Cardoso, 12-C — Oli-

vier, Av. Antenor Navarro,
23-A — Kxcelsa Aparecida,
Rua Mengaba, 125-A —
Iguaperiba, Rua Iguaperiba,
155-B — Leda, Rua Lucas
Rodrigues, 28-B — N. S.
Aparecida do Norte, Rua Al-
varo de Macedo, 11-B — Va-
léria, Av. Brás de Pina
850-A — Neves *¦ Mendes,
Ltda., Av. João Ribeiro, 5

Ideal, Av. João Ribeiro,
583 — Matriz, Rua Souza
Barros 186 — Meyrink, Rua
Conselheiro Maynnk, 405-A

Sanches Caria Ltda., Rua
Álvaro de Miranda, 38 - Im-
perator, Rua Capitão Rezen-
de, 403-E

Policiais
CICLISTA MORTO

José Dias Ferreira (soltei-
ro, 27 anos, funcionário da
firma Maço Metalúrgica, mo-
rador no Quilômetro 0 da
Rodovia Presidente Dutra)
quando trafegava, na manhã
de ontem, em uma bicicleta,
na Av. das Bandeiras, altu-
ra de Coelho Neto, foi atro-
pelado e morto pelo auto
particular GB 15-0725, diri-
etdo por Jaci Costa Pereira.
O motorista foi autuada no
29.° DP e o corpo removido
para o IML.

ATROPELAMENTOS
* Luís Antônio Medeiros

Filho (comerciário, 48 anos,
Avenida XV de Novembro

PROFESSORA
ZULEIDE RODRIGUES MOREIRA

(FALECIMENTO)
A família da — Professora ZULEIDE RODRIGUES MOREIRA— eonster-

nada; comunica o seu falecimento e convida aos parent.es e amigos para • «eu
sepultamento que se realizará hoje, dia 1.° de abril, às 17 horas, saindo o
ferciro da Capela Real Grandeza, para o Cemitério de São João Batista.

71051

232-H, Petrópolis), ontem I
tarde, quando dirigia o ear-
ro GB 14-0459, perdeu a dl»
reção na Praça Paris e eolt»
diú violentamente com um
poste. Em conseqüência foi
internado no HSA com fra*
tura do crânio e contusões
generalizadas. O 3.° DP re-
gistrou.

Glusepe Zacarias (ita-
liano, comerciário, 33 anos,
Rua da Lapa 75) foi atro*
pelado por carro ignorado,
ontem & tarde, na esquina da
Avenida Gomes Freire com
Rua do Resende. Foi inter-
nado no HSA com fratura
do crânio e em estado de
choque. O 3.o DP registrou.

Valdir Lauande (Rua
Haddock Lobo 456, ap.
402), ontem à tarde, na es-
quina da Avenida Rio Bran-
eo- eom Rua da Assembléia,
foi atropelado e morto pelo
carro GB-7-3424, dirigido
por Aurélio Brandão da Sil-
va que foi preso e autuado
em flagrante no 4.° DP. A
vitima foi removida para •
IML.
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Economia e Finanças
FLASHES
Esperado cm Santos, no

oi» 7. o navio-tanque sovié-tico ''Luneetln", 
que vem doOdcptsa, trazendo grande car-regimento para a rcflnnrin

de Cubatao. o vapor carre*
ga também, procedente dovários ancoradouros sovléti-
cos, onze brasileiros repn-
Medos,' que regressam dn
URSS, depois de residirem
ali vários anos. A exemplo
flf.qturos três navios-tnn*
Wa. que chegaram « San-
iof, o "Luneetln" será mui-
lado pelas autoridades bra-«ileiras, uma ver que c proi*bido o transporte de passa-geiros em navlos-pctroleiros.
Segundo fontes ligadas à

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE CAPITALIZAÇÃO

Marco de 1964

COMBINAÇÕES
SORTEADAS

FLN
MGU — CBB
KVP — QSA
DWG — GNG

AKH

«UCUftSAl - «10
AV GRAÇA ARANHA. ¦*

S*brei«|» - Tel «7010

'3230

Rádio Mundial
VA

agencia conslgnatórla do na*
Vlo, em abril dc-cmbarcnriio
no porto paulista mais 32
brasileiros repatriada*, que
conseguiram permiwÃo das
autoridades soviéticos par:i
deixar a Rússia o retornar
ao Brasil.

EUA IMPORTAM FUMO CO*LOMBIANO — Os Kstados Uni-
das importaram 8.700.000 II-tiras i quatro mllhòos de quilos)de fumo cm rama da Colômbia
durante 1063. Trata-se do 35%
dos 24.fioo.ono de libras de
f ti in i> em rama que cx-.
portou a Colômbia, cifra queacusa um recorde de dois mi*Ihóos e trezentas mil libras só-
bre a de 1002. Os Estados Uni-
dos panaram à razfo de 30,4
centavos, por libra, o fumo im-
portado.

ATIVIDAOIS DAS EMPRI*
SAS FILIADAS A ADECIP -Segundo informações enviadas
à ADECIF, a DECRED — Fl-nanciamento, Investimento o
Crédito registrou, no ano pas-tado, aceites de letras de càm-
blo no montante de 1 bilhão e
600 milhões de cruzeiros, tendo
a vendo de dehcntures atingido
um bilhão de cruzeiros. A
DECRED tem sede nosta Capl-
tal, na Rua do Ouvidor, 21-A c
filial em Copacabana, além de
representantes cm Sâo Paulo e
Belo Horizonte. Seu capital a
reservas aomam 130 milhões.
Recebendo a carta de autorl-
zaçân da SUMOC, em fins de
dezembro de 1901, iniciou suas
atividades em fevereiro do
1062. Fazem parte de sua dl-
retorta os srs. José Vasconce-
los Carvalho, José Luiz Morei-
ra de Souza, José Cândido Mo-
rcira de Souza, Viterbino Fran-
co, Marilia Silva, Ornar Joa-
qutm Ferreira e Américo Ta-
vares. O Conselho Consultivo

BALANÇO GERAL - Pare*
cer do Conselho Fiscal

RETIFICAÇÕES
Tendo o Balanço Geral c o

Parecer dn Conselho Fiscal da
Rádio Mundial S.A, relativos
ao exercício de 1963 saldo com
incorreções na cópia dalllogra-
fada enviada ao CORREIO DA.
MANHA, para publicação em,
domingo, dia 29 de março de
1984 — publicamos agora, para
os devidos fins e efeitos,, as
respectivas retificações:

ATIVO IMOBILIZADO — a)
Acrescentar o titulo "Estúdio e
Trànsmlsíor". com a fmport/in-
cia de CrS SS2.523.50, qtie'<6ra
omitido: b) Retificar para Cr$
1.384.359,00 a quantia referen-
te ao titulo "Móveis e Utensl-
lios" (que seira como sendo
Çrí. 1.834.359,00). . . .

PASSIVO NAO-EXIGÍVEL:
Ttetificar para CrS 89.072,50 a
Importância relativa ao titulo"Empréstimo Compulsório a Re-
colher" (que saíra como sendo
de Crf 89.948,30). ,

CONSELHO FISCAL — Retl-
ficar para Josi Bandeira de
Oliveira, o nome do Conselhei-
ro Fiscal que, na referida cópia
datilografada, saiu como sendo
Manoel.Bandeira de Oliveira.

Rio de Janeiro, 30 de março
«te 1964.

/.•RADIO MUNDIAL S.A.
RENATO GONÇALVES

Diretor Secretário
ÃBY NASCIMENTO CORDEIRO

Contador — CRC. 4319 — GB
78254

COUN.RY-H<HISE DO
BRASIL S/A.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Comunicamos aos senhores

acionistas que se encontram à
sua disposição, os documentos
a que ae refere o artleo n.° 99,
do Decreto-Lei n.» 2.627, de 26
de setembro de 1940 e convida-
mos aos mesmos para a Assem-
btfin Geral Ordinária a se rea-
ll;ãr em 30 de abril de 1961,
em sua sede social, ás 15 horas,
com a seguinte ordem do dia:
1) — Aprovação do Balanço,

Conta de Lucros e Perdas.
Relatório da Diretoria e
Parecer do Conselho Fis-
cal! '-

2) — Eleição dos membros do
Conselho Fiscal, para novo

, exercício;
3) — Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 30 de março
de 1964.

A DIRETORIA
035S7

LOWNDES & SONS S.
ADMINISTRAÇÃO
CORRETAGENS E
REPRESENTAÇÕES

ASSEMBLÉIA GERAL- EXTRAORDINÁRIA

Sáo pela presente convidados
os Srs-, Acionistas a compare*
cerem á Assembléia Geral Ex-
traordlnárla a realizar-se no
dia 10 de abril de 1964, às 11
horas, na sede social à Avenl-
da Presidente Vargas, 290. 2.»
andar, com a seguinte ordem
do dia:

a) HomologaçSo do aumento
do capital social para CrS
20.000.000,00;

b) Reforma dos Estatutos;
c) Eleição de Diretores;
d) Interesses gerais,
Rio de Janeiro, 25 de marco

de 1964.
Donald de Azambuja Lotundes

Dlretor-Superlntendente

r presidido pelo sr. José l,ui*
do Magslhlr* Lins. A empresa,
associada ao Grupo Ducal, teve
sua origem Inspirada no dese*
jo de democratização do capl»
tal da Cia. Brasileira de Itou-
pas. Conta rom a mil clientes,
entre aplleadores de letras do
ramhlo, Fundo DECRED de
Renda Mensal, debénlurei e
ações da Ducal. Estas ações
vem aendo vendidas ao públicodesde 1053, apresentando, hoje,
? mil acionistas llcatliados em
diversos Estados, Em Janeiro
do corrente ano, fot constitui-
do um consórcio de seis emprèV
sas de financiamento para o
primeiro Innçamento de ações
em conjunto, sendo escolhida
n ação da Cia. Paulista do
Roupas,

MfDIA MINSAL DAI IX*
PORTAÇOIS INCLUAS - As
exportações britânicas arhanv
se em ritmo ascendente nos ti'-
timos três meses, com uma mé-
dia mensal de 332 milhões da
libras esterlinas, Isto é, eérca
da 2,5% a mais que nos três
meses anteriores a dezembro.
As exportações em fevereiro
chegaram a um novo recorde
de 350 milhões, elevando-so
agudamente sobre o nfvel de
Janeiro.

IPÊS COMPLETOU DOIS
ANOS — O Instituto de Pes-
guisas e Estudos Sociais com-
pletou dois anos incentivando,
junto aos empresários, o aprl-
moramento do aistema demo*
critico na vida brasileira. So*
ciedade civil, sem fins lucra-
tivos, destinada a efetuar es-
tudos c pesquisas econômico-
sociais de âmbito nacional,
exerceu, no ano passado, ati-
vidades através de diversos
srupos de trabalho.

Lançou na Guanabara 282
mil exemplares de livros e fo-
lhetos e .16 mil exemplares de
seu boletim mensal (dote nu-
meros). O grupo de integra-
cio conseguiu aumentar o cor*
po social de mais noventa as*
soetados, sendo 22 pessoas Ju-rfdleas e 68 físicas. Este resul-
tado é considerado satisfatório
em vista de ter sido o ano
marcado pela atuação de uma

-EDIFÍCIO
ARPÉGE-
— CONVOCAÇÃO —

SSo convidados os senhores
interessados na construção do
Edifício "Arpége", à Rua Ma-
rcchal Mascarenhas de Moraes,
200, nesta Cidade, para a 12.*
Assemblóla Geral do Condoml-
nio, a aer realizada na Avenida
Treze de Maio, 23, Grupo 1833,
no dia 9 de abril de 1964. às
14 horas, em primeira convoca-
çâo. ou ás 14.30 hora-,»«pv, se-
guftda convocação, com qual*
quer número de presença, a
fim de tratarem da seguinte
ordem do dia:

1.*) — Explanaçün por partedo Engenheiro Responsável pe-Ia obra, do andamento da Cons-
truçSo desde a última Assem-
bl"la atí a presente data.

2.") — ApresentáçSo. por par-
te da Comissão Administradora,
do resumo do movimento flnan-
ceiro da obra desde a última
Assembléia ató a presente d*ta
e das contas para aprovação.

3.») — Apresentação dos es-
tudos técnlco-financeiros. pelafirma construtora, para os aer-
vlços possíveis de serem exe-
cutados no período compreendi-
do entre 1." de maio de 1964 a
31 de agosto de 1964. nos ter-
mos da letra "e" da Cláusula 17
da Escritura de Convenção.

4.") — Aprovação do orça-
mento total ou parcial dos ser-
vlços citados no item anterior
que deverão ser executados no
período de í.» de maio de 1964
a SI de agosto de 1964. nos tfr-
mos da letra "a" da Cláusula 17
da Escritura, de Convenção.

5.") — Assuntos gerais.
Rio de Janeiro, 31 de março

de 1964.
ISAAC CHUT

3957

Comissão Parlamentar de In-
auérlto 

Investigando as atlvi-
adas do Instituto e de outras

organizações. Os resultados
dessa Comissão foram inteira-
mente favoráveis ao 1PES, qu«nio participa, de fato, de quais*
3uer 

atividade* polltlco-partl-
árias, conforma determinam

aeus eatatutos. O grupo da
educação seletiva, por sua vez,
realizou o Prlmairo Curso de
Atualidades Brasileiras, minls*
trado por especialistas de r«-
nome, durante três meses. Em
1964, o IPÊS prosseguirá com
a iniciativa. Está marcado pa-
ra a segunda quinzena de abril
o Inicio do segundo curso.
Quanto ao grupo de estudos,
realizou vários trabalhos. Des-
taeam-se as "Reformas de Ba-
se — Posição do IPÊS" (reco-

, mendadas 23 reformas no cam-
po econômico, aocial e polltl-
co); o da Reforma Tributária;
o da Reforma Constitucional;
o referente á Crise da Prevl-
déncia Social; e o da "Refor-
ma Agrária". Em fase de ela-
boração, o grupo estuda "A
portlcipacío direta rio Govér-
no na economia", "Democratl-
zação das Empresas" e "Esta-
tuto da Habitação Popular". O
1PES deu, no ano passado, seu
apoio ao movimento operário,
de caráter nacional e de na-
tureza democrática e cristi,
denominado "Círculos Opera-
rios". Entre suas realizações,
prestam serviços assistenciais,
de natureza educativa, médico-
farmacêutica e odontológica,
jttridica c econômica, a der.c-
nas de milhares de trabalha-
dores das cidades c dos cam-
pos.

American Club of
Rio de Janeiro

ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os prezados

rocios proprietários c efetivos a
se reunirem em Assembléia Ge*
ral Ordinária na sede social, à
Avenida. Rio Branco, 80 — 20."
andar, nesta Capital, no dia 15
de abril de 1961. ás 16,00 horas,
a fim de deliberarem sobre o
relatório anual dn Conselho
Deliberativo, Balanço Geral re-
ferente ao exercicio de 1963,
bem como eleger membros da
Diretoria para o exercício de
1964 e do Conselho Deliberativo
para o exercício de 1964-1966.

Mo de Janeiro, 19 de março
de 1964.

ROBERT J. POOR
Presidente

2921

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, às
10 horas, do dia 15 de abril de
1964, na sede social na Aveni-
da Mem de Sá, 93-A, nesta cl-
dade, a fim de deliberarem so-
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 exercicio.

Rio de Janeiro, 30 de março
de 1961.

GABRIEL KANAN MATTA
Diretor Presidente

AMPARO AUTO PEÇAS S/A.
20841

Câmbio
—*J

Livre
O mercado d* câmbio livro

abriu ontem, em punição calma,
«¦oni n Banco do Brasil votando
o dólar importação a Crt .,,.
1.300,00 • o dnlm pira expor,
laçno a Crt 1.160,00, o dólar
vigorou para venda a Cri «20.00
x para compra * Cri «oo.no, o
rinlar convento era vendido a
Crt 1.142,00 • comprado a CrS
l,I0j.no.. os bancos partícula-r*a declararam sarar <> dólar n*
abertura do mercado de câmbio
llvr* a CrS 1.260,00 *> romprar
* Cri 1.2,10.00 e a libra a Cri
3.S64.00 « t CM 3.437,00 respcctl*
vãmente.

Manual e Pnrnlelo
O dólar papel regulou n*

abertura dn montado do cambio
manual a Cr| 1,650,00 par» ven.
da * a crf i.ano.iiii para com.
pia, e no paralelo * Cr*. .,,.
1,640,00 o a Cri 1.700,00 respec
tlvanienti. Durante n dia, o tio-
lar papel era vendido no mer.
cada manual a Cr» l.fioo.oo pa-ra venda e a Cri I.«40,00 paracompra • no paralelo também,
a Cri 1,000,06 e n Cri 1.630,00
respectivamente. No fechamento
do mercado manual n dólar
regulou para venda a Cri ....
1.600,00 • para compra a Cr|
1.810,00 e no paralelo a Cr| .,

1.MU.no * a Cr| I.M0.CO ratpicUvamcnte,
Kalrungciro

FECHAMENTO — Nova Yr>rk
NOVA YOnK, .11.

sobre Montreal livro por fl.9263
cntiip. e O.0.Ú6 vri.tt. Rio de Ja-
netrn livre por v.ltl comp. e 0.1*1
venda. Buenos Alrei por 0.71
compra • 0.71 vend*. Mnntevi-
dou llvr» por 8.10 compra e
9,3" venda. Berna livre por
!J.0!)7S comp, • 21,1023 venda
KMncolmn por 19.4400 romp. c
in.4130 vend. Madri por P. M,

M. 1,66,10 comp. • 1.6680 vend.
Lisboa por Esc, 3.487' comp. o

n.4M* v*nda. Amaterdl Hvro37.7838 comp. « 13.7171 *rM8).
Londres por £ 1.7M3 v*nd. •
a. 7084 comp. Paris livre per fr.:tf.40'o comp, <• 30,4100 venda.HHrira por 2.0010 compra * .,;;.008(1 vend», Alemanha Oel*
dental por M. 28.1871 comprat
«8.163.1 vend*, 'Noruega por át
Kr. 13.0780 comp. e 1IM0Ó vaaa*.
Kr Áustria por Sch. 1.1*78
comp. c 3,8738 v»nd. Dtnamar*
ca por 14.4038 compra • 11,4111
vend*. Itália por Lira O.li
comp. « fl.iao.iw vend
por 8. 3,70 comp, • 1.18 vi

LONDRES, 30 - firUde,

NEGOCIAÇÕES KENNEDY:
POSIÇÃO NOVA AO MCE

Bruxelas (FP-CM) — Reina pessimismo cm Bru-
xelas, cm conseqüência do discurso pronunciado em
Dctroit pelo ex-secrotário do Departamento de Es-
tado e representante especial do governo norte-ame-
ricano nas negociações tarifárias com os seis, sr.
Christian Hcrter, discurso esse interpretado como
um endurecimento da posição dos Estados Unidos
quanto à questão agrícola das chamadas negociações
Kennedy.

Há cerca de quinze dias, os delegados em Gene-
bra do Mercado Comum tinham a impressão de quea delegação norte-americana encarregada de prepa-rar essas próximas negociações havia esboçado uma
aproximação acentuada com a comunidade européia.

INACEITÁVEL
Agora, o sr. Christian

Hertcr acaba de declarar aos
membros do "Clube Econò-
mico de Detroit" que o pia-tio do negociações preconiza-do pela CEE, com respeito
ao problema agrícola, nao c,
em sua opinião, "aceitável
nem utilizável como base
central de discussões". Por-

tanto, considera-se que o
ex-secretário do Departa-
mento de Estado voltou a
pòr em discussão os com-

promissos que estavam sen-
do elaborados,

Na capital do Mercado
Comum aguarda-se, de qual-
quer forma, a atitude defi-
nitiva a ser adotada pelosrepresentantes dos Estados
Unidos em Genebra, a fim
de emitir a opinião of.ic.al.

IÍEJEIÇAO
Os seis consideraram im-

possível voltar ao sistema decotas e de garantias de mer-cados agrícolas, reclamado
pelos Estados Unidos. Por

outro lado, negam-se a per-mitir que as negociações se-
jam realizadas a expensas
dos agricultores europeus e
cm beneficio unicamente dos
paises exportadores. Por is-
so, preconizaram novo siste-
ma, consistente em congelar
o_nível atual das subven-
ções concedidas em todos os
paises aos agricultores c em
negociar acordos mundiais.
Esta è b solução a largo pra-r.o que o sr. Christian Hcr-ter parece, agora, rejeitar.

IMPASSE
No que so refere às dis-cussões sobre os cereais, asnegociações com os norte-

americanos se complicam,
cm virtude do desacordoexistente entre os "seis" sô-bre a fixação de um preço-limite.

No discurso quo pronun-ciou em Detroit. o sr. Hcr-ter declarou que o preço
preconizado pelo "Plano
Mansholt" c demasiado ele-vado. Todavia, tal preço se-ria inferior aos preços ale-más, que são os mais altosda comunidade européia. As-sim, ao insistir num "preço

moderado", o sr. Htfter
tende a aproximar-se tja
posição francesa. A Franca,
cujos preços s8o os mito
baixos do Mercado Comum,
desejaria que ae adotasse um"ntvel razoável", Mas, essa
proposta nio conta com Oapoio do governo de Bonit.
A pressão norte-americana,
teria de exercer-se, segundo
se considera em Bruxelas,
principalmente na Alemt-
nha.

POSIÇÃO
Os "seis" esperam, «pe-«ar de tudo, que as autorl-dades alemãs acabem poradotar uma posição menosintransigente, a fim de qutos representantes do Merca-do Comum possam f inalmen-Ie fixar o futuro preço útil*co em sua próxima reuniãode Bruxelas, no dia 14 «Jeabril corrente.

DKURAÇA0
.70AO BARRETO FZRXIIIA

DA COSTA, declara para finsd* direito, ter (Ido extraviados
seu* 2 títulos de lócio-íundador
do Santa Paula Qultandir.iir.Club, n."s 1344/5. 3M4

jiõõf CONJUNTO GERADOR
A GASOLINA

(som Motor industrial
r

PARA
HOSPITAIS
CINEMAS
POSTOS DE
GASOLINA
HOTÉIS
RESTAURANTES
SUPER-MERCAüOS
OFICINAS
GRANJAS, ETC.

VOLKSWAGEN
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MSTACIONÁUO
OU PORTÁTIL

PRONTA ENTREGA
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HOOS MAQUINAS MOTORES S.A.
RIO DE JANEIRO • Av. Rio Bronco, 25 . 16.» ondar - Tel.s 43*0659

SÃO PAULO • Rua Florêncio do Abreu, 793 - Te!.: 35-9609
BELO HORIZONTE - Av. Paraná, 237 .Tel.. 2-3511

BRASÍLIA-Praça do 3.* Disfrifa Policlql-Quadra 312

US90A
Toda a Espanha, com sua alegre
vida noturna, touradas e o intenso
movimento comercial está agora
ao seu alcance graças aos vãos
semanais da Pana,ir, para Madrid.

PECIFÊ

S-PAULC-^O^q

O MADRID
A bordo do DC-8 a JatOt V.tttra.
a tradicional hospitalidade
brasileira a» 12.00Om de altura.
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Maiores informações em seu Agente de Viagens preferido ou nos escritório» daPANAI R
- .**-©» DC.8 daJ^nalt^rarn adquiridos atrttvêa.<*o_B. n, d. E, \

M

i
>v

ttó "/."'¦' _, ,_
i



li. " •f"V V «¦*•"¦'«»*»»«* •*¥•**. i*11»*: >,*¦_*»»» * 1,

10 CORREIO DA MANHA, Quarta-feira, 1 do Abril de 1064

¦'jiâlttiaaA^-'

1." CjiiWiin
I

SS 3Ü "JL I Edificlo ZYNA MOEDA & SEGUROS

>(

.£S!?,.mlMmo» »"• «enhoreiaçiomiui qin *» ..nm» « ,vi„nispojiçío, o» documentos a que
ÜJS'f'1 ° *r,IIn "." Slt, dn De-ereto.Lsl n.« s.sjt, itr :'« de«lembro dt 1940 e convidamos
jars a Aiiembima Geral Ordi-
511? .* .'.* fesliisr em so de
fui' irt,..l,í'> •m »"• sede »n-
JISI, *i 13 hora», com a llguln-»e ordem do dl»;11 — Aprovação dn Balanço,CopU dt Lucrou « Perdai,Relatório dn Diretoria eParecer do Coniclho ris-
» — Rlelçlò doa membro» dnCanitlho rUcal. para onovo exercício:
Wj-»'Assuntos Otrals,
de IM?" J,nelro' M de m*r«0

A DIRETORIA
33341

•7.BIN comkrcio i: indos*
TRIA 8.A,", convoM m unho-
r»ü Condôminos do -Edifício
7.YNA", pau a AiiombUHa Ge.
ral que «ri» realizada, no pró-
prio local da obra, à Rua Barão
de Mriquiu n." S90 no dia 18
de abril dt 11)04, às 15 hora*,
com a attulnte "Ordtm do
Dia":

I,* — Klelçáo dot mtmbroa do
Comtlho Fiscal:

2.¦• — Aitunto dt interesse se-
ral da construção.

Rln dt Janeiro, I." de abril
de 11104. 119.16

I

COMISSÃO NACIONAL DE
ENERGIA NUCLEAR

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 11
"Levantamento Aerocintilométrico"

Cfcamo a itaifio dos interessados pira •
Edital dt Comorrémia, em epífrafe, publicado no"Diário Oficial", da União, do dia 24364, So-
cão I, Parlo I, página 2.858, cujo recebimento
dai propostas será (oito no dia 8-4-64, às 14:00
taras* ii sede da Comissão Nacional do Energia
IWear, u âvenidi Almirante Barroso, 81, 2.'
• 3.1 andares.

tptfinio P. S. Bittencourt
Diretor do Departamento de Administração

68146

i O Banco do Brasil, através da Carteira de Crédito)
Agrícola e Industrial (CREAI), dedicou às atividades
rurais, nos 9 primeiros meses de 198:1, 264.483
empréstimos, perfazendo 118,7 bilhões de cruzeiros,
contra 226,9.12 empréstimos, no vr.lor de 84,191
bilhões de cruzeiros, em igual período de 1962. Regls-
trou-FP portanto, um aumento, entre os dois perio-
dos, de 37.531 empréstimos e de 34,5 bilhões de cru-
zeiros, nos financiamentos distribuídos. A estrutura
da distribuição desses empréstimos, tanto to que
respeita aos produtos, como no que tange às unidades
da Federação mais beneficiadas, continua sem alte-
ração, permanecendo válidas as observações a propó-
sito feitas em outras oportunidades por "Conjuntura
Econômica".

Diretores tio BID

Economia e Finanças
BOLSA DE VALORES

)

em Santa Catarina

Com a finalidade de com-
plementar as informações so
projeto apresentado peloBanco Interamericano do
Desenvolvimento polo govér-no do Estado, visando, entre
outros satores, o aue diz res*
peito ao Plano Qüinqüenal de
Eletrificação, estiveram em
Florianóoolls o engenheiro
Carlos Sanclemcnte e o eco-
nomista Jorge Carretoni, da
Diretoria daquele estabele-
cimento. Os referidos tccnl-
cos. que foram recebidos em
audiência espscial pelo sr.
governador Celso Ramos
estiveram também, na
CBLESC, tratando junto à
diretoria dos diversos deta-
lhes dos projetos em estudo.

O sr. Wilmar Dallanhol,
diretor-finaneeiro da Cen-
trais Elétricas de Santa Ca*
tarina S|A, esteve presenteem todas as oportunidade,
quer dando Informações,
ouer detalhando normenores
das solicitações formuladas
pelo governo catarinense

àquele estabelecimento In-
ternacional de crédito, Os
srs. Carlos Snnclemente e
Jorge Carretoni, depois de
visitarem, em companhia do
sr. Wilmar Dallanhol, vi-
rias e importantes obras da
CELESC, retornaram à Gua-nabara,

A Búl«t de Valorei eitave on>
Itni, tm condições ativa» o
acusou ntfôctoi regulara» tm
d.versou papei» tm movimtnto,
Aa apdllc»» dt União, at tlta.
dual» t municipal» (icaram te
lavei» t Inalterada», Aa actt»
do Banco do Braill titlvtram
fraca» e tm baixai «om t» dou
dtmala »tm alteraçJo, Aa açfle»
da» companhia» Aço» Villare»,
nrahma cn-dliiAi-Ian. Cliarrns
Souia Cru/. Loja» Amerlctnss,
Manneiivann ordinária» i> Valn
dn Rln Doce portador fecharam
em alta «calma». Al açft>» das

companhia» Ailex, Ferro Rra.
•llelra, Klbnn ordinária», Minr.
i»ç«n ria Trindade. sao Pauln
Alnarsntii-, Bclio Mineira '
Will.v» nrdiniil.il regularam >r«-
va» « tm baixa, O» demais p«-
pélt permaneceram inalterado-
r calmo», o total de titulo» vert*
tildo» «ornou 178.333, rendendo
CrS 244.313.014,00, A* letra» de
rámh-n negociaria» em Bolsa,
renderam CrS I03.SZ2.899.OO n as
ilr imoortaçJo CrS 39.802,400,00,

ludlce BV da Bftlia, foi li-
Nado em 230, minando alia de

ponto-,

M8DIA a/N DOS TlfULOS PARTiriLARES BA BOLSA
BO RIO BB JAMURO

SEGUROS

31-3-61 30-3-M 24-n-M
H-3-64. Março de 1913

(Elaborada pelo: Serviço Nacia•ru.voos MDTiins o
Data

1803

O IHU decidiu baixar pa-ra CrS 210,00 o prAmio por
pajsagciromil quilômetros,
no seguro da resoonsabili-
dade do transportador aéreo
do linhas regulnres da cabo-
taeem nacional. A responsa-
bllldade do transportador.
qi'e varia com o nível dn
salário-minimo de maior va-
los vigente no Pais, foi re-
eentemente elevada de 3.15
milhões de cruzeiros para6.3 milhões. A taxa de se-
guro que é calculada em
função do mesmo índice, de-
veria elevar o prêmio de CrS
140.00 para Cr$ 280,00. Mas
o IRB, apesar do acréscimo
de responsabilidade, resol-
veu fixar o prêmio em me-
nor quantia, baixando a res-
peetiva taxa,

Fundo Creiclnco
Condomínio Deltec
Fundo Atlântico
Fundo Orciia
Fundo Nortee
Fundo Brasil
Fundo Halles

VENDAS ar«H7*.nAS
LETRAS DE
IMPORTAÇÃO

S17 Em: «-2-61 . .
10.714 Em: 13-2-S4 . .
16.JO« Em: J4-2-S4 . .

APÓLICE* B
OBRir.S

29.9,13 Reap. Econ. SS
J.SSO Idtm Rec. Fin.

2 Idtm de S.000
1»S S. Paulo *% .
SSS %. Paulo *i .
S47 Emp. Muniol-

pal I.ei 820-
P/A

1.M0 Emp. 1933 1S31••vrog
Ml) Brasil , . , .
100 Idem ., .. ,.

Cia. Hemisférica de Seguros

F

VII EXERCÍCIO SOCIAL
HLAfORlO BA NUIOMA A SBX APKISBNTADO A ASSBMBU1A

«SUL ORDINÁRIA

BtBhorts AelonlsUs:

AprtttBtâzoot i vossa dellberaçlo as eentsa refeientet to T.<
Skerolelo Boettl dtata eomptahlt.

As contas dt resultado tprttcntsruB nra txetdtBt* dt 
CrS 3.0".409,30 que propomos tejs dlatrlbuido ds seculnte forma:

Fundo dt Garanti» dt Ketrocettlo <*• 1S3.ST0.S0
Kwerra. para Intetrldade do Capital ... OrS 1M.S70.5O
ReeerTt dt Pietldêncl» Cie «SJ.222.7fl

Fundo para Depredação dt Valore» .... Cr» 9SS.222,80
Fundo para Bonificação aos Acionistas .. Ct* 921.222,80

o* a.srr.tee,so

Ouaaprt-not, outroatlm. ltmbrar-vos qut dtvtls proceder à
tltlçAo dos Olrttortt t doi membros do Conselho Fltesl, fixando
a rtmuntrtçío dtstet último».

XSo houve trtnaftrênets dt ações.
Mo dt Janeiro, IS dt fevereiro dt 1SS4. Psalt Teiieira BetTlata

rXrttor.Prttldtntt; Cliaio Sllra — Dlretor-Otrente; Cario» Heart-
«se Sehnelder — Diretor.

AIA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento da» dlípoílçôe» legait, os membros do CMnse-
lho Placai, depois da leitura do Relatório da Diretoria e rigoroso
exame da eacrltà, documentos, Conta de Lucros e Perdas e Balance

Geral do exercício de 1963, declaram harer achado tudo na mal»
perfeita, ordtm • alo dt parecer que a Assembléia dete ap.-oTar a.iconta* t ato» ds Diretoria.

Rio dt Janeiro, m de fevereiro de J984. - Cario» Granymasson
Rheiniaatt — Eduardo Bahouth — Fábio Ribeiro de Oliveira.

BALANÇO 1L EM 31 DE DEZEMBRO DE 19S3

ATIVO

BMOJMUZADO

ImõTelt 
Móvel», Maquines e Utensílios ....

CrS

2Í.732 919,30
S76.833.90

OrS

19.309.732,80

REAUZAVEL

Títulos da Divida Pública Interna 
-Hôea * Debintures 
Ações do IRB 
Imóveis s/Tromes5a de Venda 
IRB c/Retençáo de Reservas e Fundos 
C/C Agências e sucursais 
C/C Geral 
Apólice* em Cobrança 
Adicional Restltuivel do Imposto de Renda ...
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico

DISPONÍVEL

153.
«.871,

*fi
1(1.233
«.28»

201
s.ass

2S.1S8
.19

1.728

350,00
CS6,70
264,30
333,30
«52.20
967,70
924,10
908,70
000,00
340,00

Depósitos Bancários
Caixa 

PENDENTIS

Depósito» Judiciais e Fiscais
Freetamlstaa c/Imóveis 

8. U0.913,50
83.203,90

«.044,90
16.482.101,30

60.167.807,00

8.194.117,40

16.468.146,20

PA 8 S I V O

KAO EXIGIVXL

Capital 
Reserva p/Integrtdatíe do Capitai ."..'.
Fundo p/Depveclaçâo de Bens Móveis
Reserva de Previdência 
Fundo p/Boniflcaçío aos Acionistas ...
Fundo p/Depreclaçio de Valores 

TOTAL DO ATIVO 114.139.823,40

COMPENSAÇÃO

Tesouro Nacional c/Depósito de Títulos 
Ações em Cauçêo 
Sinistro» Avisados 
Banco e/Dtpóslto de Títulos em Custódia ...

200.000,00
200.000,0(1

12.949.«98,70
2.037.000,00

TOTAL GERAL

13.418.698,70

139.530.522,10

RESERVAS TÉCNICAS

Reserva de Riscos Não Expirados — Elementares
Reserva de Sinistros a Liqüidar — Elementares
Reserva de Contingência — Elementares 
Fundo de Garantia de Retrocestóes 
Fundos Especiais no IRB 

EXIG1VEL

C/C IRB
Imposto «'Prêmios de Seguros a Recolher
C/C Sociedades Congêneres 
Selo por Verba a Recolher 
Comissões a Pagar 
Prêmios a Reatitulr 
Compromissos Imobiliários 
Reembolso do Custo de Imóveis

CrS

T.500.000.00
246.«70,50
473.790.:0

1.480.022.30
1.480.022.50
1.480.022.60

36.403.327.60
12.959.698,70
3.829.753,70

246.670,50
411.090,10

Cr|

12.660.328,00

53.350.740,60

PENDENTES

Imóveis Compromissados
Lucros c/Imóveis a Realizar
Juros «Imóveis a Realizar

.4.801.886.50
811.095,20
78.418,30

404.289,80
815.122,30
111.616-0

14.993.812,40
9.330.432,80

6.902.900,50
8.530.433,50
1.028.767,30

31.166.453,50

16.462.101,30

TOTAL DO PASSIVO 114.139.823,40

COMPENSAÇÃO

Títulos Depositados
Diretoria c'Caução
Sinlatros Pendentes

TOTAL GERAL

2.257.000,00
200.000,00

12.959.898,70 13.416.898,70

119.156.522,10

DESDOBRAMENTO DA CO NIA "LUCROS E PERDAS"

DÉBITO

DESPESAS INDUSTRIAIS

Prêmio» Cancelados e Ressegurado» 
Contribuição p/Consórcio 
Comissfies de Seguros, Resseguros e Retrocessôes
Participação do IRB Nos Lucros Das Retrocesso»
Inspeções de Riscos 
Despesas Industriais Diversas 

, Sinistros de Seguros, Resseguros Aceitos e Re-
trocessfies 

Despesas e/Siniitro» de Seguros, Resseguros Acel-
tos e Retrocessos» 

Ajustamento de Reservas de Retrocessões 

RESERVAS TÉCNICAS — CONSTITUIÇÃO

Reservas de Riscos Nao Expirados — Seguros ..
Reserva de Riscos Não Expirados — Resseguros

Aceitos 
Reserva de Riscos Não Expirados — Retrocessões
Reserva d» Sinistros a Liquidar — Seguros ....
Reserva de Sinistros a Liquidar — Retrocessões

- Reserva, de Contingência — Seguros 
Reserva de Contingência — Resseguros Aceitos
Reserva de Contingência — Retrocessões 

106

26

Cr*

082.319,31)
309.379,70

.907.205,90
11.511,70

586.850,90
379.529,00

46.883.514,20

915.030,60
31.294,10

29.93-1.666,90

22.393,80
S. 448.466,90
3.802.703,01)
9.156.993,70

661.923,30
1.493,00

723.883,00

Cl$

191.186.435,40

Dtsptaas Admlnlatrativas 
Dttpeta* de Inversões 
ptaiiiir Diversas 
Depreciação de Móveis, Máquinas e Utensílios

JO.755.S30.6O

24.770.161,90
376.398.70
978.075,90

11.449,30

BXCEDBNTE

(DUtuúulçSo Conforme Artigo 23 dos Estatutos).
Fundo de Garantia de Retrocessões S?í
Rtterva p/Integridade do Capital 3'i
Xttarvs de Previdência SOCo
Fundo p/Depreclaçáo cTe Valores 30%
Fundo p/BonlflcaçSo aos Acionistas 30%

153
153
022
923
923

870,50
870,50
222,70

.222,80
322,80

TOTAL GERAL

3.077.409,30

271.135.361,10

CRÉDITO

RECEITAS INDUSTRIAIS

Prêmios de Seguros, Resseguros Aceito» t Retro-
cessões 

Comissões de Resseguros no IRB, em Congênere»
e no Exterior 

Participação Nos Resultados do IRB 
Receitas Industriais Diversas 
Recuperação de sinlatros no IRB, em Congêneres

t no Exterior
Recuperação de Despesas c/Sinistros no IRB, em

Congêneres e no Exterior 
Salvados de Seguros, Resseguros Aceitos e Retro-

cessões 
Ajustamento de Reservas de Retrocessões 

RESERVAS TÉCNICAS REVERSÃO

Reserva de Riscos Não Expirados — Seguros ..
Reserva de Riscos Não Expirados — Resseguros
Aceitos

Reserva de Riscos Não Expirados — Retrocessões
Reserva de Sinistros a Liquidar — Seguros ....
Reserva de Sinistros a Liqüidar — Resseguros

Aceitos 
Reserva de Sinistros a Liquidar — Retrocessões

Receitas de Inversões

Cr*

192.669.159,10

15.080.5*4,30
42.387,40

1.051.298,80

13.004.157,80

7.S52,«0

151.980,50
349.392,90

28.485.873,80

303.125,70
3.188.987,10
1.018.553,90

90.587,70
4.408.338,50

Cr»

22?.336.871,20

37.491.246,70

11.327.343,20

Paulo Teixeira Boariita
Dlretor-Presldente

Clinio Silva
Diretor-Gerent» m

TOTAL GERAL

Carlos Henrique sebneider
Diretor

271.153.361,101

Antônio Alves Pedroso — Téc.
CRC — GB —

Contabilidade
14.731

30314

18.13
iToa

2440
148.7

r.al de Invtttimtntai Lida.)
P INVESTIMENTOS"
V ds Cota Olt. Dut V

30 .1
30-3
20'3
23/3
20 ,1
23,3
31/3

ONTEM

77.00
77.00
77,00

«to 00
900.00

4.300.00
•70.00
670,00

SS0.0A
170.00

2.250.00
2.280,00..

CrS
320 27
197.70
244.24
163,91
.195.58
201.60
417,87

50

200

100
400
200

44
1.400

500

1.500
1.220

144

1.028
3

1.000
2.250

100
200

12.060
900
100
431

•1
400
108
300

1.3*6
1.S93**

115
471
100
100

260
93*
200
570

1.333
150

2.727

2.000
2.000
.1.000
3.000
2.800
1.100
1.530

93
510

1.000
200
100

1.630
«16

42
42

1.650
250
808

2.000
500
100

1.192
50

200
esi
509

Cruz

r>«
10,00 Fcv.

6.00 Março
40.00 Der.

950 Der.
4.00 Nov.
1.30 Fev.

31.70 Dez.

Lowndci 1.300.• 'HMP v i.i
Fab. de Tíc D.

Izabcl • Pre/.
Idem
Aços Villaies .
Idem
Idem
Amo Pref. ..
Belacap S. A.

Ind. e Com.
Veículos . .

Borghoff Pref.
Brás. de Rou-
pa»

Cerv. Bralim.i
• Ord

Idem
Idem
Idem > Pref, .
Tdem
Idem
Idem
Tdcm
Idem
Idem
Tdem 
Idem
Idem
Idem
C. S.

Port.
Idem
Idem .. •• .,
Idem
Idem
Idem • Rtc. .
Cimento Aratu
Fab. de Art.

Têxteis Ar-
tex

Tdem
F. Brasileiro .
Idem
Idem
Idem
Idem
Idrni

tos
Kíbon
Idem
Idem i* •• ..
Idem
Idem
Idem
Idem
L. Americanas.
Idem
Idem
Idem
Meshla

c/d .,
Idem .
Idem .
Idem -,
Idem .
Idem
Idem
Idem 
Tdem • Novas .
Idem
M. Trindade .
Idem
Moi"lio Flum .
M. Santista . .
Idem
P. de rtouu. .

17.030 R. Negro Com-
psnhia de C.

do runa
Cr» Min

10.411.0.13
1.640.827
1.117.488

269.061
35.544
48.632

30.130.421

1.500.00

Direi-

. Òrtl.

Port.

ex/d

1.4.10.rfl
1.300,00
2.510.00
2.300.00
2.400.00
1.230.00

1.200.00
ioo.no

1.200.00

4.000 00
4.030,00
4.35O.0O
•i.nco.on
4.10D.00
4.130.00
4.140.00
4.1.10.00
4.1S0.00
4.170.00
4.200.00
4.230.00
4.180.00
4.300,00

4.230,00
4.250.00
4.300.00
4.400.00
4.500.00
4.000.00
7.800,00

1.390.00
1.400.00
1.450.00
1.'80.00
1.470.00
1.480.00
1.300.00

30.00
1.000.011
1.020.00
1.020.00
1.025 00
1.030.00
1.010.00
1.030.00
2.570.00
2.600.00
2.630.00
2.550.00
2.230,00
2.3.70.00
2.280.00
2.300.00
2.330.00
2.400,00
1.800,00
1.840.00
1.350.00
1.800.00
1.830.00
1.300.00
1.500,00
1.200.00
1.340.00
1.3.'0.on

850.C0

5.000

10.910
9.700

1.1.000
2.100

73

1.351
50
41
13
10

13.118
341

1.500
SOO

7

2.337

1

500

e Invest.
Alparga-

Minei-
Pt. . .

Fins. r.
tas

Idem ,
Idem
Idem
Tdem
Sid. B

ra ¦
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem ¦
Idem
Idem • ex/d

d' Pare. . .
Idem • c/d •

Pare. . . .
Sid. Mannes.

maiin - Ord.
Idem - Pref. •

Novas

ex/d .

500,00

278,00
280.00
281,00
2B2.00
205.00

3.150.00
3.200.00
3.230,00
3.400.00
3.500.00
3.100,00
1.900,00
1.050.00
1.900.00
1.950,00

1.930,00

3.100.00

4.6C0.00

Ministro
respondeu
à Câmara

O ministro da Fazanda
transmitiu, ao 1.° secretário
da Câmara dos Deputados,
cópia dos esclarecimentos
prestados pela Diretoria das
das Rendas Internas, reíe-
rente ao requerimento etn
que o deputado Tufíy Nas-
siff solicita informações sô-
bre o retardamento na con-
solidação e regulamentação,
mediante decreto, das alte-
ra&ões feitas pela Lei n,°
4.1S3, de 28-1-1962, na legis-
lação do Imposto de Con-
sumo."VAMOSA

INVESTIMENTOS S. A.
CONSULTORES DE
INVESTIMENTOS

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Acionistas

convidados » comparecerem à
Assembléia Geral Ordinária, a
realizar-se no dia 6 de abril de
1964, as 15 horas, na sede so-
ciai, i Av. Rio Branco, 103,
loja C, a fim de tomarem co-
nhecimento e deliberarem sô-
bre: Ilelatorio da Diretoria, Ba-
lanço Geral. Conta de Lucros e
Perdas referente ao exercício
encerrado em 30 de novembro.
de 1963 e respectivo Parecer do
Conielhò Fiscal.

Encontram-se i disposição dos
Senhores Acionistas os documen-
tos acima, de acordo com o ar-
figo 99 do Decreto-Lei n." 2.627.
de 26-9-1940.

HELENTO WADDINGTON
Diretor Executivo

PEDRO LEITÃO DA CUNHA
Diretor Técnico

í' 17867

100

08
10

100

16
,1,000
3,030

1
4

130

12.650
2.000

300

2.300
10.60O

300

4.000
30.000
4.000
4.000

750
5.850
1.750

3.500
300
200
100

1.900
6.000

200
100

ex/d . .
Vale do It.

Nom, ... 4
Idem • Port, . 7
Idem  7
Whitr Martins

ti snt. . . 1
tdem • a dir, i
Willyi • Ord, .
Cia Bra», rtou-
nas  I

PctrouriW 800 .
Idem de 1.000

I.. IIIPOTF.t AM
Bro. do E»t.

Guanabara .
I.MKas de
CAMBIO
I.. Câmbio
C, C. F.
107 dias .
204 dias •}
237 dias .
Coflbrís
209 dlai ,
289 dias ,
539 dias i
Copeg
179 dias ,
180 dias ,
209 dias i
240 dias .
OI Edlcastro
176 dias ,
178 dlns ,
184 dias ,
Credito
Comercial
61 dias ,
140 dias ,
1611 dias ,
179 dias .
180 dias ,
181 dias ,
183 dias ,
204 dias .

3.600OO

400,00
1100,00
300,00

. 1011,00

.300.00
100,00

.11110.1)0
704.00
880,00

,\S

810,00

82.(10
78.31
63.03

Hl.11
70 83
30,38

8 4.09
S4,no
81.42
78,67

83.30
83.19
82.62

93.2.Í
88.33
86.83
8«,n7
ao.no
83,64
80.61
84,»

100 248 dia» , ,
4.000 273 dia» . ,
5.000 .Klil dias , ,

.100 siiii dlns .
500 331 illnc . ,
101) .1511 dias . ,

I .«Kl USO dias ,
000 301 dias ,

Deitei-
1,200 .'tm dins ,

100 201 rli.is ,
HalICK

5.C00 1811 dias ,
3000 210 (lios ,

Finco
7.300 366 eliii- ,
7..100 391 (lias .
7 100 425 dini, .
7..100 15.1 dias .

Inv. U. (Io
Brasil

Jfl.non 150 dias

82.0U
7.1.30
72,110
72,011
72,70
7n.U
72.ni»
70,91

7.VII1
7.UI)

sn.r.n
78.10

60,10
87,ir,
m.:ji
03,08

85,00
STOCK EXCHANGE

DE LONDRES
LONDRES, 21.
TÍTULOS DIVERSOS

Consols. 2 1/2 .. .. £ 42.8.1
S. Paulo Rmlwayi Co.
Ltd £ 0.1.SI/1

n.ink of London
Soulh America Ltd S, 7.0.)

Llnyd'» Hnnk Ltd. (A
Shnres) £ 2.6.1

Havaí Dutch Pctro.
leum £ 16.10.»

Occan Wilson k Co.
(Holding) ordhiiiry £ 0.6.1

Cable & Wlrelcs Ltd.
Ordinárias £ 1.10.10

Ho Flour Mills fc Gr.i-
nanícs Ltd £ 0.11.1

Imperial Chemical In-
dustries Ltd £

Emp. de Guerra Brita-
nlco 3 1/2% 1927/47 £

2.4.4

53.7.1

DER-GO
4) Olretor-Geral do Departamento de Estrada» de Rodasem de

«Jotas, IIF.R-GO, torna ptibllro, para conhecimento dos Intcrei.
sados, que far.i realizar as 14 horas, no vindouro dia 13 de abril
de 1964, em mi.i sede — »lta no .Núcleo Rodoviário, km 5 — Iam-
pinas — na rldade de Goiânia, uma rrunIAo para o recebimento
das propostas para alienação dot materiais de sua propriedade,
constituídos ra divnsns lotes, ronlorme ronsla da relação pu-bllcada no Diário tliirlal do Estado, n." 9.351, de 4/03/961.

PROPOSTAS

As propostas terão entregues no horário e data arima, no
protocolo feral deite Departamento, devendo estar fechadas •
lacrada», contendo:

a) Preço ofertado, em algarismos e por extenso, o qual de>
verá ser Igual ou luperlor ao mínimo estipulado aob
pena de nâo »er considerada s proposta;

k) A afirmação de que o preço proposto será pago s vista
e em moeda corrente, ou cheque visado, pagável na praça
de Goiânia.
Os proponentes deverão depositar, previamente, na Te-
sourarla do DER-GO. a Importância de CrS 300.000,00.
Os materiais, em seus diverso» lotes, estarão expostos no
pitlo das oficinas do DER-GO, á disposição dos interes-
sados, nos horários normais de expediente, exceto ao»
sábados.
Quaisquer muros informes serão prestado» na Divisão Téc-
nica dn nnrt-GO, nu nos escritórios de representação do
governo de CoISs. nesta capital.

D A. Serviço de Relações Públicas do DER de Goiás, em
11/03/1961.

•lOS»; MARQUES DE AI.RLQUERQLF.
Chefe dn BRP

Visto!
ENG. MANUEL ELIAS DE AGUIAR

Dirctor-Gcral do DER-GO

7104S

EDIFÍCIO RIÕGLORIA
— CONVOCAÇÃO —

São convidados os senhores
interessados na construção do
Edifício "Rio-Glória", à Rua
Comendador Martinelli, 185.
nesta Cidade, para a 19." As-
sembléia Geral do Condomínio,
a ser realizada na Avenida Tre-
?e de Maio. 2.1, Grupo 1833, no
dia 10 de abril de 1964, ás '14
liorns em primeira convocação
ou ás 14.30 horas em seglinçls
convocação, com qualquer nu-
mero de. presença, a fim de
tratarem da seguinte ordem do
dia:

l."> — Explanação por parto
do EiiRenheiro Responsável pe*
Ia obra, do andamento da Cons*
trução desde a última Assem*
blóia ató a presente data.

2/0 — Apresentação, por par*
le da Comissão Administradora,
cio resumo do movimento fi-
nanceiro da obra desde a últi»
ma Assemblcia ató a presente
data c das contas para aprova*
çíio,

3.") — Apresentação dos es*
tudos tccnico-financciros, pela
firma construtora, para os «sr-
viqos possíveis de serem exc-
cutados no período compreendi-
do entre l.« de maio de 1964 a
31 de agosto de 1964. nos têr-
mos da letra "e" da Cláusula 17
da Escritura de Convenção.

4.°) — Aprovação do orça-
mento total ou parcial dos ser-
viços citados no item anterior
que deverão ser executados no
período de 1." de maio de 1961
a 31 de aeôsto de 1964. nos ti»,
mos da letra "a" da Cláusula 1T
ria Escritura de Convenção.

3.°) — Preenchimento da vaga
existente na Comissão Adminis-
tradora.

6.") — Assuntos Gerais.
Rio de Janeiro, 31 de març»

de 1964.
1SAAC CHUT
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VIAÇÀO
ACARI S.A.
Acham-se á disposição dos

Srs. Acionistas, na sede social,
na Av. Automóvel Club n."...
n.9õõ. nesta Cidade, os do-
cumentos a que se refere o
art. 99 do Decreto-Lei n." 2627,
de 26 cie setembro de 1940.

Rio de Janeiro, 30 de março
de 1961.

JOSr EDEGAM UOCHA
Diretor-Presidentc

12631

Sociedade Importadora e
Exportadora, Imobiliária,

Construtora e Administra-
dora S/A - S.I.E.I.C.A.)

Comunicamos aos senhores
acionistas que se encontram à
sua disposição, os documentos
a que se refere o artigo n." 99,
do Decreto-Lei n.« 2.627, de 26
de setembro de 1940 e convida-
mos aos mesmos para a Assem-
hlfta Geral Ordinária a se rea-
lizar em 30 de abril de 1964,
em sua sede social, ás 13 horas,
com a seguinte-ordem do dia:
1) — Aprovação do Balanço,

Conta de Lucros e Perdas,
Relatório da Diretoria e
Parecer do Conselho Fis-
cal:

2) — Eleição dos membros do
Conselho Fiscal;

3) — Assuntos Gerais.
Rio de Janeiro, 30 de março

de 1964.
A DIRETORIA

83589

CLUBE VISÍAS SOBERBAS
Ficam convocados os senhores sócios para' a Assembléia Geral

no dia 11 de abril, às 13,30 horas, na sede social s fim de de-
liberar sobre: eleição para cargo vago na Diretoria, escolha de
comissão para revisão dos estatutos, prestação- de contas e pro-
posta orçamentária.

EDUARDO DE SOUZA GÓES — Presidente
3181»

TÍTULOS e ações
JOCKEY CLUB — Compro um
titulo á vista. 31-0996, llodri-
(tues. 7936 94

RIO DE JANEIRO COUN-
TRY CLUBE — Compra-se
titulo, negócio rápido. Tcl.
32-6175. SEIXAS.
HERDEIRO ÚNICO, para custear
inventário necessita CrS 600 mil.
Garantias reais. Resposta carta
portaria deste jornal n,° 15974.
.TURU.IUBA IATE-CLUBE" —
Compro titulo à vista — 22-8750
— Dr. IVAN.

COMPRO — Country Club, Joc-
key. Flamengo c late e vendo
Hípica, Botafogo, das 9 às 12h
- Sr. .ÍOSÊ — 42-4669.

