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MAZZILLIE O NOVO PRESIDENTE
BRASÍLIA (Sucursal) —

A posse do sr. Ranlcrl Muz-
zilli, presidente da Câmara
dos Deputados, na Prcsldèn-
cia dn República, foi assen-
tntln esta madrugada, upós
entendimentos do comandan-
ic da gunrníçüo militar do
Brasilln, «on. Nlcolau Fico,
com os lideres dn Câmara o
do Senado, no Gabinete do
líder da Minoria, no Senado,
sr. João Agripino. Na opor-
umidade, o general Nicolau
Fico comunicou que o sr.
João Goulart se ausentara da
Capital minutos antes, ces-
sando, cm conseqüência, to-
dos os seus compromissos
com o ex-presidente da Re-
pública. Somente aos 45 mi- t
nutos de hoje, quinta-feira,o sr. João Goulart deixou
Brasília, com a família, cm
um avião "Avro". da FAB.
Deixou uma proclamação ao
povo, que foi irradinda às
23h30m pela Rádio Nacional
do DF. Fi-la: I"Na Capital da República. '
numa noite em que forças rca-
cionárias desencadeiam mais '
uma vez o golpe contra as ins-
tituições democráticas, c com I
tra a libertação econômica da t
Pátria, na plenitude dos meus |
podéres constitucionais, que o :
povo outorgou, que o povo jratificou, em pronunciamentos ,
memoráveis, reafirmo a minha jinabalável decisão de defender
intransigentemente, numa luta i
sem tréguas, êsse povo, mesmo i
contra as arremetidas da pre- I
potência da pressão do poder
econômico. ,

Sei que o povo não ignora
o verdadeiro significado das
pressões a que meu governo
está sendo submetido desde
que para salvaguardar os mnis
legítimos interesses da Nação,
tive que adotar no plano in-
ternacional uma política exter-
na independente e no plano in-
terno medidas inadiáveis de
proteção à sua espoliada eco-
nomia, arrastei a fúria insensa-
ta e odienta dos impatrióticos
Interesses contrariados. Não
acreditavam que eu fosse ca-
paz de regulamentar a lei de
remessa de lucros. Fui amea-
çado e intimidado. Não cedi e
não cederei na sua rigorosa
aplicação.

Preguei a reforma agrária,
quando ela estava vitoriosa na
consciência c no espirito do
povo, negaram-me os meios le-
gais para efetivá-la. Apelei en-
tio para as minhas atribuições
constitucionais. E o decreto da
SUPRA, que possibilitou o aces-
so à terra a todos que dela ca-
recém para sua subsistência,
embora não consubstanciasse.¦¦•
uma reforma agrária verdadei-
ra, uma reforma reclamada pe-
los princípios cristãos de justi-
ca social, foi lavrado. Deter-
minei os princípios cristãos de
justiça social, determinou o re-
crudescimento de ódios e pai-
jcões.

O monopólio da importação
do óleo cru, a encampação das
refinarias como desdobramento
indispensável da nossa política
petrolífera, conquista definitiva
da vontade e da consciência
soberana de nosso povo, tantas
vezes adiadas por governos que
me antecederam, foram atos
que pratiquei com serena co-
ragem na certeza de que ser-
via o Brasil, mas certo também
de que outra poderosa frente
de luta se abria diante de mim.

Quando meu governo se lm-
punha vitoriosamente na re-
pressão à ganância dos expio-
radores da economia popular,
quando o governo se levantou
contra a exploração dos pre-
ços, da distribuição dos génc-
ros de primeira necessidade,
quando se levantou em defesa
do povo, tabelando os medica-
mentos, fixando os aluguéis,
assisti macomunar-sc nova-
mente contra mim uma ação
insldiosa dos que sempre se
locupletaram com a miséria do
nosso povo.

Quanto à inflação, pela qual
não se pode responsabilizar o
meu governo, que tudo tem fel-
to para debelá-la, procurando
inclusive atacar as suas causas
estruturais através das refor-
mas de base, quando essa in-
fiação corroía salários e venci-
mentos e ampliava a área de
miséria entre as famílias da
classe média, busquei recom-
por a justa remuneração do
trabalho, enviando ao Congres-
ao mensagem solicitando a es-
cala móvel de salários.