1TANHANGA — Vendo um ti-
tulo à vista. 31-0996, CALDAS.

7933 94
FLUMINENSE — Compro um
titulo, pago bem. 31-0996. Ro-
drigues.  7932 94

SOC. HÍPICA — Vendo um «•
tulo à vista. 31-0996, CALDAS.

 7934 94
IATE CLUBE — Compro um ti-
tulo à vista. 31-0996, CALDAS.

7935 94
VENDO — Iate .1. Guanabarai'
Soe. Hípica. Costa Brava. Tel.
42-7072, GIOVANITA.

7937 94
COSTA BRAVA CLUB — Ven-
de-se título fundador. CrS ....
900.000.00 à vista. Tel. 30-PG46.
IATE CLUBE — Particular ven»
de titulo. Tel. 37-8072.
COSTA BRAVA — Titulo quita-
do, transfiro à vista. 1.250.000.
Tel. 36-6150, à noite. CRISTIANO,
VENDO uma cota integrallzada
rio "Gávea Tourisl Hotel". CrS
tOO.000.00. Tel. 27-5306, JOSfi,

CLUB DOS CAIÇARAS
Vende-se. CrS 1.100.000,00 —

CORRETOR BARROCA, 52-6211.
12686 94

SUÍÇA
INVESTIMENTOS

Aplique teus Investimentos em dólares em fundo mútuo
de «ções americana» na Suíça, lucro em 1963 mal» de 70%
em dòleret eo «no. Segurança, Honestidade. Resgate Ime-
dlato. Várlot plenos para grandes • pequenas Importâncias.
Informações: queira eicrever carta para este jornal, Agên-
ela Avenida sob n° 11.954. 11954 94

Mi
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Economia e Finanças
MERCADORIAS

CAFÉ
O mercado de cite dlipnnlvelfunelenau ontem, paralisado,com o tipo 7. safra 1063184, con.trlhulçáo de 10 dólares coladoa base anterior de CrS 3.000,00r o tipo 7, infra I9M;«3, contrl-hulçlo de 36 délare» n Cr$ .,2 400.00 por 10 quilo», NSo hou-v* vendas e o mercado fechouInalterado, Entrada* 10.109 »n-ias. lendo «D pela Leopoldln.-i -

9.S40 pela estrada de rodagem.Embarques i3.uo sacai para nAmérica do Norte. Existência aearrí deipachado para cmbnr-fine» o 1BC nJo forneceu.foi vcor.h pok i.i .tun.oiISafra 1963/64, contribuição isdolaresi CrS;
Tipo 4.000,00
X(PO .1 3.800,011

JTo n.eon.dnTjPO 3.400,00
X'P° .1.soo.no
Tipo -, .. a pon.00
TIPO 2.(100.01)

dói ,Dí:'6*1, c°ntnbultlio 26

TiPo 3.400.00
T po 3.200.01
T'PO 3.000.00
TIPO 2.800,00
Tipo 2,600,00
T PO 2.400.00
Tipo 2.200.00

Paula — Litado da Minai Ge*
raia
Café cnmp. taf. 62/63 240.00
Idem fino ,, .. ..
Idem 83/61

Kslnrin do Itlo
Idem 03/61
Idem «2/63

Estado do ParanS
Café fino
Café p| riuc

452.80
300,00

300.00
240,00

432,30
403,011

MERCADO E3! SANTOS
Tím.MO

SANTOS, 31.
Aherl. Fecli

Marco HH1I .. 1 333.00 1 ,w,r,i|
Mala 1001 . . I.33Ü00 1.802,00
.lulho Kifil .. 1.333.00 1.882,011
Sei. 1(101 . .. 1.353,0(1 1,5320(1
Pe-/. 10111 . ,. 1.553,0(1 1.5il2.au
Janeiro iot>5 . K/c N/C

Poslç.to — Na abertura, firm*
no feciiíimcnlo. firme.

Contrato c
Abert. Ferh.

M»rço 1954 ,. S..148.00 2.382,00
Maio 1034 . . . 2.333,00 2.357,0o
.Milho 1034 .. 2.353.00 2,357,00
Set. 1034 . . . 2.353.00 2.337.00
Der.. 1064 . . . 8,363,00 2.337,0(1
Junelro 1065 . N/C N/C

HOSlÇAO - Na abertura, rir-
me. no fechamento, firme.

Joalheria
BernacchiU.

Assembléia' Geral
Ordinária
CONVOCAÇÃO

Sío convocados 05 Senhores
Acionistas da .loalhcrla Bcr-
naeehl S.A.. a se reunirem em
Assembléia Geral Ordinária, 11
realizar-.se no dia 30 de abril
p. vindouro, na sede social, á
Rua Gonçalves Dias. 25 — nesta
cidade — is 13h- (quinze lio-
ras). a fim de tomarem conhe-
rimento e deliberarem sobre o
Relatório da Diretoria, Balanço
Geral, Demonstrativo d» conta"Lucros e Perdís". Parecer do
Conselho riscai, contas é do-
eumentOf referentes ao* exerci-
elo* d* 1M2 c 1863, eleição do
Conselho rtical para o corrente
exercício • eleição de nova SI-
reterla, nos termos dos estatu-
te*.

Os documentos a que se refe-
re o »rt. 99 do Decreto-Lei
MS7 d* 1940, acham-se a dispo-
•leis doa Senhores Acionistas,
Ri sede social.

Rio de Janeiro, 30 de marco
d* 19S4.

Armondo Benioccftt Filho
Diretor-Fresldente
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02265 OQJ
17122 ZYL
02393 GCR

SXO
AGtNClA GERAL:

Rua Araújo Porto
Alegre n.° 36

RIO DE JANEIRO

^1 ^HCmifisaB

BANCO BOA VISTA S.AJ
Uno completo organikocòo boticária.

DEPÓSITOS POPULARES
E LIMITADOS ATÉ

CR$ 2.500.000,00
| n6vo umite nestas contas [

SO OPtRA NO RIO DE JANEIRO
ONDE MANTÉM 34 AGENCIAS

EXPEDIENTE: 9,00 AS 18,00 HORAS

BANCO BOAVISTA S. A.
Matriz:

t-kAÇA PIQ X, 118 A — FONE: 23-8150

Você nio espera mais do que Isso, para
descontar um cheque em nossa3 Agências. Sabe-
me: quo seu tempo é precioso, e que atendê-lo
bem 6 nosso dever.

á ENDEREÇOS^S SUAS 0RDEMÍS:
FILIAL RIO

Rua Buenos Aires, 4 - Tel.: 31-4163
:j AGÊNCIA CASTELO

|AV* Calógeras, 15-B - Tel.: 42-8978
, AGÊNCIA MAUÁ

f Rua Urugualana, 141 - Tel.: 43-3009
AGÊNCIA MÉIER

R.Dias da Cruz, 210-C - Tel.: 49-1484

^^^^lãxAcÂi^fÓ^

'^ÊÊÈàJÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊkW

Mm.
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CAFt DISPONÍVEL
1'or IS qullni

Hol* Ant
.«lllo Santos
Tipo I . , . 4.833,50 4.M0,00

bantos Rlado
Tipo 4 . . . 4.516,30 4 52S,(i0

Sem detcrlçin
Tipo 4 . . . 4.JO0.0O 4.175,00
Mercado - E»lív»| - Estável,

MtlICAIIO IIK NOVA VOH
NOVA YOrtK. .11.

Contrato "B"
Meses \h»rt raen

Maio 1001 . . 40,75 8I.1V/20
.lulhn 1061 .. 30,60 52,00/30
rtrl l!)M . ... 5I.R2 53,00/10
Or/. 1061 . .. 52.50/00 51,25
Marco 19(13 . 53,45 84,95

VENDAS — Na «bertui»
:!.,r>oo saca», no fechamento
7,finn ditas.

NA ABERTURA - Mercaao
apenas estável, com baixa de 15

, 50 pontoi.
NO FECHAMENTO - Mercado

firme, com alta de 100 a 129
pontos.

ALGODÃO
UFHCADO DO RIO

O mercado de algodão remi-
Inu ontem, firme e Inalterado.
Entradas 221 fardos de São Pau
Io. Saldas 60. Existência 1.523

, fardos.
| cot tçOES POR 10 QUILO*

Em Crutclros
(Er.trcgn em 120 dlu)

Fibra longa
Serldó, ripo 3 0.400,00 8.500,00
Seridó tipo 4 8,000,00 8.400.0')

Fibra Mcriln
Sertões, tipo 3 7.000,00 8.000.OT
Sertócc, tipo 4¦ 7.800.00 7.000,1
Ceará, tipo 3 7.noo.on 7.noo,o;.
Ctará. tipo 4 7.700.00 7.800A>

Fibra curta
Matas tipo 3/4 6.800,00 
Paulista tipo 5 7.100,00 7.200.00
MKRCADO DE 8. PAULO

S. PAUUD, 31.
(Cotncôea por 13 quilos)Meses Abert reeb

Maio. 1084 . . N/C N/C
Julho 1064 ... N/C N/C
Ou). 1004 . . . N/C N/C
Maio 1063 . . ,N/C N/C

1'oslçSo — Na abertura paraUsado, no fechamento paral)lado
DISPONÍVEL

(Cotações por 13 quilos)r/IPOS UUJb AMTEHIOH
Cr| Nominal Nomlna,
" 8.230.00 S.230,00

4—1/2 " 8.200.00 8.200.00
" 8.100.00 8.100,00

3-1/2 " 8.000,00 8.000,00
8 " 7.000,00 7.800.00
0—1/2 - 7.300.00 7.500.00
7 >• 7.200,00 7.200,00

— 1/2 " 7.100,00 7.100,00
" 8.000,00 8.000.04
" 8.700,00 6.700,00

MERCADO DE PMtNAMIMVn
RF.CIFE. 31.
MERCADO - Estável.

Cotncfle*. - Por 80 quilosMatas, tipo comprad. 7.000.00.
Scrtfics. tipo comprad. 8.400.00.

Filtrada: 2.100.
Km 1," de sclembro: 180.633.
Existência: 23.537.
Exportação: 1.525.
Consumo: 700,

rtílltt Allíl UU RIO
MERCADO DE NOVA ÍOB*.

NOVA VORK. 31.
Abert. Int. Oe.

Maio 1964 . . . 33,32 N/C 33,33
Junho 1061 .. .11.50 N/C 31.50
Ollt. 1964 . . . 30,06 N/C 30,20
Der. 1964 . . . 30,20 30,25 30 20
Março 1965 . 30,20 N/C 30,18
Melo 1965 . . 30,25 30,30 30,21
Julho 1965 .. 30,01 30.00 29.81
Am. Ss. Milds. — — 35,48

NA ABERTURA - Mercadocalmo, com sita de 4 e baixa de
5 a 10 pontos.rNTERMED'.ATtIA - Mercad"estável, com alta de 9 e baixa
dc 1 ponto.

NO FECHAMENTO - Merca-(Io apenas estável, com alia de 4
a 5 e bai:,-a de 7 a 25 pontos.

AÇÜCAR
MERCADO DO RIO

O mercado deste produto re-
guiou ontem, firme e inalte-rado. Entradas nio houve. Sal-das 5.000. Exlsttncla 123.011 sa-
COR.

Cotações por 60 quilos"Resoluçáo n." 1.822 de 27-2-64"
P. V.  6.478,00
MERCADO DE PERNAMBUCO

RECIFE, 31.
COTAÇÕES POR 60 QUILOS:Cristais: 7.157,50.
Demcraras: 6.830.00.
Entrada: Nada. .
Em l.o de setembro: 5.480.332,
Exportação: 56.555.

Existência: 2.793.753,
Consumo: 2.000.

CACAU
NOVA YORK. 31.

Abert. Fech.
Maio 1964 . . 21,81/82 21,96/08
Julho 1964 .. 22,33/35 22.50/51
Set. 1964 . . . 22,81 23.00/01
Dez: 1964 . .. 23,38 23,60
Março 1965 . 23,85/86 24.06
Maio 1965 . . 24,20 24,48
Julho 1965 .. 24,63 . 24,90

VENDAS — Na abertura, 36
contratos, no fechamento, 557
ditos.

NA ABERTURA - Mercado
stável. com alta dt 1 ¦ 1 c
i.nlxa de 1 a 8 pontos.

NO FECHAMENTO— Mercado
estivei, com alta de 18 a 21
pontos.

TftIGO
CHICAGO, 31.

Fechamento
Hoje Ant

Maio 1964 . .. 1.04,00 2.03,12
Junho 1904 . .. 1.58,12 1.60.00

Salvador
quer elevar

sua quota
Saci Salvador (UPI-CM —

A Associação dn Plantadores
de Café da República do Sal-
vador pediu que o brasilei-
ro João d* Oliveira Santos,
diretor do Conselho Inter-
nacional do Café, íaça parteda missão que estudará a si-
tuação d* aumento de sua
quota de exportação.

A presidência da entidade
calculou que a produção de"afe, na República do Sal-¦ador, acusará alia de 17%
ino ano agrícola 1063-64 em
[relação aõ período anterior.

Pelo Convênio Internado-
nal do Café, a quota de Sal-
vador é de 1.243.000 sacas
dc 60 quilos. Secundo a pre-sidéncia da entidade, tirado
o necessário para o consumo
interno, haverá o excedente
de 100.000 sacas.

„. _ Pfirto Alegre. E mais 110 departamentos em |
ypifr., parani, Santa Catarina • Rio Grarnfe do Sul..

BRASAMCO S/A
INDÚSTRIA E

COMÉRCIO
Acham*se à disposição dos

Senhores Acionistas na sede so-
ciai, na Rua Sete de Setem-
bro, 67-3." andar, os documen-
tos a que se refere o art. 99
do Decreto-Lei número 2.627
dc 2G de setembro de 1940, re-
lativos ao exercício de 1963.

Rio de Janeiro.
AURED H3N5TEIN

Dir.-Tesoureiro
835SI

COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO AGRÍCOLA
RELATÓRIO DA DIRETORIA - EXERCÍCIO DE 1963

Senhor** acloniiUi,
Atendendo *t detfrmlnacfie.

f.-i.ituiArUs e ao. demala dttpo-
•lllvoa lef.il», temo» a honra de
aiihmeter á (levada c*nild*ra;lo
de Vossos Senhorias o Relatório
daa atividades da Companhia Na.
elonal d* Stfuro Afrieola no
exercido dc 19*9. acompanhado
dn respectivo Balanço G»ral, da
demonstração da conta d* bieros
e Perda* • do correspondente
Parecer do Conselho Flaeal.

No relatório da* atividades de
1902, tivemos oportunidade de ex-
por o esforço dlipendldo p*ln
atual administração naquele ano.
propondo an Governo uma *érl>>
de reformai estrutural», p«ra a«
qual* fora convocada, de forma
a permitir a Implantaç/lo defini-
tlva do Seguro Afrieola no Pall
e o reu desenvolvimento, esffir-
co que condurlu á assinatura do
Decreto n.° 1.224, de 22 d* junho
de 1902 e à elaboraçío do proje-
to de lei de crlaçío do Instituiu
Brasileiro de Saturo Afrieola.

Com ¦ execuçio do Decreto
n.* 1.224, que tomou rompulié-
rio o Seguro Afrieola naa opera-
çAe* d* financiamento arrope-
cuárlo realizadas peloa Banco* da
Unlfio e por aquele» doa qual* a
Unllo f4**e acionista, operava
a empresa estender a *ua atlvl-
dade a toda* a* unldadea da Fe-
deraçao e establlliar aa auas epe-
racSes, pulverizando oa riscos
com a diversificar/.lo das culturas
segurada*..

A rriaç.lo do Instituto Brasilei-
ro de Seguro Afrieola aerla o
reformulação de toda a política
do lefuro afrário. corrlfIndo-lhc
as falhas de constltiilçün e dan-
do-lhe *ob forma autárquica, a
exemplo da experiência unlver-
sal, as condlçAes estruturais I»
dispensável* para que suportas-
•e os pesados encargos a que se
propfle.

Entretanto, o diploma legal de
compulsorledade do Seg uro Ag ri-
cola, apesar de seu Indiscutível
Interesse público, por contrariar
objetivos de grupos econômicos
ligados ao mercado segurador,
encontram uma seYla reação, quetornou difícil, atd hoje. a aui
execuçio.

Paradoxalmente, o próprio Ban-
co do Brísll. maior acionista da
CNSA e que «cria um do* prln-
cipals beneflclírlos rom a ado-
çfio do sistema preconizado no
Decreto, relutou em cumpri-lo,
discutindo a eua auto-aplicacSo,
o que levou a Companhia a lon-

fu « penoso ih/iluao no sentido,
de que a lei fotic posla em pri-
tlca,

Apeaar da farta corrtipondtn-
cia enviada ao Banco, doa en-
Undlmento* pessoais mantido*
eom aeu* dlrlftntti, da* «ntre-
vlitaa, da intercessto de mlnls-
trot para a aoluçlo do probl*-
mi, *o loframe* «feito um ano
dcpol* da publicação do Deere-
to, quando a diretoria do Banco
do Brasil S.A, a* dlapo* a «rei-
tA-lo. Sò afora, parrce-noi, livram
rio* obstáculos que se Interpu-
nliarn, poder* a empresa obter
os resultados práticos qu» a vi-
gfncl» do Decreto dever» pro-
porclonar.

O projclo dc criação do Inall-
luto Brasileiro ria Seguro Afri-
rola, que serln, no dizer do pro-
pno Instituto de Resseguros do
Brasil, "a única soluçlo adequa-
da" para o problema no Pala,
aprovado por unanimidade pato
Conselho de Ministro*, foi ene»-
mlnhado à Clmada doa D*pu-
tado* cm 19*2, tomando o nume-
ro 4.S72/62.

Nio obstante toda* aa fesloes
deienvolvlda*. continua o r*f*fi-
do projeto ainda na primeira «o*
mlasfio técnica da Ctmara, par*a qual foi encaminhada: a Co-
miasán de Conatltulçlo e Juatlça.

Representando tle a eatatlta-
çüo de Seguro Afrieola no Bra-
•II, a exemplo do que acontece
nos Katado» Unidos através da
Federal Crop Inauronce Corporn-
tlon e em outros países noa qual*
o ramo se «ncontra Implantado
com sucesso, poderosos grupo* dr
intermediário* do seguro tentam
impedir sua tramitação, procuran-
do lançar por terra um trabalho
excelente, capaz de oferecer «o
seguro agrícola uma lnfrae»tru-
tura econômica, Jurídica • admi-
nistrativa que muito contribui-
ria. inclusive, para a reforma
agrária e o equilíbrio daa eco-
nomia* regionais.

foi o ano de 196.1. portanto,
para a Companhia Nacional de
Sefuro Afrieola, um período de
esperança* que ae distanciavam.

O problema crucial da empre-
sa no exercício findo continuou
sendo o de carência de recuraos
que lhe permitissem ao menos
uma movImentaçSo menos, defl-
ciente, mesmo nos quadros tra-
dlcionnls. Esla exlçilldade de re-
cursos foi constantemente agra-
v.ida no d»corrcr do exercício em
virtude de limltsçSe* na dotacflo
prevista no Orçamento da Uniüo

pau ÍPO.'!, atingida pela política
de contcncÃo de desíicía-. t, dr
outro lado, pelo. gastos adinmi'-
tratives toriudns inalnir» hj;mh'.
d» o rllmo tiiflac1an.lt Io e os
compromissos rio pessoal, em fn-
c« do acordo snlarial da claasn
•ectirltárla que Impria um acris-
cimo superior a 100% * reapon-
•ablllriad* de pagamento do fim,
elonallsmo.

Transcorreu, portanto, o exer-
elclo de 196,1, para a Companhia
Narlnnal de Seguro Agrícola,
dentro da* icgulnte* linhas: ra-
celta industriai aem n incremrn-
to ricselndn e pos.slvcl, pela nio
aplicaçlo rio Decreto 1.224: v*r-
bss Insuficiente,., inferiores In-
rluslve às disponíveis em 1062:
despesas crescentes e Inlr.maf».
rlveli, ariminlitratlvai « opera-
ctonals, diante das quais a em-
presa ac encontrou, permanente-
mente, ante n perigo de Insol-
vencia; trabalho reforçado de to-
da a equipe, ferindo-*» contra a
omlaalo dos òig&n* cujo apoln
seria Indiapcnsável para o «xito
do Instituto, euja imperiosa re-
formulação, cuidadosamente pia-nejada, continua aguardando a
atuação poaltlva dos podérescompetentes.

Nio esmorecendo, entretanto,
a Administração logrou, pelo De-
neto 82.4». de 2 de setembro
de 19*3. a transferência de Com-
panhla da .1uri*dlç3o do Minlstó-
rio da Indústria e do Comércio
para a do Ministério da Asrlctil-
tura.

A transferencia do órgão exr--utor do Seguro Agrícola da ai-
cada do MIC para o âmbito do
Ministério da Agricultura urgia
pela conveniência de entrosamen-
to de érgSos de natureza com-
plementares ou afins. Anterloi-
mente desajustado em quadro*:administrativos com os quais
pouca ou nenhuma afinidade ex-
perlmentava, via-se o Seguro
Agrícola limitado e prejudicadocm «ua expanaüo.

At operaçfies Industriais leva-
ram, em 1963, a um montante de
prêmios da ordem de Cr$ 
60.2SS.2S2.2O ou teja quatro vê-
7fs mais do que no exercício an-

i terlor. Para esse total contribuiu
expressivamente a carteia de VI-' Heira. com UI7ÍA ungaricrSo ri'

\ Cri 4.".037.MS,!*1.
I O montante dar. sngarlaçoes' 

poderl". lnver atingido um nlve'.
bem mais alto se nos houvesse
tido possível desenvolver a cara-
punha do nrror. seguindo nosso
plano e mediante a execuçio do

• Decrctn n.° 1.224 puni n.s lavou-
I raa nimiu latim pelo Bntvo do

llrai.il d.A. no TrlanifUlo Minei-
I ro • no litoral luminar gáudio.
I llnlrelanto, de agosto rv derem-
I hin, dcsenvolvernm.se mfrutlfc-
i ras negocItçAc* da CNSA jun-

to Aquela entidade bancária, ma-
logrnndo-se nonso plano de uma
perfeita campanha de Anoa no
ano agrícola d* íoo.VOl

No plano correspondenin a res-
soe* de resseguros, a Companhia

| procurou o Instituto da Reasriru-
: ro* do Brasil rom Intensidade

maior que a do último evemlclo,
! cadendo-lhe *.v,„ ria responsnblll-
| dada assumida na carteira da

Café. S0?ó na de Bovinos o 3514
I na de Viileira.

Koram esppclrilmcnte bnnr,, » *
lurtn dCttltcA-lriB, no ano dc 1060,
as relnçOes entre o 1P.B e n CNSA,
caracterizadas por elogMvtl «spl-
rtlo do cooperni;Ao. Todoi op»
adiantamentos solicitado» íoram
innsegutdos pela Companhia num
espaço de tempo amplamente •»-
tlafatórlo.

Ba pudesse a CNSA contar com
apoio tio esclarecido de psn*
do* demal» drgáoa ntlelais, mala
fAcels teriam sido todas as aolu*
çóes.

Durante o exercício de 19(3 •
Companhia pagou um montante
de Cr» 41.471.703,40 em lodenl*
raçfies, cabendo referir que, à ex-
ceçfto de Cr* 2.094.443,70 pago*
pela carteira de "Bovino*", s
ouase totalidade daa Indeniza-
efies correspondeu * respontablll-
dade*, dc campanha* anteriores.

Apreciando os resultados obtl-
dos nas campanhas desenvolvi-
daa pela Companhia em 1063.
observa-se que n carteira de "Bo-
vlnos" é aquela que nos deixa
um saldo favorável, com um In-
dlcc alnlstro / prêmio Inferior a
SO--. Quanto k carteira de "VI-
detra", se bem que ainda nio
tenhamos estudado todos os «1-
nlstros ocorridos na safra 1963/64,
pode-se adiantar que o Indica si-
nlstro / prêmio deverá elevar-te a
190% mercê da* freqüentes gra-
nlznda* ocorrida* no* municípios
vltlcultorcs rlo-grandenaes. Na
carteira dc "Café" os resultados
obtidos pela Companhia foram
catastróficos, em decorrência daa
rrrares geada* que atingiram as
lavouras cafeclrar, do Paraná c
de Sío Paulo. Assim, o Indl-e
sinistro / prêmios nessa cartrlr:-
deverá necender a 500%. •

Cumpre, entretanto, referir qurcinda se encontram aguardando
emlsaio do Ordem de Pagamen-

to, o que nio te pode faztV por
faliu rie numerário, ma4t d« qua-
i rocemos prorcMos, qu* «tlngtii
a um montante d* Ort 
121.071.091,00 de tndonltaçAM.

Como so ri, a Companhia Ha
elonal de Seguro Agrícola Io
frau peiadamenta M eonttqOln
ela* dos fenAmtnoa climático!
que afetaram as nosaaa lavou-
raa. Cate acontecimento, mal:
uma vez conatttado, dá oportu-
nldad* * que a* repiu • urgln-
ria de o Seguro Agrícola Mtlt-
rar-ae aoh * reeponubllldad* do
Estado, que r-e tornará, em tlltl-
ma instância, beneficiário dlle
em deeorréncla de mu elevadi
alcance aoclal e tendo em conta
por outro lado, qu* at *u*a ca>
raeterlatlcas Intrlnaecaa nio ¦*•
aa que estimulam o cr-pttal prl-
indo, ávido dc lucro* compenat-
dores,

A contabilidade geral da todo'
o* dados relatlvoa ás operaçoei
efetuada* pela Companhia Naclo
nal d* Seguro Agrícola no uar-
ciclo d* 1063 acuaou o resultadi
negativo de Cr* 134.144.993,00, <
qual, adicionado ao "déficit" te-
glatrado no "Ativo" da aoeleda
de, na conta d* "Lucros • Per
daa" — * que, «m 31*12-62 Ole
vava-se a Cr* 146.340.144.10 -
traduz.se no montante de Cit ..
2*0.6*3.139,10.

Observa-se que noa resultadi
negativos apreaentados n*s-
exercício pesaram aa operaço
Industriais realizada* em *xerr
cio» anterlorc».

Depola desta síntese dai a*!v.
dades de um exercido partieulaimente laborioso, registramos i
nossa esperança no futuro do Se
curo Agrícola, fundada na eotv
fiança da Diretoria da Compa-
nhla Nacional de Seguro Agrleo-
Ia • na açlo doe podéres gov*r-namental* no sentido de qu* «a-
Jsm aprovada* as medidas oro
tramitação no Congresso e no.:
orglot administrativos da Unllo,

Por Juatlça. eumpre-noa con-
slgnar o nosso agradecimento *or
aervldore* da Companhia pelo ts
forço demonstrado em fac* da-
dlfleuldade* da hora present*.

Para quaisquer eutroa esclare
cimento* de Interêase aoclal, co
!ocamo-nofi ao Inteiro dispor do:
senhores acionistas.

Rio de Janeiro. 10 de março
de 1964. — (•) Artitld** de Cai'
tro Casado — Presidenta; Vlrg
nio Marques Santa Rosa — Dl
retor-Supertntendente; inié í
íalle» Fonseca — Dlretor-Tíent-

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1963

ATIVO

Cr» CrS
IMOBILIZADO FIXO

Imóvel* de uso próprio t.397.ro.on
Móveis, Máquinas c Utensílios 1.830.944.10
Veículos :.990.B7!.0O
Almoxarifedo 2.558.452.00
Cauçóes 400.00
Biblioteca 299.285,30
Dccoraçóes c Benfeitorias 134.790.01 50.211.804.40

IMOBILIZADO EM INVERSÕES
Financiamentos a Atividades Agropecuárias 9.20O.C0O.0O
Empréstimos Hipotecários a runcionárlos ... 1.44O.063'70 10.640.0S3.7O

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
Títulos de Renda -.. 10.950.9?3.10
Aeóes e Debíntures Negociáveis 678.000.00
Títulos Diversos .'. 21.000.00 11.643.923,10

DISPONÍVEL
Banco* — C/Movimento 9.774.172,90
Caixa 650.493,10
Bancos — C/Cobrança 21.200,00 10.445.868.00

DEVEDORES DIVERSOS
Empréstimos a Funcionários 539.141,40
Adiantamentos ?I5-?1?'22
Prêmios em Cobrança 6'j??'??!'?2 ,«nn^.nnContss Correntes 643-163,40 7.990.298,00

ATIVO PENDENTE
Juros a Receber !2Í';Í5'22
Ordens de Paçamento em Execuçio C.103.558.,0
Deposites Judiciais JMKJ-ÍK

IÍc?ó^;pc^spada^.:::::::::::::::::::::::: «ojjjjgj «B9-w.6Ba.io

Subtotal -...  388.001.E74.30

ATIVO DE COMPENSAÇÃO !0 000 0r
TnuiosTm ?«&•::::::::::::::::::::.'::": t.m.m» t.m.wflo

Total Geral  394.074.574,30

PAS 6IVO

PASSIVO NAO EXIG1VEL

Capital 100.000.000,00 •'
Fundo dc Reserva. Legal 250.240,90
Fundi rie Depreciação dc Móveis, Máquinas

e Utenèllios ' 4.490.824,70
Fundo do Depreciação de Veículos 1.603.223.20
Fundn dc o.wilaçSo dc Títulos 5?3.«83.ln !96.889.TI1,90

RESERVAS !'. I tJNTtCS TfCMCOS

rteserva dc Riscos Nio Expirados 53'. 102.8:5,3,1
Reserva de Sinistros a Liquidar 88.496.310.40
Reserva do Continrcncla 8.602.592.09
Fundo dc F,='ahili-aç§o 79.520.486.80
Fundo dc Garantia de Retrocessóes 16.177,30 188.138:182,00

EXIG1VEL A VISTA ~
Prêmios c Devolver 6.653.166,00

CREDORES DIVERSOS
Instituto dc Resseguros do Brasil "6.139.363.50
Empréstimo Compulsório 463.831.90
Imposto dc Renda dos Funcionários a Pagar 179.847,60
Honorários, Ordenados e Gratificações a Pagar i.104,00
Imposto Sindical dos Funcionários a Pagar 3.C65.60
Instituto dc Aposentadoria ¦ e PensSes do.-:

Bancários 3.881.774,60
ComiiTões a Pagar 1.720.401.80
Contis Correntes 89.488.90 s)|.4U.972,80 *."•

PASSIVO PENDENTE
Contas- a Panar 1.075.130,20
I.R.F,. -- C/Rcsultadôs a Apurar 682.982.50
Prêmios de Seffuros a Regularizar 356,00 (Adiantamentos Para Liquidação de Financia-

mentos 10.000.000.00
Receitas Antecipadas 12,90 U.tM.U1.60

subtoui .T77777T7.. 3ss.901.R440
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO

Diretoria — C/Cauçáo SO.000,00
Custódia q> Títulos í.123.000.00 í.171.000,00

Total Geral  394.074.674,30

Aristides de Castro Casado
Presidente

Rio de Janeiro. 31 de dezembro dc 1963
Vlremio Marques Santa Rosa José de saltes Fonseca

Dirctc.r-Supcrintendente Diretor-Tecnico
Mauro da Silva Gonçalves

Contador — Reg. 15.356 — CRC GB

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1963

D t B I T O

Saldo Apurado atí 31-12-62 
PRIMIOR

Prêmios de Resseguros cedidos .••..
Prêmios de Resseguro* Estimados 

COMISSÕES

Comissões de Seguros 
ComlssBes de Retrocessões 
BonlficaçBes de. Produção •••
Rcversáo de Prêmios de Resseguros Estimado*

SINISTROS
Sinistros <Je Seguros 
Sinistros de Retrocessóes 
ReversSo das Recuperaçóe* de Sinistros, Es-

timadas 

CrS

DESPESAS COM SINISTROS
Despesas Com Sinistros de Seguros 
Despesas Com Sinistros de RetrocestSe* ..

DESPESAS INDUSTRIAIS DIVERSAS
Despesas de Angariação de Seguros 
Inspeção de Riscos 
Ajustamento dc Reservas dc Retrocessóes
Despesa* Industriais Diversas 

CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS
Constituição da Reserva dc Riscos Nio Ex-

pirados •. ¦ •
Constituição da Reserva de Sinistros a Li-

qutdar 
Constituição da Reserva de Contingência ..
Constituição do Fundo de Oscilação de Titulo».

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE PEISOAL
(COMUNS)
Honorários ...
Ordenados  
Gratificações 
Serviços Extraordinários 
Contribuições de Previdência 
Serviços Profissionais 
Representações ' 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE PESSOAL
(ESPECIAIS)
Salário-Famdia 
Abono de Emergência 
Auxilio Natalidade 
Auxilio Matrimônio
Auxilio Funeral 
Assistência ao Pessoal 
Indenizações 
Seleção de Pessoal 
Despesas dc Viagens 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE FUNCIO*
.NAMENTO
Material de Consumo 
Aluguéis e Condomínios 
Luz, Força e Telefone 
Portes t: Telegramas 
Limpeza, Conscrvaçáo e Reparos 
Publicidade de Seguros 
Despesas Bancárias e Comissões de Cobrança,
Assinaturas dc Jornais e Revista* 
Despesas Diversas de Funcionamento

DESPESAS DE INVERSÕES
Despesas Com Titulo* de Renda 
Despesas Com Imóveis 
Despesas Com Veículos 
Depreciações e Amortizações 

J0.216.870.00
1.613.433,70

2.433.501.90
22.445,60

239.47O.90
569.753,90

41.471.703,40
76.729,40

11.949.65930

8.438.260,50
1.364,70

2.751.370,80
258.116,30

93.783,00
89.677,00

13.102.615,30

89.406.310,40
756.471.90
525.483.10

cr$
146.840.144,10

21.830.303,70

3.265.172,20

53.498.092,00

5.439.625,20

1.171.147,10

in3.5no.Cf/:,r,i

4.363.666.70
62.499.903,30
8.922.067.70

392.427.10
6.821.679.80
1.698.485,70
1.463.289.30

1.237.750,00
10.531.378,70

8.000,00
7.500,00
1.500.00

.160.348.70
181.006.20
:«i.a-',o.oo

2ÔÍ.733.10

0G.3Gl.51ii.fiO

12.655.058,70

879.32'.80
1.812.822.90
1.080.769,10

293.859.30
1.547.142.20

256.151,90
410.791,60
25.600,00

960.036,40

11.591.20
441.221,20

1.333.823.90
1.382.405,70

C R * D I T O

PRÊMIOS
Mi*

Prêmios de ;.'iguros 
Prêmios de Retrocessõe* 
Reversão de Prêmio* de Resseguro* Estimados

COMISSÕES

Comissões de Resseguros Cedidos 
Comissões de Resseguros, Estimadas 

RECUPERAÇÕES DE SINISTROS

Recuperações de. Sinistros
Ressarcimentos de Sinistros 
Recuperações de Sinistros, Estimada* 

RECUPERAÇÕES DE DESPESAS DE HNISTROS

Recuperações de Despesas de Sinistros

RECEITAS INDUSTRIAIS DIVERSAS

Receitas industriais Diversas  .

REVERSÃO DE RESERVAS

Reversão da Reserva de Riscos Não Expirados
ReversSo da Reserva de Sinistros a Liquidar-

RECEITAS FINANCEIRAS

Cr*

60.147.40730
81.620,60

142.438,40

5.054.218,00
403.358,50

20.335.157,60
2.027.289,60

827.092,70

Juros Bancários
Juros Diversos

RECEITAS ADMINISTRATIVAS

Descontos Auferidos'
Custo de Apólices '.
Recuperação de Despesas Administrativa*
Receitas Diversas 

RECEITAS DE INVERSÕES

Juros de Títulos de Renda 
Aluguéis de Imóveis 
Dividendos 
Recuperação de Despesas Com Veículos

9.018.066,20
65.561.077,80

1.107.586,40
204.079.10

70.848,30
341.400,00

23.103,50
,'•3.466.70

126.480,00
470.811,00

S3.760,00
1.500,00

Cr|

60.471.466,3C

5.457.B7M0

22.889.raM0

S68.HW

3S0.tM,70

74.578.143,50 '
»

.0.
1.312.565,50 -

493.823,50 t

I

Tubtotal 
Saldo devedor para o exercício seguinte

«Í2.H1.00

166.80g.Stl,M
280.685.189,10

Total

7.275-495,20

3.171.044,00

447.290.483.00

Aristides de castro Casado
Presidente

Itlo dc Janeiro. 31 de dezembro de 1963
Virginio Marquea Santa Rota Josc de Saltes Fonseca

Diretor- Superintendente Dlretor-Técnico

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Mauro da Silva Gonçalves
. Contador — Reg. n.° 15.356 — CRC — GB

Os membro* do Conselho Fiseal da COMPANHIA NACIONAL BE SEGURO AGRÍCOLA tendo examinado o Relatório"daDlretoria, Balanço Geral do Ativoc paasivo, conta de Lucro* • Perdas, relativo* ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1963, e encontrando tudo em perfeita ordem, submetem ao*
Ers. Acionistas a aprovaçi?- daquele* documento* em Assembléia Geral, — Rio de Janeiro, 20 de março d* 1964, — Juiacrd* oliveira Pereira — cilberMFigueiredo plmenttl — Augusto Franklla «to* Santo* turno*.

§
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12 CORREIO DA' MANHA, Quarta-Foirn, 1 do Abril do 1064

ADEMAR PRENDE CENSORES
PARA PODER FALAR NA TV
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PRESIDÊNCIA DIVULGA
NOTA SOBRE REBELIÃO

A Presidência da República divulgou na noiteoe ontem a seguinte Nota Oficial:"Na manhã de hoje, purlo da guwnição federal«alada em Minas Gerais, rebolou-se sob o comandoaos generais Guedes c Mourão, inspirada no mani-festo lançado pelo governador do Estado contra a or-dem constitucional e os poderes constituídos.
Diante dessa situação, o Presidente da Repúblicarecomendou ao Ministro da Guerra, general JairDantas Ribeiro, que fossem imedir.lamcnlo tomadasas providencias necessárias para debelar a, rebelião,tendo sido deslocadas para Minas Gorais,' unidadesdo I Exército.

minhar pacificamente atravésdo Congresso Nacional as ro-formas e medidas necessáriasa recuperação econômica c so-ciai do Pais.
t lamentável que so tenhaescolhido como palco para de-flagrar a nova aventura sol-Pista o Estado de Minas Ge-rais, depositário das melhorestradições cívicas do povo bra-sileiro. A Nação pode pcnna-íiecer tranqüila.
O governo federal manteráímransigiveis a unidade fiaciò-nal, a ordem constitucional eos princípios democráticos ecristãos em que éle se inspira,

pois conta com a fidelidade dasForeas Armadas e com o pa-trlotismo do povo brasileiro."O movimento subversivo, quo

se feria às mesmas tentativas
anteriores de golpe de estado
sempre repudiadas pelo sen-
(intento democrático cio povobrasileiro e pelo espirito lega-
lista das Forças Armadas, está
condenado a igual malogro,
esperando n governo federal
poder comunicar oficialmente,
dentro cm pouco, o rcstabele-
cimento total da ordem no Es-
tado.

Não pode merecer senão o
mais veemente repúdio da Na-
ção a atitude dos que procura*ram instaurar a desordem •
ferir as instituições demoerá-
ticas no momento em que o
governo federal, com o apoio
do povo e das Forças Armadas,
se acha empenhado em enes-

f
e
i

JAIR ORDENOU OUE
TROPA SE DESLOQUE

Aos primeiros minutos de hoje, o ministro Jair
Da-iias Ribeiro determinou que o 1.° Batalhão de
Ca;adorcs — sediado em Petrópolis — c os 1.° e
2.° Regimentos de Infantaria, aquartclados na Vila
Militar, se deslocassem para o Estado de Minas Ge-
rais, sob o comando geral do general Luiz Tavares
da Cunha Melo, antigo chefo do Estado-Maior do I
Exército c atual comandante da Infantaria Divisio-
nária e Guarnição do Estado do Rio.

Antes, o ministro endereçou
à Nação uma manifesto de¦polo ao presidente da Repü-blica, exonerando de seus co-ír.andos os generais CarlosLuiz Guedes e Olímpio Mou-
rão Filho. Também tropas do8." Grupo de Artilharia deCesta Motorizado, aeiuartcla-do no Leblon, movimentaram-se com destino ignorado, nãoobstante alguns militares dis-«essem tratar-se de "um exer-
efeio". Enquanto isso, o gene-tal Ladário Pereira Teles se-
gula para o Rio Grande doSul, às 21 h de ontem, a fimde assumir o comando do III
Exército, em substituição ao
general Benjamm Rodrigues
Galhardo, que substituirá o
gtneral Castelo Branco na
Chefia do Estado-Maior do

^Exército.
j «4 "PROCLAMAÇAO

E' a seguinte, na íntegra.
• proclamarão dirigida ao Pah
pelo ministro da Guerra, na
noite de ontem: "Cumprindo
determinações expressas do sr.
presidente da República, assu-
mo, nesse momento de intran-
qüilldade para a Nação brasi-
leira; o comando efetivo das
•ções legais contra o movi-
mento de subversão que está
caracterizado no Estado de
Minas Gerais, sob o comando
dps generais Carlos Luiz Gue-

des e Olímpio Mourão Filho,os quais, nesta, data, exonero
das comandos que a Naçâu
lhes confiou.

A Nação toda já >stá bas-
tante alertada sobre as forças
que açora estão tentando suo-
verter o regime democrático k
luz do qual temos feito a evo-
lução pacifica e cristã de nos-
sa Pátria.

Fiel aos princípios legallstns
oue imprimo a tódas as mi-
i>has diretrizes, agirei com a
máxima energia contra os
sublevados, alertando-os antes
para que não se deixem eriga-
nar pelos falsos defensores da
democracia, que os estão con-
duzlndo para uma verdadeira
luta entre irmãos.

Cerremos fileiras, brasileü-os,
em torno dos princípios demo-
críticos que regem nossos des-
Unos. nesta fase critica queem breve estará, ultrapassada
para o bem de nossa Pátria.

Eriibora em estado de con-
valescença, não hesitarei em
sacrificar minha própria saú-
de para cumprir este dever
que tenho para com a minha
Pátria e para com o regime
democrático, que defendo.
Haveremos de cumprir nossa
missão, haja o que houver,
custe o que custai", (a) Jair
Dantas Ribeiro, ministro da
Guerra.

CLUBE NAVAL ACUSA
DEPUTADO: LEVIANO

O Clube Naval distribuiu à noite passada mais
uma nota oficial a respeito da crise militar que se
iniciou com os acontecimentos ocorridos no Sindi-
cato dos Metalúrgicos, nos quais se viram envolvi-
dos elementos do Corpo de Fuzileiros Navais. A no-
ta começa com um desmentido ao deputado Vieira
de Melo que, segundo a diretoria do Clube, teceu
considerações "levianas e mentirosas" a respeito da
Marinha.

MARINHA
As afirmações do sr. Viei-

ra de Melo bem demonstram,
diz a nota, "o quanto a Ma-
rinha é desconhecida desse
deputado que, ao contrário,
devia melhor conhecer nossa
unidade para saber as reais
necessidades de nossos ho-
mens e por cies se bater ao
invés de procurar intrigar

e estes mesmos homens contra*,|seus chefes. Desejamos, com
Restais interesse de esclarecer'£,-> 

povo brasileiro do que
^Aceitar a provocação do sr."yieira de Melo, desmentir' 

com honestidade suas velei-
dades quando diz que "os
•marinheiros fizeram a revol-
ta contra o celibato forçado
em que são mantidos." Os re-

tS/UA gulamentos proibem o casa-
ül wento dos marinheiros pu-
m nindo-os com a expulsão do

serviço ativo. Entretanto até
hoje não há noticia de çum-

II primento de tal dispositivo
m regulamentar. Ha grande

JG apreende
"video-fita"

de Ademar
O pronunciamento do go-

vernador Ademar de Barros,
que seria transmitido, ontem
à noite, por uma rede de

/rádio e televisão, nao foi ao
st porque agentes federais
apreenderam a "video-fita".
Jíela, afirma que os seis go-
Vernadores com quem man-
teve contatos estão de acôr-
do em não dar golpe.•Diz o sr. Adornar de Ear-
rosque "o regime federativo
agora é inexistente". Des-
mentiu "a oficina ele boatos
engendrada pelos comunis-
tas", que "andam p.ssoalhan-
do em todo o Nordeste quo
estamos no propósito ele um
movimento separatista;, o
garante quo "a autoridade1 "erá imposta por bem ou

-por mal"t

quantidade ele marinheiros
casados (sem qualquer puni-
ção) c seus filhos são re-
gistrados na Declaração de
herdeiros e matriculados na
ANSA (Assistência Médico
Social da Armada) onde têm
amparo médico-social gratui-
to,"

DESMENTIDOS
Em outros pontos, a nota

desmente o sr. Vieira de Melo
na Câmara, da seguinte manei-
ra. Palavras do deputado: "A
bordo dos navios existem seis
tipos diferentes de refeições."
O que temos realmente a bor-
do de nossos navios è uma co-
zinha única preparando, com
os mesmos ingredientes pro-
vindos das mesma fonte, três
cardápios diferentes. Apesar
da distinção de numerário, os
suboficiais e sargentos e ofi-
ciais abrem mão das diferen-
ças que lhes são favoráveis em
prol do melhoramento do ran-
cho das praças.. Vieira de Me-
Io: "Por um simples olhar de
rancor o MN é punido." Nada
mais falso, diz a nota. O oficial
compartilha da vida do seu
marinheiro orientando-o, acon-
selhahdo-o estimulando-o. O
daputado novamente: "A Ma-
rinha esforça-se para não dar
mais que a instrução primária
aos seus subalternos". Afir-
mação mentirosa e tendencio-
sa. A Marinha mantém no
Centro de Instrução da Ilha
das Enxadas, cursos de nível
secundário para seu pessoal.

COMPARAÇÃO
A nota transcreve ainda uma

afirmação do sr. Vieira de
Melo, quando este declara que"a Marinha jamais acompa-
nhou pari passu a Aeronáutica
e o Exército." A diretoria do
Clube Naval responde: Seria
oportuno lembrar ao sr. Viei-
ra de Melo que a Marinha tra-
balha em silêncio, sem alarde,
sem propaganda. Aprendemos
?, construir som necessidade
ele propalar nossos feitos, a
fim d? granper.r aplausos e
simpatia. Assim trabalham as
Forças Armadas. Entretanto,
nossas portas sempre estive-
ram abertas a qualquer bra-
sileiro, inclusive ao sr. Vieira
de Melo, para que pudesse ver
de perto como aplicamos o di-
nheiro da Nação.

SAO PAULO (Sucursal) — O pronunciamentodo governador Adcnw de Barros ao povo brasileiro,
previsto para 22h 30m de ontem, ate as 23h l!5m
ainda não havia ido para o »r através da cadela derádio e televisão por éle solicitado, em face da proi-bicão federal. Diante disso, o governador determinou
a prisão dos agentes federais da censura, o que foicumprido.

Alguns minutos após a prÍ3ão dos agentes federais,
por volta das 23h 40m, foi ao ar o "video-tape"
giwado pelo governador, transmitido por três canais
de televisão (4, 7 c 9).

PnoiBIÇAO

A dificuldade inicial pren-
dia-se ao fato de as emisso-
ras de rádio c TV de Sâo
Paulo terem recebido oficio
do Ministério da Justiça, as-
sinado pelo general Aulcte
Albuquerque Puertas, repre-
séntante da CONTEL em
São Paulo, no qual ficava
proibida, face à grave situa-
ção nacional, a formação de
cadeias de rádio ou TV pa-
ra pronunciamentos políticos
quando não solicitadas pela
Agência Nacional.

APREENSÃO

Logo a seguir, o chefe do
Serviço Federal de Hepres-
são ao Contrabando, sr. Nel-
son Gato, acompanhado de
agentes federais, iniciaram
pouco antes das 22h30m, vi-
sitas às emissoras de televi-
são em busca, para aprecn-
são, do "video-tape" grava-
do anteriormente pelo gover-
nador Ademar de Barros c
que continha seu pronuncia-
mento.

Entretanto, chegando ao
conhecimento desses elemcn-
tos de que o DOPS estaria,
por ordem do governador
paulista, com determinação
de prendê-los ainda esta noi-
te, dirigiram-se ao II Exér-
cito solicitando garantias, o
que não foi confirmado até
às 23hl5m.

CENSURA

Quinze minutos depois, o
general Aldevio Ramos Le-
mos, secretário da Seguran-

ca publicai baixava 
'decreto,

colocando sob censura esta-
dual todas as emissoras do
rádio e TV.

PORTARIA

O secretário de Estado
dos Negócios da Segurança
Pública, por necessidade de
serviço, determina:

Parágrafo 1.»: Os canais
de televisão e as estações de
rádio ficam sob censura es-
tadual, que deverá ser exer-
cida pela Divisão de Radio-
difusão, com colaboração do
Departamento de Ordem Po-
litiea e Social.

Parágrafo 2.°': Toda e
qualquer noticia política só
poderá ser transmitida me-
diante censura prévia e au-
torização da aludida Dlvl-
são.

Parágrafo 3.<>: Da presen-
te determinação deverá ser
dada ciência a todas as em-
prísas de rádio e de televi-
são pela Divisão Estadual
de Radiodifusão, mediante
comunicação por escrito."

PRESOS

Foi confirmada nos Cam-
pos Elisios a prisão do
general Auletc Albuqucr-
que Puertas, delegado do
CONTEL em São Paulo, o
do chefe de repressão ao
contrabando, sr. Nelson Ga-
to. A prisão de ambbs íôra
ordenada pelo governador,
tendo cm vista a apreensão
do uideo-tape gravado pelo
chefe do Executivo para ser
transmitido por uma cadeia
de televisão.

CRISE DIFICULTA O
2.° JÚRI DAS PONI

BELO HORIZONTE (Sucursal) — Ate às vinte
e Uma hora de ontem prosseguia em Ouro Preto o
segundo júri das irmãs Edina e Ethel Poni, e a ten-
dência é para um julgamento demorado. Possível-
mente, os trabalhos somente serão encerrados ama-
rihã, segundo previsão do assistente da acusação ad-
vogado Jair Leonardo Lopes. Continuava àquela hora
a leitora das peças do processo, após o que seria ini-
ciada a inquirição nas testemunhas, que comparece-
iam na sua quase totaldade e em número supeiror
a vinte, entre as arroladas pela defesa e acusação.

CRISE DIFICULTA
A crise nacional, de certo

modo, está influindo no an-
damento dos trabalhos, não
só por desviar a atenção do
Júri como, ainda, pela alega-
ção da testemunha Maria
José Soares, que em telcgra-
ma enviado ao juiz Moacir
Andrade comunicou sua im-
possibilidade de comparecer
por não ter encontrado pas-
ssgem. O sr. Jair Leonardo
Lopes, considerando a crise

e a situação nacional, confi-
gurou a alegação como mo-
tivo de força maior para in-
voear nulidade do Júri e sua
conseqüente anulação. Em
petição ao Tribunal de Jus-
tiça formalizou oapedido de
anulação. O Júri, contudo,
continua e poderá apresentar
demora ainda maior do que
o primeiro, que durou exa-
tamente 56 horas. As opi-
niões sobre o julgamento es-
tão divididas.

CGT ESTUDA DECISÃO
SOBRE GREVE GERAL

Até às 23h 4Sm de ontem, o secretariado do
Comando Geral dos Trabalhadores continuava reunido
sinuosamente, para analisar o problema criado com
a invasão da Federação Nacional dos Estivadores e
prisão de dirigentes sindicais.

Fontes sindicais informavam
que três representantes dos
trabalhadores estiveram reu-
nidos com o presidente da Re-
pública, sr. João Goulart, a
fim de tomar conhecimento
da crise polftico-mliitar que se
desenrola nos Estados de Mi-
nas Gerais e,São Paulo, prin-
cipaimente. O encontro pro-

Oficiais da
Reserva

aderem a CL
O governador da Guanabara

foi procurado, ontem à noite,
por aproximadamente, 300 ofi-
ciais da Reserva, na sua maio-
ria generais, que se oferece-
ram para defesa do governocarioca, inclusive, com armas
na mão.

Meneghetti
requisita

Rádio do RS
PORTO ALEGRE (Sucursal)— Com o intuito de evitar a

divulgação de meros boatos e
garantir a tranqüilidade do
Estado, o governador lido Mc-
neghetti baixou decreto requi-¦suando todas as emissoras de
rádio particulares do Rio Gran-
de elo Sul. Enquanto isso, a
Rádio Riratini está divulgando,
de instante a instante, o ma-
nifesto com que o general
Olímpto Mourão Filho levan-
t.ou o Exército em Minas Ge-
rais, .

cessou-se secretamente tendo,
em seguida, os lideres do CGT
se reunido, inclusive com a pre-sença dos representantes sin-
dicals presos na tarde de on-
tem, na Federação Nacional
dos Estivadores, postos poste-
riormente em liberdade. A reu-
nião prossegue e os membros
do Comando Geral dos Tra-
balhadores deverão lançar
ainda esta madrugada mani-
festo sabre a situação, quando
definirão sua posição sobre uma
greve geral em todo o territó-
rio nacional. Informa-se que
as greves deflagradas até o
momento em diversas catego-
rias profissionais foram lni-
ciativas das diretorias dos Sin-
dicatos, em sinal de protesto
contra a prisão de lideres sin-
dicais.

Segurança de
JG preocupa
os santistas

SANTOS (Sucursal — SP)
— Autoridades militares,
chefias do Executivo e Le-
gislativo, vereadores e o
presidente do Fórum Sindi-
cal de Debates reuniram-se
ontem à tarde, no Paço Mu-
nicipal, para tratar do pro-
blema ela segurança física do
presidente João Goulart, es-
perado nesta cidade no dia
3 próximo, quando receberá
o título de "Cidadão Santis-
ta" e participará de um "co-
mício monstro" dos opera-
rios da baixada santista.
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Carioca
leva bolo
da RFF

Aos primeiros apelos
do Comando Geral dos
Trabalhadores para que
as classes assalariadas
cruzassem os braços ante
a iminência de subleva-
ção no Exército, a Leo-
poldina encetou uma gre-
ve geral, paralisando
suas unidades e dando
inicio a um movimento
que se alastraria por tõ-
das as demais ferrovias
da Ride Ferroviária Fe-
deral e, aos poucos e de-
liberadamente, iria rece-
bendo a adesão de tódas
as classes trabalhadoras.
Colhidos de surpresa pela
réplica dos ferroviários à
decisão militar, popula-
res que normalmente se
deslocam para suas resi-
dências nos trens da Leo-
poldina ficaram privados
de suas conduções, mas,
resolveram acatar tácita-
mente a decisão, numa
demonstração de paciên-
cia e compreensão do di-
reito de greve. Os ter-
roviários, não satisfeitos
com o movimento pa-
redista, resolveram parar
também o tráfego nas
imediações da estação
Barão de Mauá, para o
que movimentaram um
vagão c o colocaram
atravessado na Avenida
Francisco Bicalho, se-
guindo o exemplo do go-
vernador, que apanha
bondes e os coloca nas
praças.

BRASIL VAI AO CAOS Hoje e amanhã
Ponto na GB
é facultativoDIZ JORNAL DOS EUA

Washington, Nova York, Buenos
Aires, Paris e Lisboa (AP-UPI-FP-CM)
— A crise brasileira vem repercutindo
intensamente no exterior. Em Washing-

ton, o Departamento de Estado acom-
pariha 

"com cuidado e preocupação a
situação no Brasil", que, segundo alto
funcionário norte-americano, "se dete-
riorou nos últimos dois meses".

O "New York Times" dis-
se editorialmente que "a si-
tuação política brasileira cs-
tá à beira elo caos" e quali-
ficou o presidente João Gou-
lart de •'curiosa combinação
de teimosia e fraqueza". Em
Paris, o "Le Monde" afirma
que "o caminho está limpo
no Brasil para um passo po-
lítico em direção ã esquer-
da", e em Lisboa o jornal ca-
lólico "Novidades" aponta a'crise de autoridade" como
uma das principais responsa-
veis pela crise brasileira.

Comunismo
Porta-voz do Departamen-

to de Estado qualificou, on-
tem,.de bastante "deteriora-
da a situação no Brasil",
acrescentando que "um mo-
tim" de 1425 marinheiros
contra seus oficiais teve lu-
gar na semana passada, qua-lificada pelos inimigos do
presidente João Goulart co-
mo "inspirada pelos comu-
nistas".

O porta-voz afirmou ainda
que "o informe divulgado
Êela 

Comissão de Relações
xteriores da Câmara dos

Representantes acerca da si-
tuação no Brasil está pràti-
camente superado", subli-
nhando: "Apesar da situação
critica, há poucas possibili-rlades de urna tomada elo po-
der pelos comunistas em fu-
luro próximo".

Caos

Em seu editorial de ontem,
n "New York Times" assina-
U que a situação do Brasil
está à beira do caos, acres-
centando: "O presidente Gou-
lart é uma curiosa combina-
ção de teimosia e fraqueza.
Provou em anos recentes, que
ama o poder, necessita do
poder e fará quase tudo para
retè-lo. Embora rico latifun-
diário, sua política social,
econômica e linha política
tendem para a esquerda, em
àlgUns casos para a extrema
esquerda".

"O presidente João Gou-
lart" — sublinha — "íêz seu
apelo ás massas e conta com
a lealdade de certo número
ele homens a quem colocou
cm posições-chave em seu
derredor, especialmente co-
mandantes do Exército nas

guarnições e no campo. Isto
é menos verdade no terreno
ela aristocrática e tradicio-
nal Marinha. As Forças Ar-
macias brasileiras são tradi-
cionalmente ligadas ao govér-
no constitucional, mas não se
tem prova real cia lealdade
o deslealdade elos novos ho-
mens, até agora".

Legalidade
Em editorial de primeira

página, o vespertino "Le
Monde", de Paris, afirma que"o motim da marujada de-
tnonstrou quo oficiais supe-
riores do Exército também
apoiam Goulart", mas acres-
centa: "O Exército brásilei-
io, cujas tradições legalistas
continuam fortes, parece com
os exércitos sul-americanos
cm geral, e é nada menos
eiue um dos elementos deter,-
minantes ela política .nacio-
nal", - •- .' : .

Mais adiante diz o edito-
rial que "Goulart não esque-
teu a" lição do presidente Ge-
túlio Vargas, que se suicidou
em 1954, depois que os gene-
tais exigiram sua renúncia"."Le Monde" conclui referin-
do-se à "aliança entre Nei
Braga, governador do Para-
ná e Magalhães Pinto, gover-nador de Minas Gerais, den-
tro cie um bloco ricmrcráti-
co". como sério obstáculo ás
pretensões cè Goulart".

Motivos
O jornal "Novidades", de

Lisboa, diz que a crise bra-
fileira tem quatro motivos:"Em primeiro lugar, a crise
de autoridade —• assinala —
porque pouco a pouco as po-
sições governamentais foram
conquistadas por elementos
sem a devida preparação mo-
ral e cultural para o exer-
cício do poder".

"O segundo motivo é a
emissão das elites brasileiras,
e,uc deixaram de intervir por
comodismo, indiferença e re-
pugnânoia', cm face do com-
jorlfimeiito dos novos e im-
provisadòs dirigentes".

O terceiro motivo aponta-
rio pelo jornal português 6 a
grande politizarão da massa
popular e o quarto é "um
porlcr econômico egoísta que
não quer perder seus tradi-
ctonais privilégios, provo-
cando, com isso, o riesconten-
lamento popular, por um la-

do, e demagogia por outro
Neste poder econômico o mê-
drj de perder gera a fúria
agressiva semelhante à cobi-
ça de ganhar".

O governador Carlos La*
cerda decretou ponto facul-
tativo nas repartições esta*
duais, hoje e amanhã, ante a
atual crise politico-militar.
Em conseqüência, as escolas
públicas da Guanabara tam-
bém não funcionarão nesses
dias.

DOUTEL AFIRMA QUE
CÂMARA FICA NO DF

BRASÍLIA (Sucursal) — "Ninguém, absoluta-
mente ninguém, transformará o Congresso Nacional
em instrumento de luta contra o. presidente da Repú-
blica.

"Êle permanecerá em Brasi-
lia, que é a Capital do Pais,
cumprindo soberanamente as
suas relevantes atribuições".
Assim afirmou o deputado Dou-
tel de-Andrade, líder do PTB,
na' Câmara Federal. "O Sena-
do e a Câmara — prosseguiu— não são propriedade de gru-
pos nem de p'essoas isoladas,
pois constituem um poder da
República que não será — sob
pena de falência do regime —
transferido, -assim violenta-
mente, para este ou aquele
ponto do território nacional."
Acrescentou que, "hoje pela
manhã, em palestra com o sr.
Jíanieri Mazzilli, ponderei a
necessidade de um pronuncia-
mento oficial da Câmara dos
Deputados diante da insistên-
eia dos rumores de transferen-
cia. Obtive de S. Exa. a infor-

Tropas do BC
deslocadas

para combate
Aos primeiros minutos de

ontem, todo oi." Batalhão de
Caçadores, aquartelado em Pe-
trópolis, deslocou-se para Três
Rios, sob o comando do cel.
Kerenslii Túlio Mota, para —
segundo so informava-JQ—Mfc_"nistério cía Guerra — oferecer"resistência" a tropa do 10."
RI, cujo comandante se en-
contra detido por não ter obs-
decido a orientação do gen.
Olímpio Mourão Filho, com.
da 4a. RM, que não concordou
com os atos de indisciplina
ocorridos na Marinha e acusou
o presidente João Goulart de
tolerá-los e incentivá-los.

mação de que, ainda hoje, con»
vocaria uma reunião da mesa.
A bancada do PTB aguarda o
pronunciamento do órgão di-
retor da Câmara, que outra não
poderá ser senão de absoluto
respeito à Constituição ds Re-
pública. De qualquer forma,
exercendo o PTB a primeira
vice-presidência da mesa, na
pessoa do sr. Afonso Celso, a
sua firme decisão é a de per-
manecer em Brssilta, garantin-
do a qualquer preço o pleno
funcionamento das Instituições
democráticas" — concluiu.

Invasão de
jornais e
emissoras

SANTOS (Sucursal — SP):— A partir de 1 hora de hoje
pelotões de choque da ex-Poli-
cía Marítima, armados de me-
tralhadoras portáteis, inicia-
ram o fechamento das sedes
dos jornais desta cidade e das
sucursais dos jornais de Gão
Paulo e do Rio.

Concomitantemente, uma
ordem era baixada a toda Po-
licia no sentido de que locali-
v.asse e prendesse os dirigentes-sindicais da baixada santista.
Também as estações-de rádio
foram interditadas.

Tódas as comunicações ele
r-antos com São Paulo ou
outras localidades estão cen-
suradas e os caminhões que
transportam, pela madrugada,
os jornais da Capital para esla
cicade, estão sendo aguarda-
dos por soldados para apreen»
são.
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/UNE, CGT E FUZILEIROS NA CRISE
Tropa federal liberta CGT
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Tropa da Aeronáutica na Federação Nacional dos Estivadores para libertar a direção do
„. ..•...CGT,,presa.£ela.PM carioca
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Na FNE o último dos policiais do Estado abandona a sua arma. Soldados da Aeronáutica
tomam posição
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Homens da Policia de Vigilância abandonando a sede-da Federação Nacional dos Estiva-
dores, A esta altura numeroso contingente de soldados da Aeronáutica. ,a despeito de

defender as liberdades sindicais havia solto os líderes do CGT
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Durante 44 minutos, ontem, a Rádio Jornal do Brasil foi ocupada por fuzileiros navais, e esteve forado ar, por determinação do CONTEL ou d0 Ministé rio da Marinha, informou o superintendente da emis-sora. O cel. Scaffa, presidente do Conselho Nacional de Telecomunicações, queria saber a origem de
noticiário transmitido n o jornal-falado das 18h50m
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UNE
com

Jan^o
Registrou-se gran-

de movimentação, du«
rante as últimas ho«
ras de ontem e às pri-
meiras de hoje, na
sede da UNE, na
Praia do Flamengo,
o n de a 1 t o-fatantes
exortavam os estudan-
tes e a população, em
geral, para se mobili-
zarem e reagirem con*
tra o movimento mili-
tar irrompido em Mi-
nas. Os nomes dos
governadores dos Es-
tados da Guane.bara e
de Minas Gerais eram,
repetidamente, citados,
nas transmissões, co-
mo figuras exponen-
ciais ria reação con-
tra a concretização dss
reformas de base.

i,-iP' * '^ wfiri

Um contingente de fuzileiros navais também compa-
receu à Federação Nacional dos Estivadores, para re-

forçar - cobertura aos lideres do Comando Geral
dos Trabalhadores •
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Retirada total dos homens qiié o Estado havia man-
dado à FNE para que a ordem fosse mantida e ces->

sassem as provocações em torno da crise política
que atravessa o País
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RIO ACORDA COM TANQUES NA RUA
EXÉRCITO ENTRA EM
PRONTIDÃO RIGOROSA

.,- P exército entrou cm rigoroso pron-ticlão, com movimentação do tropas, cm
determinados pontos dn cldudo, desde
a .manhã de ontem. Motivaram a mobili-
zação noticias chegadas na madrugada

do ontem, do quo tropas riu <l.R RM
com o sou comandante :'i frente, o uc-
ncral Olímpio Mourão Filho, se teriam
deslocado para ns fronteiras dos Esta-
dos do Rio de Janeiro u Espirito Santo.

Por volln dns lOh do on-tem comunlcnmo-nos com o
próprio general Mourão Fl-Iho, em suri residência, cmJuiz de Fora. fcste disse não«er verdade que tivesse di-rigindo tropas para a froh-tetra. Todavia, mais lãrde,no Ministério da Guerra, sa-biamos que, ric falo', aquele
chefe havin tomado posiçãocom pequena tropa.

JAIR
Dada a situação anormal,

cm Minas Gerais, o «onerai
Genaro Bontcmpo resolveu
transferir seu gabinete para
a ante-sala cio apartamento
presidencial no Hospital dos
Servidores rio Eslnclo, para
assessorar n ministro Jair
Dantas Ribeiro, nas ordens
que vem dando daquele local.

EXONERADOS
Às últimas horas dn noite

ée ontem estava sendo es-
perada a assinatura dos de-
cretos de exoneração rios go-
nerais Humberto ric Alencar

Greve parcial
antecipa

ordem do CGT

militares a respeito do dls-
positivo do I Exército é mnn-
ler a ordem na cidade a"qualquer preço dentro da
lei." Em contatos com o
comando da Guarnlçáo du
Vila Militar c Dcodoro, in-
cluslve o seu comandante o
general Oromar Osório, fo-
mos informados de quo reina
absoluta tranqüilidade cm
lòda a guarnição, que se en-
contra em estado de prontl-
dão rigorosa c preparada pa-
ra qualquer eventualidade.
Também a tropa piira-quc-
dista eslá pronta para agir,
sob o comando do general
João Costa.

ADESÕES
O ministro Jair Danlas Ri-

beiro, embora no Hospital
dos Servidores do Estado, rc-
solveu entrar, ontem mesmo,
em plena atividade. E até a

O Comando Geral rios Tra-
balhadores, em face ria in-
vasão da serio da Federação
Nacional rios Estivadores po.-
Ia Policia Militar cio Estado
da Guanabara, resolveu vou-
nir-se para deliberar sobre
a posição rios trabalhadores
em todo o território nacio-
fcal. Enquanlo 3 dirigentes
do CGT estariam no Palácio
das Laranjeiras em contato
com o presidente João Gou-
lart, _ os demais aguardam,
reunidos cm local não sabido.
o desenrolar ria crise. Até as
23h de ontem a palavra de
ordem ria paralisação geral
cm todo o país ainda não
h.*-;ia sido divulgada, apesar
fié c.-tar sendo aguardada a
qualquer momento. Não ohs-
tanta, várias categorias rio-
flagraram greve na Guana-
bara, antécinando-se ao erga-
nismo de cúpula. Também a
União Nacional rios Estudan-
tes, a União Nacional dos Es-
tudantes Técnicos e Indus-
triais e a União Nacional dos
Estudantes Secundários deli-
beraram ontem deflagrar
greve nacional.

TRANSPORTES

A greve começou ria Es-
trada de Feiro Leopoldina,
que paralisou todos os seus
serviços na Guanabara. Lo-
go depois de tomarem eonlic-
cimento da invasão polo go-
vêrno da Guanabara da se-
de da Federação Nacional ria
categoria, os dirigentes fer-
roviários determinaram a
greve. Trabalhadores em-
purraram vagões que se en-
contravam na Estação Mauá,
colocando-os sobre a passa-
gem de nível ria Avenida
Francisco Bjcalho. Loso a.
seguir a Central do Brasil
também parou: 3 cqmnpsi-
eões pararam na estação de
Engenho de Dentro, interdi-
tando todas as linhas. O mo-
vimento suburbano foi toial-
mente paralisado. Tronas rio
Exército ocimaram as deperi-
riências da Estação Pedro TI.
sendo o povo evacuado. Os
ônibus e lotações pararam
assim que a palavra de or-
riem chegou ao Sindicato rios
Condutores de Veículos Ro-
doviários da Guánahárn. E.
por fim, às 17h o Sindicato

k*"* rie Carris paralisou os bon-
des, aue passaram a ser re-
colhidos às estações da Ave-
nida 28 de Setembro.-A ór;
dem de greve também foi
transmitida aos motoristas e
cobradores dos ônibus elo-
tricôs.

BANCÁRIOS . .

Através de nota oficial,
anunciaram sua concordan-
cia com a ordem ric greve
geral. No mesmo documen-
to, o Sindicato Nacional con-
voca todos os ria calcoria a
comparecerem hoje à sede
sindical a pari ir rias R lm-
l-as para tomada rio decisão
em Xace dos acontecimentos.

PóRTO

Os portuários paralisaram
suas atividades tão lo"n sou-
beram da prisão rio rlirirfon-

. te sindical Rubens Teixeira.
A seguir, foram parando, su-
cessivamenle. os serviços ric
estiva, arrumariores. cuin-
dasteiros. Os trabalhadores
permanecem m plataforma
do Cais do Porto, n^uardan-
do a ordem-do CGT..

PRONTIDÃO

Até às 22h do ontem, acha-
vam-se em regime cie pron-
tidão as seguintes cateco-
rias, aguardando o desonro-
lar dos acontccimenlos: no-
ronautas, aernviários, marltr
mos (lfi sindicatos} e traba-
lhadores cm gás. luz o Ide-
fone. Por seu turno, os tex-
teis e OS metalúrgicos ja de-
cidiram paralisar as suas ati-
vidades em todo o Estado da
Guanabara.

Castelo Branco, dá chefia dn
Esindo-Maior do Exército;
Olímpio Mourão Filho, rio
comando ria 4." RM c Carlos
Luiz Guedes, do comando du
1U/-1.

LEGALIDADE
O presidente da República

e o ministro ria Guerra vão
lançar um manifesto á Na-
cão, cm face rios últimos
acontecimentos. O general
Amauri Krucl, comandante
do II Exército e da Guarni-
cão rios Estados de São Pau-
Io o Maio Grosso, foi con-
sultado para aderir ao mo-
vimento, lendo repelido o
convite, declarando defender
apenas a legalidade, segundo
noticia chegada ao Ministé-
rio da Guerra.

CALMA
Não so em fronte ao QG

do I Exército como em rii-
forchtes pontos ria-cidade noite passada, segundo Infor-
tropas motomecanizadas mava o gabinete ministerial,
blindadas tomaram posição não linha havido nenhuma
para uma emergência qual- adesão aos generais rebela-
quer. A decisão rios chefes rios.

JG DEIXA PALÁCIO E
CONFABULA COM JAIR

¦ Ò presideTIte da República passou o dia todo
de ontem confcrcnciando no Palácio Laranjeiras com
miriilros c assessores civis c militares, somente sain-
rio por volta das 16h45m, quando tomou .sou carro
particular e rumou para o Hospital dos Servidores
do Estado, subindo imediatamente para o aparta-
monto do ministro Jair Dantas. A conferência du-
rou mais cie meia-hora o, segundo um auxiliar da
Presidência, versou sobre as notícias de inquietação
em várias guarnições militares, ficando acertado que
o titular da Guerra reassumiria ontem mesmo o seu
cargo.

REUNIÕES

No Palácio dns Laranjeiras,
que teve sua guarda reforça-
da, sucederam-se durante todo
o dia as reuniões cm conjunto
do presidente com os ministros.
Por volta das 21 h, a reporta-
gem foi informada de que o se-
nhor João Goulart estava pre-
sidindo uma reunião coletiva
rio ministério, cujo assunto
predominante era a anunciada
sublòvação do Exercito cm Mi-
nas Gerais,

VIGILÂNCIA

Por medida de precaução, o
general Assis Brasil dcternii-
nou o reforço da guarda presi-
dcncial e proibiu o ingresso
no Palácio das Laranjeiras, de
jornalistas c outras pessoas,
permitindo apenas a entrada
ele algumas autoridades c mi-
nistros. Às 17h, a guarda foi
novamente reforçada c desceu
para a Rua Gago Coutinho, im-
pedindo o trânsito de veículos.

PAZ COM DISCIPLINA
E HIERARQUIA: JK

O sr. Juscelino Kubitschek, candidato do PSD
à Presidência da República e senador por Goiás, lan-
çou, ontem, o seguinte manifesto à Nação: "Na hora
grave que vive a Federação Brasileira, c meu dever e
de todos os patriotas dirigir apelo de paz ao Governo
e à Nação. O divórcio que hoje separa brasileiros pão
poderá persistir sem risco rie sangue generoso. Apelo
do paz é um imperativo para que ela ressurja; cm
todos os corações inquietos e ameaçados, porque sensí-
veis aos perigos colocados à frente pelos inimigos de
qualquer ordem e de qualquer paz.

Portanto, o nosso apelo do
paz é um apelo para que se
restabeleçam, cm sua pureza
total, a disciplinei c a hicrar-
quia. Tenho autoridade, pc-
In meu passado do legalista,
íicl n todas as regras da prá-
tica cia democracia represou-
lativa e desvinculado, por
isso, do qualquer suspeiçòo
de simpatias c tendências
golpistas c reacionárias, po-
lítico progressista e tolcran-
te, aborto às exigências ria
ascensão rias massas popu-
lares para dizer cm voz alta
e tranqüila onde está a lo-
galidadc una e indivisível.
Neste momento, lenho a res-
pdnsabilidade histórica cio
apontar onde está a legalida-
de, que nos cumpre defender
com coragem c sem ódios.
E' o quo fazemos agora, na
condição de ex-chefe de Es-
lado e senador ria Rcpúbli-

ca. A legalidade está onde
estão a disciplina e a hicrar-
quia. Não há legalidade sem
Forças Armadas íntegras o
respeitadas cm seus funda-
mentos. A legal idade exige,
pois, que primeiro se res-
taúrem a confiança e a paz
nos quartéis, nos navios e
nos aviões. A Casa Brasi-
loira estaria irremediável-
mente dividida se as Forças
Armadas se dividissem em
leáldadês distintas e antagô-
nicas geradoras de legalida-
des múltiplas e também an-
tagônicas. Salvemos a paz
do Brasil, salvando a única
legalidade possível. Concla-
mamos todos os homens de
boa vontade. Ainda é tem-
po de salvar a paz o a lega-
lidado, restabelecendo a dis-
ciplina e a hierarquia por
amor à Pátria, aos brasilei-
ros e a Deus."

ASSEMBLÉIA DE SP
PELA DEMOCRACIA

SÃO PAULO (Sucursal) — A Assembléia Le-

gislaliva de São Paulo lançou, ontem à noite, _ um
segundo manifesto à Nação,. assinado pela maioria
dos lideres das bancadas, "solidarizando-se com o
Congresso Nacional, com o Poder Judiciário e com as
Forças Armadas, para a preservação de suas atribui-
ções constitucionais, que se identificam com as di-
trizes ele nossas instituções democráticas e com o
supremo sentido cie liberdade cristã que tem inspi-
fado a história brasileira".

A Assembléia aponta "um

plano nacional de subversão

das instituições", visando a in-

compatibilizar com a opinião
pública os parlamentos, acusa-
dos de "incapazes de dar só-
lução ás exigências do bem-
estar social e rio desenvolvi-
monto nacional." Mais adian-
te. afirma que esse plano de
subversão tende "a reduzir os
altos valores da disciplina c os
princípios da hierarquia a me-
ras expressões ric ambições c
de ódios", segundo esquema
traçado por "entidades comu-
nislas ou filocomunistas Infil-

Iradas no movimento sindi-
cal".

"Para agravar ainda mais és-
se doloroso quadro de disso-
lução nacional — continua o
manifesto — assistimos ao em-
prego da mais escandalosa de-
magogia", com "o objetivo
doloso" de "dobrar as cons-
ciências ao frio programa de
eslatização de todas as formas
ria atividade produtora". As-
sim, "acelera-se vertiginosa-
mente o processo inflaoioriá-
rio, poderosa arma quo. gera
a desordem o a intranqllilida-
de, a serviço ric interesses
suspeitos da corrupção".
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Forcas federais, do
Exército, com 30 tanques,
e estaduais, da PM, com
metralhadoras e sacos de
areia por todos os lados,
em movimento inusitado,

guardavam ontem o Mi- perdeu tempo de engros-
nistério da Guerra e J0r os roa"innas da5 es.
Palácio Guanabara. , ,
aparato bélico era olha- <tuinas e dos bares> c0"
do à distância pelo ho- mentando e glosando 

"as
mem da rua, que não últimas" a seu modo.
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COMANDOS NAVAIS
OCUPARAM A PRF-4

Em virtude dos acontecimentos políticos de ontem,
o Ministério da Guerra encerrou *eu expediente às
15h 30m. Os Palácios das Laranjeiras o Guanabara
amanheceram fechados. Dez tanques médios do Regi-
mento de Reconhecimento Mecanizado guwdavam o
edifício do Ministério da Guerra c do llamurati. Naj
adjacências do Palácio Guanabara, .soldados da Policia
Militar do Estado se entrincheiravam, munido» da
metralhadoras leves c pcsadr.s,

As iBh, foi determinada
prontidão rigorosa nas três
Forças Armadas. No Minis-
térlo da Marinha, o pessoalretirou-se antes do término
do expediente. Os militares
só puderam deixar o prédio
da Marinha munidos de pas-
se especial.

ISOLAMENTO
Por volta das lOh, o Pala-

cio da Guanabara foi total-
mente isolado, não sendo
permitida a entrada do qual-
quer pessoa, inclusive de
jornalistas credenciados, que
foram barrados por ordem
expressa do general refor-
mado Salvador Mandim, res-
nonsávcl pela segurança rio
Palácio. As ruas que dão-acesso ao Palácio estiveram
guardadas por 650 soldados
da Policia Militar, armados
de metralhadoras. Somente
carros oficiais c de funcio-
nários do Palácio podiam
trafegar livremente, median-
te apresentação de documen-
to assinado pelo chefe rio
policiamento daquela casa
Nos jardins, duas ambulán-
cias da Secretaria de Saúde,
inteiramente equipadas, as-
sim como o famoso Bnictitu.
carro blindado do Corpo
rie Bombeiros, aguardavam
qualquer emergência.

Segundo revelações do<-
oficiais de Segurança, essa-
medidas foram tomadas cm
virtude das noticias alar-
niantes, principalmente as
vindas de Minas Gerais.
Todo o stalf do sr. Carlos
Lacerda pernoitou no Pa-
lácio. Alguns secretários
acompanharam o governa-dor na vigília. Por volta da-
16h. os oficiais de gabinof"anunciaram a suspensão do
pronunciamento que o go-vernador iria fazer, abordan-
do a crise política. As 17b.
chegava uma camioneta com
15 fardos de arame farpado.

RADIO
Uma equipe do Serviço de

Comunicações da Policia MUI*
lar, municia de transmissores,
percorria todas as ruas próxl*
mas ao Palácio Guanabara,
transmitindo para o gabinete
do governador todos os movi*
mentos observados nas hneclla*
ções. Próximos ao Palácio, po*
pulares estranhavam n ny>»l'
mento c eram afastados pilaPolicia.

Nas Ruas Pinheiro Machade,
Ipiranga, Paissanclu c ouirat,
vários caminhões dn Dcparta-
incuto de Limpem Urbana fo*
ram atravessados nas pistas pa*
ra facilitar o trabalho dos sal*
ciados da PM.

MEDIDAS
O Palácio da Rua da Rela-

ção, onde estão Instalados oi
principais órgãos da Policia
carioca, teve sua guarda rede*
brada desde as primeiras horas
de ontem. O coronel Gustavo
Borges permaneceu cm seu
pòsln desde cedo, mantendo
'jontato com seus auxiliarei
mediatos.

A tarde, surgiram rumores
le que elementos da DOPS »J-'ariam percorrendo as casai
comerciais da cidade que nt-
íociam com armas, para con*
.'iscá-las. A reportagem apu-•eu, depois, a improccdéncia
Ia notícia.

As 161i30m. os servidores do
Ministério da Justiça foram
dispensados, ali permanecendo
Cimente oficiais de gabinete ••issessôres do sr. Abelardo Jit-••ema. O acesso ao prédio n»'"8 da Rua México, onde, além•Io Ministério da justiça, fim-
ciona o IAPC, foi vedado, ali

ó ingressandn o pessoal do•r.binetc do titular da pasta
n Justiça.

As empregas que fazem a li-'íação por ônibus entre Rio a
Melo Horizonte suspenderam, a
partir das 16h, a venda do pas-
sagens c ;o tráfego entre ai
duas cidades. Nenhum ónibill
vindo de Belo Horizonte che-
:-'ou ao ítio.

ASSEMBLÉIA DE BH
ATACA PRESIDENTE

BELO HORIZONTE (Sucursal) — A Assembléia
Legislativa realizou reunião agitada, ontem, com dis-
cursos violentos contra o sr. João Goulart, da parledos deputados Artur Fagundes, João Belo rie Olivei-
ra, Carlos Megali. O deputado e líder sindical José
Gomes Pimenta (PDC), ex-presidente d0 Sindicato
dos Mineiros de Nova Lima, defendeu o presidenteda República e atacou a prisão dos dirigentes sin-dicais.

João Gomes Pimenta (Dàzinho), membro da di-rcção do Comando Estadual cios Trabalhadores, estáameaçado de prisão.

COMISSÃO
Foi constituída comissão

rie quatro deputados paratentar a libertação do depu-
tado Sinval Bambirra (PTB),
preso por determinação da au-
toridades militares.

PRONUNCIAMENTO
O general Guedes, cornar.-

dante da Infantaria Divisio-
nária da 4a. Região Militar,
em Belo Horizonte, fèz o pri-meiro pronunciamento de
adesão ao movimento contra
o presidente da República,
afirmando, pela Rádio lia-
tiaia, na madrugada de on-
tem, que "a disciplina é o
básico fundamento da estru-

lura militar. Se não se cum-
prirem os princípios ciiscipli-
nares, então é melhor que sedissolvam as Forças Arma-
das".

Adiantou o general Guedea
que, se fosse convocado pararesolver a questão dos mari-
nheiros indisciplinados deter-
minaria a prisão de todos,
frisando sua posição ric soli-riariedade com os almirantes
o. oficiais da Marinha. Sobre
a presença do marechal De-
nis em Juiz de Fora, infor-
mou tratar-se apenas do uma
visita, pois o marecnal tem
uma cunhada c duas sobri-
nhas naquela cidade.

Dez fuzileiros navais, por determi-
nação do Conselho Nacional de Teleco-
municações (CONTEL) eu do próprio
Ministério da Marinha, ocuparam ontem
as dependências da Rádio Jornal do Bra-
sil, na Avenida RioBrancn, entre
20h30m e 21hl4m. Durante esse tempo
a emissora ficou fora do ar, voltando às

transmissões a partir das 21hl5m. Se-
gundo o superintendente da PRF-4. sr.
Bernardo Campos, a medida íoi tomada
lago após o noticiário das 18h50m, que
irradiou pronunciamentos do senador
Juscelino Kubitschek e do governador
Magalhães Pinto sobre a situação po-
lítica do País e outras informações li-
gadas à crise.

FUZILEIROS COBREM
CGT CONTRA POLÍCIA

A Força Pública do Estado da Guanabara, atra-
vés de contingentes da Polícia de Vigilância e da Po-
lícia Militar 'do Estado, invadiu, ontem, cerca das16h, o prédo do IAPETC, situado na Avenida Maré-
chal Câmara, e, após prender líderes sindicais queali se encontravam reunidos, forçou a evacuação do
próprio federal. Entre os presos se encontravam osdirigentes sindicais Otto Canêdo (aeroviários), Rubens
Teixeira (portuários), Rafael Martineli (ferroviários)e Antônio Pereira da Silva (bancários), além do depu-tado Hércules Correia (PTB-GB). Os srs. Osvaldo
Pacheco e Paulo de Mello Bastos conseguiram eva-dir-se.

EXPLICAÇÕES

Depois do jornal-falaclo, o
superintendente da estação
foi convidado pelo cel. Ade-
mar Scaffa a comparecer à
sede do CONTEL, "para ex-
plicações sobre a proccdèn-
cia da notícia da reunião do
gen. Castelo Branco com ou-
tros oficiais, e distribuição
de manifesto logo após o en-
contro".

Para o cel. Scaffa. a no-
tícia divulgada era de "por-
ta-voz do Ministério da
Guerra", aduzindo que "por-
ta-voz" não é fonte digna
cie crédito è que, portanto,
o sr. Bernardo Campos es-
fava preso, para ser apre-
sentado mais tarde ao eo-
mandante do I Exercito, a

quem deveria prestar novos
esclarecimentos-

OCUPAÇÃO
— Mas a prisão foi rela-

xada, disse o sr. Bernardo
Campos ¦— e o cel. Scaffa,
como presidente do CONTEL,
disse que seria enviado um
choque de fuzileiros navais
para guardar a emissora.

Os dez fuzileiros, em via-
turas da CONTEL, chegaram
às 20h25m, antes do retorno
rio superintendente à PRF-4,
ocupando o prédio e tirando-
a do ar. Informado da ocor-
réncia, o cel. Scaffa disse
cp:c se tratava de mal-cn-
tendido a presença Inospc-
rada dos fuzileiros c que o
ciioque seria redrado imo-
diatamenle, para o reslabe-

lecimento das atividades nor-
mais cia Rádio, o que se vc-
rificou às 21hl4m.

MARINHA
O superintendente da Rá-

cho Jornal do Brasil disse
que não acredita que a or-
dem do ocupação e de reti-
rada do ar tenha partido do
CONTEL, "mas das autori-
dades da Marinha de Gucr-
ra, que deslocaram integran-
tes do Corpo de Fuzileiros
Navais para aquela missão."
Disse, também, que no en-
contro com o presidente do
Conselho do Tclecomunica-
ções, o cel. Scaffa pediu a
colaboração da emissora "pa-
ra evitar divulgação de no-
ticiário alarmante que agra-
varia ainda mais a crise".

Posteriormente, tropas da
Aeronáutica se locomoveram
para o local, que c sede da Fe-
deração Nacional dos Estivado-
res, do Sindicato dos Músicos
e da Federação dos Portuários,
conseguindo a libertação do
deputado Hércules Correia c
do lider ferroviário Rafael Mar.
tinelli. Não obstante, os efeti-
vos da Policia Militar ainda
permaneceram no local até à
chegada de um contingente de
fuzileiros navais que, de me-
tralhadoras municiadas c cm
posição de tiro, deram prazo
de 5 minutos para que a reti-
rada se efetivasse. As 18h25m,
os soldados da Guanabara rc-
tiraram-se.

• INVASÃO

As 16hl5m os veículos da Po-
lícia de Vigilância 6-94, 6-137,
6-99, 6-88, 2-149, 2-214, 2-307,
2-65, 2-365, 2-87, 8-55, além de
carros da RP e o chapa bran-
ca 9-4666 estacionaram à porta
do edifício do IAPETC na Ma-
rechal Câmara c dirigiram-se
para o 7." andar, cm que fun-
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cionam as entidades sindicais,'
que lá se encontravam, reunif
dos para analisar os lütimus
acontecimentos da área militar,
Após depredação das sedes e
prisão dos líderes, os policiais
forçaram a saída de quantos
funcionários e comerciários tra-
balham naquele prédio.

AERONÁUTICA

O dirigente sindical Melo Ba«-
tos (transportes aéreos; que se
encontrava no 7.° andar e con-
seguiu evadirse à chegada da
força, dirigiu-se à 3a. Zona
Aérea onde solicitou a inter-
venção do brigadeiro Francis-
co Teixeira para resguardar o
direito de reunião. Imediata-
mente, tropas da Aeronáutica
transportaram-se para o local,
onde exigiram a libertação do
deputado Hércules Correia e
cie diversos dirigentes sindi-
cais. Apenas o sr. Otto Cane-
do, da Federação Nacional doi
Trabalhadores em Transportes
Aéreos, aprisionado pela Pc .-
cia, permanecia, até as 20b de
ontem, cm local ignorado.
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Uma
orquestra

universitária

Vitrina
Rebelião
das mulheres

O exemplo vem do cima
pelo que parece. A filha
caçula do primeiro-ministro
Douglas-Home casou-se com
o conferencista Adrian Dar-
by em Coldstream na Escó-
cia e recusou-se a usar dn-
rante a cerimônia o termo
"obedecer''. A noiva de 24
anos de idade, prometeu pe-
rante o juiz a amar, honrar
e "agradar" seu marido pa-
ra todo o sempre.

Censura por fios
Um novo serviço telefòni-

co em Washington dá a to-
dos os pais interessados cm
informações rápidas e res-
ponsáveis sobre o tipo de
espetáculos cinematográficos
que as crianças querem as-
sistir. O número ligado res-
ponde automaticamente atra-
vés de uma gravação idèn-
fica às utilizadas para a pre-
visão do tempo.

Surpresa de Ivan

Cientistas russos encontra-
ram uma quantidade anor-
mal de mercúrio nos restos
de Ivan o Terrível, levan-
tando as hipóteses de sua
morte ter sido causada por
envenenamento, ou por tin-
güento medicinal, comum no
século XVI, que teria provo-
cado a morle do Czar talvez
de forma acidental.

Engano da Polícia

A Polícia de Chicago, Es-
tados Unidos, acaba de ad-
mitir que cometeu um erro
ao acusar a Jesse Ray Staf-
ford, vendedor de automó-
veis usados, de estar casado
com três mulheres ao mes-
mo tempo. Em realidade, dis-
se. a Policia, éle está casado
com cinco.

Surpresa do inolão

Brian Gardncr, violonista
inglês de 14 anos, ao expe»
rimentar seu novo violão
elétrico caiu desmaiado no
chão. O aparelho teve curto-
circuito c tal foi o choque
que apagou o artista até a

chegada da ambulância. Êle
já deverá ter voltado ao ins-
trumento antigo.

Regime totalitário

O reverendo Teron Spurr,
da igreja Batista de Detroit,
quis mostrar aos membros
de sua congregação como se
vive num regime totalitário
e não o fèz por menos.
Quando pregava sou sermão,
com a igreja repleta, entra-
ram dois guardas, avança»
ram para o púlpito, toma-
ram o reverendo à força e
levaram-no aos berros pela
poftsTã" fora. Os fiéisrime—
diatamente dirigiram-se à
polícia, c reclamaram vio-
lentamente contra o fato.
Como era de esperar, ne-
nhum dos guardas sabia de
nada. Os dois guardas eram
membros de uma organiza-
ção particular, fecharam a
igreja, e representaram a ce-
na, ensaiados pelo próprio
reverendo. O delegado, en*
tretanto, entrou no final da
história, afirmando não ter
nada a ver com o modo co»
mo o pastor dirige a sua
igreja, mas sugere meios
mais sutis para a pregação
de suas idéias.

A apresentação da Or-
questra Sinfônica da Uni-
versidade de Illinois, no
Salão Leopoldo Migúez, da
Escola Nacional de Músi-
ca, nos próximos dias 7 o
9 constituirá certamente
um acontecimento mar-
cante da presente têmpora-
da musical do Rio de Ja-
neiro. A orquestra não é
considerada um simples
grupo de amadores mas
uma organização orques-
trai perfeita em todos os
sentidos. Não fazem parte
dela somente os alunos da
Universidade de Illinois
mas também aqueles que,
após se graduarem, nela
continuam a aluar, convi-
dados por seus altos méri-
tos.

Antes de falarmos da
história da Orquestra Sin-
fônica da Universidade de
Illinois, é preciso aludir à
Escola de Música dessa
Universidade. Na Escola,

5ada_alu.n0 jtem um conse-
llteiro que o orienta de
acordo com o seu talento,
interesse e personalidade.
Eminentes artistas como
Igor Stravinsky, Paul Hin-
demith, Leopold Stokows-
ki, Thomas Beecham pas-
sam anualmente grandes

períodos na Escola que
funciona em 6 edifícios,
contendo estúdios, salas de
conferências, de aulas, la-
boratórios do pesquisas
completamente preparados
.para música experimental
e música eletrônica e um
grande salão de concertos.
Sua biblioteca é das mais
completas dos Estados Uni-
dos, pois nela estão 162.000
livros, partituras e 14.000
gravações e microfilmes.

A Universidade de Illi-
nois organiza, anualmente,
temporadas de concertos
nos quais atuam, entre ou-
trás atrações, o Walden
String Quartet e o Faculty
Woodwing Quintet. São
apresentados ainda con-
juntos corais e orquestrais,
bandas de música e reci-
talistas.

Remonta ao ano de 1874
o início da formação da Or-
questra Sinfônica da Uni-
versidade de Illinois: um
pequeno e modesto con-
junto de 3 violinos, três
trompetes c 2 pianos, con-
junto que. se apresentou
por ocasião do sétimo ani-
versário da Universidade.
AMveu somente quatro anos
pois se desfez em 1878.
Com J.F. Going reapare-

ceu cm 1382, para nova-
mente extinguir-se algum
tempo depois. Com a ca-
racteristica própria de uma
orquestra voltou no inicio
de 1890. Três anos mais
tarde, com 16 membros,
exibiu-se na Universidade
de Chapei sob a direção do
violoncelista Hebbs. O vio-
linista C. W. Foster assu-
miu sua direção em 1894,
deixando-a um ano depois.
Substituiu-o em 1896, o re-
gente e violinista, Piercc
que se afastou em 1897. A
esse tempo seus componen-
tes eram cm número de
26. \V. H. Jones, chamado
a dirigi-la, apresentou uma
série de concertos. Segui-
ram-se a esse regente, em
1889, Ralph Wyliw e, de
1900 a 1902, Carl Scheld.
Sob a batuta do professor
Lawrence deu concertos
em 1903 e cinco depois,
Mill tomou a direção, dei-
:<ando-a em 1912 para Aus-
tin Harding. Crescendo
sempre, em abril de 1912
executou em um concerto
em benefício, pela primeira
vez, a Primeira Sinfonia de
Beethoven.

O maestro B e r n a r d
Goodman, seu atual regen-
te, foi eleito pela congre-

gação da Universidade por
unanimidade cm substitui-
ção a John M. Kuypers,
em 1950, pelo período de
um ano. Como revelasse
altas qualidades de direção
sua permanência no cargo
foi tornada efetiva. O ma-
estro Goodman é violinista
do famoso Walden String
Quartet e fêz seus estudos
na West Revew University
c no Cleveland Institut of
Music. É professor da
Universidade de Illinois
desde 1947.

Regentes notáveis como
Leopold Stokowiski, Er-
nst Ansermet e muitos ou*
tros dirigiram a Sinfônica
de Illinois. Como solistas
tocaram com ela artistas da
nomeada de Guiomar No-
vaes, William Primroset
Joseph Szigeti, etc.

Ê este grande conjunto
orquestral, um dos de
maior renome nos Estados
Unidos, atualmente consti-
luído de 80 figuras, que nos
visitará como parte de um
programa cultural daquele
País amigo. Apresentar-se-
á no Salão Leopoldo Mi-
guez, na Escola Nacional
de Música em dois concer-
tos, nos dias 7 e 9 às 21
horas.

O Rio antigo
Regime de terror

A polícia de Claton-on-sea,
pequena localidade balneá-
ria ao sul da Inglaterra, en»
contra-se alerta, esperando
novas violências por parte
do um grupo de jovens vân-
dalos que dominaram du-
rante dois dias a localidade
por um clima do terror. Os
pacíficos turistas, que pro-
curaram descansar durante
estes feriados, nunca mais se
esquecerão desta semana
santa. Perto de noventa jo-
vens chegaram, montados
em motocicletas, e como di-
vertimento saquearam um
acampamento de turistas e
um bar, maltrataram os ba»
nhistas, gozaram a policia c
jogaram um velho, que pro-
curava aconselhá-los, da pon-
te abaixo. A polícia só con-
seguiu dispersá-los quando
atingiram o centro da cida-
de, e assim mesmo, refor-
cada por guardas das cida-
des vizinhas.

Perspectivas do
Rio-São Paulo

>{,

Ortúvio de Faria

Do ponfo de visto do pro-
(iresso do futebol trasileiro

c tenho cm mira a meta
longínqua c ideal da jorma-
ção dos quadros-basc para o
Campeonato Mundial de 66

o Torneio Hio-São Paulo
ainda nada revelou de posi-
tino. Ou de alentador. O
que temos visto — c verda-
de que o certame apenas co-
meçou — são os velhos qua-
dros, cariocas c paulistas, do
littitnn campeonato, com os
mesmos defeitos e sem vir'
ludes novas. Nenhum grau-
de time. Os mesmos esqua-
drões, cansados (diria, de
alguns; estalados), quase
»em padrão de jogo, capa'
:cm de uma proeza hoje, ou-
tra daqui a nicses, mas, cm
geral, medíocres, vagnmcn-
te regulares.

Por mais que a pressa de
alguns locutores c críticos
esportivos tenha jd aponta-
do os prováveis vencedores
déjsc Torneio — Flamengo.
Palmeiras, Santos, Botafogo

confesso que julgo bem
cedo para se ousar falar com
tanta certeza e segurança. Ê
certo que determinados clu-
bes, como os acima citados,"largaram" muito bem, to-
mando uma fácil dianteira.
E outros, como o Corintians
e o São Paulo, o Vasco e o
Fluminense, "safram" mal e
logo evidenciaram as más
condições em que se encon-
travavi. Se o Rio-Sáo Paulo
terminasse amanhfi, ou nara
« semana, i claro que ;a se-
ria fácil fazer prognósticos
seguros...

Mas, a verdade è que atn-
da há muito jogo a ser
disputado — «árias partidas
que, segundo todas as proba-
bilidades, serão mais ou. me-
nos decisivas. E os times, os
do Rio como os de São Pau-
Io, tal como estão, não ofe-
recém a menor base de se-
purança c tranqüilidade.
Hoje bem, amanhã mal, num
dia ganhando por acaso,
noutro porque, de fato. foi o
adversário quem "perdeu" o
jogo, ou não soube ganhá-lo,
que confiança podem inspi-
rar?

Veja-se, por exemplo, o
caso do Santos. Por mais
na ponta do labela que es-
teja, que crédito merece? O

úos crlrnordindrlos fclíoi
aiitcriorcs!' A'o caso presen-
tr, não interessa. Venceu
bem o Corintians? Mas, no
Maracanã, não convenceu
ninguém. Pois, não foi éle
a sobrepujar o Fluminense,
mas sim éste que, merré do
sua improdutiva linha dian-
feira, derrotou-sc a si pró»
prio. E, com o fantasma da
ausência de Pele — ddsse,
hoje, "de vidro" Pele — que
mo estará reservado ue
grande bi c tricampeão de
rltibrs, nacionais c interna-
cionais, quando fôr chegada
a fase "dura" do Torneio?
Do Vasco já se livrou, ma»
poderá lograr novo bicam*
pconato?

Do mesmo jnodo, Flamen*
go. Botafogo, Palmeiras, tém
pela frente, grandes, temíveia
obstáculos. Jlfanterão o mes»
mo ritmo ofensivo, destruti
vo, dos primeiros encontros?
E o Bangu, que os "cátedra-
ticos" se apressaram em
afastar da contenda, logo em
seguida à estreia infelix
(mas, por que tão significa-
Uva?...) contra a Portuguc-
sa de Desportos, não terá ele
alguma coisa para dijer? Ou
já esqueceram os nossos"doutores" esportivos que,
cm 63 (c o panorama é o
mesmo...), era o quadro
mais "bem armado", a es-
quadra-revclação, ate o mo-
mento em que "afivelou" a"marcara" de campeão cario-
ca? E, dessa máscara, não se
terá libertado com o tempo
c a triste experiência?

Conjecturas. Impossível,
inútil — e inócuo — fazer
qualquer previsão. Nen»
importa. Nem c o que me
move aqui. Apenas, consta-
tar que, qualquer que seja
o vencedor, ê difícil que o
Torneio Rio-São Paulo se
apresente com aquele cará-
ter de brilho, de renovação
espetacular, que seria de de-
sejar. (E, de esperar, tam-
bem — tendo cm vista as
di/iculdadcs para 66...). Na
realidade, estamos ainda ém
pleno Campeonato de 63: ti-
mes semelhantes, mesmos
defeitos e qualidades, mes-
ma falta de padrão, idêntica
ausência de consciência dt"ser" o futebol brasileiro,
Bicampeão Mundial.

7 '•

f

I

m

A pessoa que mais chorava
as saudades do Rio antigo era
Júlio Salusse, o poeta dos
"Cisnes". Conheci-o já com
seus oitenta anos, magro, com
aspectos de ave enfrentando
v e n d a v a 1, lutando contra
aquela velhice que tanto o
enfadava. Todas as noites me
vinha ver e lá em casa ficava
até altas horas, recitando suas
poesias, falando de Bilac, que
éle tinha conhecido bem. Co-
mo meus filhos fossem peque-
ninos, fêz-se um pouco avô •
deles. Adorava quando meu
filho de cinco anos queriacomprar-lhe um negrinho que
o ajudava em mandados:Seu filho é aristocrata
i!o Império. E' escravocrata.

E ria, ria, enquanto Gual-
bertinho continuava a oferecer
duzentos réis pelo negrinho
Geraldo.

De repente suspirava fundo:Aquilo sim é que era Vi-
da! Ahl O Rio do meu tempo

de moço! Vocc devia ter visto
o Rio do tempo do Império!
ijepois que se fêz Republica,
retalharam tudo o que era
bom, cada um mais esperto
que o outro tomou o seu pc-ciaço c Ia se foi o encanto e a
tcinura do Rio.

Uma noite, começou a íaiai
da Susana, uma francesa eu-
rliabrada, que virou a cabeça
tios sujeitos mais austeros do
tempo. Talvez até de minis-
tros do Império. O negócio lol
a tal ponto, que só pronunciaro nome da francesa Já era o
maior escândalo. Em casa de
família, isso seria desrespeito
total. Palavra de baixo eal&o,
Sinônimo.

Primeiro ela viera só. Ins-
talara sua casa e dançava,
bem. mostrando só os torno-
zelos. A dança começara em
deses. Depois foi indo deva-
gnrlnho, até acostumar os ra-
pazes. No fim de dois meses,
a coisa tomou suas proporçõese foi ai que ela resolveu voltar
*. França e trazer consigo uma
mela-dúzla de beldades do

mais puro requinte francês.
Ah! O Rio pegou fogo. Foi
um desespero. Todo o mundo
masculino tinha um encontra
sério na casa da Susana. Mas
reuniões familiares, o mído
assumia proporções indizlvels,
quando os amigos se entreo-
lhavam e recordavam as per-nas da bela francesa. Pare-
ciam trair-se pelo subcons-
ciente.

Uma belo dia, a carreta real,
que conduzia sua Majestade,
o rei Leal e Senhor do Reino
do Brasil, enveredou pela Ave-
nida Central, para entrar, não
se sabia por que, na rua do
Ouvidor. Os guardas da épo-
ca. vestidos a caráter, corre-
ram logo: Era proibido. Na
rua do Ouvidor não podiam
passar veículos. O cochelro
real, cônsclo de sua Importftn-
cia. gritou logo: — "Mas é o
carro do Imperador!" Os guar-
das nao titubearam: — "Seja
lâ quem fõr. Por aqui nao
passa nem o carro da Su-
sana!"

O cochelro avermelhou. Co«

Lausimar Laus

mo num passe de mágica a
carreta real deu mela-volta e
sumiu.

O prestígio da formosa dona
crescia c sobrepunha-se a tu-
do. Mas, conta Júlio Salusse,
Isso não foi nada. IA peloscomêços do século êle fora <ri-
ver um pouco em Paris e qualnão foi a sua surpresa, quan-do os jornais noticiaram, na
capital do mundo, que Susana
ia ser condecorada pelo go-vérno francês, pelos serviços
prestados fora do país, num
encantado e maravilhoso reino
chamado Brasil. Susana deu
entrevistas e recebeu a co-
menda, com todas as honras
de Estado. Era então uma das
mulheres mais ricas da Frau-
ça. Os jornalistas pergunta-
ram como fora possível enri-
quecer assim em tão pouco
tempo cm pais estranho. E
e!a respondeu em todo o seu
estilo:— Muito simples. Fui ensi-
nar os brasileiros a fazer uso
dos deliciosos legumes france-
sts. Inclusive a alcachòfra..

Cachaça
brasileira

em Londres
Tornar-se-á a cachaça tão popular junto ao

povo inglês quanto é popular junto aos brasi-
lelros?

Essa pergunta começa a ser formulada em
Londres, depois de importador de bebidas brita*
nlco ter-se interessado pela bebida brasileira,
durante a exposição "Lar Ideal", encerrada em
Otympla.

No stand nacional, à vista de milhares de vi*
sitantes um funcionário brasileiro perguntou:"Já provou cachaça"? A negativa do importador
britânico, a bebida foi servida. O inglês — um
tanto timidamente — tomou um gole. Durante o
momento de expectativa, examinou bem o gosto,

"Isto é um néctar! É delicioso! Que pena
nio poder o povo inglês saborear Isto!". As pa»
lavras do importador eram, evidentemente, en*
tuslasmadas. E depois de pausa: "Mas por que
não podem?"...

Ato contínuo, a representação brasileira for*
neceu ao Importador britânico listas de flrmas\
brasileiras prontas a exportar cachaça. Negocia»
ções já estão em curso, que poderão resultar na
importação maciça da bebida para a Inglaterra,
sendo a mesma engarrafada naquele pais.

Será a cachaça também enviada ao norte da
Grã-Bretanha? Lá está a Escócia, produtora do
famoso uísque. Nesse aspecto — dizem — ainda
restam algumas dúvidas...

s
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A chave do mais exclusivo...
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GRACIMANO RAMOü
(Antologia)

Grnciliano em Portugal

<,. í.??1 »,',n»l,rt»'"f "náo sti de reuniro» seus melhores conlot, ma» também deproporcionar ao público portuguea a ima-tem do jrande paia que é o Brasil, deu-nliida no eatiln exato e puro de meilreGrseillar.0". « Atlántlda Livraria Edito,7,
ÍJl.V2,lnbr¦• "??? de l,n«,r' *m boniht.?diçio, uma coletânea de conto» de Ora-euisno Ramo», reunindo alruma» hiatnria»
2? StJÍ LnsànU * •r*«nal "« In«ncift edeVidas Secas. O volume foi incluído naeoleçáo "Antolorl» do Conlo Moderno",eendn Grnciliano o ptlmeiro aulnr da liu-sua portugue.» n nela figura-. Selcçio eprefacio de Joio Alves das Neves,

O Paraíso
NUM rápido encontro com o eoluniíta,o escritor Raymundo Souza Dantas (queate na pouco foi embaixador do nosso Paisjunto ao governo de Gana) disse haverentregue ao editor Enlo Silveira os criei.nmls de seu novo livro Afrie» Difícil (en-seio sébre a experiência diplomática» eque esta escrevendo os capítulos finais deum romance intitulado O Paraíso, ondeprocura narrar a vida de um grupo cieBrasileiros num pai3 da costa d'Aíric*.A idéia do roniar.c-! — afirmou —ocorreu-me, corta tarde, ou melhor dizen-ao, foi-me sugerida por um jornalista Ira-ailelro em visita a Ac a. Estávamos sen-tados à uma mesa do "Ami.-a-sador Kot?l",saudosos da pátria, quando éle, em deter-minado • momento, perguntou-m» onde

gostaria eu de estar naquele instante, seem Salvador, no Leblon ou no Maracanã,assistindo uma partida <ie futebol. Erauma gloriosa tarde de verfto.
Acrescentando:

Os meus personagens vivem, atécerto ponto, procurando manter hábitos• costumes dos quais nào poderiam abrirmao sob pena de irremediável violenta-
ção. Vivem em contato com o mundoambiente, mas, na verdade, com o espf-rito voltado para o universo que deixaramdo outro lado do oceano. Isso será o .-o-mance.

O último trabalho de ficção publicadopor Raymundo Souza Dantas foi a novelaO Lado da Sombra, separata da revistn¦Cadernos Brasileiros".

Letras no Mundo
PUBLICADOS em Paris os primeirosnameroa de uma revista para homens:•1*1 , que pretende ser o "PUt-Bot" daFranca. A exemplo de sua congênere ea-Udunidenae, é algo liteneiosa. ou pelomenos iwlieioaa. Mas dedica Tárias piai-nas k literatura, publicando, principal-

mente, rteeao cientifica de nanes fama-ats come •imak, Ra* Bradbury, etc.