Levantou-se a grita da in-
compreensão e do egoísmo, do
capitalismo intolerante, desu-
mano e anticristão.

Tais medidas e tudo o mais
consubstanciado na política au-
têntlcamente popular decor-
rente da minha fidelidade ao' ideário de Vargas e aos com-
promissos do meu passado, em
lutas nacionalistas, somaram-se
forças políticas e econômicas
desavindas entre si, mas que
se uniam entretanto, na im-
patriótica tentativa de impe-
dir que ao povo brasileiro íôs-
se assegurado melhores pa-
drões de cultura, de seguran-
ça econômica de bem-estar so-
ciai. Exploraram o sentimento"religioso, como se meu govêr-
no não fosse daqueles que na
história da República "mais se
empenharam em cercar de
prestigio, de conciliação e de
respeito, os dignitários do Epis-
copado, do Clero da Igreja Ca-
tólica e dos demais credos re-
ligiosos. Mistificam-se com a
supervalorização do perigo co-
munista, como se não fosse-
mos unia democracia plantada
irremovívelmcnte no coração
de nossa gente.

Estou firme na defesa e ao
lado do povo. Do povo cm
quem acredito e em quem de-
posito a certeza da vitória de
nossa causa.

Não recuarei. Não me inti-
midarão. Reagirei aos golpes
dos reacionários, contando com
a lealdade, a bravura e a hon-
ra das forças militares e com
a sustentação das forças po-
pulares do nosso Pais."

Tomada do Forte
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Vitória

O coronel Montanha e mais 20 soldados, quando dominavam, ontem, no Forte, a situação contra Jango

Congresso
declara vaga
Presidência

BRASÍLIA (Sucursal) —
Às 3h25m de hoje o sr. Mou-
ra Andrade, presidente do
Congresso Nacional, declarou
vago o cargo de presidente
da República, em sessão ex-
traordinária que durou cinco
minutos, com a presença de
150 senadores c deputados e
do general André Fernandes.
O líder do PTB, Doutel de
Andrade, disse que sua ban-
cada não aceitava a decla-
ração de vacância porque,
conforme ofício do chefe da
Casa Civil, o sr. João Gou-
lart estava a caminho do Rio
Grande do Sul, de onde
exerceria a presidência. O
sr. Moura Andrade não con-
siderou aquela comunicação
e empossou no cargo o sr.
Ranieri Mazzilli. O ato de
posse se verificou no Palácio
do Planalto. O sr. Mazzilli
proferiu breves palavras, res-
saltando o seu orgulho pela
assunção do cargo.

Aumento de
militares vai
a Orçamento

BRASÍLIA (Sucursal) — Na
Comissão de Segurança Nacío-
nal da Câmara Federal foi
aprovado, ontem, o aumento
dos miiltares, proposto ao Con-
gresso pelo governo em mea-
dos de março. A aprovação foi
feita de acordo com alterações
ã matéria pelo sr. Costa Ca-
valcânti (UDN — PE), que se
manifestou contra a paridade
de vencimentos entre militares
e civis, sugerida por emenda
do sr. Paulo Mincaroni (PTB
— RS). A proposição vai ago-
ra à Comissão de Orçamento.

Arraes
sitiado

em Palácio
RECIFE — (Do correspon-

dente) — A situação nesta Ca-
pitai está dominada pelo -IV
Exército, sob o comando do ge-
ncral Justino Alves Bastos que,
conta com a solidariedade do
almirante Dias Fernandes, co-
mandante do III Distrito Naval.
O comando naval deslocou tro-
pas de fuzileiros para ocupar
os portos de Natal e Recife.
Às 14 horas de ontem, o ex-go-
vernador Miguel Arraes confe-
renciou com o almirante Fer<
nandes mas não aceitou o têr-
mo de renúncia ao governo,
sendo sitiado em Palácio por
tropas do 14° Regimento de In-
fantarla, sem qualquer comuni-
cação com o exterior. Por ou-
tro lado, na Assembléia Legis-
lativa foi aprovado o "impeach-
ment" do governador do Esta-
do, sendo empossado no cargo
o vice-governador Paulo Guer-
ra. A Policia Militar do Estado
está solidária com o novo go-
vernador. As classes produto-
ras lançaram manifesto pelo
reinicio dns atividades normais
amanhã cm virtude do fecha-
mento do Comando Geral dos
Trabalhadores na Guanabara.

ARTUR COSTA NOVO
CHEFE DO EXÉRCITO

O general-de-Exército Artur da Costa e Silva
foi empossado, na madrugada de hoje, nas funções
de comandajite-em-chefe do Exército nacional.

Nota oficialMomentos após, aquela
autoridade fêz as seguintes
nomeações: comandante do
I KxércitOjrgéfiéíai de Divf-'
são Otacllio Terra Ururahy;
comandante da 1* Região
Militar, general de Divisão
Estevão Taurino de Rescn-
de Neto; comandante da Ia
Divisão de Infantaria, gene-
ral de Divisão Orlando Gei-
sei; comandante do Grupa-
mento de Unidades Escola,
general de brigada Augusto
César de Castro Moniz d':
Aragão; comandante da Ia
Divisão Blindada, general de
brigada José Horácio da
Cunha Garcia; comandante
da' Artilharia de Costa da
Ia RM, general de brigada
José Mário Moraes de Bar-
ros e comandante da Infan-
taria Divisionária, general
de brigada Manoel Rodri-
gues de Carvalho Lisboa,
permanecendo na chefia do
Estado-Maior do Exército o
general de Exército Hum-
berto de Alencar Castello
Branco.

Tropas do
Paraná vão
para o RS

SAO PAULO (Sucursal)
— O governador Ademar de
Barros manteve contato te»

A nação saiu vitoriosa com o
afastamento do sr. João Goulart
da Presidência da República. Não
era possivcl mais suportá-lo cm
conseqüência de sua nefasta admi-
nistração que estabelecia, cm to-
dos os setores, o tumulto c a de-
sordem. O pais foi vitima de unia
terrível provocação que abalou a
sua própria estrutura democrática.

Em qualquer lugar onde o sr.
João Goulart se encontre, e diga
o que disser, já não é mais o Pre-
sidente da República. Não adian-
ta resistência nenhuma a seu fa-
vor. As forças emanentes da Na-
ção já o repudiaram c já o afasta-
ram de seu convívio político. A
causa do sr. João Goulart está de-
finitivamente perdida.

Todavia, estamos em nossos
postos, prontos para defender a
Constituição, o Congresso Nacio-
nal, a democracia, a liberdade.
O afastamento do governo do sr.
João Goulart não justifica de mo-
do algum um regime de exceção.
Não justifica violências nem cri-
mes cometidos contra a liberda-
de individual e coletiva.

Esta vitória não pertence à di-
reita. Pertence, precisamente, aos
que condenam as radicalizações,
aos que procuram evitar que seja
interrompido o processo democrá-
tico, aos que querem a legalidade,
a disciplina, o cumprimento da lei.

Não pertence aos oportunis-
tas que permaneceram em silên-
cio e escondidos até o instante da
vitória. Pertence aos que tomaram
uma atitude franca e decisiva para
defender as instituições ameaça-
das. Não àqueles que s e m p r e
ameaçaram estas instituições e sim
aos que sempre as defenderam.

Não admitimos — e o fazemos
com autoridade e isenção — que

para se restaurar a disciplina se
restabeleça o arbítrio de quem quer
que seja.

Nao podemos consentir que
levemente se restrinjam a liberda-
de de imprensa, a liberdade dt
reunião, a liberdade sindical, a li*
berdade partidária, ou melhor, qut
sofra o menor arranhão a livre ma-
nifestação das idéias.

A queda do sr. João Goulart
se explica pela ameaça que pesa-
va sobre a nação de perder a sul
liberdade política, com a instaura-
ção de uma ditadura.