NOVO Um de Paarl I, Buek: TheL,vlnOMd ~ W***4» * ¦¦»»"fcmflS
na Coréia através de «juetre giragtes.

.. A PRí>Prt8«0 de aluai teatro por-
Juguê», afirmou, há pouco, a atrls DalllaRceha, de Teatro Experimental de Torto:
. 

"- A aolueif) da criar de naaae teatrodepende de auhaidlo» largo* e criteriosos eda realluçán de espetáculos gratuito* quenáo esqueçam o* ateies rurais s fabris."

Pausa poética
.^•epm CARLOS DRUMMOND DEANDRADE (Poemu — Livraria JoséOlympio Editora, 1980):

As árvores li fora ee meditam.O inverno é quente em mim, que o(catou bereando,
E em mim vai derretendo
«te torráo de sal que está chorando.

Várias

h. "L.TÍÍP° fm víst* ° grande númerode originais volumosos, o que vem dlfl-cultanoo o trabalho da comissão julga-d?í*~6éí?]° B"»«iue de Holanda, Ante-nio Cândido e Francisco de Assis Bar-bosaj, o editor José Olympio transferiuP.i5u° 5la * d* mal° ° PfaM P*ra aescolha, do vencedor do "Prêmio OetavioTarquinio de Sousa", de 500 mil cruze-i-ros, para estudos brasileiros e biografiasde brssileiros.

«»-:ií ÇOIí * '"stalaçao da cátedra de
»,?£híí°,de As3is- no Próximo riia 3. oPEN Caio do Brasil dará Inicio às suasatividades culturais de 1P61, ao mesmotempo que comemo;ará r.om o ato o »euvtçésimo-oitavo ano de existcrcl*. Usaráoa palavra na ocasião o presidente Celso

a-i A8 BdJelones Aguaviva, de BuenosAires, publicam uma coletânea de poemasdo brasileiro Dilermando Rocha, que
ll^P*»* «P^sentaeáo diplomática donosao Pais na Argentina. Título do volu-
,T.H.~-qu1e é, oitavo de uma **** desti-nada a divulgar poetas jovens: Palabrat

«íi,0 GOVERNADOR Miguel Arracsacaba oc criar a Casa dn Cultura Per-nanibucana, que contará c:m "a colabo-racáo rle todos os organismos interessa-tios em manter uma atividade culturalmarcante no piocesso rio desenvolvimentobrasileiro, através de publicações, confe-rendas, aulas, exposições, debates, tea-tro, einema", etc.

® PASCHOAL Carlos Magno, diretordo Conselho Nacional de Cultura, vai pro-"Í2ver- •» Julho, através da FundaçãoJoio Pinheiro, em Aroozelo, um encon-tro internacional de escritores.

Bom dia.
RIO

2.° Caderno ' ;

Para jovens
l>E Francisco de Barro» Júnior —autor de uma excelente série de livrosintitulada Caçando e Pescando Por Todoo Bra-il — a Melhoramentos publica asegunda edição de uma obra escrita espe-fielmente para a juventude: Três Eseo-teiros em Férias no Rio Paraguai, queOswajdo Stornl ilustrou. FBJ já publicouanteriormente outro livro no gênero: TrêsGarotos em Férias no Rio Tietê.

ft Para remessa de livros e informa-
S$Í!:„5UÜ; viv*i"» d* Castro, 41, apto.301, ZC-07.

Sérgio BitienciMiU
Nota» fio
Desconversar

Escrevo às 18h de ontem, e
e carioca esta voltsndo psraessa, normalmente. Nsds de
novo, pelo menos da Cine-
landis i Praga Msuá, indo-
at pela Urugualsnt ou vol-
tando-se pela Rio Branco.,.

Tempo feio, só no céu. Nu-
vens pesadíssima.-:, um chu-
visco msis medroso de ver.cm quando — e o resto, nes-ta hora de rezar, é apenas
boato. Gente assim nos ban-
cos, nío nego. Eu, um dê*les. O fotógrafo Mendes, ou-tro. Augusto Bandeira, Fer-
nondn Lopes, Sérgio Augus-to. Orlanrilno Rocha, Júlio
Hungria e George Gsfner,
eu sei que andsrsm dsndosuas eorridinhss. Pode ser,
pode ser — eu nio scredito— que, hoje. agorinha mes-mo que você está me lendo,comece (ou acabe) aconte-
cendo alguma coisa. Podeaer... Até ontem, porém, aboataria era o que se podiaanotar como fato. (Ao que
&areee, 

o carioca ainda níoolou nenhuma piada sóbrea situseáo atual).

No Zicartola. ontem, hou-ve reunião presidida por Eu-
gênio, um dos proprietáriosda casa, na qual nnvas dire-trizes foram traçadas paraa "Universidade do Samba".
Compareci, muita gente com-
pareceu, as portas fecharam-
se cedo, e na base dn bate-
papo amign, sugeriu-se inú-meras medidas que deverãoser postas em prática não de-mora muito.

Esta, e furo: no Top Club,Aracy de Almeida recebeu-do, por noite, 40 mil cruzei-ros. Ataulfo, 110 mil. .Ia-cob do Bandolim, por moti-vos de saúde agradeceu, masrejeitou convite feito porHaroldo Costa para um showna boate do barão Stukart.
* * *

Em verdade, os irmãosPeixoto ainda náo compra-ram o Drink. Por enquanto,funcionam na base da socie-dade com o dono da casa.

Mais um que resolveu cairem si e deixar rle palhaçada:Raul Longras. um dos maiseficazes colaboradores do sr.Alziro Zarur e que, agora,
não quer velo- nem íanta-
siado de Elizabeth Taylor...

* * *
Ted, ex-garçom do Penúl-limo, passou-se. com armas

e bagagens, para o Donny's,
barzinho quieto da chamadaorla marítima. Ted desligou-
se do Penúltimo, em defesa
de um freguês assíduo, ries-
tratado pelo dono da casa.

Schoffer, a escultura em movimento

CRÔMCA DE PARIS
O Museu das Aitoa Decorativas, em Paris, spresen-tou uma retrospectiva da obra de Nlcolss Bchoffer.Cento e cinqüenta obras, de 1941, até nossos dlss, ocupa-ram os Mo metros quadrados do andar térreo do Museu.Surpreendente exposição esta, onde ss conjugavam osom, a lua a o colorido dss lutas. Onda tudo era mo.venta, quer as pinturas projstadas sobre telas ou sobreesculturas, quer as próprias esculturas, por sua ves, do-tadss de movimento.
O autor dessa exposição, Nlcolas Bchoffer. nasceuem 1012, na Hungria. Após os estudos estudos feltoa naAcademia das Belas-Artes de Budapeste e na Escola dasBelas-Artes de Paris, flxou-se na França, onde residedesde 1036, e naturalizou-se francês.
Nlcolas Schoffer, depois da Libertação, tornou-se um

pintor abstrato tachlsta. Mas, um dia, lendo esta frasede Valery:
— "A maior liberdade nasce do maior rteor".Rompeu com a pintura de cavalête, e pôs-se entáo

a realizar relevos geométricos. Estes, porém, apesar desua ambição monumental, conservaram um caráter deobjeto, que as obras de Bchoffer foram perdendo a par-tir dp momento em que, por melo de motores elétricos,
éle lhes deu o movimento.

Juntamente com os problemas de espaço e de luz,o movimento deveria constituir a preocupseáo constantedesse artista.
Todavia, a contribuição singular de Schoffer na arteatual terá sido, sobretudo, ter compreendido que a arteestava se distanciando da ciência, c tentar unir a clên-cia e a arte em pesquisas comuns. Enquanto que certosescultores tentam a aventura da aintese das artes como arquiteto, Schoffer orlentou-se para o engenheiro. Edaí resultou uma criação singular: uma escultura elber-neiica rspaclorilnfunica, que em 1P56 Já se podia ver"dançar" no Festival de Arte da Vanguarda de Marsr-lha, com a companhia de artistas de Maurice Bcjard.Essa escultura formada de pás de aço e de alumínio

pol eromado, reagindo, com efeito, aos sons e ás eóres,desloca-se por si só.
Schoffer realizou também "esculturas funcionais":relógio com movimento elétrico, maquete de um pilônede alta tensão. Executou diversos aparelhos: o lumtnos-copio e o musiscópio. O lumlnoseópio é uma máquinade exploração visual que projeta formas coloridas sobreuma tela translúcida. Tais formas podem ser coman-dadas por um teclado. O musiscópio é um órgão visualcom teclado eletrônico. Cada tecla produz imagens colo-ridas, abstratas, que podem se harmonizar com uma de-terminada musica.
A exposição de Schoffer formava uma fanlasmaun-ria de córes, d» sons, de formas moventes. Sem dúvidaalguma, de nossos tempos, é o artista que levou mar,longe a idéia da síntese das artes, tão loncc que alran-

çou uma nova concepção da arte, onde a pintura émovimento, a escultura arquitetura, a arquitetura escul-tura, onde a escultura é música e a música é feita decores.
Uma. música, formada de sons extraídos das esr.ul-«iras Por percussão, e retrabslhados, estava sendo diíun-dlda. Tratava-se da "matéria sonora" da Torre Clber-nértica que a Cidade de Liège encomendara a NlcolasSchoffer para colocar em contraponto de seu Palácio dasExposições. Essa torre, que é uma escultura abstratade 52 metros de altura, compfie-se de 64 placas-espelhos.Um sistema eletrônico produz movimentos variados, deacordo com os ruídos, as temperaturas, a luz. A escul-lura rease. pois, aos "estados" da cidade. A noite. 12o

postes luminosos multicôres iluminam as placas-espêlhosque ri-volvem a luz no espaço.
Sclioffcr é também o criador de rc-lèvos seriais, istoe. originais e diversificados em uma determinada famíliade formas, ele volta assim á escultura-objeto. mas di-verce pela série onde o mecanismo vence o lndividua-llsmo.
Compreende-se facilmente, que uma tal forma dearte conduza fatalmente à arquitetura. Schoffer tao-somente propóe á cidade seus espetáculos "sons e luz",mas, outrossim, desenha uma cidade do futuro, em queos imóveis verticais são reservados ao trabalho, es hori-zontals ao repouso e formas diversificadas aos lazeres.Seu teatro espaclodinámico em forma de ôvo, por dtver-sas vezes, já foi reproduzido. Ele chegou até a desen-

Itinerário
das Artes
Plásticas

JAYMI MAURÍCIO

volver toda uma teoria do urbanismo com "cidades-lazí-
res' animadas por esculturas passeantes ou volantesAlcança-se ai a elêncla-flcção, mas os progressos riaciência moderna são tão velozes, que fazem rapidamente
passar a fleçAo para a realidade. Confunde-se tambémmultas vèses, ficção e prospeettva. Nleolas Sehoffer não• absolutamente um autor de elênela-flcção, mas umartista prospeetivo que, aliás, trabalha em «olsboraçincom engenheiros cibernéticos, músicos ©orno Plerre Hen-rjr t Henry Pousseu, e coreógrafos como Béjard.- "O papel de um artista, diz 8ehoffer, nlo é criaruma obra. mu criar a criação"

Abdicação do Indivíduo diante da obra coletiva efusio do artista em uma eriaçáo anônima à escala dacidade de amanha.
(De Miehel Raron,

especial para o CORREIO DA MANHA)

Noticiário internacional
EXPOSIÇÕES DE ARTE

Noticia-se que o Museu de Albi. em Paris, sert oprimeiro a homenagear Toujouse-Lautrec de junho asetembro deste ano, por- ocasião de seu centenário, pre-cedendo assim de. alguns meses a exposição prevista noMuseu do Louva*. Além da coleção do museu de Albi,haver* no certame numerosas obras outras do pintor.
AS GRANDES HORAS DA AMIZADE
FRANCO-SVECA

Uma exposição eonsauradas às "Grandes horas daamizade franco-sucea", que está no Palácio de Rolian,em Paris, ficará aberta ao público até 30 de abril. Orea-nlzada pelos Arquivos de França, por Iniciativa do ao-vérno sueco e do sr. André Chamson, conta a exposiçãoa historia de dez séculos de relações franco-suécas, tantano domínio político como no plano intelectual e artís-tico. com quadros, esculturas, objetos de arte, costumes,armas e documentos de coleções públicas e privadas.Do lado sueco, o rei Gustavo VI Adolfo, os arquivos, asbibliotecas e museus de Estocolmo, e do lado francêsa Biblioteca Nacional, os museus nacionais.
DELACROIX NA ALEMANHA

Foi inaugurada na Galeria de Arte de Bremen umaexposiçío consagrada a Delacroix, com 70 quadros, 200desenhos e conjunto de gravuras do pintor. Ficará aber-ta at* 20 de abril, comemorando o 100." aniversário damorte de Augusto Delacroix. Numerosa* obras foram¦-mprestadas pelos museus de Paris, Bruxelas, Londres,Bordêus e Viena. Trata-se da primeira grande expo-slçáo consagrada a Delacroix na Alemanha nestes últi-mos 50 anos.

Os leilões famosos de Londres
Chega-nos a informação de que num período dedes meses, entre outubro de 1961 e Julho de 1962, afirma Botheby's and Company" vendeu em seus salões,dos mais concorridos no mereado de leilões, a fabulosaimportância de «.338.780 libras esterlinas. Cêrea da me-tade desta importância foi oferecida por telas de pin-tores franceses a 800 e poucas mü libras por objetos de

Vida Cultural
ASSOCIAÇÕES

ACADEMIA BRASILEI-
RA DS LETRAS - Sob a
presidência do acadêmico
Avjtregesilo de Athayde reu-
na-se amanhã a Academia
Brasileira de Letras, para
eleger o sucessor de Maga-
lhies de Azeredo naquele ce-
náeulo. Estão inscritos, en-
tre outros, os srs. Nilo Bruz-

zi e San Tiago Dantas, os
mais fortes concorrentes.
CURSOS

CURSO DO ARQUIVO
NACIONAL — Acham-sé
abertas, até 8 do corrente, as
matrículas para o Curso Per-
manente do Arquivo Naeio-
r.al, cuja finalidade é espe-
cializar pessoal na técnica de
arquivo, não aó servidores
públicos como auxiliares de

empresas e de organizações
que desejarem melhorar assuas condições. O curso com-
pleto terá duração de doisanos. No primeiro ano pre-parar-se-á arquivistas paraarquivos correntes; no se-
gundo, com o ensino de dis-
ciplinss suxiliares, preparar-se-á técnicos para arquivos
gerais. Informações: Praça
da República, 26, tels:
52-0028 e 42-9454.
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LLOYO BRASILEIRO
RUA 00 ROSÁRIO N°l
FRETE E PRAÇAS 31-3329
PASSAGENS - 31-3304
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LINHA EUROPÉIA

ELIAS LEMOS

(CARGUEIRO)
Seira a M de abril, gere

Vlterle — Recife — I. Vicente
— Llverpol — Havre — Dun-
querque — Lendrei — Aniuér-
pia — Retardem — Bremem a

Hamburge.

UNHA AMERICANA
SAÍDAS DE SANTOS

CABO ORANGE

(CARGUEIRO)
Saíra a 11 de abril, pare

A. dei Rei» - Ris - Nlterél -
Vitérl» — San Juan — Neva

Orleim e Tarr. ice.

POLYDOROS
(CARGUEIRO)

ialrá a 3 de abril, para
Me Francisco — Paranaguá —
A. doe Reli — Rle — Vitória
— Trlnldad — Neva Yerk - PU
ladélfla — Barthnere — Nerfelk

(Opclenel).* 
LINHA AMERICANA

SAÍDAS DO RIO
POLYDOROS

(CARGUEIRO)
Sairá a 10 de abril, para

VNérle - Trlnldad - Neva
Yerk - Filadélfia - Nerfelk

(Opclenel).

CABO ORANGE
(CARGUEIRO)

Sairá a 15 de abril, paraVltírl» — Trlnldad — San Juan
— Neva Orleeni e Tamplee.
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Prepara-se, cuidadosamen-
te, uma campanha jornalís-tica e publicitária em favor
do uisque nacional, boicota-
ao acintosamente nas casas
noturnas do Rio. Gente im-
portante à testa do movi-
mento.

O que pouca gente sabe:
Heron Dominguesé o autor
da letra do samba "Espelho
Quebrado", de Dante Santo-
ro, gravado cm 1953.

Agaplto acabando de ligaro telefone, para aconselhar
solução de crise militar:— Escuta, dia ai para o
pessoal ae organizar e botar
um Fia x Flu no Maracanã,
que tudo «e acalma e o es-
tádio fica assim de povo!...

* * *
Bem. e acaba-se a lauda.

E os assuntos, cheirando um
pouco a desconversa. Você,
leitor, há de compreender e
perdoar. Os boatos (ou as¦ noticias de hoje?) chegam a
cada momento. Os telefones
não param, a telefonista do
jornal vai acabar saindo da-
qui para o hospício, sem es-
cala. Tranqüilo, só o cario-
ca, regressando para o lar
com seu pãozinho do jantar.

Mas, indiscutivelmente, há
uma angústia no ar, uma in-
certeza e um medo. De qué,
ninguém ousa explicar. Nem
eu.

Inundações
e desastres
na Itália

89 pessoas morreram na
Itália, durante as breves (dois
dias) férias da Páscoa. Cinco
dias de ehuvas quase cons-
tant.es ao Norte provocaram
ameaças de novas inunda-
ções, pondo em perigo ainda
mais vidas, portanto. Apesar
da neve nas montanhas e da
chuva, bem como cia ressa-
ca nas costs;, as estradas es-
tavam cheias de viajantes
italianos e estrangeiros. Qua-renta e dois morreram do-
mingo e segunda-feira em
acidentes de estrada, e 45
num acidente de avião pertodo Vesuvio, e num desloca-
mento de terra em Alto Adi-
ge, Um marinheiro da Sarde-
nha morreu afogado quandosua lancha naufragou no gôl-fo, de Cagliari. Ao Norte ria
Itália, as chuvas provocaramenchentes nos afluentes cio
rio Pó, e o estuário desse rio
ultrapassou seus limites nor-
mais, inundando os pradosao redor. As costas adriática
e tirrena foram assoladas portormentas, e caíram fortes
nevadas nos Alpes e nos Ape-
mnos.

Sào Hugo Abade era de
rica família, tendo nascido
em Borgonha. Quando espe-
rava seu nascimento, teve
tua mãe uma visão, em que
lhe apareceu S. Pedro, com
outros santos, levando um
menino para o céu.

Esse presságio determinou
a excelente educação que
recebeu, sendo bem encami-
nhada a sua vocação para o
sacerdócio.

Escolhido cônego pelo bis-
po de Valença, foi em se-
guids para a Sé Episcopal de
Bronsfale, tendo recebido a
tinção das mãos do Papa
Gregório VII.

O bispado estava em com-
pleta desordem, desenvol-
vendo o bispo os maiores es-

Vida Católica
SÃO HUGO

forços para reformá-lo, mas
inutilmente.

Desistiu do intento, refu-
giando-se num mosteiro, mas
o papa ordenou-lhe que re-
tornasse à sua missão.

Mais tarde São Bruno fun-
dou em sua diocese o con-
vento da Cartuxa e ali se
refugiava o bispo muitas
vezes.

Trabalhou com ardor pa-
ra reformar a sua diocese,

O enfermo
Envolvida pela ternura ela

pensa no enfermo. Recorda
sua voz macia e, sobretudo é
de seu maravilhoso entendi-
mento em confortá-la, quomais lhe traz saudade. No
principio, quando soube, por
êle mesmo, que seu corpo
sofreria uma operação, ela
achou que tudo correria bem
e que em breve estariam
novamente juntos para as
longas conversas. Estavam
sempre conversando e, mui-
tas vezes uma briguinha sur-
gia, mas por culpa dela,
queria ser mimada, e se êle
mostrava que a ternura tem
seus momentos, a voz da mô-
ca fingia não estar magoada
mas, o jovem se apercebia e
ficava um tanto irritado.
Homens de sua sensibilidade
não admitem mulheres cho-
ronas. Agora ela sofre, sen-
te arrependimento de suas
tolices, se pudesse haveria
de modificar seu gênio só
para alegrá-lo. Como se
pensar na pessoa amada do-
ente, e não ser envolvida poruma onda de amor e de sau-
dade? Na véspera (agora ela
se recorda de uma poesiaoêle, ficou com os olhos ves-
tidos de lágrimas quandoolhando o jornal leu: —
VÉSPERA ~ e como se as
letras fossem de ouro viu onutor: Flávio Hernandes.
Sim, o lindo poema era dê-
le, do amado enfermo: gos-tou mais do final, "Olhar-
ternura-muda em direção ao .
meu. — EntSo — eu náo ti-nha vésperas de nada. Não
havia essa vontade enor-
me de que seu leito fosse o
mais maeio, de que as pa-redes de seu quarto de en-
férmo fossem azuis; azul é
uma cór linda e êle ao fixar
seu doce olhar naquela nuan-
ca pensaria no céu; è tão
bom olharmos o céu, fitar-
mos as estréias e, em uma
delas desenhar o rosto adn-
rario; qua rosto o poela en-
íêrmo desenharia? Ali, se
fosse o dela, assanhamento,
seu rosto è tão vulgar, éle
desenharia o de alguém queestá distante, mas sempre
presente pelo sentimento.

Diva Lemos

Queria também que êle não
sofresse, pensar nisso doía
muito, saber que tal pudesse
acontecer a maltratava por
demais, e como criança pu-
lou rápido pelo mau pensa-
mento, éle não haveria de
sentir dor nem sofrer, ela
não queria. Foi depressa pa-
ra junto do Santo que tem
guardando sua caixa-de-fós-
foros (é assim que ela trata
seu pequenininho aparta-
mento) e orou de todo o co-
ração para que êle não so-
fresse; infantilmente sosse-
gou, o seu Santinho sempre
lhe atendia, portanto tudo
correria bem. Ela não irá
visitá-lo, êle sabe disso,
combinaram que uma pessoa
da família, todos os dias tra-
ria noticias. Ela sabe queêle vai sorrir, sorriso de gen-te sensível, quando ler o
final que ela escreveu em
seu último poema: "Você
está doente e eu estou so-
frendo mais do que você —
Quero fingir de alegre, de
doida, de santa — Sabe por
quê? — Não admito, um hos-
pitai, médicos, enfermeiras,
um quarto, uma cama e ne-
Ia: Você.

Casamento
de Cláudia
de França

Segundo suas próprias de-
çlarações, o duque Amedeo
de Aosta vai casar com a
princesa Claude, de França,
em Portugal, no dia 21 de
junho próximo. Estudante da
academia naval de Liorna, o
duque passou a Semana San-
ta com a princesa, em Fio-
rença.

A cerimônia do casamento
vai realizar-se perto de Cas-
cais, onde o ex-rei Humberto
de Itália vive exilado. O du-
que i o segundo na linha de
sucessão, depois do príncipeVittorio Emannuele.

revelando suas qualidades de
orador e confessor privile-
giado.

Modesto e caridoso, fêz-sc
estimado pelos diocesanos, a
quem prestou serviços relê-
vantes.

Teve visões celestiais e sua
última missão foi servir co-
mo mediador entre o Papa
Alexandre II e o Imperador
Frederico Barbarroxa.

Um monge cistersiense €s-creveu sua biografia, que se
acha na Coleção dos Bolan-
distas no dia 1." de abril.

"Em vós, ó Maria, tio
«eeorrer dos tempo», to-
dos os pecadores buscam

e acham o perdôo e os jm>tos a perseverança."
São Bernardo

SANTOS DE HOJE

§Hugo, 
Macário, Valenco,umciano, Irineu, Celso,eodora.

„ — Amanhã, Hora SantaEuearlstica.

25." "ANUÀRIO ECLESI*aSTICO DA DIOCESE DA
CAMPANHA" - Foi dado 4lume o 25.° "Anuário Ecle*siasüco da Diocese da Cam*
panha" no Sul de Minas Ge-rais, da qual é bispo D.Othon Motta. Esta publica»
çao, a cargo do Mons. Josécio Patrocínio Lefort. diretordo jornal "Voz Diocesana",
orgao oficial da Diocese echanceler do Bispado, con*tern dados gerais sobre as 43
paroquias componentes daDiocese da Campanha, in*clumdo-se uma completa mo*nografia da paróquia de San*ta Catarina de Natércia.

EXPRESSO SÀO JOSÉ LIDA.
s...sX"dd.iíCtV., V.„„h ap,Vs\:* |u"' ""-•«'"h«.

«»t. Redevllrla Marlane Proeópio, CUICHET n» M.
4314*RIO ITA LTDA.

VIAÇÃO FRIBURGÜENSE S/A
Tradicional empresa ligando as cidades: Rio de

Janeiro — Magé — Cachoeiras — Friburgo — Bom
Jardim — Monerá — Cordeiro e Cantagalo.

Informações: Tels.: 43-3130 e 43-5855. 84424

FESTIVAL DO LIVRO-UR
DESCONTO OIRAL ATI 30%

Abril: CRIPITO EXCEPCIONAL. $am «ntroda
primtira pofamtnte 60 dis» após a compra!

(È} LIVRARIA ÊLER
RUA MÉXICO, 31-A TEL. 22-03S0

BANCO DE CREDITO PESSOAL S/A.
Assembléia Geral Ordinária

2.a CONVOCAÇÃO
SSo cnnvidadns ns SmhnrM Acionistas dn Bancn de CréditoPessoal S/A a le reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a rea-llzar-se no dia 1 de abril de 1Ü64, ás 14 horas, na sede social,i Rua Buenos Aires n.o ,15, a fim de deliberarem sobre:
a) Relatório da Diretoria, Balanço Cera), Conta de Lucros ePerdas c Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercíciode 19M;
bl Eleição dos membros da Diretoria, do Conselho de Admlnl»-tração e do Conselho Fiscal e Fixação de leus honorários

Í»ra 
o corrente exercido;

nterèsse» Gerais.
Rio de Janeiro, 25 de março de 19S4

MAURÍCIO MATTATIA - Diretar-PretidenteLUIZ LEMGRUBER KROPE FILHO - Diretor
MUI
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2.* Caderno COWIEIO DA MANHA, Quarla-Feira, 1 de Abril de 1964

Música A UNIVERSALIZAÇÃO NACIONALISTA

O conhecido livro de André
Couerey. f>*n«r«m. d. I. ¦¦¦,
sl*ut ctntemporsln», ficará na
bibliografia universal como uni
marco da diretriz nacionalista
dos compositores do nosso tem-
po. Depois de Chopln, cm cuja
musica flui, perenemente, a nos-talgla da Polônio, e dos cinco
russos, que timbraram em sealhear do jugo musical centro-
europeu, parece quo circulou
por todo o mundo uma pala-vra de ordem, para que os com-
positores do cada pais se ailcn-
trasscni na assimilação do foi
clorc nativo, criando suns obras
sobre essa base. Pedrcll, na
Espanha, Mário de Andrade, noBrasil, foram pregadores da cs-tétlca que vem redundando,
desde a Ibéria, de Albonlz, ou
Qutjti d* Ia m*|* y *l ruli».
ner, do Granados, até os Che-rei, de Villa-Lóbos ou os Pon-
ttlos e Valiis, de Camargo
Guarnlerl, em páginas admira-
veis, definitivas, de originalida-
de saborosa c, por vezes, até,
de profundidade empolgante.
Tem-se a impressão à leitura
do livro de Coucroy, que resu-
me e exalta essas tcndèncins,
ae estarmos diante de um fctió-
meno sem precedência na Ms-
tória, porque essa atitude In-
transigente dos compositores e1 seus teóricos, de imprimir á
música um caráter geográfico

Roaliza-sc, hoje, às 17lt, na
Escola Nacional de Música, a
aula inaugural do curso a ser
ministrado pela prnfa. fcnifaillc
Silva sóbre a obra para tecla-
do de Bach.

Será realizada tuna exibição
de Afoxé da Bahia, no próximo
dia 7 de abril, terça-feira, às 18
horas, no Auditório do Ministé-
rio da Educação c Cultura.

A exibição, que será precedi-

liuoflimável, »< do longe >e e,i"rii"« dai fal
ii-ituiiulliu i IIUniflHüc ao ue-
nio nacional, muito mais cliis-
tlca. que permitiu, no plissado,
a um Mandei e a um flluck, de-
pois do comporem abundante-
mente óperas Italianas, reata-
rem, o primeiro, a tradição de
Purccll, na Inglaterra e, o se-
gundo, reformar a ópera Iran-
•c»a. Hoje, entretanto, se um
compositor europeu compus»*-
ae música brasileira, nio teria
mnlor crédito entre nós. A nln-

itticnt ocorre levar, cm nossos
concertos, tuna partitura quo
tão fortemonte eveca o Canta-
tal do há quarenta anos, como
LHomm* tt ton Déilr, de Da-
rins Mllbaud. A regra geral
a respeito, se formula mais uti
menos assim: ú o compositor
considerado dono da música de
sua terra, c fica obrigado, por
um parti prls estético, a com-
por música nacional. CJu.ndi
nao é por um parti prls estéti-
co. será por uma Imposição po-
litica, segundo o exemplo da
nússiit soviética, que serve a
receita nacionalista a seus com-
positores c aos que se filiam
ao credo comunista, cn todo

o mundo. Quantos terão, de
fato, a espontaneidade de uni
Mussorgsky, de uma Bela liar-
túk, de um Vllla-Lóbos, ou de
um Camargo fluarnieri?

Tão avassalador c absorven-
Ic se tornou, em música, o «tig*"
no do nat tnal que, diante dos

slcógriifos modernos, ontlc é»so
tema circula como nota domi-
nuute — diversamente do quo
ocorreu aos teóricos do pnssu-
do, para os quais css.i questão
não existia, ou Unha iniportin-
cia secundária — alguém fica-
ria tentado a operar, na Mis-
tórla da Música, a divisão se-
gulnte: antes c depois do na-
clonallsmo musical. Sabemos
ao contrário que o naclonitlls-
mo Já se encontra na própria
(irécla, nitidamente cnractcrlzu-
do, e que ao modo dórico, cs-
pelho da vlrilldade rsparlami,
se opóc o frislo, quo recebe o
Impulso dissoivente da licencio-
sitlade asiática. Sabemos que
todos os compositores do gênio
sempre heberam nas fontes
iolclóricas. Mas vai dai uma
grande distância ao nacionalls-
mo declarado c obrigatório dos
nossos dias, fora do qual não
haveria salvação paro um inii-
sico, O movimento tomou tal
amplitude, unificou tanto, sob
o signo do nacional, a dlvcr-
sidade universal dns compôs!-
tores, que já se torna licito
apontar onde começa o seu
exagero c artificiallsmo.

A música exprime, de modo
ücral. sentimentos c idéias.
Mas por que teria ela a capaci-
dade de se diversificar tanto,
a ponto de exprimir a fisio-
homia de cada pais. cuja base
étnica é aproximadamente a

» a mu rm*snr«i un i uju» *iuvu» se eu»

NOTICIÁRIO

da de uma palestra do Profes-
sor Edison Carneiro, constitui
a secunda aula do Curso Vivo
de Folclore, pronuvido pela
Campanha de Defesa do Folclo-
ro Brasileiro c destinado ao pú-
blico cm geral.— A Pró-Múslca de Curitiba
iniciará oficialmente sua tem-
poradn de concertos no próxi-
mo dia 4 de abril, comemorai!-
do um ano de existência.

Nessa ocasião estará se apre-
sentando perante seus associa-
dos o Coral Dante Martines, do
Rio de Janeiro, sob a regência
do maestro Roberto de Regina.

A Pró-Música de Curitiba foi
fundada em 1963, contando por-
tanto com um ano de ativida-
dcs.

De suas promoções realizadas
no ano findo, podemos desta-
car o concerto do "Quarteto
Parrcnin", a série de conferén-
cias focalizando sinfonias de
Bccthovcn, o concerto do era-
vista Slanisfav Hellcr, o recital
da soprano Ula Wolff, entre
outros.

Foi ainda a Pró-Música de
Curitiba a primeira entidade
particular de concertos que pa-
trocinou na Capital do Paraná

irolaçnm por afinidades nem
sempre fáceis de explicar? So-
bressai, em nosso continente,
a música brasileira. E deveria-
mus, talvez, esperar a existen-
cia tlc música artística nscio-
iialniptitc caracterizada em cada
um dos países americanos, ae
nòlcs ocorressem compositores
de pulso? Mas a tendência In-
flexível da música é de unlvcr-
saliznr sentimentos e idéias,
com base, exatamente, no subs-
trato tnnitim da espécie, quo
zomba dns fronteiras c dos ma-
res. Assim se explica que, ou-
vindo música russa, deparamos,
por vezes, surpresos, algo quo
soa de brasilcirlsmo flagrante,
tanto quanto nos parece brasi-
loiro um Allegre Barbara, de
Bela llnrtók.

Erigida pelo nacionalismo a
Babel musical, ao contrário da
dos descendentes de Noé, uno
mais do que separa. A música
nacional que trouxe ao mundo
a maior contribuição de novl-
dade, de graça, de sedução co-
lorida, foi, talvez, a espanho-
Ia, Por antecipação, o russo
fliinsk.v-Korsakoff, no Capricho
Espanhol, se tornou compatrio-
ta de Albcnlz, c o mesmo sti-
cedeu, na França, a Bizct, Cha-
bricr, Dcbussy e Ravcl. Sem
deixarem de ser, russo, o pri-
meiro, c franceses, os demais.

EURICO NOGUEIRA FRANÇA

concertos matinais, onde se
apresentaram jovens artistas
do Paraná e de São Pauto. En-
Ire êlcs Maria Lconor Mello,
Luís Fernando Correia de Azc-
vedo. Elcni Bettcs c Maria Bca-
triz Ccrqucira Leite.

Ao todo a Pró-Música dcCliri-
tiba patrocinou cm 1963 a rca-
lizaçãodcll (onze) concertos o
de 12 (doze) conferências sóbre
assuntos musicais, tendo gasto
mais de num milhão de cruzei-
ros, que foram levantados so-
mando-sc as contribuições dos
sócios, doações c anúncios nos
programas de concertos.

Teatro daqui a22dias nasce shakespeare

Informa-nos Rose Pattersnn
que quem visitar, no cor-
rente ano, a peque.a cidade
de Straiford-Upon-Avo:i, cm
Warwickshire, Inglaterra, vc-
rilicará que Willlam Shftkcs-
peare praticamente tomo u
conta, quatrocentos anos de-
pois de sua morte, do lugar
onde nasceu.

O quarto centenário do nas-
cimento do poeta, que se co-
memora no dia 23 de abril,
será celebrado também em to-
cio o mundo, e especialmente
na Grã-Bretanha. Mas cabe-
rá a Stratford-Upon-Avon,
que tradicionalmente reali/a
todos os anos festas de ani-
versário, as honras de princi-
pai palco das comemorações.

De abril a dezembro, serão
encenados no Royal Shakcs-
peare Theatre, ponto nevrál-
gico desta temporada muito
especial, as grandes tragédias,
peças históricas e comédias de
Shakespeare.

Sobre uma das margens do
Rio Avon, que corta a cidade,
loi construído um pavilhão,
onde será instalada a Exposi-
ção Shakespcareana, organiza-
d& pelo escritor e critico Ri-
chard Buckle. Ilustrará ela a
vira e a obra do imortal bar-
ao inglês contra o pano de
fundo da Inglaterra ellzabc-
tana e jacobeana.

Além desta e de outras ex-

posições especializadas, música
da «peca de Shakespeare ú
musica inspi.acia pelos seus
trabalhos será executada em
concertos cotais e orquestrais
sob a regência de famosos
maestros ingleses c europeus.
Não faltarão as danças foi-
cloricas. conferências, aults
especiais e um festival de poe-sia no qual tomarão parte
conhecidos astros e at: -es.
Essas festividades terão lugar
não apenas em Stratford-
Upon-Avon, mas em outras
partes de Warwickshire, que é
o próprio coração da Ingla-
teria.

O recém-construtdo Centro
Shakespeareano, a poucos
passos da casa onde nasceu o
poeta, deu' aos organizadores
do certame a oportunidade d«
colocar, sob um único teto e
para estudo de especialistas de
tode o mundo, os livros, qua-
dros, desenhos, manusc.itos e
outros tesouros da velha blblto-
teca do teatro, do próprio lo-
cal de nascimento c de outros
: ccantos de Stratford, onde
eram antigamente expostos.

O Centro foi Inaugurado
pelo Duque de Edimburgo e
atrairá visitantes da mesma
foi ma que a casa onde nasceu
e o jardim onde passeava o
poeta, em New Placc, e que
se diz possuir tôdás as flores
mencionadas por Shakespear»

Televisão
SIM — Está excelente o"Tele-Jornal Pirelli" do Ca-

nal 13. Na ausência de He-
ron' Domingues, que esteve
em férias, Léo Batista deu
conta sozinho do seu recado.
Com aquele tom peremptó-
rio, a sua maneira de marte-
lar as palavras — grifo ver-
bal de bastante efeito —, no
momento grave que através-
samos, emprestou uma ên-
fase toda especial e muito
apropriada às noticias.

NAO — A nossa TV, que
cm certas coisas se arrasta
cm demasia, tirando a paci-
éncia do telespectador, de
repente dá para correr de
maneira assustadora. Há, po-
sitivamente, falta de equilí-
brio nessa questão devagar
e rapidez. No programa nô-
vo do Canal 13. "Horário
Nóbrega", cujo nome é uma
írouuaiile, uma destas tar-
cies numa cena em que An-
kito faz de professor, houve
tanta pressa em passar a ou-
tro programa que o quadro
foi repentinamente cortado,
antes do momento final. Coi-
sas assim não se explicam
nem se perdoam numa fele-
visão como a nossa que já
tem dado tantas provas de
amadurecimento.

SIM — Uma palavra de
simpatia para aquela simpá-
tica e tradicional figura da
TV-Rio — o Tio Américo —
que auxilia os programas
sem fazer barulho e sem
tentar fazer graça. Correto,
disciplinado e eficiente, êle
já se tornou um elemento
indispensável nesse tipo de
atrações de sorteios e audi-
tório.

cm suas peças, e a cabana de
Aint Hathaway, que mais tar-
etc io tomou sua esposa. Par»
alcançar essa pitoresca cons-
trução, coberta de palha, se
a;.cará mais ou menos um q.ii-
lómetro e melo, de Stratford
até a aldeia de Shottcry, atra-
vês das belas alcias de War-
wlckshlre.

No dia 11 de Julho, o Canal
de Stratford-Upon-Avon Será
oficialmente inaugurado por
sua majestade a Rainha-Múe.
Para dar mais brilho a essa
ceiimônia, serão realizados st-
mttltàneamentt concertos,
queima de fogos de artificio e
uma apresentação especial de"Henrique V".

Os concertos de música elt-
yabetana e jacobeana e as ré-
citas de música coral serão
realizados em algumas das be-
Ias e velhas casas e edifícios
espalhados por Stratford, to-
dos eles ligados de algum
modo ao poeta e sua família.
Na verdade, a festividade
transbordará para a cidade de
Warklck, onde se poderá ter
a oportunidade de visitar o
antigo castelo. E por que não
aproveitar e ir também a Bir-
mmgham, Conventry (onde
uma série de concertos será
apresentada na nova cate-
dral) e a Cheltenham?

Em Londres, a Real Com-
panhia Shakespeareana hos-

SIM E NÃO

NAO — No "Epitáfio, San-
tinha e Companhia", do Ho-
rário Nobre Vespertino da
TV-Rio, que infelizmente,
tem mais Companhia mesmo
do quo Epitáfio e Santinha,
as risadas que acompanham
o espetáculo são as mais in-
convenientes e barulhentas
de todas. Chegam ao ponto
de impedir que se ouça o
final das frases.

SIM — A linda sucessão
de detalhes de quadros cé-
lebres religiosos, com um
texto fiel da realidade his-
tórica da vida de Jesus, le-
vado ao ar na Sexta-Fcira
Santa, bem contado não sei
por quem. Já peguei o pro-
grama depois de iniciado e
a TV-Excelsior tem o mau
hábito de não dizer, findo o
espetáculo, do qual se tra-
tava. Por isso um...

...NAO — para a TV-
Excelsior, por essa falha.

SIM — para os números
de canto de Moacir Franco,
no seu shoui dos domingos
no Canal 2.

NAO — Chegam-me recla-
mações sobre um certo 'Clu-
be dos Vampiros", progra-
ma que a Tupi está exibin-
do às llh da noite, às têr-
ças-feiras. Ainda não o as-
sisti, por isso o "Não" que
lhe aplico não é meu, mas
sim de alguns telespectado-
ras jovens que me telefona-
iam nesse sentido. Alegam
elas que o programa de João
Lorèdo as põe muito nervo-
sas e pode ser nocivo a mui-
ta gente. Estou curiosa de
assisti-lo e, nessa altura,
acredito que os leitores tam-
bém já devam estar. Darei

depois a minha opinião. Êsle'Não" é, portanto, apenas
provisório.

SIM — Pata a coragem
do delegado Rui Dourado,
no programa "Cidade Amea-
cada", no Canal 2. Poderia
exprimir-se com veemência
menos gritada, mas cm todo
caso merece aplauso pela sua
total ignorância de qualquer
coisa que se assemelhe a
medo.

NAO — Para a tradução,
se não me engano, feita por
Eduardo Sidney, da peça "A
Canção de Bernadette",
adaptada do romance de
Franz Werfel, do mesmo no-
me. Durante o desenrolar
do espetáculo, aliás muito
bonito, catei estas três "pttl-
gas": "Vinte sous", "A pos-
ta" c "Entrar numa coricor-
data". Vamos por ordem. A
tpalavra francesa sott quer
dizer soldo, real ou vintém.
Devia ter sido dito, portan-
to, vinte soldos ou vinte vin*
tens e nunca cinte sous. O
ator Sady Cabral pronunciou
assim, à portuguesa, sô-us e
não su, como deveria ser,
pois a palavra é francesa."A posta", mais corretamon-
te coresponde a "correio"
Não se diz "vou pôr uma
carta na posta". E "entrar
numa concordata" é coisa
bem diferente de "entrar
num acordo"...

SIM — Pata a excelente
interpretação 'le . S u e 11 y
Franco no papel de Berna-
dette, na peça acima citada-

NAO — Para o programa"Alegria dos D'Avila". Na
verdade, aquilo deve ser
uma tristeza dos D'Ávila...,

Pedras
no caminho

pr.dará no seu outro teatro, o
Alciwlch, muitas famosas com-
panhias procedentes de vários
países da Europa. Essas com-
panhias encenarão em Lon-
dres peças originárias dos seus
próprios paises, em homena-
gent a Shakespeare, no que Já
s; chama de Festival Mundial
d« Teatro.

A Exposição Shakespearea-
na visitará também Londres
depois de apresentar-se no
Festival de Edimburgo, de 16
de agosto a 5 de setembro.
Shakespeare será também
homenageado em Londres por
companhias de ópera e ballet
e por uma temporada de dra-
ma elizabetano no atraente
Mermaid Theatre, em Puddle
Dock, nas margens do Tàtni-
sa, assim como em diversas
funções ao ar livre em Re-
gent's Paik.

A lojas de Londres e
Stratford-Upon-Avon estarão
cheias de lembranças alusivas,
mciuindo uma medalha espe-
clalmcnte desenhada com o
retiato de Shakespeare, íun-
dicla em metais diferentes,
que variam de preço de 21 xc-
Uns a 150 libras esterlinas.
Haverá também uma emissão
especial de selos com a efígie
de Shakespeare e personagens
de algumas de suas peças.

VAN JAFA

Lulx (iismondt

A rigor, eu não poder!» co-
meçar n ditar essas linhas,
pois ainda estou mo refnzen-
dn de uma perturbação do
cf tómiiRo que. graças a Deus,
descambou puro uma gripo;uma dessas gripes que os lu>-
«uns verticais tem todo o
dia, som maiores complica-
çõos. Prefiro os contratem-
pos dos brónqulos do que os
do aparelha dlgi*sllvo, só por
medo da desidratação, A dá*
linda me deu um estúpido
complexo de fígado, embora
ti bom senso me diga que se
n meu ligado não lóssc de
ferro não agüentaria a tone-
Inria de drogas ingeridas lo-
go de inicio. Tenho um pai-pile de que essa indisposição
fui para comemorar um ano
daquela célebre '-esfrega" do
nr.o passado. Mas não faz
mal... é mais ttmn dessas
pedrinhas que aparecem no
caminho para puxar para trás
as rédeas da reabilitação. O
negócio é mesmo na base do"vai. mas custa"... Em fal*
ta do outra coisa melhor,
aproveito a tarde para ver
televisão c, por ncr.su. depara
na TV-Rio com um filme sô*
bre a vida de Churchill e;n
que éle pega uma pncitmo-ni.i cm pleno campo de ba*
talha. Esteve -vai-não-vai",
mas ao fim do alguns dias
recuperou-se mais disposto
do que nunca. Fiquei pen-sando com os meus botões:
se esse homem venceu uma
pneumonia feroz apenas pa-ra cumprir o seu dever, por
que eu não venço esse res-
friado ordinário para salvar
meu corpo? Bom entendido:
estou fora de perigo de vida,
mas há um constante peri-
ro de estacionamento. Por-
que a reabilitação tem um
ritmo que não se pode que-brar: n ritmo do "vai-ou-ra-
cha". Entretanto, o ativo e
robusto "fisiopcralta Sam-
son" chegou e disse que não
achava prudente começar o
exercício hoje, para poupan-
ça de energias: botou o ter-
mômetro, tomou a pressão e
sem tomar fôlego saiu paraver o filme "A Guerra dos
Botões" com uma bela Da-
lila...

REABILITAÇÃO: O pro-
grama de reabilitação com-
põe-se de 4 fases: recupera»
cão, reeducação, readaptação,
rcemprêgo. Recuperação c o
conjunto de medidas empre-
gaúas para obter e dcscnvol-
ver ao máximo a capacidade
restante *>o u"i indiv!d"o r'i-
ficiente, seja do ponto de vis-
Ia físico ou psíquico, tornuu-
tio assim possível seu fulu-
ro aproveitamento cm uma
atividade. É a fase cm quefe obtém a matéria-prima
que será depois manipulada
e transformada cm utilidade.
O tratamento visando dimi-
ttuir ou anular o déficit do
paciente e melhorar as con-
dições musculares e articula-
res compõe-se: exame medi-
co cuidadoso, diagnóstico da
lesão incapacitante, pesquisade incapacidades ocultas, de-
terminação da capacidade res-
tante, indicação de tratamen-
to para aumento da capaci-
dade restante — médico, ei-
rúrgico, fisioterápico, terá-
pêutico ocupacional, execução
de aparelhos proféticos. Ge-
ralmente antes de concluída
a recuperação, nada se podefazer, pois a capacidade res-
tante do indivíduo não esta-
rá completa. Nota da profa.D. Ernestina Costa de Abreu
Coutinho, do Instituto Oscar
Clark — secretária de Esta-
do de Serviços Sociais.
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Pedra Goiana -
4 toneladas de impossível

Vccó gosta de turismo e
nelia que precisa conhecer o
Brasil. Vai até Goiânia, com
a intenção de ver tudo. Che-
gatido, sente logo que pisa.num asfalto novo de cidade
nova. O povo, enérgico c bom,
o recebe sorrindo. Alguém,
então, orgulhosamente, lhe diz
que todos os que desejam co-
nJiecer aquela terra, precisamter diante de si a "Pedra Goin-
na". Você pergunta como C.
Contam. Você não acredita.Quem foi que arrumou?A natureza.

Vocú ncclla a sugestão c
parle para Golas, ex-eapit.ti
do Estado. De lá, passa porSâu José de Mossa medes, onde
fatalmente, ouvirá falar da
lendária Índia Damlatia da
Cunha, que ajudou a botar
na história a tribo dos Caia-
Tos.

Aí começa a "Serra Doura-
da", majestade verde locali-zada ao sul e a oeste da clda-
de de Goiás. Durante o per-curso, você tomará contato

á Piedade
em discussão

Embora a Piedade de Mi-
gucl Ângelo deva partir a
cinco de abril rumo a Nova
York, até o momento os cn-
carregados dos transportes
italianos e norte-americanos
não chegaram a uma con-
clusão de qual a melhor ma-
ncira de transportá-la pelo
Atlântico. Reuniões se su-
cedem ç tudo se encontra no
mesmo pé, isto é, a estátua
descança tranqüila num dos
altares da Basílica de São
Pedro.

SIM — Para Tia Amélia,
na Sexta-Feira Santa con-
tando na TV-Tupi como em
sua primeira juventude "mu-
sicou uma desobediência":
inventou uma música para o
Padre Nosso que sua mãe a
mandou rezar, como castigo,
dez vezes. Tudo por ter ves-
tido uma blusa cór de rosa,
na Sexta-Feira Santa, para
ir beijar o Senhor Morto, na
Igreja de Jaboatão. Simpá-
tico depoimento de tempos
idos.

NAO — Para Cole. no"Viva Vovô Deville", com
aquela palhaçada de circo
ordinário 'O ovo e a gali-
nha".

SIM — Para a comovente
reportagem de Flávio Cavai-
canti na "Noite de Gala" re-
lativa ao policial que preci-
sa ser operado, e para os
que já se puseram em cam-
po a fim de ajudar mais essa
vitima do banditismo flores-
cente em nossa cidade.

NÃO — Para a má tradu-
ção do filme "Rota 66". Fra-
ses anotadas: "Eu o amo, ti-
tio", diz 

' 
uma criança.'Amanhã nos veremos na

Corte": tlic Court" é "o Tri-
bunal".

SIM — Para Consuelo Le-
andro imitando com graça
Jorge Ben, no "O Riso é o
Limite".

NÃO — Para o cenário
atual do programa "Periscó-
pio", da TV-Rio, que pare-ce de consultório medico,
policlinica, de especialistas
de olhos, boca, nariz e ou-
vidos.

LASINHA LUÍS CARLOS j
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"WEEK END" FAZ SVCÈSSO
A comédia de Noel Coward "Week End" que

conta com tradução de Roberto de Cleto, cenografia
de Miguel Hochman numa produção e direção de
Fábio Saba.g está marcando sucesso no Teatro
Dulcina. O flagrante mostra a desajustada família
Bliss num encontro matinal onde vemos Sebastião
Vasconcelos, Célia Biar, Souza Lima e Norma Blum
nos travessos filhos do casal.

com a mata florestal ubénl-
ma, vendo também o divisor
das águas do Araguaia c do
Tocantins, rios dos mais ínt-
portantes para a paisagciü
atthangucrlna.

Você deve ir pela manltli,
horário em que surgiu por !a
o primeiro poeta. Terá então,
diante dos olhos fascinados,
unir. inesquecível serra dou-
rada, dourada mesmo, cn-
qjanto o sol atlsipir suas eu-
c\,stns. Ficará sabendo, tam-
l.Ttn, porque nunca nenhum
Cütio nome foi tiln bem dfttlc

Você Já terá subido 1.300
metros, quando os blocos gm-ItítlcOS ih? cfci'cc?rão uni rs-
pctiicitio maravilhoso, Der,t'D
de suas formações naturais
cem um pouca tlc boa vonu-
de, vece pensará estar dentro
de misteriosos castelos ícu-
dais.

A "Pedra Canhão", assim
denominada pelo seu formato,
também ficará pelo seu caml-
lillO.

Você verá a "Pedra Gola-
na'. Saberá que pesa de três

«le Sylvan Paczzo
a quatro toneladas c que, em
sua estranha postura, 0 au-
portada por apenas duas pe-
dias de trinta e cem quilos,'obre as quais está equilibra*
da, só Deus sabe como.

Você tocará com cuidado,
temendo destruir aquele ao*
t-lio de pedra.— Sobe — alguém dirá.

Você vai rir. Mas a pessoaInsistirá e só lhe restará attn«
ciei.

Você botará o primeiro pé,
pnrará e ficará esperando quottlguém diga que loi tudo brln»
cadeira. Mas o silencio res»
uc-mlcrá que é paia seguir.;
Vrcé subirá.

A "Pedra Goiana" começar*
:-. oscilar vagarosamente, da
ptwdo com a sua vontade.
Outras pessoas subirão. balan«
çniido mais a pedra. Você ll«
cará como cm casa, feliz da
vida. agradecendo a idéia da
ter ido até lá.

Mas é possível também qua,-como outras pessoas, você vol«
te sem ter acreditado muito
no que viu.

So ciais
ANIVERSÁRIOS

F.i?cm anos hoje: Biip. Sal-
vaclor Roses Uzarraldc, Wallcr
Prestes, dr. Jurnndir úh Motn
Guimarães, José Fonseca Prata,
Thcodoro Ferreira da Cruz.

CASAJ1ENTOS

Mari:i Herminla ito Amaral
Carcia-1'aulo Cczar Alves de Al-
meida — Na Catedral Jtetropo-
litana, fábado, dia 4, às 18b, ca-
sam-ae a sita. Maria Herminia
do Amoral Garcia, filha do ca-
sai dr. José I'edro Castro Garcia
c fv,i. .Maria Helena Amaral Gar-
cia, e o sr. Paulo Cczar Alves de
Almeida, filho do casal sr. Ity-
polito Cabral de Almeida c sra;
Armcnda Alves do Almeida.

Maria Flisa Mdraes-Nélson
Marinliciro — Air.anhíi, cm Síici
Paulo, na Isic.la de Santo Antò-
nio do -Pari, às lShSOm. realiza-
«f n ratamfiii1» .!.. l|'Ij vlãHã
Elisa Jloraes. filha do sr. Antfi-
nio R. de Moraes c sra. Zenaide
de Moraes, com o sr. Nelson Ma-
rinheiro, filho do casal ar. Ma-
noel Marinheiro Jr. c sra. Ur-
sulina Marinheiro.

MISSAS

Louvor & N.S. da Penha — Os
espirito.santenses radicados na
Guanabara, mandam rezar, em
louvor de N. S. da Penha — pa-
droeira do Espirito Santo, às
lOh, do dia 6 do corrente, missa
solene. ¦,.-..

Franclsca MagalhSes Este-
:•?, ,hojc, às lOliSOm, missa de

V." dia do seu falecimento, na

Icrrja da Conceição e Boa Mor-
te. à Rua do Ko.-,iilo.

—Dr. Waltcr Peixoto, hoje.
As 5h30m. na Isrela da Candeia-
lia, missa de 7.* dia do leu ta-
lecimento.

Maria Thcreza Silva de Fret-
tas Brandão, hoje, ãs lOh, na
Igreja da Santa Cruz dos MUI.
tares, à Rua 1.» de Março, missa
de 7." dia do seu falecimento.

Vacilara Ejlers Jcncen, hoje,
missa de 1." aniversário do seu
falecimento, às 10h30m, na Igrc-
ja da Candelária,

Cartola Mendonça Arracs-
Lotlnha, hoje, às lOh, missa de
7." dia do seu falecimento, na
Matriz de São Sebastião.

Padre Querubim Arligue,
missa de 7." dia do seu faleci-
mento, hoje, às IQIi.Mm. na Mn.

santíssima Trindade.
Dr. Júlio Guanabara Morei-

ra da Silva, hoje, às llli, na
Igreja de N. S. da Conceição e
Boa Morte, missa de 7.» dia do
seu falecimento.

Delfim José D'Araújo, hoje,
às 8h, na Igreja de São Francis-
co de Paula, missa de 3.» aniver-
sário de seu falecimento.

Eng. Luiz José Martins Ho-
mêo, hoje, às 8h, na Basílica de
N. S. Auxiliadora, nos Salesla-
nos de Niterói, missa de 1." ani-
versário do seu falecimento,

Paulo Sérgio Dias dos San-
tos (Paulinho), hoje, às 8h30m,
na Igreja de São Sebastião, em
Olinda, no Estado do Rio, missa
de 7." dia do seu falecimento.

W.M.REIS «...
COMflCIO I ADMINISTRAÇA*

Aoi teus Clientes, Amigos o Fornecedoras
Por motivo de entrega das chaves, estamos liquí*

dando todo o stock de nossa filial da Av. Rio Branco,
125-B, onde V.Sa. poderá adquirir pelos menores
preços da praça e nas melhores condições de paga*
mento, qualquer aparelho da nossa extensa linha da
eletro-domésticos, ou a melhor coleção de discos
l.P. para a sua completa satisfação.

Esta fabulosa liquidação, que será total mes-
mo, irá impreterivelmente até o dia 25 de abril
próximo, quando, a partir de então, as suas compras
poderão continuar em nossa Matriz da Av. Rio Bran*
co, 4-4.° andar (sede própria) onde sempre estive-
mos e onde continuaremos a prestar toda a assis*
tência devida aos aparelhos de nossa distribuição
e a promover nossas vendas de atacado e va*
rejo, sempre dentro do nosso tradicional padrão da
critério e honestidade.

Gratos pela preferência com que nos têm dis-
tinguido e esperando que o seu interesse em nos*
sa Organização não sofra < nenl.vma solução de
continuidade, subscrevemo-nos mui atenciosamente na
expectativa de sua próxima visita.

W. M. REIS S.A.
(Diretoria)

Oportunidades de Hoje
Quarta-feira, 1 de abril de 1964

Pessoas nascidas hoje são artistas e práticas; são
mente aberta; desejando sempre melhorar. Podem
falar muito depressa, ou às vezes agir abruptamente
e machucar-se no decorrer dos acontecimentos. Uma
personalidade mista, adoram viajar, encontrar pes-
soas, divertir-se. Uma vez que estão cientes de seus
talentos e tempo. Subirão acima do ordinário, aspi-
rarão e alcançarão altos objetivos, e ajudarão a mui-
tos ao longo do caminho.. Data natalícia de Alberto
I, rei da Bélgica., ^»^ ^___ „,_

• CARNEIRO — 21 de mar-
(o a 20 de abril. Interessado
numa boa Idéia, aceite a ajuda
dos outros para pô-la em
prática. Sob influências preva-
lecentes você ganhará novos
adiamentos, novos benefícios.
• TOURO — 21 de abril a 21
de maio. Mesmo se o tempo
fôr curto há muito que fazer,
di-ponha do tempo suficiente
para fazer planos. Um bom dia
para revitalizar todos os inte-

resses. • CIMEOS — 22 de
maio a 21 de junho .Em geral
influências auspiciosas, mas
aqui e acolá existem armadi-
lhas para pegar aqueles que es-
tão desprevenidos. Seja firme
e continue em frente, mas sen-
do diligente em deter defeitos.
• CÂNCER — 22 de junho a
23 de juDib. Pressionar demais
e letargia são os dois extremos
que podem atrapalhar o suces-
so. Siga uma estrada interme-

diária e você pode alcançar o
sucesso desejado. • LEÃO —
24 de julho a 23 úc agosto. A
qualidade de seu trabalho so-
frerá se você correr muito. E
seus nervos ficarão cm franga-
lhos se você se esforçar de-
mais. Seja mais controlado.
Organize um esquema quevocê possa seguir sem pre-
judicar tanto sua saúde,
como seu trabalho, m VIR-
CEM — 24 de agosto a 23 de se-
tembro. Você pode tender a di-
minuir em momentos inespera-

dos, então acelerar seu passo
incontàvelmentc. Serão reque-
ridos a uniformidade e seu Iiu-
mor e sua boa vontade para su-
perar as manchas traiçoeiras.
0 BALANÇA —24 de setembro

a 23 de outobro, Não se apresse,
não deixe que ninguém o dcs-
vic de seu caminho, e tome no-
ta quando as mudanças possamser providenciais. Conserve as
coisas mais simples que possa.
• ESCORPIÃO — 24 de otttu-
bro a 22 de novembro. Uma
pessoa que tenha autoridade
pode lhe parecer áspera. Exa-
mine a situação cuidadosamen-
te. Você está levando cm cou-

sideração todos os fatores? Vo-
cê está tendo em vista as pers-
pectivas certas? Você poderia
estar errado. % SAGITÁRIO —
23 de novembro a 21 de dezem-
bro. Trabalhe para ter boas
recompensas mas não espere
por elas agora. Seja explicito
nos arranjos, eslipulações c dis-
cursos. Diminua a margem de
erros. • CAPRICÓRNIO — 22
de dezembro a 20 de janeiro.
Existem inspirações nas áreas
vizinhas que voce está • super-
visionahdo. Seja tão 'cuidadoso
com seu trabalho doméstico to-

mo você o é com seus negócios
se você quer conservar sua vi-
da em equilíbrio, a AQUÁRIO
— 21 de janeiro a 19 de feve-
rciro. Você pode ter uma ten-
dencia de retardar as coisas.
Evite. Uma vez que começou
veja se conserva as coisas cor-
rendo uniformemente Evite cx-
citiimcnlo. • PEIXES — 2(1 de
fevereiro a 20 de março. Suas.
influências planetárias são me-
lhores que muitos, se bem que
você pode' super-expandir, su-
per-atingir, c causar um re-
arranjo e que se refaça. Aperta
as extremidades, mantenha es-
tabilidade.
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Correio Feminino ISotas Médicas
EXCLVSIVO YLCLÊA

JACQUES HEIM
em "avant -pre mière 99

I

Tnfcliimente, 2,-feIra,nio pu-"demos terminar a «ntcevlsta
qua fatiamos com Zachsrias do
Réfo Monteiro em nosso qua-

dro no programa "Rio, Gosto
de Você", na TV-TupI, quando
numa gentileza especial, Za-
charlas nos faria uma breve,
rnas importante, apresentação
do quo será o desfile do Jac-
quts Holm no dia 13. Fomos,
sem a menor cerimônia, reti-
rados do ar, para que o presi-
dente "deles" deitasse fala sub-
veralva.

Mas nSo importa. Zacharlas
noa cedeu o croqtti que hoje
publicamos para que ilustrasse-
mos o resto da entrevista cor-
tads. Era assunto bom, Inte-
restante para nós, mulheres.
Será um sucesso grande no dia
13, estamos certas.

Como chegou a dizer íste «x*
sisrt am Moda que é Zacharlas,
a coleção brasileira de Jac-
quês Heim conservará a Unha
francesa, embora com algumas
adaptações necessárias, devido
ao desencontro de estações.
Mas as sobre-saias, as camêlias,
e o fourrsau-rtdlneotf. fingin-
do tslllaur, serio as vedetas da
coleçio que em poucos dias
¦srá lançada às elegantes bra-
sileiras. Os tecidos, lindos, em
twttdi especiais, cores quentes,
escoceses alinhados.

Continuando a entrevista, Za-
charlas nos confirmaria que. no
Carnaval de 1865, em homena-
gem ao IV Centenário da Ci-
dade do Rio de Janeiro, volta-
tia a deslumbrar os foliões ca-
rlocas com um de seus famo-
sos pltrrott. Noticia confirma-
da. Realmente voltará aos bal-
les tradicionais com um pitrrot
novo, maravilhoso. Mas só con*
firma a noticia. Não dá deta-
lhes ou cõr. É segredo. E en-

i tendemos, Zacharías. Basta que
volte de ptarrof, prestigiando
o nosso Carnaval.

X o final da entrevista era
quase uma maldade com Za-
Charlas. Domingo próximo, nos-
BO Suplemento Feminino lan*
cara uma enquètt com o titu-
Io 4» verdades. Pedimos a Za-
charlas que nos respondesse à
80.' verdade: "Zacharias, se a
asa casa estivesse incendiando
• você pudesse salvar apenas
um objeto e nenhum sêr vivo,
que escolheria? A resposta foi-quase imediata, provando que a
pergunta não era tão embara-
cosa quanto esperávamos: "Sal-
varia um objeto especial, pois
assim estaria salvando dois bi-
ebinhos da minha maior estl-
mação. Salvaria a gaiola que
tenho em minha varanda e
onde moram meus pirlquiti-
nhoi. Um casalsinho eterna-
mente apaixonado."

Obrigado, Zacharias. Por se-
gunda-felra e por hoje.

JAÀ/sf •• I* A

JACQUES HEIM

NO INSTITUTO DE CAR*
DIOLOGIA DA GB - No
dia 3 (sexta-feira), as lfih,
no auditório do Centro de
Estudos do Instituto de Car-
diologia (Rua Washington
Lulr, n.° 17 — 4.o andar),
o prof. Carlos Crus Lima
realizará uma palestra »6«
bre o tomaj "Importância do
Ensino de rós-Graduaçio na
Formação do Médico Espe-
ciallsta".

MÉDICOS COMEMORAM
30 ANOS INICIO DE SEUS
ESTUDOS — Os módicos da
turma de 1919, que começa-
ram o seu curso na antiga
Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro no dia 1 de
abril de 1914, comemorarão
os 30 anos do inicio do cur*
so médico, fazendo celebrar,
hoje, dia 1, às 10 horas, no
interior da antiga Faculda-
de, e hoje Instituto Anató-
mico, na Rua Santa Luzia,
missa por alma de todos
aqueles cujos corpos lhes ser-
viram de campos de estudos c
também das dos mestres c co-
legas já falecidos.

CURSO INTENSIVO DE CAS.
THOENTEROLOG1A — Para o
mês corrente a Sociedade Bra-
dlelra de Gastroentcrologli e
Nutrição organizou um curso
intensivo aob a direção do dr.
Pedro Ribeiro de Carvalho, a
ter lugar na Sociedade de Mc-
dleina e Cirurgia (Av. Mem de
Si, 197) a partir do dia 6 do
corrente. A* aulas serào mini*,
tradas de acordo com o teguin*
te horário: dia « "Disfagias",

dre. J. A. Escosteguy (20h*0m)
• l\ Apprigliano (21h); "Cirur.

gia do estômago", dr*. Lúcio
Galvlo (21h30m), e Jorge de
Castro Barbosa (22h): dia 8 —
"Sindromcs disabsortlvas", drs.
C. Fraga Filho (20h30m> e J. A.
Fau«tlno Perto (21h), "Tumores
do colon e do Reto", drs. Helly
B. Fragoso (21h30m) r. Illdio
Sauer (22h): dia 10 — "Lltiasc
bllier", drs. Teobaldo Viana
30h30m): e Elio Ardulno (21h);"Provi* Funcionais hepáticas e
blopsia do fígado", drs. A, L.
Boavtsta Nery (21h30m) e Do-
mlngos de Paola (22h); dia 13

"Icterlclas", drs. Figueiredo
Mende* (20h30m) e João Car-
dooo de Castro (21h): "Turno-
re* do ligado e das vias bllia-
rei", drs. Otávio Dreux (21h) e
Octávlo Tourlnho (22h.); dl* 15

"HlpeteraSo porta", drs. J.
P. Lopes Pont** (SOhSCm) e
Pedro Abdala (21h), "Pancrea-
titea". dr*. Pedro A. Noleto
(21h30! e Bento de Faria Ra-
bello (22h): dia 17 — "Coma
hepátlco", drs. Olavo Fontes
(SOMOm) e Flávio San Juan

31h). "Radiologia das vias bllia-
res-radiologia do intestino dei-
gado, pelos drs. Milton Fernan.
des 21n30m) e Nicola Caminha
22 horas).

SI li. *m *eas"o «olíne na Aca*
«lemla Nacional de Medicina,

acrío entregues as cnmrndak dn
Ordem do Mérito Médico at
personalidades agraciadas, ein
diversas classes, pelo presiden.
te da República, segundo lhe
Im proposto pelo ministro ti a
Saúde. dr. Wilson Fadul. Entre
?Ir» figuram dois companheiros
dn CORREIO DA MANHA: o
prol. Florlsno de l^mos (ni
classe de (irande O(lclnl) e
Fernando Scldl (n* clatio do
Cavalheiro),

CLINICA SAO CAMILO —
Renllrn-se amanha, Sa. feira, 2,
As inii, a reunião srm.iii.il il.i
Clinica SÍO Camilo com o se-
giilnte programa: I." -- Icterl-
cia Inpresentiiçín de um ra»u
para diagnóstico), — T)r. wni-
trr Rcrtolarro: 2." — "Emagrr-
cimento (apresentação para
diagnóstico"! — Dr. Waltcr
nertolorzo; 3." — "Metastatea
pulmonares de hlpernoframa:
vivendo bem ho mais de 2 anot,
— C)ulmloterapio"; 4." —
"Pneumonite por aspiração do
vômito — (Indrnmo de Meu-
delson" 8." — CAncer do pul-
niAo, cndsema pulmonar. Ancu-
rlsma da aorta? Diagnóstico de-
ílnltlvo estabelecido pela tem-
pêuttca. dr. Edmundo Hlundr,
6.' — Scmlologla radlológlca rin
tórax (continuação do curso. '1,
revisão), drs; Osbomc, Hélio i
Amocdo.

I CONGRESSO BRASlLEin
DE PATOLOGIA CLINICA -
Promovido pelo Departament-
de Patologia Clinica da Associa
¦:õo Médica Brasileira e pela
Sociedade Brasileira de Patolo-
gia Clinica, terá cm S3o Pau-
Io. de 24 a 30 de molo de 1064,
o I Congresso Brasileiro do Pa,
tologla Clinica, constando de
estágios nos serviços credencia-
dos de SSo Paulo, à escolha
dos Congressistas, além da
apresentação dos temas oficiai*-,
conferências e temas livres, en-
contrando-se em elaboração um
programa social. Pede-se a eu-
iaboraçflo dos associados para
os temos livres e formação da
delegação da Guanabara para
participar do Confesso. In-
formações com os secretários:
Mário Lepolard' Antunes. Av.
Brigadeiro Luiz Antônio, 2711,
O.0 andar. SSo Paulo e Jaime
Gudel, Av. Copacabana, 664,
sala 206, Rio de Janeiro, GB.
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Vera Lúcia Mnin — circulando pelas bundas
da paulicéia

Ronda dos Clubes

otok/tx ' êMfV
Este modelo, temos certeza, será uma dos grandes sucessos do desfile do dia 13,
lançando a moda da aôbre-saia. Um vestido retinho em tweed escocês usado

com sôbre-saia em lã azul marinho

SOCIEDADE BRASILEIRA DE
HIPNOSE MEDICA — Reúne-
s* hoje. dia 1.°. às 21h, cm sua
sede (Av. Churchlll, 97, 10."
andar) com a aeguint* ordem
do dia: a) "Mesa-redonda só-
br* o "Tratamento do Alcoolis-
mo pela hipnose", com oa drs.
Juana Lopes, Miguel Callíle
Jr.. Francisco Lacerda Splnola
e Adriano Taunay Guimarães.

NA ORDEM DO MÉRITO.
MÉDICO — No próximo dia 7
do mês corrente (3a. feira), âs

XIII CONGRESSO BRASILEI-
RO DE OFTALMOLOGIA — De
17 a 22 de setembro de 1961 so-
rá realizado o XIII Congresso
Brasileiro d* Oftalmologla. Es
tão confirmadas c com relatores
já há muito designados c com-
prometidos as seguintes mesas-
redondas, que. abordarão os te
mas oflciois do Congresso: 1,"Atualização em Terapêutica Oi-
talmológica"; a) "Terapêutica
das Mlcoses Oculares" — Covis
Paiva: b) "Terapêutica das Vi-
roses Oculares" — Renato de To-
ledo; c) "Tratamento InespecI-
fico das Uveltes" — Paulo Bra-
ga de Magalhães: d) "Bctatcra-
pia em Oftalmologia" — Luiz
Eurlco Ferreira; 2) "Atualiza-
çêes em Terapêutica Oítalmolô-
glea": a) "Tratamento Médico
do Glaucoma" —Humberto Cos-
tro Lima: b) "Tratamento da
Retnopatla Diabética" — Paulo
Filho; e) "Quimioterapia da Tu-
berculose Ocular" — Ivo Corrêa
Meyer; d) "Catarata com Glau-
coma, Condut» Cirúrgica" —
Werther Duque Estrada: 3) "Pr*

e Pós-Operatório em Cirurgia In-
tra-Ocular": ai "Flora Conjun-
tirai Patologia e Esterilização
da Flora" — Monteiro Salles; b)"Antibióticos < Corticosteróldcs
no Pré e Pós-Operatório" —
Jaeques Tuplnambá; e) "Profl-
laxla e Tratamento da Infec-
çâo Pós-Operatória" — Antônio
Augusto de Almeida; d) "Demo-
ra na Reformação da Câmara
Anterior na Operação de Ca-
tarata. Causas, Conseqüências,
Tratarmento" — Heitor Marbak;
e) "Anestesia em Cirurgia In-
tra-Ocular. Potencializarão Obri-
iratórla ou Facultativa?" — Jo-
nas de Arruda: 4) "Alguns As-
pectos do Glaucoma", com sua
orgonlzação confiada ao Prof.
Hllton Rocha. Como convidados
especiais já está assegurada a
vinda dos profs. Hermenegildo
Arruga, da Espanha, Strampeli,
da Itália, Tadeusz Krwawiçz, da

Polônia e Frank Winter da Uni.

AGENDA
Dando inicio à sua pro-

gramação de aniversário, o
Montanha Clube reúne hoje
íi noite, às 20h30m, a im-
prensa c os dirigentes dos
clubes da Tijuca em torno de
um coquetel.Um impasse surgido en-
tre o setor social do Macken-
r.ie e o apresentador do des-
file das fantasias premiadasno Carnaval, Ribeiro Mar-
tins, motivou o cancelamento
da promoção programada
para a noite de sábado de
Aleluia. Seiscentos mil cru-
zeiros para exibir apenas
oito fantasias, além do "seu
cachê como meslre-de-ceri-
menias, foi a quantia cobra-
da por Ribeiro Martins.O Teatro Amndor do
Fluminense (TAF) encenará
no próximo dia 0, para o
quadro social do Minerva a
peça "Chuvas de Verão", de
Luis Iglésias.Captei: o C. R. Vasco da
Gama vai aumentar sua jóia
para cinqüenta mil cruzeiros.O administrador regio-
nal do Rio Comprido, Heitor

.Gomes Leite, será homena-

El Greco
vai ser
sorteado

La ÍUagdaíeno, quadro do
famoso pintor espanhol El
Greco, será sorteada por seu
proprietário entre clientes e
amigos, o qual, segundo re-
centes declarações à impren-
sa, declarou que está dispôs-
to a dar 3 quadro, apesar
das fabulosas ofertas que re-
cebeu para vendé-lo.

geado com uma festa peladiretoria da Casa das Beiras,
sábado próximo, pelo seu
primeiro aniversário ã frente
da III AR. Fundn musical
a cargo do conjunto de Gaú-
cho.

Um grupo de associados
do Clube Recreativo Coringa
aproveita o íim-dc-semana
para excursiònar a Itacuruçá,
visitando o late Clube local.

No Clube Campestrc da
Guanabara já íoi acertada a
data de 9 do corrente, para
a realização de um chá-
blriba, com desfilo de modas
para a nova estação. A sra.
Eugênia de Souza Fonseca o
a coordenadora.Acabo de saber que foi
criado na Sociedade Musical
TO de Maio, o "Grupo dos
Lordes", com finalidade da
incentivar a programação so«
ciai do clube.O programa desta tarde,
no Sirio e Libanês é movi-
mentado e repleto de atra-
ções. Msica do conjunto de
Sílvio Viana. Participação
no "show" de Carlos Galhar-
do, Olivinha Carvalho e de
um grupo folclórico portu-
guês. Haverá desfile de mo->
das. A promoção pertencea um grupo de senhoras do
clube. Inicio às 13h.Em primeira mfio: dia
25 próximo, será inaugurado
no Mello Tênis Clube o busto
do patrono Álvaro da Costa
Mello, como parte das festi-
vidades do S.s aniversário da
agremiação.Também o Minerva ini»
cia hoje à noite, com um co-
quetel, os festejos comemo-
vativos do seu 18." aniver»
sário de fundação. As 21h.

LUIZ CARLOS
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i| GWpe Eqüina alastra-se no Hipódromo da Gávea
>

"Gripe ò

.«« „ ! u,:íc lilb,-«n«n.e nos últimos dUs o surto«• gripe eqüina que se vinho observando há cerca
nlnuih a,„cados ja ultrapassa de duzentos, segundo

Urlnirio do Jockey Club Brasileiro admite comofato incontestável 
; existência da doença na Gávea

c.» ».J°!ÍTdo 
ío4m* ¦« Previdên«l«s .o seu alean-ce para debelar o mal.

*,¦*£* n-anhü tio ontem, o L
professor Octnvio Dupon.diretor.do hospital vet»
Ü?'jin."'mou-nos que a gri*Po eqüina que vem atingln-«to cada vez maior número«o animais, na Gávea geapresenta de formo benigna!
fc2 °' 5cl° mcnt* até ômomento, da que te vcrlfi*couenit Cidade Jardim.Nos casos que vimosobservando _ disse-nos ÔProfessor Dupont _ apenas

if2L?bre' 0s demnis. sãoatacados apenas dc tosse e
Sílíc p.e.rdfm ° aPe,itc- No»»"rnos ainda que se trata deuma tosse branda c que de-«aparece normalmente emwes dias. Isto c o que tem«ido verificado até agora.Adiantou-nos o diretor doHospital veterinário que oscasos do tosse foram obscr*vados hn tres ou quatro se-manas e as primeiras cochei-ias n serem atingidas foram
provavelmente as de PauloMorgado.

A losse se apresenta delorma tão benigna que desa-
parece até sem tratamento,
«um período de cerca de trêsotas. Um fato curioso c quevários animais dc PauloMorgaclo têm corrido nor-
malmente e vencido, não obs*
1ante suas cocheiras acusa-
rein a presença de inúmeros
animais com tosse.

Disse-nos o professor Du*
pont que sendo a tosse mui-
Io contagiosa, o número de
animais atacados aumentou
consideravelmente nestes úl-
timos dias. porém, cm face
do aspecto benigno da docn-
ca, ha boas possibilidades de
que o surto seja debelado cm
breve.

Não desejo dar uma
opinião definitiva sobre o as-
sunto, por enquanto. Esta-
mos trabalhando e comba-
tendo o mal com todos os
meios ao nosso alcance. De
qualquer maneira, pode-se
adiantar, como fato tranqiii-
lizador, que se trata de uma
tosse benisna.

Professor Dupont:
benigna''

TKEOCUPADOS OS
TREINADORES

Na manhã de ontem, vá-
rios treinadores procurarama nossa reportagem para quefôssemos veiculo de suas
preocupações pelo alastra-
mento da gripe eqüina na vi-
Ia Hípica.

Waldemiro Gomes de Oli-
veira disse-nos que dos doze
animais que se encontram
alojados em suas cocheiras,
onze estão com tosse. São
eles: Agulhão. Tio Guima-
rães, Coyote, Platin, Sonam-
bulo. Adereço, Balão, El Ri-
gonez, Resgate, Araticum e
Good Yenr.

— O único que conseguiu 
'

ficar imune foi o Arabutan.
Os demais tossem bastante e
mostram-se cansados e íris*
tes. Felizmente não deixa-
ram de comer. Já comuni-
quei o fato ao Hospital Vete-
rinário, cumprindo o meu
dever. Espero que o mal se-
ja debelado, pois os proprie-
tários de alguns dos pare-
iheiros estão pensando em
transferir os animais para
outro hipódromo.

Nas cocheiras de O. J. M.
Dias, sete parelheiros tam-
bém foram atacados. São
eles: Mane Foloriano. Patri-

Aviação e Astronáutica
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Aspecto da cerimônia realizada ontem à tarde, no
gabinete do brig. Francisco Corrêa de Mello, chefe
do Estado-Maior da, FAB, por ocasião da posse do
brig. Itamar Rocha (à direita) no cargo de coman-
dante do Comando Aerotático Naval, no momento
cm que o novo comandante recebia o cargo do brig.
Afonso de Araújo Costr, nomeado para subdiretor
de Proteção ao Vôo. Ao ato estiveram presentes
todos os brigadeiros que servem nesta Capital inclu-
sive o brig. Olavo Nunes de Assunção, chefe do
gabinete do ministro da Aeronáutica, e o gen. Bell,

da USAF

HOMENAGEM

T.lshon, 3t (UPI) — Embora
EJmp.cs, revestiu-se de signifi-
cativa evocação, a homenagem
que a í'6'.'ça Aárea Brasileira
prestou, no aeroporto de Lisboa,
ao almirante Cago Coutlnho;
ciando seu nome*a um dos aviões
de transporte que fazem escalas
em Lisboa com correio para as
tropas brasileiras localizadas em
Gaza. Assistiram a homenagem,
realizada no aeroporto, o cucar-
regado dc Negócios r.o Brasil,
ministro Donatello Gileco, bri-
gadeiro Ricardo Nicoll coman-
dante dos transportes da FAB,
numerosas personalidades por-
tuguòs.is e brasileiras. A tripu-
lação do "C-34", comandada pelo
coronel ílio Castro Antzlo.-for-
niou junto ao avião» Antes da
cerimonia do batismo o briga-
deiro Nicoll prestou homenagem
"ao orando herói da aviação
mundial", lembrando o seu fel-
to na travessia do Atlântico c
as suas descobertas "que tanto
concorreram para o progresso da
aviação". Frisou que gravado
na fuselagem do avião da FAB,
o nome do sábio navegador será
levado através de todas as par-
tes do mundo ao lado da n,an-
deira brasileira "que íle tanto
amou". Finalmente o nome de
Cago coutinbo, coberto com a
bandeira do Brasil. íoi descer-
rado pelo ministro Donatello
Grieco;

RADAR
O diretor dc notas Aéreas,

brig. Joelmir Campos de Ara-
ripe Macedo, baixou circular de
tráfego aéreo explicando o fim-
cionamento do Radar recém-
inaugurado,' no aeroporto inter-
nacional do Galeão, comunicai!-
do quo o radar é empregado
no serviço de controle de trá-
fego aéreo, com o objetivo de
reduzir as esperas e atrasos de
aeronaves voando em edndições
meteorológicas por instrumen-
tos. A fim "de tornar eficiente
o seu emprego ó lmprcscindí-
vel que o pessoal <ie vôo das
aeronaves esteja familiarizado
com o Controle Radar, cuja
aproximação, na ávea do Rio de
Janeiro. ,'¦ feita cm trts ire-
qiiências V1IF: A 110.9 MC. é
usada para orientar as aerona-
ves que se destinam ao acropor-
to Santos Dumont e a 110.7 MC
controla as decolagens e o so-
brevôo da área. Os aviões que
nüo possuírem canais VHF, po-
rieião utilizar a telefonia com
o APP-Rio, nas freqüências ...
5.C30 ou 3033 KC. para transmis-
são e. para receber na freqüen-
cia 370 kcs. Acentua a circular
a importância dessas comunica-
ções como fator da segui-unça
do vôo e. como é óbvio, dos
pissageiros e tripulantes. Da! a
necessidade d* que tai* comu*

nicações se façam rápidas e pre-
cisas.

TABELA
O ministre Anísio Botelho,

aprovou a tabela de cmolumen-
tos. relativos à cobrança de ser-
víçoR prestados, em caráter nfto
oficial pelo Serviço de Identifi-
cação da Aeronáutica. De acôr*
do com a tabela aprovada, os
cartóes de identidade passaram
a custar Cr$ 120,00; fotografias
3x4, CrS 80,00 mela dúzia e unia
dúzia CrS 120.00; fotos 5x7, CrS
350,00 meia dúzia e CrS 450.00
uma dúzia; cópias fotostátlcas
Cr$ 380,00 as simples e CrS 500.00
as duplas. Somente os trabalhos
solüctndos pela Administração c
pela Justiça, ficaram isentos de
qualquer pagamento.

tina, FalamoU, SaboUge,
Dote, Que Guapa e Moon
Glow. DiucTioi o treinador:— De repente apareceram
lodo» touindo, cansados e
inapetentei. Foram atendi*
doa pelo hospital e estão me*
dicados. Acredito que em
breve estejam bons.

BERTÚCIO FALA EM
GARROTILHO

O treinador Bertúcio Car-
valho acha que o mal nio é
propriamente a gripe aqui*
na, mas forma de garrotflho
que costuma aparecer todos
os anos, nesta época.

— A diferença está no nú«
mero de animais atingidos.
Em outros anos, eram rela*
tivamente poucos os animais
atacados. Esta temporada,
porém, o número é elevado.
Penso que se trata mesmo de
de garrotllho. pois os sinto*
mas são desta doença.

MATINAIS
Agradou o trabalho de Coda jaz

Em raia leve e sob um for*
te calor, tem inicio as ativi-
dades desta semana. O desfi*
le começa com Codajaz (Ju-
liâo) produzindo ótimo exer*
ciclo quando, vindo da mi*
lha, registra 98" nos l.SOO,
fazendo todo o percurso pe*
Io centro da pista e arrema*
tando com boa desenvoltura.
Aliás, este nio é o primeiro
trabalho bom de Codajaz
que, anteriormente, vinha
realizando exercidos expres*
fivos. Está, pois, na conta
para vencer, esperando ape*
nas que a carreira seja rea-
lizada na grama. Bewitched
(D. Netto), confirmando a
boa forma que ostenta no
momento e demonstrando es*
tar firme dos locomotores,
crava 105" na milha, tcnni-
nando com boa disposição.
Simone (A. Ricardo) esta de
volta em boas condições e
registra 85" nos 1.300, ter-
minando com ação satisfató*
ria. Estrela do Bedulno (A.
Barroso), mais poupada, au*
menta a marca para 86"2 5,
deixando, porém, impressão
favorável. lago (I. Souza)
continua bem e crava 92"
nos. 1.400, agradando, e Vai*
lauris (Olivarcs) volta de
um pequeno descanso, com
vários trabalhos, apresentan-
do melhoras de semana pa*
rã semana. Agora, aparece
nos 1.400 em 91"3/5, com
boa ação final, dominando o
companheiro Lac. Homel (J.
Silva), por sua vez, não se

Resultados
da noturna

de C. Jardim
SÃO PAULO, 31 — Foram os

seguintes os resultados da reu-
nião noturna de segunda-feira
em Cidade Jardim;

1* páreo — 1.600 metros —

!?. Desidia, O. Reichel, 56, e 2?,
Giba, J. M. Amorim. 56. Ven-
cedor Cr$ 19,00. Dupla (14),
19,00. Placês: 12,00 e 12,00.
Tempo. 103" e 6J10. Chagaram
a -seguir Quintiliana, Indonésia,
Quersia e Tifilis.

V páreo — 1.400 mttros —
1», Tagadá, J. Roldão, 58, e 2o.
Desprezado, D, Garcia, 58. Ven*
cedor, CrS 34,00. Dupla (12),
:!1,00, Placês: 17,00 e 14,00.
Tempo, 105" e 1J5. Chegaram
a seguir Bilhar, Oran, Casco,
Negulesco e Marazul.

1* páreo — 1.300 metros —
Io, Relapso, D. Garcia, 58, e 2?,
Requestcd, L. Taborda, 58. Ven-
cedor, Cr$ 23,00. Dupla (12),
23,00. Placês: 10,00 e 50,00.
Tempo, 82" e 4J10. Chegaram
a seguir Romanesco, Alcaide,
Andu. Bogdan e Bangula.

T" páreo — 1.300 metros —
lr, Anil, J. P. Silva, 59; 2',
Agadirb, J. O. Sousa, 58. Ven-
cedor, Cr$ 182,00. Dupla (13),
f0,00. Placês: 32,00, 20,00 e
15,00. Tempo, 82" e 1119, Che-
param a seguir Guaribu, Ido-
mence, Don Atílio,. Big Deal,
Otiris, Editorship e Olaia. Da-
masquelro foi excluído.

5» páreo — 1.400 metros —
1?, Storm Cloud, L. Rigoni. 56;
2\ Ubarana, N. Pereira, 56, e
3'\ Lady Like, E. Le Mcner, 56.
Vencedor, Cr$ 17,00. Dupla
(13), 29,00. Placês: 12,00, 19.00
e 17,00. Tempo, 90" e 7|10.
Chegaram a seguir Arkal. BIo-
ody Meg, Mandiga e Happy
Love.

*? páreo — 1.300 metros —
Io, Ditongo, J. Marchant, 56;
2'?, Tagoré, A. Artin, 56, e 3v,
Ocidental, J. M. Amorim, • 56.
Vencedor, Cr$ 59,00. Dupla
(12), 84,00. Placês: 23,00, 25.00
e 22,00. Tempo, 80" e 9'Í0.
Chegaram a seguir Ioiô Valen-
tão, Quirari, Jequitá, Deiró, Sa-
ve America e Hussein.

7» páreo — 1.300 metros —
1*, Moacir, J. O. Silva, 58; 2o,
Rudy, D. Garcia, 58, e 31?, Fifu-
ca, E. Gonçalves, 58. Vence-
dor, CrS 29,00. Dupla (23),
66,00. Placês: 17,00, 22,00 e
20,00. Tempo, 84" e 9!10. Che-
garam a sc.üuir Dccoradora,
Montcjari, • Fellcla, Paranapa-
nerna, Oyapock, Naseby e Mo-
galo.

A noturna de amanhã

i.

Montaria» oficiais c forfaits
3." Páreo — is SJhlüm — 1.300

metros — Cr$ 260.000,00 — Bet-
ting.

— 1 Nilópolif, L. Santos
2 Q. Lootc, F. Mala
S Zanzo, P. Lima ....

— A Shift, S. França ..
O. K., I. Souza ..
Bambolaio, S. Silva

— 7 Pato Donald, L. Lins 58
Caminito. F. Pereira 58
Sunred. J. Barros .. SS

—10 Belo Hoffman, J. M. 58
11 Tote, M. Andrade .. 54" Eulucel, E. Furquim . 58

6.» Páreo — is 23hl0m — 1.500
metros — CrS 530.000,00 — Bet-
ting.

Kg.

1.» Páreo — às 20h30m — 1.000
metros — CrS 260.000,00.
1 — 1 Aretê, J. Fagundes 5G

2 Faiamota, M. Andra,. 56
2.— 3 Monjopina, A. Ricnr. 58

4 Bfjuja, N. Correrá 55
3 — 5 Daupliine, J. Souza 58

6 Alonn, I. Souza 58
4,— 7 Graciette, L. Santos. 58

8 Lever, S. M. Cruz 5<>
0 M. Rainha, J. Graça. 54

Kg.
58
58
58
58
58
58

2.° Páreo — às 21h — 1.20O
metrns — Cr$ 330.000.00.

— 1 Moquette. F. Esteves. 56
2 Fincse, J. B. Pnulielo 5K

— 3 Befa, A. Rieardo .... 50
Glrouette. D. Netto 56

— 5 Galhardia. L. Santos 56
Luxford. J. Qulntani. 58

— 7 B. .Du Bois. S. Silva 56
8 M. Spider, N. Correrá 58

Bronze, A. M. Cam'. 58

3.» Páreo — às 21h30m —• 1.300
metros — CrS 330.000.00.

— 1 Kochtlo. A. Ramos 58
2 Tia Mina, J. Silva .. 56

— 3 Ressalto. A. Olivares 58
Odjak, A. G. Silva 58
Hoirié. G. Sancho .. 56

— 6 í.fohendra. A. Macha. 56
Boostcr, M. Andrade. 58
2é Aranha, J. Tinoco 58

— 0 Milano. I. Souza .... 58
10 rjondoco. .T. Juiião 58
11 LinharcníP, B. Santos 58

4.» Párr.o — às 22h — 1.30O
metros — CrS 500.000.00 — Pro-
va Fspeci.il.

— 1 Inara, .1. Souza .... 51
Toe:i. .1. Ramos .... 53

— 3 P. Ríibia. J. Corrêa 59" B. Gardênia, N, Corre 51
— 4 B. Alta. A. Ricardo 59

B; Image, -T. Fagundes 53
fi Beiiozka. .1. Machado. 51

— 7 B.iccla, A. Santos ., 57" Chuva. J. G. Silva .. 53
í B. Dove. S. Silva .... 53

1 — 1 Brevet, J. Souza .... 58" Baixlo. A. Santos .. 58
2 Colo-Colo, L. Santos 54

1 — 3 Boa Vida, L. Carvalho 58
Gamào. J. Portilho 54
Tocaio, J. B. Paulielo 50

— 6 Rapto, J. Corrêa ... 58
Hfov, J. Fagundes 58
Navarone, I. Souza 58

— 9 Cabanheiro, S. M. C. 38
10 Helino, A. Ramos .. 54
11 Montejota, D. Moreira 54

7.» Páreo — às 23h45m — 1.000
metros — CrS S60.000.00 — Bet-
ting.

Kg.
— 1 Bie Boy. L. Santos 38

Meu Amigo. F. Perel. 54
Mon Piam. ,T. Alves 54

— 4 Arr.hesco, F. Maia 54" Barítono. J. Machado 52
5 Maçnrico. N. Correrá. 58

— 6 Montelmperial. A. R. 56
Nardal. M. Andrade 56
Tenace. J. B. Paulile. 58

— 9 Desertite. M. Henri. 58
10 Extcnd, A. Machado. 56
11 P. Albert. J. Portilho. 36
12 El Hei, J. Graça .... 84

Eltnor (Dario) apresenta ai
Íuns 

progressos, ao cravar
01" nos 1.500, arrematan*

do com ação satisfatória. Pin*
ta Pura (C. R. Carvalho)
não faz força nos 1.400 em
94", finalizando com reser*
vas. depois de Catita (A.
Machado) registrai' os mes-
mos 94" na distancia, tam*
bém com sobras c voltando
da raia firme dos locomoto-
res. Silhouette (J. Macha-
do), que vem de fácil vitoria
em companhia mais íraca,
prossegue em forma e agra-
da com seus 99" nos 1.500,
sem apurar. Copihué (Oli-vares), desta feita, é poupa-
do, trazendo 81" dos 1.200, a
vontade, enquanto Neran
agrada com seus 85" nos
1.300 correndo bem no íi-
nal. Juaçu (J. Silva) chega
em 86", terminando firme, e
Laddie (Oarlo) registra 78"
2/5 nos 1.200, dando vanta*
gem a Clog e a derrotando
no íinal por dois corpos, to*
cado mas correspondendo,* # *

Capuena (Dario) é vista
nos 1.400 em 92"2/5, com re-
servas, ao lado da compa-
nheira Clarquia e Dinaflor
(Ricardo) é poupada na mes-
ma distancia cm 95" finati-
zando com ação desenvolta.
Oak Park (J. Corrêa) agra*
da ao passar os 1.400 em
8 Ihtf^^-^WC^B ¦VX!5*W9@fT^<3MP)*Ao^B^B^B»j
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Vallaris acusou melhoras e produziu um
bom exercício

Correio Militar
Guerra

O Superior Tribunal .ti.iíur
Militar comemora, lioje, o lóü."
aniversário ue ^ua cr-uyão, r*-a-
lizando, com o cunselhu oa Or-aem do Mérito Juriaico Muita,,
uma sessão solene, p^ra a quaitorani convidadas aj aitus au-
torldades civis e militares, mein-
bros ilos iJoaeicj Legislativo,
Executivo e Judiciário. As co-
memoiacoes terão inicio as 15u
aom, quando o presiuente da
Casa, ministro brigadeiro Alva-
ro Heckslier, abr.rá os trabalhos
e relembrará as tradições daque-
ia Alta Corte dc Jivsciça. A Sü-
guir, serão entregues as conde-
corações conferidas por aqucia
Ur.ieni a várias personalioadesoo govèino, da Justiça, nas lõr.
*;us Armadas e pes^oao outras.

PROMOÇÕES Dl; ABRIL — A
Comissão de Promoções do Exer-cito estive reunida, onveiii, pa-
ra êStAKio e o>'g<niiz-'çao dos qua-ciros dos oficiais que ueverão
ser promovidos a 25 de abril
corrente.

JA1K PASSA BEM — O ml*
nistro Jair Dantas Ribeiro, quecontinua em tratamento no Hos.
pitai dos Servidores do E.tado,
vem passando bem, tendo ou-
tem uespaenado numeroso ex-
pediente com o chcíe do seu
gabinete, general Genaro Bon-
ieinpo. O presiuente João Goulart
esteve, na manhã oe omem, na-
quele Hospital, em visita ao ge-neral Jair, tendo, na oportuni*
nade, traiado de importantes
assuntos com o ministro da
Guerra.

FOLHETO ORÇAMENTÁRIO
PARA 1984 — O general .ciiele
üa COSEK convida ue diretores
cias unidades administrativas
íibaixo dist;iiiiiínadas a irem re-
ceber, naquela organização, o
Folheto Orçamentário para 1064.
Eepartições: Arsenal üe Guer-
ra do Rio, Arsenal da Urca,
Campo de Provas da Ãlarani-.'
baia, CPOR, Colégio Militar, Co-
missão Especial de Obras n.» 4,
Dep, Central de Mat. Veterinâ-
rio. Diretoria Geral de Remou,
ta e Veterinária, E, I. Especia-
lista. Escola de Material Bélico,
HCE, H. G. Vila Militar, Par-
que Central dc Motomecaniza-
«ao, Pollciinica Central do Exèr-
cito, Corpos dc Tropa : Btl. de
Manutenção, 2.* Cia, de Obuses
de Costa, 1 • Cia.. Comunica-
ções, 1.» Cia. Manut. e Apoio,
Cia. do Q. G. I Ex., 1-4 G. A.
Costa, 8." G. A. C Mot., G. Es-
cola Artilharia, Regimento Es-
cola de Artilharia, Regimento
Escola de Infantaria, 3." Regi—
mento de Infantaria c Reglmen.
to de Infantaria Acroterrestre.

PROMOÇÃO DO GENERAL
MORAES — Foi muito bem re-
cebida, no Serviço Geográfico
do Exército, a promoção do ge-
neral Carlos dc Moraes. Logo
que íoi conhecida a promoção,
os oficiais e praças que servem
naquela organização, tendo á
frente o general diretor Admar
de Oliveira e Cru:., reuniram-
se para cumprimentar o novo
general, figura destacada da-
quele Serviço. A DSG ofereceu
uma "corbeille" á. sra. general
Moraes, dra. Rita de Cássis Ran.
gel Moraes, e um coquetel aos
presentes, entre os quais os ge-
nerais Benjamtn Arcoverde e
Olopercio Daenion, e o coronel
eng. geo. Francisco Fontoura dc
Azambuja, chefe da 2.» C B. D.
de Limites."BATALHÃO RONDON» — O
coronel Fio ri a no Moller acabu
de deixar as funções dc coman-
dante do 2." Batalhão Rodovia-
rio, sediado em Lajes. Santa Ca-
Urina, também denominado "Ba.
talhão Hondon" e considerado
uma das mais destacadas unida-
des de Engenharia de Constru-
ção do nosso Exército. O co-
mando do coronel Moller íoi

marcado pela chegada dos trl-
lhos do Tronco Principal Sul a
Lajes, a construção e pavimen-tnção do acesro Su] á cidade
dc Lajes e o inicio da constru-
ção da Rodovia BR-3B. no trecho
Lajes-Florianópoiis, além de mui.
tas outras realizações que lhe
valeram encômios de altos chefes
militares. Durante a sua gestão.o coronel Moller viu a sua uni-
dade dUlinguids com a Ordem
do Mérito e a denominação pa-tronlmica dc "Batalhão Rondou",
numa homenagem carinhosa ao
seu primeiro comandante, o ma-
recital Cândido Mariano da Sll-
va Rondou, grande sertanista
que o pais venera mui justa-mente. O coronel Moller rece-
beu inúmeras homenagens não
só do governo do Estado dc San-
Ia Catarina e da Prefeitura Mu.
niclpal, como dn sociedade local
e de seus camaradas' fio Bala-
Ihão. O ministro da Guerra vem
de nomeá-lo para servir na Di-
retoria de Vias de Transporte,
onde deverá ss apresentar don-
tio de poucos dias.

UNIFORME — A Secretaria
da Guerra marcou o 5.» unifor-
me para o dia 2 do corrente.

REGRESSO DE GENERAL —
Regressou do Nordeste o gene-rai Paulo Leite de Rezende, dl-
retor de Vias de Transporte,
que ali foi a serviço da maior
importância para aua a sua or-
ganização.

E. P. DE CAMPINAS — Fo-
ram aprovados, no exame de
«dmlfSão â Escola Preparatória
de Campinas em 1964, os se-
guintes civis: 1.» ano — Adelso
Ccrejo, Afonso Pedro de Araú-
jo Maia. Antônio Marco Batis-
ta da Silva, Armando Madurei-
ra Borcly, Carlos Eduardo, Gutt-
mann. Carlos Fernando Carva-
lho dos Santos, Celso de Cas-
tro, Flávio de Carvalho Noguel-
ra. Francisco Eduardo Freire
Loinbardi, João Luiz Elguesa-
bal Marinho, Rui Reis Taptoca,
Antônio Esteves, Antônio João
Muiatinho Moisés, Antônio José
Rlgueira, Carlos Coelho Neto, Jo.
sé dc La Pena Neto. Manoel
Paulo Moreira, Roberto Klotz
Tristão. 3." ano — João Daniel
dos Santos.

DECRETOS — O presidente da
República resolve: agregar aos
respectivos quadros, os oficiais
abaixo discriminados, que ae en.
contram no exercici0 de funções
militares atribuídas ás Força»
Armadas, equivalentes às pre-
vistas pelo 8 2." do art. 80 da
Lei n.» 2.657. de 1.» dez. 5j, c
iüIo constantes dos Quadros de
Organizações dos órgãos consti-
tutivos do Exército: Infantaria— Majores Altamiro Telles Meu-
des. Enl dc Oliveira Ccstro. Hei-
ber Penha Valle. Lauro Garcia
Carneiro, Cyro Ambrogi Pucci-
ri. Paulo César Chaves de Ama-
rante. Jorge Luiz Scnra pessoa,
Amaury de Siqueira Mello, Eu-
gênio de Luna Pedrosa, Cláudio
Caldas Kruel e Hugo Xavier
Pinto Homem. Cavalaria — Ma-
jores Llvlo de Magalhães Cha-
ves, Juvenal de Guedes Santos
e Raul Araújo Capparelli. Ar-
tilharia — Majores Hélio Ru-
bens Vaz de Melo e Geraldo
Afonso Daenion de Araújo En-
Renharla — José Geraldo Barro.
£0, Rodrigo Ajace de Moreira
e Murilo Borges de Medeiros.
Comunicações — Major Antô-
nio Henrique dos Anjos. Servi-
co de Saúde — Major médico
Otto Mohn. Serviço de Inten-
déncia — Major AValter Souto
Rodrigues.

CLUBE MILITAR — O Clube
Militar abrirá os naus salões pa-
ra realizar um espetáculo tnfan-
to-juvenil, a cargo do Teatro
Carroússel. com a peca, "A Col-
tr-ha do Gigante", de Zulcika
Melo. peça essa ritic vem nbten-
do grande Êxito .nos diverso!
ülubes do Rio de Janeiro e dc
São Paulo. O eipetáculo «erá a
18 de abril, com inicio às 16h,
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emprega e registra 97"2 5 na 80"2'S, terminando com boameima distância, sem correr ação, embora perdendo para
para tempo. Quatrocentao (A. Reis), és** * te deixando ótima Impressão,

Caramba (I. Souza) traz. pois chega correndo multo na97" dos 1.400, de carrelrfio, areia, raia que não é de seu
agrado. Quantilo (J. Porti-
lho) registra 109"J/5 na mi*
lha, saindo devagar e dei*
xando correr nos metros fi*
nais, para arrematar com
boa disposição, c Silver
Spray (H. Vasconcelos) era*
va 92" nos 1.400. finalizan*
do com reservas. El Emir (F.
Pcreirn) traz 108" da milha,
com facilidade, ao lado de
Lord Pingüim e Dom Juan
(I. Oliveira) melhora a mar*
ca 103"3 5. terminando fir*
me e perdendo para Devon,
que já está pronto para rea-
parecer,

Curaçau (F. Maia) crava
85" nos 1.300, chegando fir-
me, enquanto Corinto (Ju-
lião) vem sobrando ao seu Ia*
do, sem querer derrotá-lo.
Charmante (M. Silva) agra*
da muito com seus 104" na
milha, saindo e chegando na
mesma toada, com noa ação
final. Querajana (Barroso)
revela algum progresso e re*
gistra 105"3/5 na mesma dis*
táncia, terminando firme,
enquanto Deganha (J. Ma*
chado) chega em 105" 1/5,
saindo apressada e esmore*
cendo um pouco no final.
Gepeto (Ricardo) é visto nos
1.400 em 95", sem apurar, e
Kochana (J. Fagundes) traz
87" dos 1.300, também sem
correr para tempo.

Luena chega ao espelho completamente contida, aparecendo Kllroy no
segundo posto e Happy Princcss mais atrás

ECOS DAS ÚLTIMAS REUNIÕES

LUENA DEIXOU ÓTIMA IMPRESSÃO
— Pinkle voltou a ven-

cer com facilidade, demons-
trando encontrar-se no me-
lhor da forma. Desta feita,
correu quieta para uma par-tida curta, resolvendo a si-
tuacão nos duzentos finais,
para chegar ao espelho com
boa vantagem.

— Harmônica voltou na
conta e venceu com rara fa-
ciliclade. Logo apus a par-tida, corria sofreada por seu
piloto e íéz a curva tòclu
desgarrada, entrando na reta
pelo centro da pista para,sempre contida, chegar ao
espelho. Foi uma das vitó-
rias mais fáceis da semana.

— Fracassou a parelhaDominó-Dragucur, uma pou-
lc dc dez cruzeiros. Dominó
decepcionou por completo,
pois corria na frente, empur-
rado, e não conseguia folgar.
Duzentos metros após a par-tida já estava batido, t uma
sombra daquele animal an-
tigo, que largava em toada
violenta e batia recordes.
Dragueur, em face do esmo-
recimento do companheiro,
foi lançado para a vanguar-
da. Mas também seguia to-
cado e, na reta, esmoreceu,
chegando ao espelho visível-
mente cansado. E, por incri-
vel que pareça, Dragueur foi
o vencedor do grande pré-
mio "Estado da Guanabara",
no ano passado, quando der-
rotou os melhores da. tur-
ma. Agora, foi distanciado
por Querlon, um corredor
sem muitas pretensões.

— Coyote vinha com a
carreira dominada, quando
Corrida de sábado

Aprontos para
amanhã

1.° PAREÔ
Aretê 360
Faiamota . , , . ' 360'Dauphine .... 360

2." PAHEO

Moquette . . '. .
Eefa (R. oposta)
Girouette . . , .

800
500

23"
22"2/5
24"

52"2/5
30"

600 40"2/5

3.° PAREÔ

Koehilo 360
Ressalto 600
Odjak 800
Hoirié 600
Zé Aranha ... 600
Milano 700

4." PAREÔ

Toca ....
Peônia Itúbi.i
Beira Alta .
Bace'a . . .
Bilie Dove .

700
700
60»
600
60U

5.» PAREÔ

Quick Look . ..
Zanza 
Shift
Pato Donald . .
Sured IR. oposta)

600
360
360
700
500

6." PAREÔ

Brevet . .
Colo-Colo .
Boa Vida .
Ilfov . . .
Navarone .
Cabanheiro
Helino . .

700
600
600
600
360
600
60

7." PAREÔ

Meu Amigo (Reta
oposta) ....

Arabesco
Tenace

oposta ,
Desertito
Extend .

(Reta

600
700

400
800
600

23"
37"
52"3/5
40"2/5
38"
47"2/5

51"
47"2/ã
:10"
38"
30''

38"
24"
22"2/5
47"
31"

45"2 5
39"
37"3/5
37"2/5
26"
38"
38"2/5

35"
48"

24"
52"
38"2/5

£,v**

G. P. "Erasmo

de Assumpção
em S. Paulo

Disputa-se domingo próximo
em Cidade Jardim o G. P-
"Erasmo de Assumpção", desti-
nado a éguas de qualquer pais,
na distância de 1.000 metros,
com 2 milhões e 500 mil cru-
teiros de prêmio.

Foram inscritas dezoito
éguas, entre as quais as es-
trangeiras Snow Way, Sonética
c After Two, e as nacionais
Happy, Chirua, Hialeah e Leo-
cádia.

O campo completo da prova
c o seguinte:

ON D1T 59
GALMITA 59
CHIRUA 59
inALEAH 59
HAPPY 59
MOYARA 59
GATUCHA 59
SANDRA . 59
6N0W WAY 57
INCH 57
MONTEM ANA 57
D1ECIA 57
NEOCADIA 57
ABADIA II 57
SONÉTICA 57
C0ARAM1TA 57
JETSAM 57
AFTER Ttt'0 57

foi acometido de forte he-
morragia nos metros finais.
Perdeu, então, para Dande-
lion.

Aliás esta carreira foi
toda anormal. Após o cin-
ter, Tébano e Carclor foram
retirados c, na partida, Black-
Fox cravou, ficando alijado
da competição.

— Dala confirmou as
melhoras apresentadas, ven-
cendo com rara facilidade.
Foi corrida de alcance, parauma partida curta c, quandoapareceu na reta, passou pe-lns adversárias, sem luta,
chegando ao espelho abso*
luta.

— Truly íoi outra quonão tomou conhecimento das
adversárias. Foi logo para o
segundo posto acompanhan-
do o traln de Quebrada, quolargou escapada. Na rela,
veio contida por seu piloto,dominando a situação e cru-
zando o espelho dc galope.Tinkle íoi muito espa-
lhada antes do páreo, mas
nada produziu. Saiu perdidano meio do pelotão e ai fi-
cou até o final, terminando
junto à cerca interna, com
ação pobre.