Ditadura nunca! Seja da dl-
reita, esquerda ou do centro. Que-
remos o respeito à Constituição.
Queremos as reformas de base que
são mais do que nunca imprescin-
diveis à revolução industrial que
levará o Brasil' à área dos pai-
ses desenvolvidos e econômieamen-
te independentes.

A derrocada do janguismo,
com tudo que nele existe de me-
diocre e de prejudicial para o país,
não pode servir de pretexto para
o estabelecimento de um regime
que não esteja plenamente de acôr-
do com a dignidade do povo bra-
sileiro.

O povo não desiste de suas
conquistas sociais e políticas. Não
abdica do direito de escolher li-
vremente os seus dirigentes. Não
recua diante da reação porque êle
sabe que a queda do sr. João Gou-
lart representa uma vitória da le-
galidade e da democracia.

Nada de violência nem de re-
pressão contra os inimigos politi-
cos deste ou daquele que detenha
uma parcela de poder.

O CORREIO DA MANHA des-
fraldou a bandeira da legalidade,
da defesa das instituições. E saiu
vitorioso. Esta vitoria é da de-
mocracia e da nação brasileira.
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O Estado-Maior do Exerci-

de hoje a seguinte nota ofi- ontem, com o Palácio Igua-
jfKtôÇs^,!-"*";'

ciai: "Face a presente situa-
ção militar de fato, criada
em virtude dos últimos
acontecimentos ocorridos no
País, e na qualidade de
membro mais antigo do alto
comando, o excelentíssimo
sr. general de Exercito Ar-
tur da Cosia e Silva assu-
miu a uma hora do dia 2
de abril, em cerimônia rea-
lizada no Palácio da Guerra,
na presença dos oficiais ge-
nerais que se encontram no
Estado da Guanabara, as
funções de comandante-em-
chefe do Exército Nacional.
De imediato, sua excelência
tomou uma série de provi-
dências, notadamente a no-
meação de diversos postos de
comando, tendo em vista
restabelecer a coesão e a
eficiência operativa d as
grandes unidades do Exerci-
to, com o objetivo primor-
dial de assegurar a ordem
no Pais e sobretudo de eli-
minar a subversão dirigida
no Rio Grande do Sul, por
Leonel Brizola."

çu, conferenciando longa-
mente com o governador Nei
Braga, inteirando-se da si-
tuação naquele Estado. Se-
gundo o chefe do Executivo
paranaense, a situação no
seu Estado é de tranqüili-
dade "com o dispositivo da
legalidade funcionando ati-
vãmente'". No Palácio do
governo do Paraná encon-
travam-se na ocasião o ma*
rechal Nelson de Mello e o
general Cordeiro de Farias,
líderes intelectuais da suble-
vação pela legalidade. In-
formou o general Cordeiro
de Farias ao governador
paulista que as tropas para-
naenses estão se deslocando
para o Rio Grande do Sul,
através de Santa Catarina,
onde, ali a situação é normal
e sob o domínio das tropas
legalistas que esperam des-
locar contingentes para atin-
gir as fronteiras gaúchas,
ainda dominadas pelas fòr-
ças do III Exército.

GENERAIS PROMETEM Krueldiz ' >
VOLTA À LEGALIDADE queCGT P>

Os gen. Arthur da Costa e Silva, Humberto Alen-
car Castelo Branco c Décio Palmeiro de Escobar,
membros do Alto Comando, encaminharam manifes-
to a seus camaradas do Exército. Publicamos o do-
cumento na íntegra:

terminou
.itO sr. Osvaldo Pacheco

\

A hora dos extremados
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Grupos antijanguistas, apoio ao ex-presidente fora todos os carros e pu~
numa atitude condenável João Goulart. Munidos serom fogo nos veículos,
de vindita, procuraram de pedras e paus, e ai- após lançarem uns con-
incendiar também o pré- guns também de armas IZaTco^dtVrn'.
dio do jomcl "Ultima Ho-
ra", que sempre deu

de fogo, depredaram a
garagem, tiraram para

beiros, o grupo se disper-
sou e fugiu.