— Bellamour levou umtranco violento após a par-tida c nada mais produziu.Arguapo confirmou os
progressos apresentados, ven-
cendo numa partida curta e
violenta. Acaso tentou ofe-
recer resistência, mas aca-
bou cedendo ante o ímpeto
mais forte de Arguapo.

— Dialon, desta feita,,
não trouxe o mesmo apetite
de outro dia. Correu quietono meio do pelotão e, na
reta, apareceu cm fraca atro-
pelada para conseguir o ter-
cc;i'o lugar.

J — Peliehck mostrou pro-
grossos acentuados. Assim,
largou na frente e veio cer-
Unho até o espelho, sempre
perseguido por El Asteroide,
que tudo fèz para alcança-
Io, sem sucesso.

Corrida de domingo

— Banza voltou na conta
e venceu de um extremo ao
outro, sem tomar conheci-
mento das rivais. Antes da
carreira, correu o boato de
que não se encontrava em
boas condições fisicas, fato
que foi desmentido quando
a alazã, mas levantadas as
cintas, partiu para a van-
guarda, acabando com as
pretensões das rivais.

— Luena íoi outra quevenceu disparada, com íaci-
lidade impressionante, con-
firmando a boa performance
que havia nroduzido no clás-
sico vencido por Edição.
Fez todo o percurso de ga-
lope, sendo contida, nos me-
tros finais, por seu piloto

para chegar ao espelho qua»se que a passo.
— Intocável foi muito

mal corrido. Lançado para
n vanguarda, logo no inicio,
foi sofreado na entrada da
reta oposta, permitindo quaLord Sabiá fosse para a di»
nntciia. Contrariando em
toda a reta da Lagoa, Into»
cavei não teve muita cner»
gia na rela de chegada e aca»
bou derrotado nos metros fi-
nais por El Gustavo c Babão.

— Balmaz venceu com
facilidade, depois de acom»
panhar o train de Frestige O
dominá-lo, sem esforço, na
reta final •

— Slam também como»
damente, assumindo a van-
guarda logo após a partida
e ficando salvo dns investi»
das dc Praça Velha c Poppy
nos metros derradeiros.

— Corsican não encon»
trou dificuldades em levan»
tar o clássico "Remonta do
Exército", desforrando-se da
Rangpur, que o havia derro»
tado na estréia.

— Sanjo também venceu
com sobras, pois não fêz dia-
bruras no alinhamento e de»
cidiu a carreira em seu fa»
vor logo nos primeiros me»
tros.¦

— Vip's confirmou sua
preferência pelo gramado,•vencendo fácil, após seguir o
train de Besame.

— Xaca Mayaka venceu
de um extremo ao outro, bem
conduzido por Eloy Menezes,
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Banco Pan-Americano S. A.
- AVISO

DIVIDENDOS
Convidamos oi Senhores Acionistas deste Banco a virem re*

celier em nossa Secretaria, á llua do Ouvidor n.o 59/61, 4.0 andar,
nesta Cidade, a partir do próximo dia 3 de abril de 1964, o dlvl*
dendo relativo an exercício de 1983, í razão de 10% a.a.

Rio de Janeiro, 30 de março de 1961.
MAURÍCIO MATTATIA — Uirctor-Presidente.

31152

FESTIVAL DE BRINOUEpOS
A prazo com 20% de desconto
Praça Tiradenfes, 9 - 3.° and.
Tel." 32-2441. -

Futebol é com a
iGUANUBflMi

Ouça Hoje I
a partir das 20 horas ¦

Bangu x Fluminense I
^^Ê na palavra de ^B

gggj PAULO CEZAB TENIUS M
u 

jB « do Pacacmlui ^^ 1

São Paulo x Corínlians I
Comentários de EB

SÊ RUJANY MARTINS H
MARIO VIANNA Hl
Participação de Alfredo Raimun- B
do, Cid Neves, Fernando Carlos I

IPJ e Moisés Maciel. pj|

I 

RÁDIO

GUnNflBflRA
1360 Kc/a

31894



CORREIO DA MANHA, Quarta-Felra, 1 de Abril de 1864
Movo «'iitodrálico

O prof. Leonlrisi Sobrirto Por.
Jo toma pnj.f ns oatedra d»klniua Efpnnhnln r LititrMuri.Hippsne.Amerloinn dn Paeulda.«te de Filimofm, Clonolal c J,f>irsn d» Universidade dn ÈiUdoda Guinnb-ra. A cerimonia con.tou com « prei«nçn du reitor,prnf. Hurnldo l.libna dn Ciinlt»,diretor ü» Fnoulrifide, prnf, Atl.U MaimfdR Silva e dn rmhni-tador espanhol, ir. Jaime AJh*DtUndes e do rfrltgndo-xcral dnComelho NrllAnlrn, ir, J, A.Ciyton, «Icm de profciaôrci t•hinos.
Novos conselheiros
do CFE

Terno Inicio na próxima 10
¦unda-frir.i, dia li rir abril, «-.
reuniões plenárini do conselho
Federal dn EriucnçAn. para rítu-
do t iiciibrt jh;,h» gôhro divoraoiassunto* constante* da pniilu de
trabalheis, Na oportunidade se-
rAo intcRt.irlot ok novos cunaC-
liteiros, rocentomenta immi-ados
pelo presidente da República, e
correspondente» an tercn culn
mandato havia expirado, de
•cnrdn rom o Regimento, sorto
eleito* o presidente c vlcc-pro»
¦Idente para n biênio 11)04-63.
São oi seguintes os membros dn
Conselho rccéiTWiomeadoi: n re-
rondurldns os prnfcrsnrcs Deu-
lindo Cnutn, Borges rins Santos,
Ctlso Cunha. Valnlr Chagas c
Roberto Arcloli; 2) em primei-ra participação: Durmovai Trl-

2." Caderno I
sueirn Mendes, Rubens Maciel t
llu.irle Brasil.

Dinlòniádoa du UEG
Várln» Importante» riecl.oci

foram tnmadas na última mi-
iii.i» dn conselho Deliberativo
da Associação dn» Diplomado-
da Universidade dn Estadn da
Ciuanahara. Na reimlllo, sob a
presidência dn prnf. Arnaldo
Nlsltlcr « enm a presença de to-
dn» o« «eu» membros, n Cnnsn-
Ihn decidiu reformar ns estatu»
to» da entidade; rnnceder um
vntn dn louvor an prof. Maciel
1'lnhtlro pelas suas atividades no
CEIP; Incorporou a F, de Servi-
co Snelal an Cnnselhn, e aeer-
tou detalhes das próximas atlvl»
riaries da ADtltx;. n reitor Ha-
roldn l.i-hna dn Cunha compare-
reu a ictfc/m o ressaltou n Im-
portantn panei dos diplomados,
sondo saudade pelo presidentada entidade, rm nome dos pre-sentes, -
I'd unir para
h rculiilitilc

Continuando o nrnceito rio
edttear para a realidade, n MEC
pretenda transformar a escola
preparatória em "cscoln-fnml-
ha", enmplemenliida com a
nrlcntnçAn profissional, abi indo
nsslm aos Jovens seguros cami-
nhos para suas tendências. Dn
acordo rom a sistemática dlda-
llca do nossa tempo, o MEC de.
içjfl transformar a escolfl prlmÃ-
rfa CHI um rrntrn sori.il do m-
numidade e fonte permanente da

En sino
estimulo a eniiiclentl/acfiii na*rional t á formaçán especiali/a-
da. O prnf, Fernando Duque, Es-
Irada Informou * reportagem
nua recebeu, do presidenta da
CVRD, *ng, TMer.tr Rnllsta, to*
da a cooperação # apoio an pia-no que o Ministério da F.duca.
cfm e Cultura tem em vista rea-
li*ar no Valo dn Rio Doce.

MEC e annlfnhelÍHiiio
O Ministério ria Educarão n

Cultura, através do seu setor es-
peelallrado em ensino primar,o
pelas emprfoas (cumprimento dn
inciso terreiro dn arilnn |SS da
Conslltuloflo Federal), n a Com-
psilhln Vale do Rio Doce estí.
helnucrnm, na semana partnria,
as bases errais para um seguro
fiitio.snmcnio no Âmbito dn er*
tadlcaçilo dn analfahetirmn na
rncirin que margina >i Estrada dn
Ferro Vitória a Minas. Para es-
tildar o plano c apresentar as
sugestões básicas, o prof. Fer-
nando Duque E traria, (In setor
rio ensino primário petas empre-
sai, foi A Capital do Espirito
Santo, onrie manteve demorados
contatos com o presidente da

CVRD e todo o pessoal iitill/a*
dn pela referida empresa nos
campei social r educacional.

Ato agora, a Vale do Rio Do-
re mantém uma rérie escolar
primaria rio apenas seis unida*
rins, atendendo a cerra d» dois
mil ejenlnres. Pelo proleto dn
MEC, valcndn.se de técnicas
modernas, a Vale dn nln Doce
deverá ampliar em multo a sua
nr.sisténcla educacional aos filhos
dn seus funcionários, bem como
ás populações que vivem nas lo-
rallrinrins sorvidas pela. estacftes
da Estrada de Forra Vitorie» a
Minas, o programa em vista ar-
rn efetivado através dn um con-
vínlo eiucclnl enim n Mlnlsté-
rio rin Edueaçfla e Cultura e a
Companhia Vale do Rln Doce,
rom a presença iio ministro Ju-
lio Sambaqul cm Vitória.
INotírin» «*
coiiiciilúrios

Encontram-se abertas nos In-
teross.idoj as Inscrições gratui-
ias. para o Cursa de Introdução
Lidero-Pedagógica, em cinco au-

Ias (noturnas ás sextas-feiras, ás

IflhÜOm), na Av. (iraça Aranha,
St, 12,"

O Diretório Acadtmirn da ra.
cuidado dt Ciências Módicas em
reunlSn roallrada na manha do
ontem, roínlveu derrotar greve
por tempo Indeterminado na Ei»
rola. O motivo é n nán cumpri*
mentn da promova rin ministro
da Educação de suplementar
verbas, para a aproveitamento
do no alunas aprovadas nn vos.
tlbulai- daquela escola, (Aip.).* • •

A cátedra "Machado de Assis",
destinada a altos estudos sobro
a obra disse grande escritor
hrnrileiro, lnstaln*sc, na próNl*
ma FONta*feh'a, dia II de abril, no
PHN' Clube dn Brasil, e prnmn*
verá isto ano vinte conferências,
ás sextas-feiras, em torno de "A
presença do Rln na Obra de Ma*
chnrio de Assis", a enrso de ma-
rhadianas credenciados. Aa *ln>.
ciiçoei, Inteiramente gratuitas,
r.-t.lo abertas na secretaria rio
PEN, á Av. Nilo Peçinha, rs.
1.1.•, dlárjamonte, das is ás íah.
Os freqüentadores terüo direito
a certificado.

S • •
A Faculdade Nacional de Filo.

sofla Já organizou o Programa

da Semana dai Calouras que ei.
tá auim elaborado: dia i — Do*
mlngn Esportivo; dia I — (.'me-
tna novo; dia 7 - CPC da UNE;
dia I — Klelclo da Rainha dai
Calouras; dia » — Música na»
nueln base; dia 10 •• neforma
Universitária; dia II — Baile doa
, Mouro», Aa IntcrlcRos para a
Concurso Rainha dos Calouras
devoráo ler feita* no Diretoria
Acadêmico do U ái ISh. com a
aluna Cléla,

O Atellar rio Artoi Plásticas,
situado i Av. Copacabana n,-
SOO. li),-, grupo 1004, abriu Ins-
crlçfies para novas turmas d*
<-i lanças, adolescentes e adultos
que desolarem estudar desenho,
modelagem e pintura.

Sob a dlreçüo rio prof. Pedra
Hluch, a Escola do Reabiltta;lo
dn Rio do Janeiro, vai realizar
um curso básico de Fonlotrlo,
destinada a médicos, psicólogos,
professores, terapuutas e ptisoas
que tenham certificado de está*
gio tapeelalltado no Brasil e no
estrangeiro. Maiores detalhei na
ERRJ, á Rua Jardim Botânica,

«CO.

PUCpontifícia
universidade"
CATtíUCAw

CURSO COMPLETO DE

RELAÇÕES PÚBLICAS
MATRÍCULAS ABERTAS — INICIO W.\ * DF. ADRII.

Conceito — Histórico — Importância e Nocesvldade — Puhll-
cidade.— Terminologia — Campanhas Promocionais -— Co-
munlraçAes — Veículos Apropriados — A Palavra — Im-
prensa — Rádlo-TV — Cinema — Fnto-rafla — Audio Vlsusl
— Pesquisas — Projetos. — Aulas h noite, uma vez por

semana — Apostilas graus.
PROF. nURVAI, DE ALVARENGA
INSTITUTO DUQUE DE BRAGANÇA

Rua México, 148 — 8.° — Gp. 80S — Telefone: .12-8961
64715 II

Método Rápido de Francês
Curso Audio-Visual

DURAÇÃO 4 MBSES
INSCRIÇÕES ABERTAS

ASSOCIAÇÃO DE CULTURA
FRANCO BRASILEIRA

(ALLIANCE FRANÇAISE)
Maison de Franco — Av. Presidente Antônio Carlos

58, 3.° and. Tclcf. 52-5348
30330

Aprenda — Pratique

INGLÊS
no tradicional

WF.STMINSTr.R CNGM1H-
COURSE

PROF. ADI.ER
CURSO DR CONVERSAÇÃO

INGLESA
Método prático e moderno. Knsino serio e organiiado.
Turmas Novas. Cursa Intensivo de CONVERSAÇÃO IN-
GLfcSA. Aulai Diurnas e Noturnas.

MATRÍCULAS ABERTAS
MATRIZ: Av. Erasmo Braga. 2SJ • laia SOJ
FILIAL NA TIJUCA: Rua Conde Bonfim, 3S!t, sala 1011.
(Esq. Prata. Saem Pcfta). INFORMAÇÕES: Tel. 52-2411.

82844

INFORMA

ABRIL

7
Inicio do

CURSO DE SEGUROS PRIVADOS
PUC tm convênio com o IRB

Dir.: Prof. José Ftrrtira do Sou»
Dsttinado • Magistrados- Advogados o pot>

soas inlarossadas om garal.
PROGRAMA: Seguro Privado om Gorai, Soguro

da Possoas, Soguro Patrimoniais, Rossogu*
ro, Ação da Soguro o Prascrição. Dabatos •
Apostilas.

Professores: das Faculdadas da Diraito do Et*
tado da Guanabara, Bolo Horiionta, Sio
Paulo, Recito, Porto Alegro o Salvador.
Aulas à noite, 1 vai por semana, às 3as. o

5ai. feiras durante 10 semanas, na PUC.
Matrículas abertas na Secretaria da Faculdade

de Direito — Rua Marquês do Sio Vicente,
n.* 209 ou polo Telefone: 47-6030 • Ramal 20
— D. IVONETE. 30111

Tudo sôhre AUTOMÓVEL - Tudo para AUTOMOBILISTA - Tudo de AUTOMOBILISMO
R. C. Bonfim — Sérgio Cavalcanti — Reynaldo Fonseca

O MELHOR CARRO DE 1926
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Calhambeques disputaram
corrida em São Vicente

Êssc veículo (quando pegava ) chegava a correr 100 km por hora
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SANTOS (Sucursal SP) —
Numa prova em que os cor-
redores compareceram per*
sonificando Cantinflas. Car-
litos. Aqualoucos c Palhaços,
c durante seu transcorrei- ar-
rançou gargalhadas do r,ran-
de público presente, reali-
zou-se domingo último, às 15
horas, em São Vicente a II
Grande Corrida de Calham-
beques. "Históricos" autos,
muitos ornamentados espe-
cialmente com sua "tripula-
ção" devidamente trajada
para a competição, desfila-
ram pela Avenida Presiden-
te Wilson, muitas vezes fa-
zendo 100 quilômetros por
hora e em tantas outras, pro-
vocando terríveis "expio-
soes" nos seus tubos de es*
capamento, ou parando paraum breve reparo.

KATE GALINHA
A prova apresentou inú-

meras surpresas, para come-
çar por um competidor: o
velho Rover de 1922 e quetinha o número 6, que mes-
mo correndo sozinho, pois as
partidas foram feitas por du-
pias, ganhou o terceiro llt-
gar. Antes os dois pilotos do
carro 13, um Ford estilo ba-
ratinha de 1929, provoca-ram estrepitosas gargalhadas
quando, ao tentarem dar a
partida, viram o veiculo sair
de marcha-à-ré. E não fi-
cou aí: quando dezenas de
galinhas saíram voando do
banco traseiro do veiculo
garotos que assistiam à com-
petição trataram de recolher
os galináceos, desaparecendo
em. seguida.

LADRÕES
Ainda uma vez os tripu-

lautos do carro 13 deram a
nota. ao pararem no impro-
visado "box", prestando um
reparo, foram assaltados por
um indivíduo que, subindo
no estribo do veículo "rou-
bou" o volante, saindo cm
desabalada carreira pelaavenida. Uma perseguição
ao larápio foi encenada e foi
éle capturado algumas qua-
dras adiante. Enquanto isso,
o público ria e torcia, pois
o 13 estava bem colocado na
competição. Por outro lado,
uma dupla dirigida por "Car-
litos", chegou ao local com
atraso e então para partici-
parem da prova correram
mesmo a pé...

DADOS
Para vencer a prova não

há necessidade de velocida-
de. A Comissão organizado-
ra e o Corpo de Jurados le-
va cm conta a originalidade
do veiculo e de seus ocupan-
tes, o humorismo que possam
íazer c finalmente, toma em
conta a "performance" téc-
nica. Cuidando desses aspec-
tos, os julgadores deram' a
vitória para o Ford 1929,
cujo comandante Anielo An-
tônio Valli abiscoitou um
troféu de 50 mil cruzeiros.
Este mesmo carro venceu a
prova de originalidade e tra-
,ie. Em segundo lugar ficou
outro Ford, que correu'com
o número 13 e que foi res-
ponsável pelo "show" de hu-
morismo. Enquanto o ven-
cedor somava 20,2 pontos, o
13 fazia 19,5. Os "Aviado-

res" (Ralfh Brunssen e Wal-
demar Sobral), do 2.° colo-
cado ganharam 20 mil cru-
zoiros e troféu. Em 3.° lu-
gar ficou o carro 6. "Histó-
rico Rovin de 1922", pilota-
do por Felipe Gar Júnior,
que somou 19,1 pontos. Em
4.° lugar, com 13 pontos, co-
locou-se o carro número 4
que foi conduzido pdr Elcio
Emerich e, finalmente; em 5.°
lugar apareceu um carro

O JK NAS PISTAS
' A reportagem esteve efetuar)-

do treinos, gabado último, nas
pistas da Estrada do Contorno,
em Itaipava, para a próximacompetição automobilística da
Barra da Tijuca, dia 2 de maio,
que reunirá somente cronistas
especializados de jornais e re-
vistas do pais.

O carro por nós utilizado foi
um JK-FNM Alfa-Romeu 2.000
que, não obstante apresentas-
se magnífica performance tan-
lo no rendimento como na ve-
locidade, mostrou-se com pou-ca estabilidade nas curvas mais
fechadas, onde normalmente
um carro de corridas entra sem
maiores dificuldades, em velo-
cidades superiores a 100 qui-íómetros horários. Quando o
JK se desloca numa curva a
pouco mais dos cem quilAme-tros por hora, descentraliza o
peso da carroçaria para um
ponto extremado: o motor. Tal
fato, dá á traseira do veiculo
uma leveza que, além- de obri-
gar o volante a manejar com
a máxima firmeza possível,

identificado como "Sem Nú-
mero" que somou 17 pontos
e era dirigido pelo piloto
João Lopos.

Os prêmios foram ofereci*
dos por íirma imobiliária da
cidade e a organização este-
ve sob a responsabilidade do
CMT de São Vicente. Os
vencedores receberam tro-
íéus e importâneja a que fi*
zeram jus logo após o encer-
ramento da prova.

dentro.de um grande esforço
fisico-mental, impóe-lhe au-
mentar a aceleração do carro,
para dividir o equilíbrio da
força deslocada i sua frente,
pela acionagem dos freios. Se
tal nio fôr feito, o JK nio
percorre com segurança a eur-
va que, normalmente um car»
ro de corrida fa/- A leveza da
sua traseira, com o desloca»
mento e a' pressão do ar, for*
mados pela alta velocidade,,faz»
lhe a traseira "esbandar" no
sentido da curva e o carro gi*
rar «ob as rodas dianteiras, pa*ra onde se situa nesse momen*
to o total do carro.

Conhecido esse problema,necessário se torna que, a Fá*
brica Nacignal de Motores, de-
sejandd manter seu veiculo nas
competições automobilísticas,
nas quais êle representa um
sério rival aos concorrentes,
procure aperfeiçoar a estrutu*
ra da sua suspensão traseira,
iãso, também, dará àqueles que
praticam o automobilismo na
sua direção, maior tranqüilida-
de e segurança.

Corrida do passado

PIANO maravilhoso, velide-sc I
cedais, 88 notas, copo de metal. R.
Sorocaba» 277 (saltar' R. Vol. 23ÜJ.

Instrumentos de Música COMPRO 1 PIANO
VENDE-SE um acordeon "Scan-
íalli" legitimo, Tratar pelo tcle-
fone «17-6770.

PIANOS ESTRANGEIROS
E NACIONAIS

Vendem-se de alta classe, a
longo prazo ou à vista com es-
trondoso desconto, nua Santa
Sofia, S4-A, Sacnz Pena. Acei-
tam-so trocas. MB. — Pianos de
alta' classe mesmo.

31IW5 -7.1

COMPRO 1 PIAMO
TEL.: 57-5664

Cauda ou armário, qualquer preço
711U .75

COMPKA-SE ou aceito cm conslg-
nação planos. -16-3422 c 46-4424.
VIOLÕES — Vendo, compro, troco
novos ou hão. Escola do violílo;
canto c nlann prof. Scaramuone,
— Tel.: 45-6757.

COMPRO UM PIANO"ACABARAM-SE OS BOBOS"
Sc o senhor fôr, "ria conversa"

vai perder muito dinheiro. Vai
vencior.' Tenha uma ba.se: Piano
francês, sem deleito, até 203 mil.
Alemão ou nacional, i-epo de me-
tal, aló 600 mil. Também compro
com defeilo. Compele ao senhor
chamar quem quiser, mas, não
seja Ingênuo. Ao menos, prestei-
lhe um Xavor com esses esclareci-
mentos. Tel. S.l-l.inn. obrigado
pela atenejo. 1597o 73

PIANO 1|4 cauda . (CropeauV im-
portado diretamente, maravilhoso
instrumento para pessoas de apu*
rado gosto artístico. Vendo ou tro-
uo por carro. Urccnle. Flguetre-
üo Magalhães, D87, ap. 101, esq.
Barata .Ribeiro.

PIANO ALEMÃO
(13 notas, cepo de metal, cordas

cruzadas, etc. 5.",0 mil. Facilito.
Av. Copacabana 610, loja 7.

20128 75

COMPRO 1 PIANO
A VISTA - Tel.: 52-7589
Em qualquer estado — Urcente.

22273 75

TELEFONE: 57-1596
Rápido e â vista

16561 75

COMPRO 1 PIANO
TEL.: 57-0960

Particular tem urjíncia.
2227!) 75

COMPRO 1 PIANO
A VISTA 36-3652

Qualquer marca ou pre';o
28382 73

DKW-Vemag
UKW — Compro mesmo enguiça-
dos. Tel. 29-1738. IVAN;

19805 64
DKW — Compro camioneta à
vista, pref 62. Favor, diípenso
intermediário». — 27-9000.
DKW - VEMAG — «Antes
de comprar, é de seu inte-
rêsse visitar GÁVEA S. A.
— Rua São Clemente 91 —-
Botafogo. Dpto. de Vendas
abertos até 22 horas.

30310 64

Dauphine
DAUPHINE 63 como novo — Par-
ticular vende melhor oferta, Tel.
22-4656 ou 45-2932.

DAUPHINE — Compro — meamo
precisando de reparos. Tel. 29-1738
—Sr. Ivan. ,

Gordini
GORDNI — Compro, pago à vis-
ta. Telef. 29-1738 — IVAN.

19807 «4

KOMJSI — Compro mesmo pre-cisando de reparos — Tel. 29-1738
KOMBI — 60 última série ótimo
estado, hoje. 1.700 mil. 45-0055
ou 38-0531.

Jeeps-Rurais
RURATu — Compro mesmo C| de-
feito. Tel. 29-1738. IVAN.

19808 «4
RURAJ, W1LLYS 59, 4x4; rádio;
roda livre. 1T680.0OO.0O. R. Mar-
quíS' S. Vicente, 140, 203.

Oldsmobile
OLDSMOBILE 88, 1953, 4 portas,
ótimo estado. Fone 46-2206. Fi-
nancio.

Kombi
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Simca
SIMCA — Compro 1 à vista, prtt.C2. Favor, dispenso intermedia-
rios — 27-9090.
•W^-M»^r^^W^^^,^>»^^W^WVV»-tW»

Volkswagen
VOLKSW. 61 — Sincron., c/ ri-
dio. 22.000 km. Lindo carro ce-
rãmica.' Ac. troca .R. Bambina,
67-A, Botaf. /__
VOLKS — 6_0, última série. Ven-
rie-se ótimo estado, urgente, único
dono, i vista. Tratar c| o pio-
prietário — 45-4331 e 22-9541.

VOLKSWAGEN — Compro 1930.
a 1964 — Tel. 29-1738 — Ivan.
VOLKSWAGEN 196ini_vr~(0)
km, troco e dou garantia. Fone
42-9282.
VOLKSW. 60 — Particular, único
dono, vende. Lindíssimo carro,
azul-glacial, c/ 36 000 km. Todo
original. R. Bambiria, 67-A, Bot ¦•.
VITROLINHA PHILIPS P/ VUL-
KSWAGEN -e outros íarros, de B
e 12 volts, vendo nova. — Telef.
25-9788.

Rádios
RADIO P/ VOLKSWAGEN USA
— Automatis Ali Transistor, c/ 5
teclas. Vendo novo. Tel. 25-9788.

Diversos
AUTOMÓVEIS — Compro imerl-
canos —r Europeus, mesmo com
defeitos. Tel. 29-1738 — Hugo. .

VENDAS DIVERSAS
ESTOLA DE LUXO, renai'9, ca-
nadense, branca, c/ cinza. — Tel.
37-7616.
PARTICULAR vende uma estola
branca e uma estola marrom. Ba*
ratos. — 37-7616.
PARTICULAR compra: pratarla,
tapetes, moedas, figuras de bron-
ze, mármore, pedras brasileiras,
binóculos, relógios c tudo o mais,— 37-7616.
COMPRO enceradeira, gravador
TV, maq. escrever etc, 46-6839.
ANTIGOS — Particular vendt
móveis, objetos, pratas, tapítes.
por motivo nova decoração. Quar.
ta, quinta e sexta, de tarde. 263»
Praia rio Flamengo, ap 091.
VENDO geladeiras comerciais de
6 portas ry motores, 1 íogilo "Fer-
cor" 3 bocas, grelha c forno; 1
balança Filizola e 1 balcüo frl-
gorlflco pequeno. Tel. 37-6100.

COMPRO antigüidades tudo. por-
celanas. baixelas, cristais, bande-
jas, obj. de arte, quadros etc. —
Tel.: 58-8352.
ALICATE de timbrar letra em ai-
to relevo. Compro. Tel.: 22-8309.
ASPIRADOR de pó Eleetrolux —
sueco último modelo c| poucas
vÊzes de uso, embalagem original
estado de novo, custo, 93.500.00 —
vendo por 34.500.00 — 37-9860.
ELECTROLtTX — Aspirador nóvn
— 35.000 e enceradeira 26.000 —
sueca — Av. Cop. 71 — ap. 402.

MOEDAS antigas compro, cédula*.
selos, medalhas, comendas pi co-
lecão. Vou a domicilio. T. 58-8352.
PARTICULAR PIMOTIVO DE MU*
DANÇA VENDE — Geladeira ame-
rlcana GE estado de nova, alta
fidelidade c alto-falante trlaxial,
fórrio portátil Westinghousc ame-
rlcano. Ver Av. Atlântica 3484 -
apto. 601,
CASAL INGLÊS vende artigos im-
portados: aparelho de Jantar, chá
e café de fina porcelana ingUsa
Paragon: cristal francês; faqueiro
de prata; novos cobertores inglê-
sés de angorá; novo jogo de mesa
para cartas e cadeiras marca Sam.
sonltc: ar-condicionado; lâmpadas
de cristal francês Báccarat; tor-
rador Toaslmaster; nova lâmpada
medicai Pifco Infra-vermelho; ta-
petes; maravilhosas flores avtifl-
ciais; rádio Halllcrafter S.107:
utensílios elétricos e de cozinha
etc. Venda começa dia 1 de abril.
Esquina Av. Atlântica — B. Djal-
ma Ulrich, 23,»ap. 701 — 47-3400.

TRECHO do livro de Ayrton á
venda. Tel.: 30-5882. O ionle de
magnéslo. lntroduztndo-se por a ca-
so, no núcleo, ativa o iibrliiogè.
nio dilatando a célula, até a ruiu.
ra da membrana que passa a coa
guiar e anestesiar o ambiente, mui
tlpllcatido-jsç por difusão. (Do Ji
vro DiajEmosí1, de Ayrton).

PARTICULAR compra easacos de
pele, estola, colchaa, vicunha e
onça. — 37-7616.
COMPRO TV estéreos e gelade:-ras, só em estado de novas. Pa-
go bem. 37-3760.
LIVROS USADOS — Compro, cm
bibliotecas avulsos. Tel.: 45-9710.
TROCO s| máq. costura p| nova ou
transformo em mesinha, gabinete,
portátil. Temos Singcr, Pfafí. El-
na, Elgln. Vigorclli. Robot. Faci-
lito. R. Haddock Lobo, 140-A, tel.
M-7594. Alendo a domicilio.
ESCADA NOVA de 9 degraus.
Vende-se. 5 mil. — 27-3314.

COMPRO 1 TV, l plano, 1 ge-
ladeira, 1 acordeão, 1 dormltó
rio e 1 armário, 1 máquina de
lavar e 1 de escrever. Urgen-
te. A vista. Tel.: 57-0960.
VENDE-SE vespa em estado de
nova — Rua Djalma Ulrich, 110
si 206.
VENDE-SE motivo de viagem, la-
vadelra Bendix Economat de Luxe,
quase nova, CrS 200.000,00 ence-
radeira Amo, pouco usada Cr$
43.000,00, ferro dç passar roupa,
c| termostato estrangeiro CrS ..
10.000..00. Ventilador CrS 10.000 00
toc->.-disco. 4 velocidades CrS ..
30.000.00, gravador. CrS 12.000.00
jogo de sala, moderno Cr$ ,...'..165.000,00, jogo de úantar porce-lana, estrangeira. Cr? 80.000.00.
Rua Alberlo Campos — 217 — ap
6 — Ipanema.
ENCERADEIRA Encerolux estado
de nova c| pouco uso ótimo fun-
cionamento. Custo 68.300 00 Ven-
do por 22.500,00 urgente. 37-9860

SELOS — Compro coleções c quan-lidado. Tel.: 52-9194. sr. .loão.
OBJETOS DE ARTE — Roscnthal— Vendem-se duas lindíssimas
pinturas em porcslana, altamenti
decorativas pa>'a aplicação em pa-rêdc. Av. Delfim Moreira, S52 ap.
301. Marcar hora pelo tel, 27-2541.
Preço 120 e 80 mil cruzeiros.
ENCERADEIRAS Eleetrolux nova
pela metade do preço; Amo, Ci-
tylux 23.0C0; aspirador Eleetrolux
40.000. Rua Acre, 81, sala 1.

CONTAREX — Vende-se com PU-
nar l:2|50m-n, Sonnar 133mm e
recebe uma Rollei ou Leica p|c.
Tratar com sr. Pedro Luiz ^
23-8310,
COMPRO TUDO — Pratarla. cris.
tais, porcelanas, tapetes, antigul-
dades, quadros, bronzes — 45*9710.
MOEDAS ANTIGAS — Compro
para coleção. Cobro qualquer ofer-
ta -real". Vou à domicilio. Int.:
43-9348 — Prof. Octavio.
BINÓCULO OMEGA 7*50 — Ven-
do barato. — Tel.: 58-8814.
AQUECEDOR "Semer" — Vendo,
quase novo. Rua Magalhães Cas*tro, 195, casa 8 — CrS 13.000.00.

69652 89
QUADROS — Vende-se impresslo-
nlstas. Tel. 37-7296.""¦¦¦ *vyyv> fiL-L-L-jM->n.wji

Modas e Bordados 8I
ESTOLA visou cinza linda, por300.000.00. Tel. 36-1644.
ROUPAS DE CRIANÇA - Costu-ra-se e borda-se. Aceita-se enco-mendas. Rua João Borges, 79 —
apto. 202. D. Julia.iuu. «ua «cie, ni, saia J. lapto. 202. D Julia¦»-*»--**«y>y»>*y»»r»*»-»----.^^

HOTÉIS E PENSÕES

HOTEL SÃO MORITZ
Pa.se êsle fim-de-semana na Suíça Brasileira, en-Ire Teresópolis e Friburgo o mais bonito Hotel do Bra-

sjl. Lago, piscinas, tênis, cavalos, charreles, ele. Todo
para seu completo conforto Informações no Rio, Ar-
gentina Hotel. Fone 25-7233. 15995 ss

I
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2." Caderno

Centro
CORREIO DA MANHA, Quarta-Feira, 1 de Abril de 1964

100
OBNtRO - Kua CarToTcir".
jalno, \riidi. aparUmcntn »a-•»• «•«¦«'•o conjugada, banhei-
tRl.-Jfíi »»r«,«nlrefa .10 dias•"¦nelado pela Caixa. Cr? ,..1.500.000,00 restante facilita-
£?«In,orm**„6e» "5Í-«180 e«-J049. Tratar Assembléia,
It às 17 horas

CENTRO ~ V7
ais.. Predlbet.• — *u.

PRAIA DE BOTAFOGO - U mJ- Cr» «,500,000,00 - Apto. c|IAM o qto, »ep, co/, lniiii, r«II), empreg. nomplr, «úinenlc¦I «pis. por iiiHlnr, 'fritar comMiiiiricln Cioldbaeli — ST-1S9T —
Crocl 800,

COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS E TERRENOS

praia dk BófArodò - m ap;015 — Vendo lute apartamentocnnj, pronta entrega, grande fl.nsnelamenlo, Ver e tratar no

apto
af-aiim fte. >l., .1

Crecl
CENTRO _ Bala nova, vaila ei
tXÜS» ¦••?»•• Vendo à Rua doOuvidor 1.10, 8.» anel, «ala H16 ~
gait Cri 4.'í0fl.ooo,oo a eomb. -V*r tio local, Fones: 31-I8J1 ,»<¦»;•.,- LUIZ BABO IM. -«CRECI 468)..*** i-ii-rni «mi ii.i iim

Lojas e Escritórios m
LOJA VAZIA - B. Ribeiro, ven.«o Inacreditável barato, 140 milpor m. 87-4D»» ou alugo.
VENDO — Sala comercial
maii de 100 m2, de frente,
nova, dois banheiros, 7." an-
dar na Av. A. S. de Copa-
cabano 928. Ver diàriamen-
te no local com o sr. MA-
NOEL ou pelo telefone: ..
27-2598 — AUGUSTO.
MtlER — LOJAS — Vende-¦• '«-A e 76-B. Rua Maga-
¦Ji»4B» Couto. 76. Tratar te!.:43-1759.

400

porteiro) * tratar com r.ml Ltdallua do Ouvidor 88 • 5,- — Tels •
31-3322 « ,11-2332.

COPACABANA - V, aplo, fte.Ral», 4 qtos., 3 baniu, eopa-ens,,•aliio .uras, dep. — PnEDIUICL.37-337», iCreei «24),
RUA DIAS DA ROCHA, 7» —
Vendem-se «pies. Mt. 102 a
702 ti tala, S qtos. • dtpend.
Ver no local. Tratar eom a
proprlet, na Av. Nilo Peca-
nha, 15S -1/ 41» — Telefones:
12-102» • Bt-0144.

local i-| proprietário de D as Unou tels: ,17-3187 e S7-10W comLEO PE QUBIBOt (CntCl 34U).
BOTAFOGO - Vende-se para en-tresa Imedlnln, apto. novo, com-posto de «ala, j quartos, demais
ÍSSÍ-J!.A»r*««m. Preço Cr» ....s.soo.ono.oo com 801 (mandados»m 3 «nni..Ver à Uus JamuAlâí. .rlnnn, I7S - aplo. 203, (com o TfDX"KnC1ff!tr-taMOB..»/-..Jtíü.

COPACABANA - V. ap. eonj.,il.-qto.. banh.. klteh. - PREDI-BEL. 37-3371 (Crecl 414)

BOTAFOGO - Vendo na meinórrua a mais linda resldtneia debairro centro de grande terreno.Multo próximo a Ig, dt 81a
F.r,nc,í;.5 1tot- * * »'»• Preço68 milhões fácil. Tratar em ..30-347D (Quem vier comprar).

Catete soo

Botafogo
RUI BARBOSA — Monumental
•pto. SOO m2 de luxo e conforto- 150 mllhScs. RENATO ORRI-CO IMÓVEIS — 38-5530
ATENÇÃO — Vendo terraço -
•pto. de luxo á Rua Álvaro na-trios, já constr. adiantada, comp.de hall, ampla. sala. 2 quastos,banheiro, copa, cozinha, arca drp.empresada e terraço. Sinal 250mil, na promessa 250 mil, presta.ções de Í0 mil r o saldo cm par-celas financiado em 2 anos Tratar
lei: 20-0281 ou 46-7603 cl ANITA
CELBERT — Raro* negócio.
ATENÇÃO! — Rara oportunl-
rlade — Praia de Botafogo —
Vendo todos es apts. de frente
Sara 

o mar, projeto de Sérgio«rnardes em edifício de alto
luxo, funcional, para fino gõs-to, comp. de hall, 2 salas, 3 a
4 quartos, com armários em-
butidos dois banheiros sociais
em eór mais tollette, 2 qtos.de empregada, copa e cozinha,
lavanderia, área garagem. —
Sinal 500 mil na promessa 500
mil e o saldo a combinar, fi-
nanciado em 4 anos — Tratar
diretamente com o lei. 26-0281
ou 46-7603. das 9 ás 21h. In-
rlusive domingos, com Anita
Gelbert. — O mais moderno
edifício com vista para toda a
Baia de Guanabara. Urca, La-
goa, etc. — Telefonem sem
compromisso — Raro negócio.
Preço: Cr$ 14.800.000,00.
PRAIA DE BOTAFOGO — Es-
quina e novo. Sala c 2 qts., coz.
banh., deps. de empreg. e gaia-
gem. Tratar. ho.ic c| Maurício
Goldbach — 37-1297 — Creci SOU.
BOTAFOGO — K milhóes c meio
eom 3.S00 de entr. resto 5 anos,
prest. de CrS 111.200.00 — Apto.
de 3 qts. si. etc. Vendo à R. Da-
v-id Campisla n." 16, apto. 104.
No local procurar o port. sr.
CLENORIO. Aceito propostas —
Fones; 31-2851 e 31-1621 — LUIZ
BABO IM. (CRECI 466).

RUA SANTO AMARO, 38-406 -
Vendo este apto. vazio de ai. qto.sep. banh. cozinha, Facilita-se. —
Tratar 57-8*45.

Copacabana :0°
VENDE-SE, vaulo, aala, banheiro ekit. (frente), 8a Ferreira. Cri .2.800.000,00 à vista. Tel.: 37-1322
COP. — Vendo ap. mob., c| tel.,
qt., aala, cor.., banheiro, frente,
Junto praia. Preço 5.500 à vistaTratar 57-1546, MoacjT.
APARTAMENTO VAZIO — 3 quar-tos, sala, banheiro, área, c| tanque
garagem, edifício novo, grande vis-ta p| o mar, Junto esquina Ar.Atlântica, vende-se na Rua Barãode Ipanema, 15, ap, 1202. Tratarhora marcada tel.: 36-6812.
VISTA MAR — Qto. sala coni.,varanda. Frente. 4.300. 36-3530
TERRAÇO, 160m2. SalSo, 3 qtos.,2 banhs.. em construção. Tel'.18-3330. Urgente.
\ ENDA o seu apartamento naZona Sul sem preocupar-seeom Impostos, porque eu lhedirei exatamente quanto pa-gar, e quando. VIEIRA SO
BRIMIO. (Cart. 68 do Conse
Uto Regional Corretores Imo
vels). 37-6523 até 21h.
POSTO 4, Junto a praia, sata-qto.
eonj., banh., cor... mobília de |u-xo, todos os moveis embutidos.
com ar cond. Vendo urg., 5 mi-
Ihõcs á vista. — jnfs.: 37-0166. c/
D. ANNA.
XAVIER SILVEIRA. 29, apto. 30J— Magnífico, t. frente esquina,
quadra praia. 130 m2. Seleta, 3
qtos., 2 salas. Ocupado Ver 13
17h. Fin. — 36-7004.
COPACABANA — V. ap.. Pôsío
6. sala, 3 qtos., banh.. dep.. arm.

cofre cmb. Garagem. PREDI-
BEL. 37-3378. ICrecl 424).
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.
COPACABANA — Vende-se ap.
904 Rua Sta. Clara 313, frente,
vaslo sala c| ' armário. 2 qtos.
jardim inverno podendo servir
ele qto. banheiro completo, ôtt-
mo qto. empregada, área tanque— Preço 10.000 mil à vista. Clia-
vcs. Informações c| porteiro pa-ra entendimento.

Cop,, ap, de frente, «/ ampla•ala, 3 qtos., varandas, dependi.,
ela. ' Ótimo para atalfer, boutl-
que e moradia — LUIZ SEABRA
(Crecl 385): tal. 47-7.170, .
R. H. OOUVWA. frente, vendo aaptos, comerciais juntos. Ocasião.
VisItSk, na FF.RCO!,, R. Sta, Cia-
ra, 33, si. 1108; tel. 31-63M.
RARO NEGÓCIO, vendo, na R.
Sta, Clara, Junto 4 praia, apto.
cobertura, um p/ and., r/ I qtos.,•ais, dep. e qto. empreg, gr. ter-
raco e/ vista p/ o mar, — VI-
sllai na FJERCOL, R. Sta. Clara,
13, si. 1108: tel. 37-8366
OCASIÃO —• Vende-se apar-
lamento ainda nio habitado,
de salão, S quartos, 2 banhei*
ros ele. eom 40% financiados.
Ver com Martins. Rua Tone-
leros. 208, apto. »04, Copac.
R. LEOPOLDO MIGUEZ, 81. apto.
106 — Vendo apto. c/ l qtos., *1„
banh., cot., irea c/ tanque. Ver
no local, da* 14 às 18h. Ocaslflo.
Facilito o pag. — Tratar na FER-
COL. R. Sta. Clara. 33. li. 1306.
CASA — 3 aalas. S quartos, quln-
tal .etc, 300 ml de área com-
trultla. Preço «penas 45 milhões
facilitados. '— Tratar: ACIL-AL-
METDA tt CETtQUEJRA IMÓVEIS,
LTDA., Av. Cop., «08, s. 405; tel.
87-8248.
APTO. SUPER LUXUOSO, 1 por
andar, 350 ml. 80 milhões faci-
Illados. - Tratar ACIL-ALMW-
DA & CHRQUEIRI*. IMÓVEIS.
LTDA., Av. Cop., 603. 6. 405; tel.
S7-8248.

DOMINGOS FERREIRA - 1 qts.i. «alfta, Jard. Inv., cm, banh.
«A alugado 7.500. 37-U30 CURV.
AV. ATLÂNTICA - i qti„ 1 i.,
2 banh, arm. arm. 1, inv, 1 qti.
emp., gar, 31.000. J7-38JO, CURV

100Flamengo
OUADRA PRAIA - 4 qtos., ai-
lio. 1 banhi. Fundos. 18 milhftei- 88-3530
FLAMENGO — Vendo ótimo ap.
conjugado, pronta entrega, Tra-
tar teli. 87-8117 » 87-2018. Rei-
pfHírtV«1"téo-d-r^tteiro-f---Cr«-
ei - 143.
FLAMENGO — Paiisandú, IM. —
Vendo hoje. 1.800 mil 4 vista,
apto, qto. e i, conf, — 43-0055.
FLAMENGO — Vende-se apto, de
frente vaito c| si., 3 qts, p| empreg.
etc. Pecas claras, amplas, um lò
psnd. (precisa pintura), Ver 1
Rua S. Salvador. 105, apto. 301.
Tratar na "ENIR LTDA.» Rua Ou-
vldor, 88-9.* andar, grupo 501. —
Tela.: 31-2331 nu 31-2321.
FLAMENGO — Vende-se apto. de
frente, composto de sala. 3 quar-tos, demais dep. Preço: Cr|
17.000.000,00 esm 5Ci rlnanc. em 3
anos. Inf. com Enlr Ltda, * Rua
do Ouvidor, 86 • »,?. Tels.: 31-13»
e 31.2332.
MORRO DA VIUVA - Vende-
mos à Av. Rui Barbo» 838 apto.
li.» pavimento com 100 mJ. 1
¦ala, 1 quartos, deps. completai,
garagem, piscina, aallio de fes-
tal etc. Cr» 15.000.000,00 cl 50%
a vista. IMOBILIÁRIA LEMOS
LTDA.. à Av. Nilo Peeanha 28
li. 702. Tel: 22-74R, 12-2483 ou
41-0508 (CRECI 183).
rLAMENGO — Vendo ótimo ap.
1 qtoa. sala, living, deps. rmp.
» garagem. Tel: 27-9234 (CRE-
Cl n.» 37).
l-»^**s**sVMlW *A*e*AmimA0Wwi

Jardim Botânico m

COPACABANA — Apt. super
luxo com. 140m2. três grandes
quartos, ótima sala, copa, co-
sInha, 2 banheiros sociais, dep.
Ver com sr. Rubens Frosslni
fc Rua Tonelerog, 308, apt. 004
ou das 3 ás 4h — 42-0093 —
Jacob.
COBERTURA — Vendo apto. va
rio, grande living, 4 quartos, ter
raço c| 83m2. garagem e depen
dínelas completai' 25 milhõesI —
Ver .hoje à Rua Anchleta, 11 c
o porteiro, 42-3812 — c| NEREU.

3986 700
POSTO 6 — Vendemos na R. Jú
lio de Castilhoi, 35, apartamento
de frente, com sala quarto con-
Jugado, banheiro e kitch, por CrS
2.600 mil. Entrega Imediata. Ne.
gócio excepcional. Ver c| o por-
teiro o apartamento 216 e tratar
no INSTITUTO BRASILEIRO DE
IMÓVEIS — 42-3347 c 32-5355.

30312 700

COP. POSTO 4 a 6 — Compro
urgente 1 apto:, rua transv.,
frente, s/ 2 ou 3 qtos. grandes,
dep. emp. Só trato c' o dono.
Meu telefone: 23-5471.
RUA BARATA RIBEIRO, no co-
meço — Vendo bonito ap. de fren-
te. ampla sala, 3 qts. e deps. emp.
Tratar 57-8845.
COPACABANA, POSTO 6 — Ven-
do ap. novo, 2 ais., 3 qts.. copa-
cozinha, 2 qts.- emp.. garagem,
frente, sombra, entrega imediata,
todo mobiliado de luxo. Tratar
37-8815.

AGUARDEM' DOMINGO
DIA 5 NO PONTO MÁXIMO

DA AV. 28 DE SETEMBRO

AO LADO DA IGREJA
N. S. DE LOURDES

COPACABANA — Vende-se CrS
4.800.000.00 lindo conjugado, alu-
gado sem contrato, podendo ser-
vir para escritório, consultório

ou residência. Av. Copacabana
1213-703. Tratar diretamente á
Av. Rio Branco 156 sala 533. Fo-
nes: 221674 — 42-6964.
VENDO — Apto. cl sal», 3 qtos.
dependências e cotas em 2 lo-
j.-.s. 14 milhões financiados em 3
anos — 36-1309.

J. BOTÂNICO — V. casa 16x35
1 pavl. 3 s!s.. 1 qis. d«p. Pie-
dibel — 37.3373 — Crecl 424.
LAGOA — Vendo casa luxuosa,
frente pi lagoa — 37-0537.
APARTAMENTO — Vende-se.
entrega imediata, aala, 3 quartos,dependências etc. Rua Abade Ra-
mos 26 apto. 302. Chaves com
porteiro, A. Ramos 38 apto. 101.

*A*****0*A0ejW*mm0wwi0)0ww**
1001Gávea

AGORA NO JÓQUEI!-Rua
Oitis 6. Após a entrega de
Conde Bonfim 904. Vende-
mos aptos, de sala, 2 ou 3
quartos, deps. completas —
Todas as peças de frente e
indevassáveis. Prédio de 4
andares. A partir de Cr$ ..
5.075.000,00. Garagem in-
cluída no preço. Prestações
dêlfc 31.000,00. Pintura a
óleo. Azulejos em côr até o
teto na coz. e banh. Proje-
to e construção LEON LE-
VINSON — Informações e
vendas no local até 22 horas.
Tel: 42-1147. 30742 1001

i.cm.ON — Deslumbrante vista
para n mar — Apto, c| tala e qto,sep, cot, banh, • éres da terv,c tanque, pintado e r| ainteco —
Preço 1.100 mil. Visitas <• MAU-
RICIO GOLDBACH - 17-11»! -
CRECI SOO.

Vila Isabel 2700

Lins Vasconcelos "00
LINS - CASAS DE LUXO

Pavimento térreo: jor
dim, varanda, tala, cozinho
e dependências completas in
clüsive paro empregada. Pa
vimento superior: 2 ou 3 dor
mitórios e banheiro social —
280 mil de sinal e presta-
ções mensais desde 30 mil.
Um negócio como poucos —
Informações no local. Rua
Heráclito da Graça 93, até
as 22 hs. ou com a CONCIL

Rua México 148, gr. 905
Tels: 42-5312 e 42-4574
Vendas JÚLIO BOGORI

CIN - (CRECI 95).
30325 1700

UNS VASCONCELOS — Rua
Maranhão, 520, esq. Aquldabi— Apts. prontos com 3. 2, 1
quartos, com deps. completas.
Aceita-se IPEO e Caixa medi-
ante sinal. Corr. no local, até
18h. ÓTIMA VENDE ÓTIMO,
42-1152. CRECI-432 — Pri-
meira locação. ,

31808 1700

Pça. da Bandeira m0
BARÃO DE IGUATEMY. junto io
Iivst. de Educação, vendo casa e
terreno de 14x28.50 vazia. Tratar
tel. 57-8845. ,

Santa Teresa 21Q°
ATENÇÃO — Vendo casa em Sta.
Teresa com vista maravilhosa p,
toda Bala Guanabara para Her-
menegitdo de Gomes, 158, com .1
salas, 6 qtos., 2 grandes terraços
e demais deps. Tratar tel. 46-760J
ou 26-0281 e c| MARIA. Raro ne-
gócio. Base CrS 35 milhões II-
nanciados em 3 anos.

Tijuca 2500

GÁVEA — Rua Tubira. 8. ap. 316— Vendo este apto. vailo. si., 2qtos. dep. emp.. irea serviço, es-
quina da Av. Bartolomeu Mitre.Tratar tel. 57-8843 — Facilita-se.

G/óV/iia 1100

COPA. — V. lindo apto. sala,
íqto. sep. arm. cmb. com mob.
! nova — 25-5447.
VENDO — Apto. 250 m2. 22 ml-
Hifles. P. 4. Tel: 37-0537.

vn
CAPRI

IMOBILIÁRIA

RIO — Av. Rio Branco, 156 — 6.° andar —
Grs. «08-9-10 — Tels.: 52-7323 e 52-7013 (ED. AV.
CENTRAL).

NITERÓI — Av. Amaral Peixoto, 60 — 11.»
andar — Tel.: 3581 (ED. VASSAL) — CRECI 211.

RUA CINCO DE JULHO — Fren-
te — Andar alto — Vendo apto.
c| sala c 2 qts., banh. em cOr
coi. dep. empreg. gar. Preço 10
milhões c| 3 milhões em 12 meses
— Marcar vlfltas c| Maurício
Goldbach — 37-1237 — Crecl 500.
ÁV. COPACABANA — 12 mi-
lhôes a vista. Fundos, indevas-
savel, 4 p| andar satã, 3 qts.,
banh,, coz., deps. empreg. área
de serv. c| tanque todo pintado
a óleo. Tratar com Maurício Gold-
bàeli — Fone 37-1207 — Crecl 500.
AOS SHS. PROPRIETÁRIOS DE
IMÓVEIS — Almeida í: Cerquei-
ra Imóveis Ltda.. precisa com ur-
géncia, para servir a inúmeros
clientes, de aptos, de 2, 3 e 4
quartos. Adlanta-se dinheiro pa.
ra tudo que for necessário. De-
parlamento Jurídico e Despachah-
te do Estado às suas ordens. Av.
Cop. 605. si 405. tel. 37-8248.

.86»

CENTRO - Av. Pres. Vargas, 590 - Ed. Lisboa
— Vende-se sala por Cr$ 3.500.000,00, à vista.
Informações na VEGA IMÓVEIS - Tels.: 43-5775 c

,43-0588. 31867 91
— ¦¦¦-  — .....—. .—..... . —

FLAMENGO — Ed. novo. Vende-se apt.0 de quar-
to e sala separados, cozinha, banheiro e garage. Ver
Rua Conde de Baspendi, 70/705. Tratar na VEGA
IMÓVEIS -*- 43-5775 e 540588. ™«« «

ESCRITÓRIO
CENTRO

Procura se escritório no Centro
com telefone. Tratar pelo telefone:
43-3941 com o Sr. Aragão.

30338 91

Apartamento vende-sc, entrega imediata, sala, 3

quartos, dependências,* etc, Rua Abade Ramos, 26,
ap. 302, chaves com porteiro A. Ramos, 38, ap. 101.

7917 91

POSTO 6 _ Apto. c| sala, 2 quar-tos e dep. completas. Peças am.
|plas de fundo, claro, não devas-
jsado. Base 10 niilhíes — IMOB.
SANGE — Av. Cop. 1003 — si.
216 - Tel. 27-4768.
POSTO 6 — Apto. vazio 1 por
andar 200 m2. Preço 27 milhões.
Ver Av. Rainha Ellzabetli. 621 c|
porteiro, Tratar diretamente com
IMOB. SANGE — Av. Cop. 1063- si. 216 — Tel. 27-4768.'
R. POMPTÍU LOUREIRO — Aoto.
c] sala, 3 qts., copa. coz., dep.
compietas e giarasem. Base 18
milhões c| 10 em 3 anos. IMOB.
SANGE — Av. Cop. 1063 — si.
216 — Tel. 27-4768.
ARPOADOR — Apto. vazio 1 piandar, c| 200 m2. Preço 27 mi-
filões. Ver Av. Rainha Elizabeth
621, c| porteiro. Tratar direta-
mente c| IMOB. SANGE — Av.
Cop. 1063 — si. 216 —Tel. 27-4768

TOMADA DE PREÇOS
Para o Condomínio do Edifício MATELI, sito à
Rua Silva Castro, 22 (Copacabana).
Àccitam-le~ propostas para:
a) Administração do Condomínio e|| 41 aparta-

mentos,
b) Conservação de 2 elevadores Suwis,
e) .Ceniervação éb hieinerador,
fl) Coiuervação de bombas.

«té • «fia 0 de abril corrente à Por-
iw Kerfffeto. 30318 01

AV. ATLÂNTICA. 514 — cl fren-te p| Gustavo Sampaio, sala, va-randa, 3 qts., banh., coz. gran-de arca serv. deps. p| empreg.
Gr.ragem. vazio, pintado de novo.inf. c| Maurício Goldbach. 37.1287-^Crçci 500.
BARATÃ~"riBEIRO — 48 apto.702 — 2 salas c 2 quartos coz.banheiro social área de serviço
fundos: indevassáveis. Tratar hojecom Maurício Goldbach — Fone
37-1297 — Creci 500.
KD. ERASMO BRAGA — Frente
para o mar. Vendo urgente por

no

GLÓRIA _V. ap. si., 2 qts.dep., garagem. Ia. loc. Fredibei— 3i-3378 — Creci 424.

Ipanema 1300
VIEIRA SOUTO — Suntuoso apto.cj 2 salões. 4 qtos.. 3 banhs. 100milhões. RENATO ORRICO IMO-VEIS. 36-3530.
RESIDÊNCIA espetacular - 1.000m2 de luxo e conforto. Saúna.duchas, piscina, etc. 150 milhões.36-3530.
AV. VIEIRA SOUTO - Apto. clgrande teKraço ajardinado. 2 sa-Ias, 3 qtos. ei arm. 2 banhs. am-
pias depend. garage, etc. Entregaem 90 dias. Cr« 27 milhões, sen-do 50% em 1 ano. N3o e de fren-te, mas maravilhoso em acaba-mento. localização, etc. — LUIZSEABRA — CRECI 363 — 47-7370.
IPANEMA — Junto ao Arpoador
Rua Frço. Otavlano, prédio de 4andares, vendo apto. c| 3 qtos. sa-Ia, varanda, dep. de empreg, etc.Obras iniciadas. CrS 6.200.000 —
CrS 4 milhões i vista, restante
durante as obras. Aceito um car-ro nacional, acertando diferença.LUIZ SEABRA — CRECI 363 —
Tel. 47-7370.
AOS SRS. PROPRIETÁRIOS DEIMÓVEIS - ALMEIDA & CER-
QUEIRA LMOVEIS LTDA. precisacom urgência, para servir a inú-meros clientes, de aptos, de 2, 3
e 4 quartos. Adianta-se dinheiro
para tudo que fór necessário —
Departamento Jurídico e Despa-
chante do Estado as suas ordens.
Av. Cop. 605 s| 405. Tel. 57-8248.
IPANEMA — Próximo i PraçaGeneral Osório — Vendo apto. c|sala', 2 quartos, coz. banh. dep.
empr. « garagem pertencente aocondomínio. Preço 10 milhões. —
Inf. cl MAURÍCIO GOLDBACH —
37-1297 — CRECI 500.
IPANEMA — Trente, 140 m2, sa-Ia, 3 qtos. 2 banhs. copa-coz, deps.completas de empr. garagem. In£.cl MAURÍCIO GOLDBACH. Tel.
37-1297 — CRECI 500.
INANEMA — LUXO — 1 por an-
dar — Vendo apto. p| entrega em
90 dias c| 1 salSo, 3 grandes qts.c| arms. 2 banhs. soe. c| piso em
mármore, dep. empreg. e garagem— Preço 32 milhÇes 8 vista. Inf.
37-1297 — C| MAURÍCIO GOLD,
BACH — CRECI 500. (Tenho ou-
tros).

IPANEMA — Vendemos apto.
alto luxo. R. Montenegro esqui-
na Av. Vieira Souto. Ocupaqíio
Imediata CrS 83.000.000,00. IMO-
BILIARIA LEMOS LTDA., a Av.
Nilo Peçanha 26 si, 702. Tels:
22-74.W ¦— 42-9306 ou 22-2483 —
(CRECI 103).

it.000.000,00 a vista i«lma sal12' and. — 120J — Ver lioie no'Tels: 22-2483
local e tratar c| Maurício Gold-Fone 37-1297 — Crecl 500bach

COPACABANA — Frente — Apto.de sala e qto. conjugado, banh.comp. c cozinha. Preço 5 ml-lhoes c] 3.500 mil a vista e o rest.em S anos. Inf. 37-1297 cl Maurí.clò Goldbach — Creci 300.
RUA REPUBLICA DO PERU 350apto. 202 — 1 ,alão. 2 amplos
qts.. sendo 1 e| arms. embutidoscoz. banh. comp. dep. empreg."
JraUr c| Maurício Goldbach —
3i-1297 —Creci 500.
COPACABANA — Püslo 3 vendoapto. cl sala e 3 qts.. banh. coz.deps. de empreg. Vista para mar~ 

--?À5S cI Ma»"''-,'o Goldbach— 37-1297 — Creci 500.
COPACABANA - Posto 6 vendoapto. c| sala. 3 quartos cl ar-marlos embutidos, banh. coz e«•M- de empreg. Preço 22 ini-
, í"..cl .,n milhões em 3 anos.Inf. 37-12117 c| Maurício Goldbadi— Creci 500.

ATLÂNTICA — Majestoso apto.
Pi and. 450 m2. Nòvri. Ar r.ond.

eentral. .1 «alões:- \ qms. '4 banh.v»r. g«r., 120 milhões e taxas.31-3330.

IPANEMA — Vendemos apto. 1
sala. 2 quartos, deps. completas
e garagem. R. Antônio Parrei-
ras CrS 10.000.000.00 a vista —
IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA. á
Av. Nilo Peçanha 215 sala "OÜ.

22-7452 ou 42-9506
(CRECI 183).

IPANEMA — Passo contrato ca-
sa melhor oonto p| qualquer nc-
gócio — 47-2578.

IPANEMA — Vendo apto. luxo.
três amplos quartos, sa)5o, de-
pendências, garagem vista parao mar. Preço 16 milhões, Tratar
hoje à Rua Visconde de Pirajá
n.° 511 — Das 13 às 18b. sr.
ANDRÉ.
COMPRO APTO. DE FRENTE
ti 2 qts. e demais depends.
Só serve Ipanema. S.. LAGO
IMÓVEIS. Tels.: 3332 e 4347,
Petrópolls — Rio: 22-5522 e
52-1908 — CRECI-464).
IW>>%>AWA>W^WWWVVW»V^

Leblon t500

AOS SRS. PROPRIETÁRIO! DÊIMÓVEIS — ALMEIDA & CER-
QUEIRA 1MOVES LTDA. precisacom urgência, para servir a inú
meros clientes, de aptos, de 2, 3
e 4 quartos. Adianta-se dinheiro
para tudo que fór necessário. —
Departamento Jurídico e' Defpa-
chante do Estado às suas ordens,

lAv. Cop. 805 sj 405, tel. 57-8248.

TIJUCA — ótimo apto.. 3 qtos.,
.sala grande, 2 banhs. sociais, etc,
edil', c] garagem, i Rua Conde de
Bonfim n." 25, apto. 412, de fren-
te. lado da sombra. Vendo cj 6 mi-
IhGes de entrada, resto CrS 
263.390.00 mensais. Pronta entrega
Tels.: 31-2851 e 31-1621. LUIZ BA-
BO IM. — Creci 466 — Vendemoi
também outro apto. à Rua .*,
Frco. Xavier n.» 39. apto. 602, tam-
bém de 3 qtos., etc.
TIJUCA — Duas residências. Ven-
do. 14 milhões cada. Fones: 31-2851
c 31-1621. Luiz Babo • CRECI-466.

OPORTUNIDADE —Com sa-
Ia e quarto separados — Ti-
jucá. Rua Uruguai n.° 74
— Sinal: Cr$ 100 mil — Não
há parcelas intermediárias —
Plantas, detalhes e informa-
ções pelo tel: 32-3238 — Rua
Gonçalves Dias 85, 2.° an-
dar. 75250 2500

APARTAMENTOS NA .RUA
CONDE DE BONFIM 1349 -
Vendemos c1 1 sala 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-
moções também pelo telefo-
ne: 32-3238. Rua Gonçalves
Dias 85, 2.° andar.

75247 2500
TIJUCA — Rua Félix da
Cunha 40. Ponto estrita-
mente residencial. Aparta-
mentos, todos fle frente, de
sala, 2 ou 3 quartos, 2 ba-
nheiros sociais em côr, co-
pa-cozinha, área de serviço
e dependências completas
de empregada. Peças am-
pias, muito bem arejadas e
iluminadas. Garagem, in-
cluída no preço. Execução
e acabamento de Ia. ordem.
Edifício sobre "pilotis" com
apenas 4 pavimentos. Sinal,
desde Cr$ 482.400,00 e
prestações mensais de Cr$
66.000,00. Construção de
M. HAZAN & NUDELMAN
(58 obrds entregues na Gua-
nabara). Informações no
local hoje e diariamente,
das 9 às 22 horas, ou na
Rua Mayrink Veiga n.°, 4
10.° andor. Tel: 23-4362.
(CRECI 95). 30319 2500

TIJUCA — Rua Conde de
Bonfim 130, esquina de Mar-
quês de Valença. Num pon-
to excepcional, um tipo de
apto. familiar raro no bair-
ro, 3 quartos, ampla sala,
dependências completas in-
clusive para empregadas —'
Sinal de Cr$ 300.000,00 e
prest. de 50 mil. Um empre-
endimenro da CONCIL —
Rua México 148 gr.. 905. —
Tels: 45-5312 e 42-4574 —
Informações no local até as
22 horas — Vendas JÚLIO
BOGORICIN - (CRECI 95).

30323 2500

PRAÇA B. ORUMOND — R
Vise. ftania lubel. 40 — ti-
limai nnld, à venda — ApU.

Írontoi 
de I e t quartos, com

ep. 4 pavi. cem elevador —
Corr. ne local, até ai lOh. Ma
ou Mc de entrada, restante
em S anos — ÓTIMA VENDE
ÓTIMO — «MlSt — CRECI-
432. — 1.» loeacie. Aceita-se
IPEO. 3109» UM
*0*>*vm+0m»m*0**A**0*m*0*0*m

Central 2000

SAO FRANCISCO XAVIER-
Rua Ana Néri 636 — Exce-
lente localiiação — 2 quar-
tos a sala eu sala e quarto
separados. Ambos eom de-
pendências completa» • ga-
ragem. Um tipo d» apto.
que vale a pena ver. Sinal
da 100 mil e mentalidade»
desde 11.250,00. Construção
da MATEC e vendas exclusi-
vos da MOGNO IMOBILIÁ-
RIA LTDA. Av. Rio Branco
156 —18."andar, gr. 1838.
Tel: 42-3443. Informações
no local até às 22 horas.

30326 2800

MADUREIRA - Av. Ema-
ni Cardoso n.° 306, tsq. de
Padre Manso. O melhor pon-
to da Zona Norte. Os melho-
res optos. A melhor goron-
tia. 1 ou 2 quartos c' depen-
dências completa» inclusive
p| empregadas. Todos de
frente e fartb condução a
porta. Entre os Viadutos de
Cascadura e Madureira. Pc-
Ia Ia. vex usado na Zona
Norte, Alto Padrão de Cons-
trução, pastilhas, tinta a
óleo etc. Sinal desde 100 mil
e prestações mensais desde
19.750,00 — Construção com
a garantia da MATEC ENG.
COM. E IND. LTDA. Ven-
da» exclusiva» da MOGNO
IMOBILIÁRIA LTDA. Av.
Rio Branco 156 gr. 1838 —
Tel: 42-3443 — Informações
no local alé às 22 horas.

30328 2800
CAMPINHO — Rua Cirilo da
Silveira. 117-101 — Apt. com
2 quartos e grande quintal —
42-1152 — ÓTIMA LTDA. —
Chaves ao lado. CRECI-432.

31896 2100
ENCANTADO — R. Joaquim
Martins. V. apto. vaiio pelo
IPEG ou Caixa tf 850 mil de
sinal. 42-1152. ÓTIMA VEN-
DE ÓTIMO — CRECI-432.

30807 2800
RIACHUELO — Vende-se casa
c/ sala, quarto, cozinha, pa-nhelro completo e quintal —
Ver na Rua Flack, 79, ti 4.
ÓTIMA VENDE ÓTIMO —
42-1152 — CRECI-432.

31900 2800
REALENGO — TERRENO IN-
DUSTRIAL — 1500 m2. Tudo
murado c| diversas benfeitorias
cimento armado, e garagem Ita-
pecerica esq. Itajai (quilômetro
30 Estradas das Bandeiras). —
Vendemos. Visitas local. Tratar

REVELLO. Av. Rio Branco 277
gr. 1306 — 42-1086.

Jacarepaguá 3001
JACAREPAGUÁ — Na Pro-
ça Seca, Rua Cândido Beni-
cio 916 — Grande ponto —
Centro de terreno, clima ex-
celente. Todos de frente e
com garagem, farta condu-
ção a,porta. Ed. sabre pilo-
tis c| 2 elevadores, 1, 2 ou 3
quartos, ampla sala e depen-
dências completas. Mensali-
dades desde 14.400,00 -
Construção com a garantia
do nome ECREL. Vendas ex-
clusivas da MOGNO IMOBI-
LIARIA LTDA. Av. Rio Bran-
co 156 gr. 1838. Tel: 42-3443
— Informações no local até
às 22 horas. 30327 3001
*^^A^WNi*n^^A»%««>^»«»%»«»^»»^»«»WWWV

Méier 3100

MÊIER — R. Magalhães Cou-
to, 76. Vendem-se os aptos.
202 e 301. Saia, 3 quartos, de-
pendências de empregada —
Tratar: Uruguaiana, 55, sala
711. Tel.: 43-1759.
MEIER — R. Odilon Araújo. 189Edifício Kátia — 4 andares
sobre pilotis. elevador e garagemVocê agora pode comprar àp.
de 1, 2, 3 e 4 quartos, todos d<
frente. CrS 74.660,00 de sinal e
60 prestações de 40 mil. Sem par-celas intermediárias e sem juros.ConstruçSo de Blumenau Inge-
nharla Ltda. No local, diàriamen-
te de 9 às 21h. Incorporação e
vendas: IMOBILIÁRIA CASTRO
COSTA LTDA. — R. Imperatriz
Leopoldina. 8. grupo 706 Tel.
22-1182. Pça. Tiradentes.

30321 3100
fi**AAlAAAAAA*^AAA0W^*itWWW

Leopoldina 3200

BONSTJCESSO — Av. Londres,
350, e/ 1 — Vazia, e/ 2 quar-
tos, «sala, varanda e quintal.
Chaves c/ 8. ÓTIMA VENDE
ÓTIMO. 42-1152. CRECI-432.

31897 3200

USINA DA TIJUCA — Rua
Raimundo Castro Maia 115.
Excepcionais aptos, a 5 mi-
nutos da Tijuca e a 20 mi-
nutos da Praia do Leblon.
2 ou 3 quartos, sala e de-
pendências completas. Ed.
sobre pilotis dentro de um
vale de 6.000 m2 de jardins.
Todos de frente com gara-
gem. Sinal de 250 mil e
mensalidades a partir de Ct$
33.750,00. Construção da
MATEC ENG. Ver no local
às 22 horas ou com a MOG-
NO IMOBILIÁRIA LTDA. —
Av. Rio Bronco 156 gr. 1838
— Tel: 42-3443.

30329 2500

Ilhas 3400

ILHA DO GOVERNADOR —
Casas de alto padrão. Sala,
2 quartos, jardim e quintal,
varanda e dependências com-
pletas. Perto dos terrenos de
Portuguesa, antigo Jóquei
Clube. Logo no princípio da
Ilha, na Estrada do Galeão.
Cada comprador recebe grá-
tis UM TITULO PATRIMO-
NIAL DA PORTUGUESA, que
lhe dorá direito ao uso dá
piscina, campo de futebol,
quadras de vôlei, basquete
etc. — 300 mil de sinal e
presiações de 35 mil. Infor-
mações no local ou com a
CONCIL— Rua México n.°
148, gr. 905. Tels: 42-5312
e 42-4574. Vendas: JÚLIO
BOGORICIN (CRECI n.o95).

30324 3400

I1.1IA DO OOV. - Vendii llndue.'*'-. - J ida»reiidencu, frente n o mar pu,. JltIOS 6 rOZC/lOOS 38'"'
Cocntá, 2 pav, iiidim, \aranj»
2 sala», 2 nio». \VC: rm cor. dup.lemp. cri 13 mil o 1 á vUtn 5
tini 2 anns — 27-fifM íCaixa* cl
Inttitutrii níii Intejeti»),

Petrópolis 3S00

R. WASHINGTON I.UfS - Aplo.
1 qtos, i. h. cor. t, dep, frente.
8,000. 37-3830 — CUBV,
PRÉDIOS, terrenos a aparta-
mentos em Petrópolls — 9.
LAGO IMÓVEIS — Telefonei:
3022 e 4347. No Rio: U-lOtO
e 02-5522 (CRECI.464).
H. LAOO vende loteamento
cem 42 lotes demarcados —
sona Ingelheim, clima magni-
(leo — 1.500 rruselroí o mt.
Te«l.: 3322 e 4347; po Rio tels,:
It-IM» e 22-5522. CRECI-464.

Teresópolis 3M0
TERESÓPOLIS — Jardim Suiplto
— Vendem-sr terrenos, construi-
mos casos financiadas a longo
prazo. Cascatas, luz, água, esgfi-
to, clube aoclal, Luiar p' aprenu-
dores c| bom gosto. Levamos sem
compromisso e por nok.-.i conta os
vinil antes ale n local. Informações
P tel. 52-2877 — Sr. Eugéne.
TERESÓPOLIS — Parque de Im-
bul, sitio Vlndohona. Vende-se 4
casa», em tamanho diferente, va-
rlando os preços de oltn alé 30
milhfies. Tratar ei D. MARGOT
2M2_j>u Rio .16-7145.
VÁRZEA — Teresópolis —
Vende-se easa nova. alto luxo,
saláo, 100 m'i, 3 banheiros ao
ciais, garagem 4 automóveis,
telefone etc... fora casa com-
pleta criados — S. ROSEM
— Praça Pio X n.° 78. sala
807 — CRECI C-86.

SITÍOS rtc íoTntlO mJ ~3MÍ
mensal llua Senador Damas 71,
*********AAs*i*«*vi)i*t4i|ivt4ijevi«***t*e^

Zona de Veraneiozm
CÃMBÜQUIRA ~ Vends-se m«F-
nlflca cata toda moblllada. em
centro dr terreno, com 2 salas, 2
quaitns demais deps, e 3 quartosr banheiro fora. Preço de rara
oi-aiiAo, CrS 3.800.000,00. Informa-
cfíes detalhadas com Enir Ltda. —
Rua do Ouvidor, 86, 3,*. — Teli.i
31-2322 c 31-2332,

MENDES — Vende-se J.miOmi ae-
lhor oferta, Tel, Nlt. 23908.
ÍÍÁTÍAIA — Terreno 3.009m2 pia-no, — Vende-se urgente. Telefo-
ne 38-3427.

LAMBAR1 — A|U|| minerais la-
mo*«* na cura de intestino* e rins.
Garanta as suas férias para tód.i
a vida no Hotel Itaicy. Aptiu.
completos c] banheiro, novo e o
máximo de conforto. Cri 38 mil
de entrada c 44 prestações de I
mil. Tel,: 54-1703 (CRECI-180).

TERRENOS EM MURIQUI -
PRAIA, MONTANHA E CA-
CHOEIRA — Lotes com 10%
d» entrada e o saldo a lonao
prazo. Planta aprovada pelo
Dec. 58 — Posse imediata.
Vendas com o sr. FRANCIS-
CO, à Av. Pres. Vargas, 529
si. 805. Tel: 23-5614 (CRE-
Cl 48). 75253 3900

RESIDÊNCIA EM BRASÍLIA —
Vendo magnífica rasa situada no
H. P, 3, próxima á Av. W-3. Ne-
gócio urgente. Sr. Arthur. Telefo*
ne 42-1970.

*»^^»^s^»a>*s*»«»^»^»^»^a^»^i»>a^i^»^»»*»»^ *nnr^'0^~»rv^«tifV^inrironnriJsa^fi.arijaijTjaLr»

Móveis e Decorações
GRAVURAS excepcional coleção.
Tel .57-2840.
VENDO móveis sala e quarto. Ver
depois das 15 horas Rua Domingo*
Ferrclr». 123. apto. 708.
MOBÍLIA quarto luxo vendo ....
CrS 180.000.00. — Tel.: 47-1972 —
Branca. ,
TAPETES PERSAS — Compro
usados, estragados. Tel. 42-0847.
FAZ-SE decapé velho e lustra-ic
móveis — 32-8603 — OLIVEIRA.
PARTICULAR P|MOTIVODEMU-
DANÇA VENDE: Armário de em-
butír p| criança desmontivel tam-
po fóimica. cercado, cama vime,
armário estante em veneziana, bl-
ombos diversos, armário de cozi-
nha e banheiro, console barroco
autentico tampo mármore, coitl-
nas inclusive de bambu, etc. Ver
Av. Atlântica, 3484, ap. 801.
MÓVEIS EM JACARÃMM —
Temos para pronta entrega:
mesas redondas elásticas e fl-
xas. cadeiras império pé de
cachimbo, medalhão, arcas de
todos os tipos e tamanhos, me-
ias holandesas, bancos rústicos
e demais pecas do Mobiliário
Colonial Brasileiro — Compre
diretamente da fábrica e pron-
ta entrega — Barata Ribeiro,
818, s/1. Aberto até as 21h.
LUSTRES MARAVILHOSOS -
Vende-sc 7 de bronze e de baeea-
rat. Rua Vol. 277 (Saltar R. Vol.
2361.
ATENÇÃO — Direto da fábrl
ca, móveis de jacarandá. pre-
co antigo aberto até 22 horas,
mesas redondas de abrir 60
mil, arca a partir de 45 mil,
madeira-de-lei e, em decapé,
cadeira.' medalhão 23 mil, ca-
deira mineirinha pé cachimbo
18 mil mesa holandesa. 50 mil
banco rústico 30 mil. canapé e
e sofá pernambucano, arma
rios embutidos. Aceitamos en-
comendas. Rua Domingos Fer
reira. 41-A.

PARTICULAR p| particular. Ven-
do 2 tapetes persas legitimo.- em
bom estado. Av. Copacabana —
454 — apto. 804.
SOFA-CAMA 19 mil, colchão mo-
Ias 15 mil. Fábrica: Av. 13 de Maio
23, si, 304;
COMPRO 1 armário e 1 doi mito-
rio. Urgente. A vista — 37-0960.

PINTURAS FINAS
E SERVIÇOS DE CARPINTEIROS

Telhados, forro, esquadrias, etc.
E outros trabalhos profissionais.

G. F. SILVA, TH. 43-5338
Rua do Ouvidor 18S, S/404.

2943 83

SYNIEKO
TEL:52-4881

MESA redonda, belíssima em
jacarandá. fixa, 45 mil — de
abrir — 60 mil — mesas con-
soles, cadeiras medalhão em
jacarandá, 20 mil — Cadeiras
e poltronas < pé de cachimbo,
bancos de vários tamanhos,
camas marquesas e de. palhi-
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 de luxo —
Ver até 21h30m, inclusive ans
domingos — Av. Copacabana,
1141, apto. 301. Posto 5e meio.

PERSIANAS
Troca-se corda e cadarço. con-

sertos. Av. Cop. 620. Tel. 57-3695.
19471 83

SUPER SINTEKO
O melhor preço. Super Sinteko

1.300,00 m2. Cascolac e entota
Regina 1.000,00 m2. Raspassam
para cera, 500,00 m2. Orçamentos;
compromisso. LECONNOU LTDA.
Tel. 28-0447, llua do Matoso' 34.

11942 03

ESTOFADOR
Forra-se com plástk;p o. tecido.

Orçamento sem compromisso. Tel.
52-2300 — ALMIR. 20843 83

LUSTRADOR
Lustra e reforma qualquer tipo

de móveis — Ex-empregado da
Mobiliária Olinda — .losé Fernan-
des. Fone: 32-4841. Recado.

20842 «:!

PERSIANAS
Trocamos cordas, cadarcot

caboi de aço, cerreiai, vent-
zlana, etc. Reforma e pintura
porcelanliada com máquina
única no Brasil.

Orçamentos tem compre-
mino.

Telefone 23-0647.
7592 83

ESTOFADOR
Estofos, cortinas, capas, etc.

Forros em couro, plástico. íazen-
da. On,'. í| comp. Facilita-se o
serviço. T. 45-3517, Sr. BERNAR.

3945 83

SUPER SYNTEKO
PARA O SEU LAR

Tel. 37-3333
VENDO URGENTE CONJUNTO DE DUAS POLTRO-
NAS E DIVAN DE QUATRO LUGARES — Total-
mente nôvò — De Cr$ 360.000,00 por CrS 220.000,00
— Para desocupar lugar. Avenida Afrânio de Mello
Francd, 67. — Leblon. 3943 83

PiSÕlTOURO SYNTEKO^
Brilho real para seu assoalho. Preço mais baixo da

praça. Orçamento grátis. Tel.. ..37-4339 — sr. Pedro
de Castro. 22263 83
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Hipotecas-Dinheiro *2j/Viafer. construção 79

0 MAIOR JURO
•COM MÁXIMA

GARANTIA
Coloque o seu dinheiro, quar-

tias' acima de 1 milhão, em hipo-
teca'ou felroveada de imóveis."S. VIEIRA" — R. Senador
Dantas. 39, 4.», tel. 22-4337. 1! ás
18 horas. 7904 12

DEMOLIÇÃO — Vende-se 1 viga
M de ferro 7mx0,30, barrotes 7m,
caibros, etc. Rua Gonzaga Sai-
tos. 355.

PERSIANAS
Rcforma-sn e vcnde-*e novas.

Av. Cop. 620. Tel. 57-3665.
19472 83

FAZ-SE DECAPÉ
Sr. Francisco. Tel. 36-3619

0312 83

LA0UEAÇA0 DE MÓVEIS
E patinado. Sr. Francisco. Tel.

36-36)9. 20311 83

CAPAS
Ret das capas para móveis ei-

toíados — Tel. 25-5139.
17874 83

17880 8.1

M,

PERSIANAS
DECORAMA

Persianas novas am cordas de
nylon e pintura aluminizada
em 13 lindas cores. Também
pintamos com máquina esne-
ciai sua persiana velha. Or-
çamentos sem compromisso —
Exposição e vendas R. Sena-
do, 250 — Tel.: 32-2665.

11696 83

RASPAGEM DE TACOS
VITRIFlCAÇÀO

Ctf 400,00 o m2 — Vitrifica<;ão
Cri 1.000.00 um! - Transporte
ria máquina, iria e volta p'conta
do freguês. Tel. 45-6390, MAR-
COS, área mínima 30 m2.

4956 83

PERSIANAS"COPACABANA"
Consertos e reformas em geral,

Trocamos cordas, cadarços e pe-
ças. Executamos pintura porcela-"
nizada. Serviços em venezianas,
janelas de guilhotina. Troca de
cabos' de aço, correias, etc. Aten-
demos imediatamente. Orçamèn-
tos grátis e sem compromisso —
Pedidos pcln tel. 52-9447, Hezen-
de 39, *;itO:i. 71043 83

\'fe

11

ARAME FARPADO belga, 20 kg.,
Rrjmpos pj cerca, conexões Tupy
fios elctrl., 10, 12 c 14. Preços de
fíbrica. Vcndc-sc. Rua Frei Ça-
neca, 15.

V M
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CORREIO DA MANHA, Çjuarta-Fdrn, 1 de Abril do 1004 2.° Caderno I

R A D I O S E TELEVISÕES
rtADIOVITROI.A "Siemens" |e»l-tuna, ali» fidelidade, modelo) lu-xiimo, r.»ts novinha. Vendo ur-a»m», n. Souza Lima, .w, apto.41». Copioabsna (Nilo tom tol,),
itADiOliA '•arumiia" nicmil KS-4»o itereelonlsa o irnvador —
M-TO73,

TIADIOI.A •Toleíunken" »tereof6.
itlcn iili-ru.i, sn>7073.
TV iiR Eipngornma 83" Uft, no-
vá, nu embnlnccin um cinemanos 4 i-nllnls. aso mil, Av, Co-
paosbono, (lio. i.m.i 7,
ÔnÃ VA DOÍI^^TêiãfTiniirir1 " 

«Io".'nino Mnínetofon 7fl, 211.71172,
mm mw * _«. — "'¦ ¦ ¦ ¦¦¦»» ¦¦ »»ii***»*»e>evy»jvMAQUINAS EM GERAL

GRUPO DE
SOLDA ELÉTRICA

Acionado por motor dicsel, no-lenda de .1,10 Aluneres comnlo-to, «nbie inn-rtii metnlioa, Entre-
li «MCltatii. Tel. 83.6*04.

ijWilTS

MOTOR DIESEL
Importado, potência de 11 np.I.MO IIPM. cio I cilindro verti-cal, Entrega JptMIata, Tcl.S9.9304,

-. 781» 7S
\Pcro~suo çaragfíffX

MOTOR DIESEL MARÍTIMO
Potência ile 12 1!P. «00 RPM mi hólicc, com-

plelo, com redução, reversão e héllcc, com accossó-rios normais. Entrega imediata. Tel. 22-5504.
7891) 78GRUPO GERADOR

15 KVA
Tníasico, para força e luz, 220 127 Volts. 50 60

ciclos. Entrega imediata — Tel. 22-5504. 7804 78

COMPRESSORES
PARA PINTURA

E OUTROS FINS
CASA DOS

COMPRESSORES
IMPÉRIO ITDA.

21 Rua Beneditinos, 1.°
Tel. 23-5274

6(1073

OIUVADOP. "Clrurtdls" TM 45.
«tercnlonlc-o para, radiol», «0-71»7a.
TKI.ÊVISAO SI", moderna pano.
rSmii-.i, Vendo uriianle. II. Souza
Uma, 46, apto 413. Copacabana,
(NAo tom telefone),
CÜNJUUAUO Philips Jl", pi» pa,lltn», alta fidelidade, ótimo aom,
TV um cinema 4 onnnl», 2fl0 mil
Av, Copacahann, CIO, loja 7,

8M8II St)

COMPRO
TV E RV

Kuiu-lnniindo ou tom deleito —
Tel, 1H-Ui27. lil)(i;,o i;o

TELEVISÃO
CONSERTOS

Qualquer tipo ou
marca. Tel.: 46-3503.

19328 60

COMPRO TV
37-4598

pago na hora

IIAI.I.IcnAFTICrt S.I07, Venrlo.
n, D|i,lniii lilrlclt, 2:1, apto. 701.
47-3400,
TV 1'IIII.CO 21" amei-, oon»olo.
mud. CO, tela, my.ban, óilma Imã-
«em. 110 mil. Av. Copacabana, 387,
an, «01.
TV 33" moderna — liitimn tipo —
nov.i, vendo urgrntn ótimo im-i-n.
figueiredo MngilhAe». SR, ap. -105,

LOCAÇÃO DE CASAS
E APARTAMENTOS

Vamos ao Teatro o

Centro
!'H. IIOÕSEVKLT — Alu«o apto.
temporada 37-0337 U tardei e
3Í.0140,

COMPIIO TV, mtq, e«orever e ro»t.
purl, filmei, nint.. tlilomo. 87-0223,

COMPRO 1 TV
TELEFONE: 57-1596

COMPRO GELADEIRA
ic!i<n «o

COMPRO t TV
E 1 GELADEIRA

V HO ENTE — S7-09CO

COMPR01 TV
E GELADEIRA

57-5664 - URGENTE

TELE ANTENA TV
ZONAS SUL E NORTE

Conserta-se qualquer marra de TV e Rádio. Imtal.icio de an-
tens» rom garantia. Rua Sorocaba, 29S — Fone 2S-S3SS ¦
— 3Í-S7.V1 — Copacabana,

not:i(ngn
71412 «0

ALTA FIDELIDADE
Modelo 64 — 1 Rolaçõe$ — Cr$ 70.000,00

Vendo iiricnte, rom garanti», recentemente Importada, con-
tiõle eletrônico, desligando totalmente quando termina o pro-
(rama, 11 válvula», vária» onda», plc-up automático, eletrônico,
alu fidelidade, vendo unente, por preto Inferior ao custo aqui
no Rio — nua l)i.u da Rocha, 31 cata 4 — Tel. 37-7330.
Descer altura n,a sua da Rua Barata Ribeiro ou descer na Av.
Copacabana n." S01 (a 30 metro» do Cinema Copacabana).

10281 CO

RÁDIOS - VÁLVULAS
Pilhas e tnca-dlsro» a pilhas e a luz. portáteis, de mesa r de

parede, gravadores, enceradeiras, televisáo, engraxate, torradeiras,
lâmpadas, fios, solda, lanternas, antenas de rádio e TV, asullia» e
cristais 1'hillps, baterias, miudeias, etc, exame de válvulas r
conserto» garantidos de rádios e eletrnfonos automáticas em fera).
Agência PIIIMPS-FIIILCO, Rua Sete de Setembro, n.° 38 a- 1." —
Tel. 22-3682. 22321 60

Lojas e Escritórios 2
I.OJA — n.irnt.-i Itlb. alugo nova
grande para qualq, ramo. 27-4WO
PASSA-SE «illmo <-scrltór|o, com
telefone, água. Aluguel nntl«o.
Ouvidor o| Urusualnnn. Tratar c|
RAUL. Av. En»" K Homero. 197,
lei. pf SBÍ-MnríOhnl Hermes
1'ASSO cscrllórlo c| telefone Ed.Marques Hcrvnl, Tel. 22-9303.
PROCURAM-SK - Para alugar
2-3 «alas c| 60 in2 no Centro,
proximidade-, Av. Ttlo Branco.
Castelo — Ofertas para tel: ..
23-4311 ou pi carta CP. 346.

Botafogo-Urca
ALUGO snlfio o banheiro, cr.
Idôneo, Outro menor. Otávio
Corrêa, 5,1 — Urca.
$0m%0>0m*0m*m

Flamengo 10

PRAIA — Alugo temporada mnh.
trel,, tcle/one, vlatn mar. Tratar
37-0337 tarde e 3o-nnlj,

Ipanema 12

1'nOCUnO - Para nlugfir itpu-
nt-iiiiii apartamento Zona Sul. 3
quarto;, 1 sala, urgente. Falar
com EUMCO 52-4(128, 42-4IH0.
ry0***0t*0*0*mmtmA*****0*0m%*0ml\

São Cristóvão 24
S. CRISTÓVÃO - Prédio alugo,
p| depócMo, comercia), II. Ccl.
Cabrita 33. Ver S 6» 17h, 32-4718.

Aluguéis (diversos) 38

8Copacabana-Leme
ALUGA-SE quarto a senhora Idíl-
nea que trabalhe fora. T. S7-3307.
ALUGO — Leme pequeno quar-
to r| banheiro, senhor c! refe.
rendas — 38-4330.

SRS. PROPRIETÁRIOS
Vendemos ou alugamos teu

apartamento com rapidez. Tro-
tar: IMOBILIÁRIA E PROMO-
ÇôES DE VENDAS. Lgo. da Ca-
rlocs, 3, s|70S. Tel. 22-2880.

7920 SS
1'H'syspf >»s»j».>»WM»iS*.>-*>*s-.|t«y«>rf».>«,

Zona Veraneio
m0**,mm,n»m,»

39
SAO PAULO — RIO — Família
lendo mudar-te at* julho p| Rio,
propfie permuta temporária ri»,
casa. npto. possui casa Ibli-i-
puera c| tel. 3 qts. 2 sls. dop*.
empr. 2 bonhs, enlr, carro. Tel:
80-4943. Silo Paulo c 27-1297 Rio— Maiores detalhes. ,

PROCURAM-SE PARA ALUGAR
4/5 salas, com 100 in2. no Centro — Proxiniirla-

des da Av. Rio Branco-Castelo. Ofertas para o telc-
fone: 23-4341 ou por carta: Caixa Postal 346.

2967 38

O senhor i-

proprietário ?

Então, confio ;\
administração
do sou imóvel ao

BANCO
DE CRÉDITO
POPULAR UNlftO
'•' ALFÂNDEGA, 98.A

T«l.: 32.0104

CARPINTEIROS de fôrma do
concreto, precisam-t-e. pagtvsebem. Hua Noronha Santas, 113 —
RtàclOi
PRECISO müça para secretária pa-
ra atender telefone c .saiba escre-
Ver à máquina, tenha intriicão «ti
e finaslal. Ordenado 70.000.00 c|
Mmôço. Não trabalha aos sr.hados.
Tratar tel. 46-7603 ou 2£4)2U o|
IXIZABETH.
ENFERMEIRA ACOMPANHANTE— Ofrrece-se môcn educada, Tel.
37-0397 — Cr$ 30.000,011.
MECÂNICO — rreclsa-se com
urgência. Pede-se referencias.
Av. Atlântica, 4264 — ei sr.
Kllas.

EMPREGOS DIVERSOS
BATILóGRAFA. meio expediente, OFEREÇO duas mocinhas esptrt.
precisa-se Av. Rio Branco, 136,
2727. Tratar de 13 às 14h.
SERVENTE — Piec-is.n-sc para es-
cola. Horário somente na parteda tarde. Tel. 26-8303
MOÇA — Menor, para serviços
auxlliarcs de escritório. Precisa-
se com urgência. Tratar c| D.
DJAII1A á Av. Craçn Aranha. H3— .w andar, conj, âon. 42-7S35.
MANICURE — Precisa-se cnmpõ*.
lente • dê bu.i apnrôncln. Urgen-
lo. Rua Senador Dantas, 117, si.
207.

tossantenses. 52-4604.
OFEREÇO 1 empregada p| casal c
prática ref. 22-3537.
EMPREGADA precisa-se, de boa
aparência que dê referencias para
Senra só. Av. Vise. de Albuquer-
ü,ue. 349, ap, 401.
EMPREGADA — Prcclsa-se para
cozinhar, arrumar e passar p' 4
pessoas. F,>:igem-sc refes. Rua Xa-
vier da Silveira. J.1, ap. 701.

DACTILOGRAFA — I-recisa- . T.
«e rom- perfeito domínio deí'-,F,f:,iE90 !,cllle'mc»s Pjdla ""
Inslés para melo expediente. í"°ítc.SLÇ!ÍÜ«_£S£-_Í*?*L .
Falar com »r. Sam. Telcfc»e:i9,'E';,;CK-sK ""'a. caixa com nrá-
23-1566 tlca-J}»Ha-Sul, Tc!.: 57-301)3,

| S M»V*y¥^Va,.,e<wv^s*V%Ayv<^>^AiSia^vl^

| EMPREGADA — 1'reclsa-se de
I uma para todo o serviço. í'edem-
se referências. Tratar á Rua Cons-
tant Ramos n.° 78. Apartamento
n." 1003. das 8 às 10 da manhã.

APOSENTADO — Precisa-se paraserviço de Secretaria de associa-
cio beneficente, que escreva a
máquina c possua prática. Car-
tas para redaç;,o deste jornal ei-
tando empregos anteriores c de-
lüais informações do próprio pu-nho para XX. Guarda-se sigilo
MOTORISTA particular, expedi-
ente, residente Zona Sul. Refe-
rAncias, 5 anos carteira. Tratar
R. Visconde Inhaúma, 23. — Sr.
POMES.
Vendedores (licõl — Para
trabalhar á base de comissão em
p»l'as; de automóveis de esmera-
do fabrico. Tratar diariamente c;
n «r. FERNANDO pelo telefone
42-3911. das !> às 12h.
»aA»'»a»^»*i»»»»>^»'»A»*«>*^*«>*^*^*^»a,VvvvV***^V****«*VVi

Empr. domésticos 51
PREOISA-SE faxineira que lave
e passe roupa á R. Assunção, 60— Tel, 26-6618. CrS 1.100 p| dia.
EMPREGADA — Precisa-se de 1
que faça todo serviço, para 1 ca-
sal. Lavar a máquina. Exigem-se
referências. Paga-se bem. Tra-
tar à Av. Ruj Barbosa, 210, ap.
201.
EMPREGADA — Precisa-se paratodo o serviço. Duas pessoas —
Santa Clara. 1165, apto. 703.
PRECISO arrumadelras, cozinhei-
ras, lavadeiras, copelras, 15 a 25

Rua Joaquim Silva, 12:

OURO E JÓIAS

EMPREGADA — Prccisa-.-e para
todo serviço de casal (ilflo lava
nem- passa). Ordenado 18 mil.
Exigem-se referências; c documen.
tos. Rua Prof. Gastão Baiana. 127,
apto. 301. (Contin. da R. Djal-
ma Ulrich). Tel 57-7389.
EMPREGADA para todo o serviço e
que saiba cozinhar. Paga-se bem
Av. Rui Barbosa, 80, apt. 2002.
OFERECEM-SE domésticas, todo
serviço, só dlaristo. Tel.: 22-6175.
PRECISO emp. todo serv. p| ca-
sal. R. Conde Bonfim n.» 211 —
Tel. 28-4901.

Cozinheiras 52

COZINHEIRA — Preciso boa
p. casal. Referências. Tratar
Teixeira de Melo, 83, Ipane-
ma —- 27-8573.
COZINHEIRA Alto trata-

AN"EL com 1 brilhante, 5 k. puro4 milhões — 37-3760.
COMPRO jóias ou' cautelas, pagoo máximo, atendo a domicilio —
37-3760.

'A 
senhora poíe reformar ou I íHfí-SÜTKGÇAVATA QÜA-

fazer novo o seu colchão em sua
própria residência. Tel. 26-0966.

I TRO BRILHANTES — Vendo
melhor oferta. Rua Magalhães

Por favor, deixar recado para o Castro, n.° 195 C/ 8.
S. LUIZ. 1G7S4 S31 C9053 76

CAUTELAS - BRILHANTES - JÒIÃS
Compro brilhante, cautelas da Caixa Econômica, jóias

antigas ou modernas, moedas de ouro e de prata. Pago
o máximo e decido na hora. Alfândega, 111-A, sobreloja
202, quase esquino de Uruguaiana. Fone 43-1945 -

IaUTELAS: BRILHANTES E JÓIA?"
Brilhantes BR ou AM, puros ou cem defeitos, pago pelanova valorização!
Compro cautelas, jóias etc Pago à vista.
Atendo a domicílio. Rua do OuviYor, 169 -

— sala 301 — Sr. RENÉ — Telefone: 43-5233
de Uruguaiana.

3.° andar
- Esquina

9368 76

Oportunidade rara em jóiasRenove sua jóia usada para outra moderna e nova, pagandoapenas um módico feitlo. Sc deseja também trocar sua antiga jóiapor outra moderna e nova, ou mesmo vende-la por bom preço-procure-nos. Joalhcria Hora Exata Lida., Rua Santa Clara n.» 33— '/>oia 202. 1G772 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 URIÍGUAIANA, 86 —
7." ANDAR, SALA 703. TEL. 43-2312. ESQUINA DE OU-
VIDOR. iim w

DIRETAMENTE DA FÁBRICA PARA SUA CASA
JÓIAS EM GER-Al C/ CERTIFICADO DE

GARANTI/Í % 
'

BRACELETES RELOGI OS De" O ^'R O,
PULSEIRAS^ ALIANÇAS DE BRILHANTES,
CORDÕES, BROCHES ETC .>;.'> /'

SOLICITE NOSSO REPRESENTANTE ÍARA
UMA DEMONSTRAÇÃO GRATUITA
DIARIAMENTE, PELO TELEFONE -26-Í2ÍV

VENDAS A CRÉDITO

mento ei pouco movimento.
Referências. Paga-se muito
bem. Rui Barbosa, 348, 16.'
OFEREÇO cozinheira mineira
Tel. 32-4004.

Secretaria
FUNDO CRESCINCO,

procura uma, realmcn-
te capacitada, exigindo:

' Perfeita dactilógrafa;
Idade até 30 anos;
Curso ginasial, com-
pleto ou equivalente;

• Boa aparência
Início imediato;

Oferecendo:
Bom salário inicial,
com reajustes
semestrais
Semana de 5 dias;
Associada ao IAPB

Ótimo ambiente de
trabalho.

Apresentar-se Aveni-
da Pres. Vargas, 463 —
21.° andar c| Sr. Fcr-
uandes. 87329 55

COZINHEIRA — Para uma ca-
sal. CrS 15.000,00, para começar.
Trator na lUia Otávio Corríca. 174
- UHCA.
PRECISA-SE de cozinheira de
forno e focáo. Tratar á Rita .Toa-
na Angélica, 24. Ipanema. Exi-
ge-fc referências,
OFEREÇO cozinheira c arruma-
dclras. copelra?. Tcls.t 32-0334 e
32-.13.id. Dona Conceição.
PRECISO cozinheiras, arrumadcl-
ras, 15 a 23 mil, pode pernoitar
na Agência R. Joaquim Slh-a. 123.
COZINHEIRA — Precisa-se para
o trivial variado c outros peque-
nos serviços de família de três
pessoas. Referências. Ordenado
CrS 18.000,00. Rua Marechal Mas-
carenhas de Moraes, 96, apto.
1004. _Copacab.-.na.
PRECISA-SE de empregada com
multa prática de cozinha. Paga-
se bem. Tratar. Tel. 47-1903.
PRECISA-SE de cozinheira de
forno c fogão. Paga-se bem —
Tratar tel. 27-6578.
PRECISO cozinheira. Ord. Cr$ 30
mil. Senador Dantas. 39, si 205.
COZINHEIRA — Precisa-se parotodo serviço 2 pessoas. Não lava
roupa grande. 15.000.00. - 27-9168.
COZINHEIRA do trivial fino, sos-
segada e de boa aparência para
família de tratamento. Pcdem-se
referências. Trator Tel.: 37-2199.
Paga-se bem conforme aptidões.
CASAL precisa cozinheira trivial
variado. E.sigcm-se referências.
CrS 30.000,00. Rua Constant Ka-
n-os, 43. ap. 502.
COZINHEIRA do trivial fino, pre-clsa-se, com referências, Lovu e
passa roupa miúda. Pn*;a-8e b(»m.
Av. Copacabana, 1334, ap. 1001 —
Tel.: 47-3113.
FAMÍLIA ESTRANGEIRA — Pro-
cura uma cozinheira, muito assea-
da e com ótimas referências. Pa.
ga-se bem. Rua Leopoldo Miguez,
15 — ap. 901.
FAMÍLIA francesa procura cozi-
nhelra que durma no emprego.
Exigem-se referências. Endereço
R. Paula Freitas, 55, apto. 1001,
Copacabana, depois das 18h.

PRECISA-SE cozinheira trivial }1-
no a Rua Sta.. Clara. 280 apto.
701. Tel. 37-1917 CrS 20.000,00.

Arrumad.-Copeira 53

PRECISA-SE de copclra-arrumo-
delra para casa de família de
tratamento, Av. Epitiício Pessoa,
2348 — Jardim Botânico. 20-9816.
OFEREÇO cozinheira e arruma-
deli-as, copelras. Tels. 32-0384 e
32-5550. Dona Conceição.
ARRUMADEIHA-Copclra. Faml-
lia estrangeira precisa com pra-
lica de servir à francesa. Orde-
nado 20 mil. Rua Sá Ferreira,
115. apto. 803.
OFEREÇO — Copeira portuguesa— Tel. 52-4004.
OFEREÇO 1 senhor espanhol p|copeiro c faxina c| prática ref.
22-5337.

PRECISA-SE de copeira-arruma-
delra para casal de tratamento.
Exige-se carteira. Tratar pessoal-mente Rainha Ellzabcth, i Posto
6 apto. 301. Tel. 27-2050.
COPEIRA-ARRUMADEIRA — Pre-
clsa-se portuguesa ou espanhola.
Paula Freitas 16 apto. 1201.
PRECISO copeira para uma pes-soa só: atender telefone e porta.Moça boa aparência. Referencias.
CrS 16.0(0.00 Raimundo Corrêa,
36. apto. 1001'.
PRECISA-SE copcira-anumadci.
ra, que saiba servir á francesa
para casal de tratamento Tratar
Avenida Atlântica, 235G, ap. 101.
Ordenado 20 mil cruzeiros.
COPEIRA-ARRUMADEIRA. pre.cisa-se. Rainha Elizabeth. 3, apto.
702. Competente e com boas re-
íerènclas. Ordenado a combinar.
PROCURA-SE copeira.arrumadei-
ra com prática e de boa aparén-
cia. Exige-se referências. Paga-
se bem. — 57-9823.
PRECISA-SE arrumadelia-copeira
portuguesa, competente, para pe-
quena família estrangeira. Paga-
se CrS 2i.00O.00. Pede-s» informa-
ções. Av. Vieira Souto, 86, apto.
301.

COPFJRA-ARRUM. — Preciso c|
COZINHEIRA - Que saibaI£&>'*«£"VmÍ"1^"' M''
dirigir e determinar o trivial £""""''t :„' ¦% ¦ r-
fino e variado para três pes-\9F,\Mp° ™p,e.'La portuguesa.
soas adultas. Somente pessna 0rd- J0-"M- ~ J'-M"- D- Ll»a-
limpa, organizada. Pcdc-s? COPEIRA — Alto tratamento
carteira e referências, pasa-se c/ pouco movimento. Rcferên-
30.000,00. Av. Rui Barbosa, cias. Paga-se muito bem. Rui
870. Apartamento 1001. 'Barbosa, 348 - 16.°.

PRECISO copelras, babás, cozi-
nheiras. Ord. 15, a 30, — 57-7333.
- D. Llna.

Babás e govern. 54
BABA' — Para 2 crianças, com re-
ferência». Ordenado a combinar.
Visconde Albuquerque, 1.150 — 301- 47-9769.
PRECISA-SE babá com referên-
cias, de preferência portuguesa
para duas crianças. Paga-se bem.
Tel. 47-7514.
BABA — CrS 25.000.00 —
Preclsa-sc de uma. branca,
responsável, que dê referèn-
cias para meninas em idade
escolar. Telefone: 36-4928.

Últimas
Semanas
no RIO

"ANJINHO
BOSSA NOVA"
EM SEU 1.° MÊS DE SUCESSO
no Tcntro Naclunal de Comédia

(An lado do Clnenc) — Tel, 23-e.W
lie 3n. a dom. n» 21 lis. — Hàbn. a» M

e ¦i! Ii«. — llnnll, Al 16 e SI lis.

AÜRIMAR ROCHA APRESENTA SUA PECA
*0 CUNHADO

DO PRESIDENTE
Ko elenco: um,na, tino

II* 3a. a dom. as 2llil5m — Vetpt. 5a», e dom». It lShlim
a preço» reduildos, — SAbs. »% 20h30m e 3lh}0m

TEATKO DE UALSU — Reserva»: 21-3132

TEATRO JOVEM — TEL: 46-3166
Ar refrigerado — Praia de Oolafoes. 522'05 FILHOS TERRÍVEIS"

l/AN.MK nu BAC, de .1. A. Larutir
Produção e direção: ANTÔNIO DE CAIIO"PAIS E FILHOS DESAFIANDO OS TABUS
DO SEXO E DA BURGUESIA"

Diariamente, ás 3lh:niin. — 5as„ à» I0h30m e 211i.Mm. — Sábi. Ia
20hl3m e 2!lil5m — Dom». à« llh e 2lh30m

TrÊS
¦ EM

MeL

V

EMomz

André Villon
Daisy Lucidl
Paulo de Carvalho
Dclorgcs Caminha
Manuel Pcra
Jurema MagalhSct
Agncz Fontoura
Leda Vale
Res: 42-4880
Gerador Próprio

tlEAlüO

ACOMPANHANTE — Precisa-
senhora até 50 anos. paciente, de i
boa aparência, para cuidar de
senhora idosa, doente. Morar no
emprego. Dá-»o preferência a
quem lalar alemão. Av. Copa-
cabana, 1391. apto. 007. 27-7710.
PRECISO cozinheiras, arrumadcl.
ras, babás. Agência Rua Joaquim
Silva. 123.
OFEREÇo babá,
— 52-4604.

Santa Catarina

PRECISO babá estrangeira Cr» 50
mil — 52-4604.
PRECISA-SE babá com prática pa-ra menino de 1 ano á Rua Sta.
Clara. 280 apto. 402. Tel. 37-1917.
PROCURA-SE babá de meia ida-
de. boaa referências. p'crlan;a de
2 meses. Tel.: 27-5692.
BABA-ARRUMADEIRA — Ord.
15.000.00. Tel.: 27-4486.
*<AM>V^rV>Ar^r>r\«>^>V«rV^r^pVV^fV%

Empregos, diversos 55

ESTADOS UNIDOS
Agências licenciadas pelo Dcpt.0

de Trabalho e Indústria do Esta-
do de "FENNSYLVANIA" ofere-
cem empregos p| Srtas. e Sras.
(c| noções de Inglês), como pa-
jem e auxiliar trabalho caseiro.
Possibilidade estudar na folga.
Salário razoável. Contrato 1 ano.
Po3sagem adiantada. Escrever piAgência COLABOP., R. Guoiana-
.•es 50. s,110, São Paulo. Tel
34-3305. 82719 55

AUXILIAR - SECÇÃO
PESSOAL

Precisa-se rapaz com bons co-
nheclmentos de folhas de paga-mento. descontos para TAPs, etc.
Apresentar-se à Av. Prado .lú-
nior, 257 — loja, cjdocumentação.,

8864 55

De Ribeirinho e Henrique Santana
De 3a. a dom. ás 21 hs. — 5as. e doms. vesp. ás 1C hi. •»

Síbs. ás 20 e 22 ri».
TEATRO GINÁSTICO

Ar refrigerado — Traje esporte
Tel.: 42-4521

JARDEL FILHO
Mareia de Windsor
Sérgio Viotti

, Margarida Rey
ParL especial:

THERE7.A RACHEL
4" MÉS! MAIS UF.