Manifesto
"Em ostensivo conluio com

notórios elementos comunistas,
sob cujo domínio parece até
mesmo encontrar-se, o presiden-
ti. Joio Goulart vem-se colocan-
do na mais flagrante ilegalida-
de, através de sucessivos alen-
tados à pratica justa do regime
democrático.

Violando, por intervenções c
pressõCL de toda ordem, a au-
tonomia de vários Estados da
União, acabou por tornar letra-
morta o próprio principio fe-
derativo.

Pressões ilegítimas, através
i.iesmo do acionamento de oi-
ganismos sindicais, são fomen-
tadas contra o pleno exercido
do Congresso Nacional, violen-
tando a soberania de um dos
Podéres da República.

A Nação está sendo mantida
em permanente sobressalto que
cada vez mais a ameaça do
caos econômico-social, negando-
se ao povo o clima de tranqüi-
lidade e de ordem indispensá-
vel ao trabalho honesto e fe-
cundo, ao desenvolvimento da
economia nacional e ao aprimo-
ramento da justiça social.

Nessa obra de destruição de
nossas mais caras tradições de-
mocráticas e cristãs, as liberda-
des públicas encontram-se dia
a dia ameaçadas por medidas
discriminatórias que impedem
a livre manifestação do pensa-
mento.

Atentado
Para golpear a fundo o regi-

me democrático, «tenta-se siste-

Belonaves
dirigem-se

a Santos
SAO PAULO — (Sucursal) —

Noticias não confirmadas que
circularam na noite de ontem
nesta capital, informam que o
navio "Tamandaré" e o des-
tróier "Pará" deslocaram-se da
Bahia de Guanabara com desti-
no ao porto de Santos. A be-
lonave "Tamandaré" vem co-
mandada pelo almirante Silvio
Heck e o "Pará" pelo almiran-
te José Uzeda.

As naves saíram da barra do
Rio de Janeiro, na noite de on-
tem e têm como objetivo re-
forçar o dispositivo naval lega-
lista, montado na baixada san-
tis tá.

màticamcnte contra as institui-
çòes militares que a Constitui-
ção Federal requer sejam "oi-
ganizadas com base na hierar-
quia e na disciplina, sob a au-
toridade suprema do presiden-
te da República c dentro dos
limites da lei. E', pois, na sua
estrutura e na sua essência
mesmo que as Forças Armadas
estão sendo destruídas, quan-
do se subverte a hierarquia e
é o próprio presidente da Re-
pública quem incita à indisci-
plina e ofereoe plena cobertura
a motins desencadeados, à vis-
Ia do povo todo, sob a drlen-
tação de comunistas conheci-
dos. Dessa forma, esvai-se a au-
toridade de um presidente da
República que a si mesmo não
se respeita, em atitudes de fran-
ca demagogia e de menosprêso
total aos padrões fundamentais
das próprias forças, postas, em
nome da Segurança Nacional,
sob a sua alta direção. E, 1an-
to mais quanto essa autoridade
busca, a todo momento, exerce-
se com amplo desrespeito à lei
suprema do pais, feridas em
seus princípios essenciais.

Destinam-se as Forças Arma-
das, como estatui a Constitui-
ção, a defender a Pátria c a
garantir os podéres constituem-
liais, a lei c a ordem. E é jus-
tamente para que possam elas
integralmente cumprir tal des-
tinação constitucional, que se
impõe, sem tardanças, dizer um"Basta!" terminante a essas
manobras desagregadoras e sul)-
versivas.

O Exército Brasileiro, fiel a
todo o seu passado de devota-
mento à Pátria, não pode mais
assistir impassvel — muito me-
nos prestar qualquer colabora-
ção — à trágica derrocada das
próprias instituições militares.

Conclamação

Conscientes das responsabili-
dades que nos cabem como
Chefes, conclamamos a todos os
camaradas do Exército Brasilei-
ro, sem distinção de postos ou
de graduações, a cerrar fileiras
cm nome da Segurança Nacio-
nal para salvaguarda da estru-
tura das nossas Forças Arma-
das gravemente ameaçadas.
Forças Armadas irmãs, Marinha
e Aeronáutica, bem como as
Forças Auxiliares Estaduais, re-
servas do Exército, não nos fal-
tarão em seu apoio.