100 REPRESENTAÇÕES
De 3a, a dom. às 21,10 n» —
Vcsps. 5as. r doms. ás IS h».
— Siihs. ás 20 e 22.30 ha. -

Cnví3'*\._
ALFOMiO PASO

Ta'.rj.DE
PAWELROCH*

owr.c»o PE
>NT0NI0icCM0

TEATRO SANTA ROSA — TEL: 47-8641
RUA VISCONDE PIRA.1A. 22 — AR REFRIGERADO

ÚLTIMOS DIAS

SoRmBsIõ2
De l'r;Í)RO BLOC1I — Dlr. LÉO JUSI

Diariamente ás 21h30m — Quinta» ás 16h30m e 2lh30m — UM.
20h e 22hlSm — Dom», às 16h30m c 21h30m

FÁBIO SABAG

S.il)

mm.
I)r . :i fia. ás 21hl5m, 5as. e doms. ás 16lil5m r 21hl.im.

OltlSlll e 22li 15111 — No TEATRO PULCINA — Tel. .TÍ-5817

, ¦ . v! UUllU.Diariamente às 20Ii
ás 161115m, i e 2;iil5m. Reservas:

PROPAGANDA
Profissional competente, com experiência de grandes Agências

nacionais e internacionais no atendimento c supervisão de contas,
tendo exercido cargos de chefia cm organizações brasileiras e euro-
pcia, escrevendo e falando, fluentemente o alemão, inglês e francês,
além do português, aceita posição compatível com o seu background
técnico em Agência ou Departamento de Publicidade, para meio ex
pediente ou tempo integral. Proposta para o n
deste jornal.

0 30307 na portaria
30307 55

TEATRO COPACABANA
«EuMAÜrn» n'r>\TF,NF.r;rtn - i.ronarpo vii.ap

MARYJARY
Üiitriiu; Adulto Cult. — 4." mês de sucesso.

com Cswaldo Lourtiro — Cario» Kroeber — ttnla Clara.
De 3a. a dom. ás 21,30 hs. — Vcsp. 5as. às IS hs. (pre;oi

reduzidos) e doms. às 18 hs. — Sábados às 20 e 22,15 hs.
Reservas: 57-1818 — Ramal teatro

ASSISTENTE DIRETORIA CONTADORES APOSENTADOS
Senhor com longa prática na indústria, comer-

cio e bancária, oferece para cargo acima ou pio-
curador. Cartas para este jornal sob n.° 2949.

2949 55

ESTENO-DÁCTILÔGRAFO(A)
Inglês para correspondência e ser-

viços gerais de escritório. Dá-se prefe-
rência a quem tenha prática de impor-
tação. Favor apresentar-se com do-
cumentos à Rua do Carmo, 6 sala 706.

3951 55

Firma de Engenharia precisa de um elemento para trabalho
de algumas horas por semana. Apresentar-se à Rua Sotero do»
Reis, 1-A — .1." andar. Praça da Bandeira, para maiores detalhes
com o sr. Fábio.. 30336 55

BOY
Precisa-íe de rapaz desembaraçado para auxiliar em serviços

externos e internos. Dá-se preferência a quem conheça datilo-
grafia r. more perto de tlonsucesso. Apresentar-se na Rua Sotero
dos Reis, 1-A — Xo andar. Traça da Bandeira. 30337 55

TEATRO CPC-UNE
Praia do Flamengo, 132 Tel. 23-7818

IV FESTIVAL DE CULTURA POPULAR
Via 6, às 211l — MUSICA BRASILEIRA

LoLai;ãn esgotada
Dia 13, às 21h — Nova Música Popular

Brasileira — Ingresso á venda
«ia 20, às 21h — Noite de Cultura

Entrada franca.
Dia 27, às 21h — Roda de Samba

Ingresso à venda
Maio: "OS AZEREDO MAIS OS BEXEVIDES"

3030J

AUXILIAR
DE CONTABILIDADE
Precisa-se, com alguma experiência, com prá-

tica de dactilografia. Carla para a portaria deste
jornal, sob o n./ 84454, indicando ordenado deseja-
do, prática de serviços e demais informações. 84454 55

Equipamentos Wayne do Brasil S/A
Oferece oportunidade a elemento experimentado
para trabalho junto à grandes firmas de Engenha-
ria e Terraplenagem.

Apresentação impecável, boa experiência e co-
nhecimentos básicos de mecânica são ímprescindí-
veis. Salário fixo e comissões. Entrevistas de 9 às
11 horas à Estrada do Timbó, 126, com o sr. Mar*

11943 55

PROPAGANDA
Empresa Americana de propaganda precisa

para o seu departamento de "média": Rapaz dinâ-
mito, com espírito de iniciativa, instrução nível se-
cundário, facilidade para cálculos, gosto para or-
ganização, prática de dactilografia, boas referên-
cias. Apresentar-se de 8h30m às llh à Av. Rio
Branco, 251 — 17.° andar, sr. Elson ou carta paran.° 30322 na portaria deste jornal. 30322 55

GELADEIRAS
GEL. GE 10 pés, pintura nova,
gavetas p| carne v. verdura. 150
mil. Av. Copa, 610, loja 7.

20125 50
GELADEIRA "Frigldalre" modor-
na. Vendo urgente. H. Souza Li-
ma, 48, apto. 412, Copacabana.
(Não tem tel.).
COMPRO 1 TV e 1 geladeira. A
vista. Urgente. Tel. 57-0960.
COMPRO 1 geladeira para uso
próprio. Tel. 28-2M3, sr. DUTRA.
COMPRO 1 GELADEIRA à vista p]meu uso. Pago hoje, 58-8814 — d.
ROSARIA.

GELADEIRAS
Consertam-se — Pintam-se —

Reformam-se — Ar refrigerado.
Bebedouro de água. Máquina delavar, cnrolnmentos de motores.
Colocação de maquinas- c cargado gás. Fone: 52-4230.

PINTURA DE GELADEIRA a D»co e coloeaçüo de borracha a do.micillo. Sr. Valtor. Tel. 2G-0579.

PINTURAS DE GELADEIRAS,
MAQUINAS DE LAVAR

Armário de cozinha, etc. Tro«ca-se qualquer tipo de borroch».
Sr. ANTÔNIO. Rua Visconde Pt»rajá, 623. Tel, 47-1860. Recados.

20318 S9

COMPRO GELADEIRA
37-4598

PAGO NA HORA
1038* n

15B86 50'

PINTURA - GELADEIRA
A DOMICÍLIO

Maquina Lavar. Coloca-fo bor-racha. Plnta-se apartamento —
Tel. 2G-17-1.1 — Sr. PAULO.

19355 6»

PINTURA E CONSERTO DE GELADEIRA
«manos cie aço. Iioum-se borrachas. Serviço absoluta iar;m«.
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Televisão
CORREIO DA MANHA, Quarta-Feira, 1 de Abril da IBM
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Heprirler
OfjnDj.m.n.M N.,ro.
num i
.MA Doem»
Rjla i a >ua hlstôrl»
Silveitre Miihoe»oine TV-in
Ciçidi Humana
Ornifii CoMn fhowCole o Show
Show rir Rnrrlsni"7 Sun«fl Stnp
Mr, Luoky
Roberto Audi
Escola ric Pais
Dnu nn balanço
O Homem Sombra
M'M»-Rednndaa
Jornal txcelslnr

Teatros
(Vide ''Vamos ao Teatro")

Cinemas
Lançamento»

?...A VWpASCA DO CHICOTE NE-«•«<» (Mexieanei, Luís Aiuilnr, Rota
Elen-i Durfpl, Ro-ila Arenas e .lo«é Ba-
íir»r;V„M° 'mpírlo. Horário: — J/3,40,'
»_20/7/fl,40/in.Jcii. Censura: _ ]t ano*.

OS HERÓIS MORREM JOVENS
(Amenranni. Scotl Borland e Rnberl
Fí»íi,.N,?,.n'cam"r' Hor»rln: - 8/3,40/
S,2O/7/l,40/lo,2f,h. Censura: 14 anos.

Continuações
DIVIRTA-SE ESTA NOITE (Itália-nnl.Dncumrni.irln de longo metragem.

r.o Vitória, Alanka e Miramar. Hora-
rior: - 5/1/6/8/inh. Censura: — ia
anos

MANAUS (Rrasilciro-AlcinSo), Bar-bara Ruttinr, Harad Lcipnil* e Cvll
Farney. No Leblon, R.sn, América e
Leopoldina, Horário»; — 2/1/6/s/nih.
Censura: — 11 í-irns.

LAHKKNCK l»A MI.MIIA (Inalei-Americanoi. Alcx Culnnets, Anthony
Qumn. Jack HawKlni e .losA Fcrrer. No
Capitólio. Horárln: — 1/I,4fl/B,20h. Cen-
«ura: — 10 anos.

SHERLOCK l)K SAIAS (Inglês).Margaret Ruthcifoid, Robert Morlcy e
Flora Robínn. No Mctro-Paíscio, Metro*
CopaMbann, Melin-Tiluca. Asteca, Ri-

viera. Venesa, Fax e PaUaa-Hlgienórn.
llf. Bem indicado da horárlet. Caniu.
r«: — Livre.

sodoma r. go.morra (luiunn*
Amirteino), «tewirt Oriniir, Plar An-geli, atanley Baker, Rossana Podesté •Annulç Almee, No Opera, Brunl-Fla-
menin, Carusn, nrllaiila, Brunl-Meier,Hio Branco, Referiria. s,v> Pedro e Ma.tlld», Hnrlnns: _ yt/7/IOh. Censura:•- 14 ano».

,!R""!',o «i.mhaisor (italiano)
IJan Vad:s .In» Orici, Alan Steel e Oln.
ila Mllleno, Nn Plain, Flórida, Olinda,
r Masrote. HniArlns: — J/4/6/8/lOh.
Censurai — u ano».

A ÍIIKRRA DOR BOTAM (Fran.re»l, ,laan Rirhard, Yvete r.titvanl. No
B"unl-Copacahana • Kellv. Hnrírins: —
2/l/6/8/10h, Censura: — Llvr».

CLEitPATRA (Americano), Rex
Harrlsnn, Elizabeth Tayler e Rlchard
Burion. No Bruni-Satns Hefta. HorArlni
— 12/4/«h. Censura: — ia anos,

POR AMOR OU POR DINHKIRII
(Americano). Kirk Oouflas, Mitti Gay-
nor * Glg Voung. No Copacabana, San-
ta Allee » Carioca. Horários: — 1,50/
S,.10/J,4«/7,M/IOh. Cwuura: — Livre.

O HERÓI no PT-109 (Americano).
Cllfí Roberlson e T> Hardln, No Roxy
o Central (Niterói), Horirlost — 1,10/4/
6.40/0.211. Censura: — 10 nno«.

MACISTK CONIRA OS MÓI KIIS
lltal.ano). Kcl >'ury, Erno CrlM, .Marn
Berni e Olsclla Arden. No Octeon, SAo
.losó e Guanabara. Sem indicacAn de
hnraiin. Censura: — 10 «nos. ,

Cartaz de Hoje

Relançamento»
O PAGADOR DK PROMESSAS

iBrasileiroi. Leonardo Vilar. Glória Me-
nezes, Dinnizlo dt Azcvtdo e Norma
Beniue)| No Alvorad». Horlrios: — 2/4/
A/a/lOh. Censura: — 10 anos.

KUROPA DE NOITK lItaliano). Do-
cumentArio de longa metragem. No Fló«
rida e Rosário. Sem Ind.caçSo de hora-
rios. Censura: _ 18 anos.

O S". PODER (Brasilelio). Eva
Wiln*. Oswaldo loureiro, Augusln Ce-
«ar e Orlando Vilar. No Art-Palâcin Co-
pacahana. Art-PalAclo Tljuca e Art-Pa-
IApio Míier. Sem indieaçAo de honrlos.
Cen»ura- — 10 anos.

PAO DE AÇÚCAR (Braiilelrn).
Rojjano Btatzl, Rhonda Fleming, Odeie
Lara e Carlos Alhertu. Nn FíK.v-TijurÃ,
Imperator, Brasllii e Brunl-Botafogo.
Sem indicação de horArios. Censura: —
Livre.

e Parls-PiUe». Horários: _ |/4/«/a/l0!i,
Censura: — Livre.

• NUNCA »ÜIXW DE TE AMAR
lAmericano). Rnck Hudsnn, Misa Cor-
nell Borrhers e George Sanders, No
PalAelo, HorArlo; _ J/4/D/D/lCh. Cen-
aura: — 14 anos.

CinelfmiUa
CAPITÓLIO i M-lt7a.fi) Lawience na

Arábia
IMPCRIO IM-D34A) A Vingança I>o Chi-

cote Negro
METRO lU-MIO) ahirlnck De Salas
OI1EON (82-1A0A) Maclste Contra OI

Mauros
PALÁCIO (41-1341) Nunca Deixei De Tt

Amar

PI.A/,A U2-IOB7I Ursui, O Gladiador
PATHE (82-liaJi Assalto Ao Trem Pa*

gador
REX 132-6337) LamniAo, O Rei Dn Can-

gaço
R1VOI.I Angela
VITORIA (42-1)1)20) Divirta-se Esta Noite

Centro
CINE-EESTIVAL (J2-2A2H) America Dl

N'0'le
CINEAC (42-6024) Sexo E Humanidade
IRIR 142-0763) Europa De Noite
PLORIANO (43-M0Í4) Semlnole
MAIRON DE FRANCE
MARROCOS (1J-7B79) America De Nol-

re
PRESIDENTE (48-71M) Mundo Dos

Vampiros
SAO JOSt I42-06M) Macule Contra Oi

Mouros
RIO BRANCO (43-163*) Sodoma E Go-

morra

Colete
A/.TECA (4.1-6813) Sherlock De Saia»
POLITEAMA (26-1143) Leneelot, O Ca-

valeiro De Ferro
SAO l.riE HJ.767S) Terra Sem Deus

GUANABARA (M-*3M) Macule Contra
Os Mouros

OPERA Sodoma f. Gomorra
VENE/A Shrrlork Da Salas
'.onarahana

Flamengo

Reprise»
• DUPLA DO OUTRO MUNDO (Ame-
ncanol. Cary Grant. Constance Ben-
nett e Roland Young. No Palssandu.

URl.M Sodoma E Gomorra
KELLY A Guerra Dos BotAes
PAIRRANDU A Daria Do Outro Mundo
Botafogo
BOTAFOGO (86-5810) Mundo Dos Vam*

piro»
BRUXI PAo De Açúcar

AI.ASKA Divilta-so k.hI.i Nmle
AI.VOHAIM (27-8D36) O Pagador D*Promiiias
ART-PAI.ACIO (I7-37»I O i". Poder
HRI'N'1 A Guerra Dos Botões
CAKUno Sodoma E Gomorra
COPACABANA (67-1184) Por Amor OU

Por Dinheiro
FLÓRIDA (37-7141) Europa De Noite
METRO (37-SUai Sherlock Dl Balai
PARIR PALACF. A Dupla Do Outro

Mundo
BIAN 136-61141 Manaus
RICAMAR (37-Í0J2) Os Ileréli Morrem

Jovens
RIVIERA Sherlock De Saias
ROVAi, Ursus, o Gladiador
ROXY O Herói Dn PT-108

Ipanema e Leblon
RRl'N'1 A Casa De Cha Do Luar Da

Agosto
IPANEMA (47-3806) A Beira De Infer.

no
PIRAJA (47-2*68) Laneelot, O Cavalei-

ro De Ferro
LEttLON 137-7806) Manaus
.MIRAMAR Divirta-se Bata Noltl
PAX (27-6621) Sherlock De Satai

Jardim Botânico
JUSSARA (86-6357) O Beca Da Ouro

Tijuco
A.llfcRICA (48-)5!!>) Manaus
ART-PALACIO i.14-01Mi o .V>. Poder
HRITA.MA Sodoma E Gomorra
BRl.NI SAENS PESa Cleópatra
CARIOCA 128-8176) ror Amor Ou Por

Dinheiro
ESKVE (28 SSI3) Pio De AçÍK»r
MARACANÃ (48-1910) Semlnole
MADRI (48-1184) Terra Sem Deus
METRO (48-M70) Sherlock De Baias
OLINDA (48-1031) Ursus, O Gladiador
ROMA (28-4004) Chico Fumaça
TMUCA (48-4618) Mundo Doi Vampi-

ros

Subúrbios
(134*11) O Manto Beirado

ANCHIITA Contra Eepionagem
ART-PALACIO MIIER O I*. Poder
BARONESA Uacarepagiil |l|3| A Bci-

ra Dn Inferno
BOR.IA.BRIR iJfl-4361) A Rapada Indo-

mlvel
RRUNI-MtIRR lls-iail) Sodoma E Go-

mói ra
I1H.MAR (40-3322) Sete Mulheres DoInferno
RH 4111.IA (l.aign da AbnllçAn) Pln De

Açncar
RRAF. DE PINA (30.31811) Tambores Da

Morti
C4CHAMIIV Terra Sem Deus
CAMPO r.RANDE ú Monstro Do Pia-

neta Perdido
CARMOI.Y A Lei Dos Bruto»
CRNTRAl, (30-3662) O Cnçador Do Pe.

trolen
COIMBRA (Ricardo de Alhuquerquel
COLISEU iW-6763)
ENGBNHO DR DENTRO IM-41M)
PI.UMINENSF (28-14041 A Noiva
GUARACY (Rocha Miranda)
NKRMIDA IBangul
IMPERATOR iMélrr) PAo De Açúcar
JARDIM AMtRICA
LEOPOLDINA (Prnha) Manau»
MADUREIRA <3<l-6;33) Se O Marido

Atender DealiKiie
MASCOTE (3o-0tlii Ursus, O Gladia-

dor
MARIANA (26-13.17) Pele De VerAo
MARAJÓ DIArlo Delator
MATILDE Sodoma F. Gomorra
MAI'A (30-8OS6) Assalto Ao Trem Pa-

gadnr
MARABÁ Elas Atendem Pelo Telefone
MELLO (Bonsucesso) Tambores Da

Morte
MELLO (Penha Circular) O Manto Sa-

grado
MONTE CASTELO (30-M60) Tamborei

Da Morte
MtÇA BONITA (Padre Miguel) Regrei-

so Ao Lar
NATAL (18-1480) Artimanhas Do Amor
ORIENTE 130-1131)
PADRE NÔBREGA (Piedtde) Bati. E A

Mulher Nua
PALACIO-Rlr.IENóPOI.IR sherlock De

Salas
PALÁCIO CAMPO C.RANDE Perdida-

Tient» Tua
PALÁCIO SANTA CKl'Z A ilha
PARAÍSO 130-1060) Uraus, O Gladiador
PARA TODOS (20-5)91) Assalto Ao

Trem Pagador
PENHA 1)0-1111) Ursus. O Gladiador
PIBDADE (88-6531) Mundo Dos Vampl-

ros
PILAR (Pilares) Ecos Do Passado
PBOGBERRO Fera Pe Forte Bravo

RAMOR OD-lOM) A em B« lati B>Vlôel —^—
RIO PAI.ACE Dn Outro Lido,.. O Pa*eain
BEALENflO O Candelabro Italiano
REdtNTU (Cawadura) Sodoma E <Je*morra
RIACHUKln EsUima Da Crueldade
ROSÁRIO i3n.iaaHi Europa Da Nrdte
Bori.IEN iIO-Miu, O Trnm/o Dl Ma*

elite
NA VTA AI.ICE IM-9N» per Amee «M

Tnr Dinheiro
SANTA HELENA I.IO-KlM) ITriUs» OGladiador
SANTA CECÍLIA 130-1611) VnUS, O

Gladiador
SAO PEDRO (80-4161) Sodoma | t)a>

mona
SRKADOR CÂMARA AssiMlno Cavar*

de
TODOS OR SANTOS (H-OlpO)

Estava Kauito
TRINDADE (44-lfflai t/ttérti BS
VAE I ABO

Ilha Ao Governador
JARDIM Amei Um Bicheiro

Niterói .
ALAMEDA Tamborei Da Morte
CENTRAL O Herói Do PT-Hat
CDEN O Mundo Doa Vsntplroj
ir ar ai Tambores Da Morte
odeon (1-rtW) Quem Cem
SAO JORGE UTIUI, O «adladef
SAO BENTO A Guerra Doa

Caxia»
HHASIL Inimigo Oemlta
CAXIAS
CAVALHEIROS Tocaia No
PAE A Marca Secreta Da S'ArtafBBi

Petrópoli»
CAPITÓLIO A Vingança Do diUaÉB

Negro
II PEDRO M indo Dos Vampiro!
PETRAPOLIs Freud, Além Da 

"

Estado áo Rio
A/M, iNilópolIs) Gosto D* Mal
«íloria (Suo .loio de Menti)
IGUAÇU O Circo Dos Horrores
IMPERIAL Armadilha Para «olteitsj
SAO joAo Sodoma x Gomorra
SAO JERftNlMO o tdolo Da Cristal

r
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CUPIM
Baratas — Raios: "Rugani"

GARANTIA: OITO ANOS

22-0873 e 22-3289
0983

CASAMENTO
NO EXTERIOR - 30 dias. Larga

"experiência. Garantia de serledatu."Consultai 
grátis, 10 às 12 — 1S àr'18h Rua Assembléia. M. si 302. -

Tels. ¦ 32-7080 e S2-3076. Rio Dr
LEITE. 22737

MO DÊ SEU TERNO
O Alfaiate transforma de Ja-

quetSo para paletó e reforma em
geral e aceita cortes pi feitio
tropical — Edifício de A Noite
n.« 7, sala 615 — M. VIEIRA.

1472

CASAMENTO
NO EXTERIOR, Divórcios — Dr.
CARPENTER ou SILVEIRA. Av.
13 de Maio n.» 53, Gr. 715|lí.
Tels, 42-9282 e 43-8087 — 9 às 11;
13 as 16h. 3508

TERNOS USADOS
Calças, camisas e sapatos. Com-

pram-se — Paga-se mais 20% que
qualquer outro.

TEL: 22-3231

AGÊNCIA DETETIVES
TANCREDO

DETETIVE PARTICULAR
43-3378

DEDETIZAÇAO
Garantia fi meses. Expurgo-San

- Tel. 30-3249. 1178
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MÉDICOS

l cTe a^A. |

C.I.E.B.A.
Cia. Importadora & Exportadora

Brasil — América
Distribuidores exclusivo* des Ralei X
da "General Electric eo. Ltd. Of En.
gland" a Instrumental cirúrgico "Mil-

tex" da Alemanha.

Estamos capacitados a atender qualquer pedido de:
Equipamentos MédicosCIrúrglcos e Dentários — Mate.
rlal Hospitalar — Eletro Medicina e Labentòrio.

Avenida Rio Branco, 247 - Tels.: 22-1727 - 52-7462 • 52-3817.

Rio de Janeiro — Brasil.
End. Tilegr. CIEBAL • RIO. 82*29 80
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VIOBRUNI Livro BRUNI LIV I O B Rim'^MT?'
BEW&i.

CIDADES D£ TOPOS OS VICIAS
TODOS OS PCC/IPOg.DESTRUIDAS

POR DEUS /
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omanao...correndo
perlgQ...envoM>%8m ,espdmosos aventuras!
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Vinham
a calhar
aqueles
50,000
dólares
de
prêmio...
Igualmerrre
aqueles
lábios
suecos
que pediam $4seus <*ê
beijos...

Apengs
élenão l
queria ':. 
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morrer , é
por causo k '.^s
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CRIMINOSOS NÃO
MERECEM PRÊMIO

(ThePrizè)
METROGÜLOR/ l>/YMAVlttlOM i. .

PROFESSORES
PIANO — Professora dipl. — Cr|
4.000 mensais. Tel. 97.0363.
MÃTÊivíÃTICÃ — Ensino curso
flnaslal. Telefonar A noite: 27-£0ns
_ Sla. Consuelo, 1.300 cruzeiros a
hora.
PORTUGUÊS — Ensino curso gl-
nasial. telefonar á noite 27-2008 —
Sta. Consuelo — 1.500 cruzeiros a
hora.
<***<*****+t*******+*+**^*<*i***S****>**J*ft+***+**

Animais e Aves 63

CURSO prático e rápido: Piano,
acordeão, Violão, canto ide ou,
vido ou por música). Inst. de
sopro. Infs. 37-3B42.

ÍNGLÍS, FRANCÊS - Proía. eu-
lopéia. p' moças. Mês, 3 mil, —
Tel 26-5464.

VIOLÃO — Canto, piano, dia
noite. Prof. Searambone. Tel. ..
45-6757.

VENDK-SE cachorrinhas. Mlnia-
tura Pinscher. Preço 20 mil cru-
seirns. Telefone 18-2210.
PEQUENEZ — Vende-se um
casal. Informações. Tel
S2-0983. Chamar ir Roberto,

67033 63

AULAS individuais de Física eMatemática. Sr. Huy. — 46-7031 —
1.000,00 i hora.

A****+****S**S*+*****+i**i**'*W*t*^*S**<, .

Diversos 74

pedicure, calista: a
' para senhoras, mío

tel. 37-2235.

MANICURE
domicilio, si
350. pés 650,
CEDE-SE um ramal 57 respostas
para n" K1360 neste jornal — Ag.
Copacabana.

ARTIGO 99 — Primeiro c se-
fundo ciclos. Escola Ipiranga
— Marquês São Vicente, 37.
Gávea — Tel: 47-0442.

Máquinas diversas 88

LIVROS USADOS
Compramos pelos melhores

preços, bibliotecas e livros —
Rua do Rosário, 137 — Tel».:
52-7719 c 52-9534. 76461

TERNOS
USADOS

COMPRO A DOMICÍLIO
Calças, cemla&a. aapatos ete. Pa-

go melhor que qualquer outro.

TEL: 22-55(8
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PLACAS DE BORRACHA \ RECADOS TELEFÔNICOS
VENDE-SE 1 máquina de escre-
ver, 1 de calcular. Ver nn posto de
lasolina na Rua General Polido-
ro, 108 e tratar com Marcelino na
Av, Marechal Cantara, 210, porta-
ria — Castelo.

ESTRELINHA
Para sandálias japonesas. Temos estoque pcimanente.

Fábrica: Rua Azevedo Soares, 988 — Tatuapé — São
Paulo. Fone 93-8716. 20833

DEPARTAMENTO DE UTILIDADE PÚBLICA PA FERCOL
Se V. 8. nâo tem telefone, nós resolveremos o seu problemaInmandn ns seus recados e entregando Imediatamente em (na te*•Idêncla. Se V. 8. tem telefone níis também tomaremos es se«l

recados e daremos aos amigos que nâo tenham. Colabore can
o Serviço de Utilidade Pnhlica da Percol. Informações «a RM
Santa clara n,« 33 Sala 1806 tel. 37-6368 das S as íl.M horas.

IM**

CLINICA GERAL

DR. FLORIANO DE LEMOS
CLINICA MftDICA E PROFILAXIA

DO CÂNCER. Rua Sen. Dantaa n»

76. il, S07 Tel 22-2748. Realdén-
ela: R-U6 Boa Visto 132 I 3B-370Í

Dr. Dermeval M. Carvalho
Clinica Medica • Doenças Alérgicas

R. Catete 37 e Av. Copacabana n°.

1.052, s|905. T. 2S-S828. Marcar hora

DOENÇAS DAS
SENHORAS E PARTOS

Dra. Maria Luiza de Mello
Ben Dantas 118. si. 517. 2aa. 4as. e

Baa Tela 42-4886. Res.: 25-2201

DR. AIOYSIO GRAÇA ARANHA
Pr. Botafogo 428 ap. 202 T. 20-226.)

Diariamente a pa-tir das 14,30 hs.

?8. Ü MARtrIEVSKY
partos - Esterllldsde • Clrnrtla

BlQVielra Campos 43 e|813. 14 to l»h

DOENÇAS DAS SENHORAS ¦
PARTOS (Continuação)

DR. M. VOLF ROTHOLZ
Xavier da Silveira, 45 - 3.0. 36-6667
2as., 14 As 15 h„ 5as. 14 «a 18 hs.

DR. iÚClO J. GUEDES
Doenças de Senhoras — Parlos —
Operações. R. Min. Viveiros de
Castro, 2". Hora marcada. 37-1985.

DOENÇAS CRIANÇAS

DR. VEIGA FILHO
Clinica de Crianças — Rua Santa
Clara 33, 11°. and., ai. 1.133. Tal.
57-7471 a tsl. Residência 27-4142.

DR. FRANK WERNECK
Crianças - Sta. Clara, 33 s. 606 Ias.
8 às 12; 6as„ sib. 14 às lSh. 27-9821

ESTÔMAGO — FÍGADO
INTESTINO, NUTRIÇÃO

DR. M. C. DE MELLO MOITA
Ap. digestivo. R. PTud. Morais 1.134
T. 47-8827 a Av. Rio Braneo 181 ll.
410. Sa. Se. sáb. 8 as 17h. R. 46-4735

INDICADOR MÉDICO
PUBLICA-SE AS QUARTAS, SEXTAS E DOMINGOS - ANÜNCIOS DESTA SEÇÃO - T. 52-8156

DOENÇAS DO CORAÇÃO

Dr. Paulo Vasques de Freitas
Cardlolngia — Eletrnraraiogramas
B. Hilário Gouveia 661812. 57-9288

DR. J. A. DE QUEIROZ MELLO
Ar. 13 de Maio, 23-s!1.7ll-32-8771
At. Copacabana, 5M|1.0M - 31-4421

OCULISTAS

DR. CARLOSALBERTO CORRÊA
OCULISTA. At. Copacabana. 1.C52,
s|501. Ed. Slr A. Fleming. T. 27-1001

Drs. Ferreira Filho, Botelho
Ferreira e Carlos Fernando

Sta. dam 23, a| 71» a T23. 21-1041.

OCULISTAS (Cent.i

DR. ORLANDO REBELLO
OCUMSTA . Id. D*rke, sala 1.316,
2aa.. 4aa„ 6as„ 2h. 32-4046 - 36-1000

OUVIDO, NARIZ,
GARGANTA

DR. J. DE ABREU PAIVA
psicanálise — Palcoterapia. Copa-
cabana R. Paula Freitas lt. 17-2280

DR. ÁLVARO COSTA
Garganta, Narlx, Ouvidos, Olhei

Dobret, 22. 11». T. «2-1065 - 23-0208

DOENÇAS NERVOSAS
E MENTAIS

PROF. DR. J.ALVES GARCIA
NERVOSOS — R Rosário. 135. 2»

daa 16 ia I8h Tel 52-7559

PROF. DR. EURICO SAMPAIO
Doenças Mentais e Nervosas

R. 7 «ta Setembro 141, 2». T. 23-2739

DR. ROBALINHO CAVALCANTI
eilaiea MMlea, Doenças Nervosas
México 41. no. T. 42-8724 a M-2411

PROF. DR. HENRIQUE ROXO
DOENÇAS MENTAIS E NERVOSAS
R. Gustavo Sampaio 320. T 37-6313

 HEM0RR6IDAS
DRA. HILDA MARTINELLI

Trato, contes ameblanas e dos He-
morroldaa «em operação, daa 13 Ia
18b, R. Rodrigo Silva 14 T. 82-3018

DOENÇAS DA PELE
Dr. Agostinho da Cunha
Slfills, elneer, alergia, verrugej,
espinhas, furunculoa, queda do ea-
belo, varlzes, úlceras.
assembléia 73 Tel. 42-1111 18-19 hs.

REUMATISMO

DR. WALDEMAR BIANCHI
Reumatismo e Fisioterapia Fran-
klln Rnoaevelt 126. Tel. 32-658»

DR. ODIR MENDES
RenmatJsmo a Fisioterapia — Rua
Oonde Bonfim 40SB aKOS. T. 34-456»

DR. DÉCIO PEREIRA
Doenças Asa-retais • Oen. Polido-

ro. 144 Tel 46-4110 e R. 27-7475

HOMEOPATIA
DR. A. GALHARDO

flOMIOFATIA — IRISD1AGNOSE
3a. a 5a das 14-11. Marear hora R.
Álvaro Alvlm, 33 a|913. T. 22-1580

DR. KAMIL CURI
HOMEOPATIA - CLINICA GERAL
Diário 42-6849 R. México 111

RAIOS X

DR. MARIO ALVES FILHO
Rales-X - Radledlaraòitico

Av. Copacabana S61. saiu 1.J02-Í
Tel. M-SOU

LABORATÓRIOS
DE ANALISES

Dr. Jorge Bandeira de Mello
Sangue, urina, tezes, escarro, meta-
holismn 7 Setembro 124 2" 43-5282

CASA DE SAÚDE
E MATERNIDADE

Casa de Saúde St*. Teresinha
TELEFONES: 28-2794 e 28-668S

OperaçOes, Fratnras, Reabilitação
Novas instalações hospitalares. R.
Moura Brito 81 (entre Conde Bon-
fim 149 a 155). Pronto Socorro •
Apartamentos • Quartos — Bnfer-
marlaa — Tratamento da queima-
doa • Cirurgia infantil a da adultos

Fraturas • Reabilitação • Raios-
X • Clinica Médica • Fisioterapia

Hldroterepla • Ginástica • Mas-
sogens • Tratamento ambulatória)
• Hospltallzeçáo - Aberta soa ara.
Médicos • Médlcoa plantonlstas •
Exames laboratório - Combinar na
Secretaria. Pronto Socorro Tijuea,
Conda Bonfim. 149, Nova Casa de
Banda. R. Moura Brito SI. Orlen-
teclo téontoa Dr. Armando Amaral

Casa de Saúde e Maternidade
Amaldo de Moraes

Telefone: 57-8110
Cirurgia de Homens e Senhoras

Seção da Matermlnade (3o. e 4*.
andares). OpejiçOes clnSrglcaj de
homens e senhoras. Exames de Ia»
boratórlo a de Raioa-X a Roent-
genterapia para doentes extenua
de ambos os sexos. Partos a preços
fixos Cri 30.000,00. Combinar de-
talhes na Secretaria — Aberta 4-
Classe Médica. Ginástica para par-
to sem medo e sem dor — Rn*
ConstanteRMaosl73^opaeabane

f

SANATÓRIOS
CLINICA SAO VICENTE

Diagnóstico e recnperaçlo esrdla-
cos, neuróticos e convaleseeates

Dlreçáo de JOAO BORGES. GEN1-
VAL LONDRES e ALU1ZIO MAR-
QDES. R. Joto Borges. 204. Gávaa

Tel.: 27-OOBO

SANATÓRIO SANTA JULIANA
PARA SENHORAS NERVOSA!

Enfermeiras Religiosas. Orientaria)
do dr. Rohalinho CavalsaatlL Eu»

Caiollna Santos 110. T. M-MM

II
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MWGU AMEAÇA CBD DE DENÚNCIA A FIFA
CORÍNTIANS inr.A __ ......CORÍNTIANS JOGAHOJE COM S. PAULO

derrSasC~ntrInro' ?r. COmes°U ° Tm'ncio com duas
rnént L^„'i • F ?mc"K° o o Santos respectiva-|^srP^sr?i«^ao rao
chmcp r.m vntn - . qm,ci Prosseguir a ter

W*Z£m%£ nouconquista d0 tiu,1°nfiü »°dcià
SAO PAULO

O técnico Osvaldo Brandão
tem diversos problemas puraescalar o São Paulo que está
com nada menos de quatro
jogadores contundidos c sem
quaisquer possibilidades de
jogarem esta noite: Leal, Ri-
berto, Belini c Jurandir.
Além desses, Dias ainda nãoteve confirmada sua presen-
ça c Bcnó c Del Vcchio não
estão cem por cento física-
mente.

Osvaldo Brandão afirma

c Flávio; Boné c Pagfio (No-rival); Fatistlno, Del Vcchio,
Bazzanlnho c Sablno.

CORÍNTIANS
O Corintlnns terá apenas

um desfalque na partiria de
hoje com Mauro cedendo seu
posto a Heitor, o goleiro ti-
ttilar não se recuperou ria
contusão que n afastou do
segundo tempo dn partida
contra o Fluminense, estando
sob severo tratamento. Nas
demais posições permanece-
iáo os mesmos jogadores, ou
seja: Heitor; Ari Ercilio,^ «... . , - . ¦ ••«¦•«», «ri treino,

YSjje as contusões tom sido os Eduardo, Cláudio c Oreco:maiores adversários do São Edson c Bazzani; Davi, Silva'Paulo neste Rio-São Paulo c *" '
disse que a provável equipe
que entrará cm campo esta
noite è a seguinte: Suli; De-
leu, De Sordi, Dias (Virgílio)

Flávio c Fcrreirinha.
O próximo compromisso do

Corintians será sábado, à
noile, quando enfrentará o
Botafogo no Maracanã.

FEDERAÇÃO SÓ HOJE
PODE ADIAR O JOGO

Os acontecimentos politico-militares do dia de
ontem, com grave repercussão em toda a vida do pais,
poderão determinar o cancelamento das duas partidas
programadas para a noite de hoje, em prosseguimento
à disputa do Torneio Rio-São Paulo, a saber: Flumi-
nense x Bangu, no Maracanã e Corintians x São
Paulo, no Pacaembu.

A êsse respeito, o sr. An-
tônio do Passo, presidente da
Federação Carioca de Futc-
boi, informou, ontem, ao
CORREIO DA MANHA que
Já havia pensado seriamente

TO" assunto. Todavia, não
poderia, ontem,| tomar nc-
nhuma providencia nesse sen-
tido. Aguardaria o desenvol-
vimento dos acontecimentos
até o decorrer do dia de hoje,
deixando para a parte da
tarde a sua decisão sobre a
realização, ou. não, pelo me-
nos do prélio marcado para
o Maracanã.

Em São Paulo, a situação
Geração Paulista somente
amanhã tomará uma decisão
sobre a possibilidade de adia-
mento da partida Corintians
x São Paulo,

PELE E ZITO
JÁ ESTÃO

LIBERADOS
SAO PAULO (Sucursal e

SP) —• Enquanto os dirigen-
tes resolviam quo não ven-
deriam o ponteiro Dorval o
o armador Mengálvio para o
futebol argentino — abrindo
novas possibilidades para que

Difícil
a venda de
Bianchini

Muito embora os presiden-tes do Vasco e do Bangu ti-
vessem programado um jantar
para a noite de ontem, quan-do deveriam discutir as possi-bilidades da venda de Bian-
çhini para o clube vascaino,
dificilmente a negociação che-
gará a bom termo, uma vez
que o técnico Denoni, logo de-
pois de ter assinado contratocom o clube banguense, tratoude vetar imediatamente atransação.

Argumentou o novo treina-dor alvirrubro que o Bangu es-taria dando uma desmonstra-
çao de completo desinteressosobre suas pretensões no pró-xtmo campeonato carioca, ca-so vendesse Bianchini, a quem
considera uma das mais bri-
BaanguS PEÇaS d° time d0

América e
Portuguesa

treinam hoje
O América treinará esta lar.

de com a Portuguesa, no cam.
Po do Bonsucesso, e pretende
enviar um emissário a São Pau

Um lá, outro aqui
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lD Para mant<!1' cnimüi™«t°* desta noite> no Maracs/Jã, contra o Fluminense, não

I

o Fluminense, por aproxima
damente CrÇ 40 milhões — o
técnico Lula, do Santos, re-
cebia a comunicação do mé-

<<üco ítalo Consentino de que
os jogadores Pele e Zito po-
derão treinar normalmente
hoje, já que estão liberados
de qualquer tratamento, ha-
vendo inclusive possibilida-
de para que joguem contra o
Bangu no domingo, no Pa-
eaembu.

j O quarto zagueiro Haroldo
vai retirai- hoje o aparelho
de gisso, da clavicula, a íim

^de ser novamente examina-
do, para saber quando volta-
rá áos treinos. Anteontem, o
zagueiro Dalmo já foi entre-
gue ao técnico, podendo as-
sim retornar à equipe con-
tra o Bangu, quando também
é pensamento aproveitar o
ponteiro Norival, se êle pas-
tar nos exames médicos.

PALMEIRAS E
PORTUGUESA

O Palmeiras, que enfren-
tara o Vasco, no sábado, em
SSo Paulo, aproveitou sua
folga e realizou dois jogos
amistosos no Recife de onde
regressará hoje para a Capi-
tal paulista.

A Portuguesa, derrotada
pelo Botafogo domingo íilti-
mo, voltará à Guanabara cs-
te íinal de semana para do-
mingo jogar com o Flamen-
go, um dos líderes do Tor-
ncio.

diretos com o Palmeiras, visan
do A contratação do ponta-de.
lança Paulo Leão, quo pretende
incluir na sua delegação que
viajará no próximo dia (S para
a Europa.

O emissário do clube vai piei

Sò Ostrieoloreíw Tlao 
Parlc na r0.dada do hoje, de jogos regionais, pelo Torneio Rio-São

*f r Líni a -2 sua primeira vitória na competição, enfrentando o Bangu no Maracanãe o Comtiaiis, depois de conseguir seu único sucesso até agora, derrotando o Fluminense domingoultimo (fotos), jogara com o São Paulo, no Pacaembu

DENONI MANTÉM BANGU
COM O SISTEMA DE TIM

FLV NÃO MUDA TIME
NEM DÁ C. ALBERTO

O técnico Denoni, que ontem assumiu a direção
da equipe do Bangu, declarou que para a partida

fará de inicio qualquer modificação no sistema de
jogo que o seu antecessor Tim vinha usando, a
menos que o time não apresente rendimento normal
durante os primeiros 45 minutos.

A cscalação do Bangu está na dependência de
um teste a que o ponta-de-lança Cabralzinho será

tear junto aoS dirigentes do ?ubmetid.° Pc,a manhü' .com vistas apenas ao segundo
Palmeiras „m„ r.rt„„- temp0' rd que n0 P1'11™1™ jogarão Bianchini e Pr.vada.r.imeii.i, uma redução no pre- Vermelho, com distensão na parte posterior da coxa

direita, estará ausente hoje, o mesmo acontecendo com
o zagueiro Mário Tito, que convalesce de uma opera-
ção na garganta.

INTIMIDADE

co pedido, mas leva instruções
do presidente Braune para tra-
zer o jogador de qualquer for.
ma, pois Zizlnho julga indls-
pensável a contratação de um
ponta-dc-lança conv as caraetc.
risticas de Paulu Leão: forte c
goleador,

A delegação do América jfl
tem chefe c sua parle adminls-
Irativa organizada. Como che-
fe c.jomalista seguirá o sr. João
Antcro c'.e Carvalho; Técnico —
Zlzinho; Medico: dr. lido Ncjar,
superintendente: Lincon Nunes,
o como massagista: Olavo. Será
indicado também um treinador
diplomado. A lista definitiva-
dos Jogadores está na depen-
dcncla da contratação do Paulo
Leão e mais um ou dois nomes,
pelos quais não se decidiu ain-
da Zizlnho.

O embarque está confirmado
para o dia 6 c o América espe-
ra a chegada do empresário zóda Gama, prevista para amanhã,
para saber onde estreará. Os
500 dólares que o empresário
pediu foram enviados pelo Amé.
rica, que agora não vè mais
motivos para que élc não apa-
reça, principalmente depois dos
termos do sua carta ao presi-dente Braune, na qual élc dia
que se fala muito do Gama, po-rém, é éle quem resolve as "pa-
radas'1 difíceis,

Ontem, Denoni manteve,
no campo da concentração,
na Vila Hípica, um contato
mais estreito com os jogado-
res do Bangu, ministrando-
lhes, juntamente com o pre-
parador íisico Ialdo Barba-
lho, um aquecimento do dez
minutos, seguido de bate-
bola à base de dois toques.

Para os lugares de Fidé-
lis c Paulo Borges, servindo
à seleção amadora da CBD,
Denoni contará com Darci
Faria e Correia, enquanto na
ponta-esquerda, substituindo
a Vermelho, eslroará o as-
pirane Ricardot. Sendo as-
sim a equipe para a partidade hoje, n noite, que entra-
rá cm campo com a seguiu-
te formação: Aldo; Hélcio,
Darci Faria, Luiz Alberto e
Nilton Santos; Ocimar c Ci-
do: Correia, Bianchini, Pa-
rada c Ricardo.

Após o jogo, os profissio-nais bangiieuses terão folga
até sexta-feira, quando será
efetuado, à tarde, um con-
junto para a partida de do-
mingo próximo, contra o
Santos, do caráter, leve, ini-
ciando-se, então, a concen-
tração. Às 7h35m de sába-
do, a delegação seguirá pa-ra São Paulo, de litorina,

hospedando-sc no Pacaembu,
retornado depois do jogo.

MUDANÇA
Ontem, antes do treino, o

técnico Tim se despediu de
seus ex-comandados, dese-
jando-lhes felicidades e so-
licitando o máximo de coia-
boração para com o seu
substituto. Êsle por sua vez,
afirmou que a partir da pró-xima semana vai mudar os
treinamentos para o turno
matutino, porque é de opi-
nião que, "pela manhã o jo-
gador está mais disposto pa-ra dar o máximo nos treina-
menlos, enquanto de'tarde,
após o almoço, há sempre
um pi-incipio de letargia queamolece o jogador".

Apesar de afastado do ti-
me principal, o meia Rober-
to Pinto tem tomada parlecm todos os treinamenots
dados aos seus companhei-
ros, porlando-sc com exem-
plar comportamento, o que
pode forçar seu retomo à
equipo, conforme declarou o
cap. Armando Ristow, dire-
tor dn futebol.profissional do
Bangu. O dirigente acen-
tuou, que isto depende, ain-
da, tle um pronunciamento
da diretoria. A este respei-
to, Denoni afirmou que. des-
de que n jogador seja libera-
do éle o uitlizará na medi*
da do possível.

O Fluminense começará o jogo desta noite com
a mesma equipe com que jogou sábado, apesar do
revés sofrido, mantendo o novato Pipico. Fleitas So-
lich, aliás, declarou que éle jogou como autêntico
veterano, não se perturbando em momento algum,
constituindo uma grata surpresa. Entretanto, não
está afastada a possibilidade de alterações no decor-
rer da partida como, por exemplo, o lançamento do
extrema-esquerda Beto que, para tanto, está con-
centrado.

O Santos tentou a conquista do lateral-direito
Carlos Alberto, mas não logrou êxito, visto que o
presidente Nelsori Vaz Moreira, tão logo soube do
objetivo do clube santisla, declarou ser inegociável
o jogador.

ESCALADO

O time do Fluminense para
o jogo desta noite terá a sn-
guinlc constituição: Márcio;
Carlos Alberto, Procópio, Al-

' tair e Nono; Oldair e Joaquin-
zinho; Ubiraci, Pipico, Morais
c Escurinho. Na suplência fi-
carão: Edson, Jair Marinho,
Luís Henrique, Beto c Dari.

BETO'

.lá recuperado fisicamente, o
extrema Beto tem treinado
normalmente, razão por que o
seu concurso passou a figurar
nos cálculos da direção técni-
ca. Está concentrado c poderá
ser lançado, quer na extrema-
esquerda quer na direita, uma
vez que atua indistintamente
nas duas posições.

ENCERRADO

O Fluminense encerrou, namanhã de ontem, os preparati-vos para n jogo. contra o Ban-
gu, quando os jogadores fo-
ram submetidos a exercícios do
ginástica e bateram bola. Os
atacantes mereceram atenção
especial de Fleitas Solich que,durante longo tempo, treinou-
os nos chutes em gol, na cor-rida.

CONCENTRAÇÃO

Depois do treino, os jogado-res foram dispensados ate as
22h quando foi iniciada a con-
contração. Ao contrário do quesempre acontece, os jogadorestricolores não retornarão àconcentração, terminada a par-tida, de vez que serão libera-
dos. O reinicio do treinamen-
to terá lugar amanhã, com
exercícios de ginástica, prece-
didos da costumeira revisão
medica.

Enquanto o Bangu, pela palavra do seu vice-
presidente Castor de Andrade, anuncia quo irá às
últimas, inclusive denunciando o fato ao Comitê
Olímpico Brasileiro c ate mesmo à FIFA, o Depar-
tamento Técnico da FCF resolveu, ontem, não aceitar
o registro de profissional do zagueiro lateral Fidclis,
feito polo CND, sob a alegação de que havia uma
circular da CBD proibindo o registro de contrato de
qualquer dos jogadores convocados para os prepara-
tivos para a formação da seleção pré-olímpica braii»
loira.

A HISTÓRIA

Segundo os dirigentes do
Bangu, Fidclis de há muito
vinha recebendo vencimen-
tos do clube, que já havia
solicitado à CBD o seu rc-
gistro como profissional.
Com n convocação do era-
que para a seleção de ama-
dores, o Bangu tratou de to-
mar providências para não
perdê-lo, tendo procurado a
família do jogador, ofere-
cendo uma melhoria contra-
tual.

Alegam os dirigentes do
Bangu que, na oportunidade,
os familiares de Fidélis exi-
giram muito para a assina-
tura de um novo contrato e,
cm vista dessa situação, o
clube resolveu imediatamen-
te solicitar o registro do
mesmo ao CND, a fim de
evitar que outro clube o
contratasse logo depois ' 

da
pré-olímpica de Lima ou de-
pois das Olimpíadas de Tó-
quio.

DENÚNCIA

Sabedores de que a CBD
não se conforma com o re-
gistro feito pelo CND, tor-
nando Fidélis profissional, os
dirigentes do Bangu assegu-
raram, ontem, que estão dis-
postos a ir às útlimas para
fazer valer o aludido regls-
tro. De saída, pensam em
denunciar o fato ao Comi-
té Olímpico Brasileiro, que
será o responsável pela de-
legação brasileira que irá
disputar as Olimpíadas de
Tóquio. Se tal providência

não der o resultado deseja-
do, recorrerão à FIFA, pro*
vando que o Jogador é pro-
fissional e, sendo assim, nio
poderá tomar parte numa
competição reservada a ama-
dores.

FCF CONTRA

O registro de Fidélis eo*
mo profissional, feito pelo
CND, chegou ontem à Fedf
ração Carioca de Futebol t
o Departamento Técnico da
entidade, baseado em que a
circular da CBD proíbe o re-
gistro como profissional de
qualquer Jogador para as
eliminatórias olímpicas, re*
solveu nSo aceitar a dccislo
do CND.

CASO GRAVE

Não há dúvida, portanto,
de que um caso grave está
criado no íutebol brasileiro,
pois nenhuma das partes
quer se cdhformar com a
atual situação.

PAULO BORGES

Mais tarde, os dirigentes
do Bangu informavam que
também iriam providenciar o
pedido de registro, como pro*
fissional, do ponteiro Paulo
Borges, também convocado
para a seleção pré-ollmpica,
usando os mesmos argumen-
tos apresentados no caso de
Fidélis.

Enquanto isso, Fidélis c
Paulo Borges, tranqüilamen-
te, continuam concentrados
cm Serra Negra.

BRITO AGRADECEU O
PRÊMIO DA DERROTA

Para agradecer o prêmio de vinte mil cruzeiros
dado mesmo sendo derrotados, os jogadores do Vas-
co, logo após o treino individual da manhã de on-
tem, foram, incorporados, visitar o presidente doclu-
be em seu escritório, tendo o zagueiro Brito falado
em nome dos companheiros, que ficaram agradecidos
pela atitude do seu presidente.

Este, em resposta, manifestou a sua alegria peloreconhecimento dos jogadores, garantindo que o seuato será repetido todas as vezes em que perceber
que a derrota foi forjada pelos juizes, como em SãoPaulo no último domingo. Terminou dizendo quepara o futuro não deverá mais ocorrer semelhantesituação, pois o Vasco tomará as providências ca-biveis.

RECEBEU

Ontem, um representante
do Cruzeiro de Belo Horizon-
te esteve em São Januário
para receber o dinheiro refe-
rente à venda do passe do
zagueiro Massinha, tendo le-
vado a primeira quota de
seis milhões de cruzeiros,
conforme o critério da venda— 15 milhões sendo seis à
vista e três prestações de três
milhões.

Também o jogador Massi-
nha esteve cm São Januário
participando de um treino de
conjunto com os que não fo-
ram a São Paulo, para a par-tida contra o Santos. Massi*
nha recebeu a sua primeira
parcela de um milhão de cru-
zeiros, devendo dentro de
30 dias receber mais qüi-nhentos mil cruzeiros, fican-
do a última prestação paradentro de 90 dias, quandoentão receberá dois milhões
de cruzeiros.

PODE IR

O jogador Durvalino, quehá dias foi oferecido ao Cru-
zeiro de Belo Horizonte, sen-
oo por êsse recusado, foi on-

tem liberado pelo Vasco, queo mandou procurar um clube
para se transferir, sendo o
seu passe fixado em um ml-
lhão de cruzeiros.

O ponta direita Maurinho
teve ontem negado o seu pe*dido de licença, pois sollci-
tara um período para se au*
sentar do Bio.

ZÉ CARLOS

O ponteiro esquerdo Zé
Carlos, da Portuguesa, ain-
da está interessando aos dl-
rigentes do Vasco, que hoje
deverão procurar os daquê-
le clube para tentar a trans-
ferência do jogador, O Vas*
co pretende o passe do Joga-dor em caráter definitivo,
pagando por êle dez milhões
de cruzeiros, mas antes está
disposto a adiantar um ml-
lhão, ficando com o jogador
para o Torneio Rio-São Pau-
Io.

O jogador Fontana teve o
seu contrato melhorado en-
tem, com trinta mil cruzei-
ros de aumento. O zagueiro
Paulinho foi muito cumpri-
mentado por ter completado
dez anos de contrato com oVasco.

BOTAFOGO HOJE EM
PETRÓPOLIS SEM 5

Desfalcado de Rildo, Nilton Santos e Quarenti-
nha, suspensos, de Garrincha, contundido e possível-mente sem Bira, que foi ao Rio Grande do Sul e ain-
da não regressou, o Botafogo jogará, hoje à noite, em
Petrópolis, contra o Petropolitano, em jogo de ca-
ratei- beneficente. Os jogadores suspensos por dois
jogos cumprirão, assim, parte da pena.

Com isto, no entanto, a sexta-feira com mais um in-
programação de treinamentos dividual à tarde, como úlit-
do Botafogo, para a semana
do jogo com o Corintians, íi-
cou totalmente alterada, ha-
vendo somente individuais.
Ontem foi realizado o pri-
meiro, com a presença de to-
dó.l os jogadores, inclusive
Garrincha, quo se exercitou
separadamente com Adalber-
to. Tendo em vista a partida
de hoje, à noite, Zoulo Ra-
belo dará folga amanhã, re-
tornando às atividades na

mo preparativo para o jogo
de sábado pelo Rio-São Paulo.

A equipe para hoje será,
portanto, a mesma que ven-
ceu a Portuguesa, com Jail-
ton, no lugar de Rildo. Caso
Bira não chegue a tempo, se-
rá substituído por Amoroso,

A delegação seguirá hoje
às 13h para Petrópolis, de-
pois do almoço em General
Severiano, e retornará apô»
o jogo.
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