Teremos com tal atitude efe-
tivamente evitado a luta fratri-
cida que, na verdade, vem sen-
do preparada, irresponsável e
criminosamente, pelo presiden-
te da República e seus aliados
comunistas.

E, coesos e unidos, restaura-
remos a legalidade, como é do
nosso dever, assegurando a pie-
na vigência do regime demo-
crático.

Camaradas do Exército, una-
monos em defesa do Brasil.

Esta é a hora decisiva".

presidente do PUA
membro do CGT, foi prê*
so, em São Paulo, pelo go*
vernador Ademar de Bar»
ros. O general Amaurt
Kruel declarou que não
existe mais o CGT, e que
todos os seus membro!
serão presos e processa*
dos pela Lei de Seguran»
ça. 0 sargento Garcia,
embora deputado, está
preso e será processado.
Esta medida atingirá ou-
tros deputados, que serão-"
tsmbém processados pela
Lei de Segurança.

Foi também ordenada a
prisão do almirante Ara-
gão, que será julgado"por muitos crimes co-
metidos".

Tiroteio na
Cinelândia

fere quatro
Um grupo de pessoas, an*

tre populares e estudantes,
apedrejou ontem o Clubt
Militar aos gritos de qut"ali estavam reunidos os go-
rilas", "osanti-povo" e"Jan- i
go", "Jango". Os atacantes,/)
com pedras de considerável
tamanho, conseguiram que-
brar alguns vidros do Clube, ¦
mas imediatamente foram t ¦
repelidos a bala, o que oca-
sionou ferimentos graves em í
quatro pessoas.

O tiroteio que se estendeu
até a Cinelândia ocasionou
correrias no centro da cida-
de, inclusive ferimentos le-
ves em várias pessoas que J
foram jogadas ao chão. Os
civis baleados nos inciden-
tes no Clube Militar são os „.
seguintes: Expedito Antônio-uid
de Freitas, 33 anos, advoga-, dl
òo, ferido a baiano crânio;
Joaquim Amaro da Silva, 20 1-lS
anos, estudante, ferido a ba- itjji
Ia na região lombar; Edinarj—-
Correia, 32 anos, casado, aca-f¦»¦¦
dèmico de Direito, íerimeti*
to penetrante na região da-
vicular direita e Labide Car^
neiro Abitudo. 50 anos pre-l
sumíveis, ferimento pena*
U-anle no hemitórax direi-
to. Os feridos foram iriter-
nados no Hospital- Sousa
Aguiar, onde se encontra**
em estado grave.
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CASTELO BRANCO ENVIA
MANIFESTO A GENERAIS

¦

r. . leneral Humberto do AlencarCastelo Branco, chefe do Estado-M,,or do. Exercito, enviou manifestoaoi generais e demais militares doEstado-Moior do Exército c das orgn-Wiaçõea subordinadas, em que reco-

V gulnt. - ' ' ,nt,ír*' ° M" do» Poderei, 6 lóglm qu* seria

, 
"Compreendo a InlranqUIllda- iuMn-•dm",(vcl V0lUU Con'

í?J1MJnd,W»*e« de meus su-uoralnados nos dias subscqUen-tes ao comício do 13 do corron»te més. Sol que nio so expres-saroisòmonto no Estado-Malor
çjo Exército o nos setores quelhe sio dependentes, mas tam-bem na tropa, nas demais or-
gamzacõrs e nas duas outrascorporações militares. Delas
participo e elas já foram moti-

i vo de uma conferência minha
| com o excelentíssimo senhorministro da Guerra.

Sio evidentes duas ameaças:o advento de uma Constltuin-te como caminho para a con-secucio das reformas de baseo o desencadeamento em maiorescala de agitações generaliza-das do ilegal poder do CGT.
As Forcas Armadas aio Invo-cada» cm apoio a tais própé-sitos,

Para o entendimento do as-sunto, hi necessidade de algu-
mas considerações prelimina-res.

Os meios militares nacionaisc permanentes não são própria-mente para defender progra-mas de governo, muito menos
a sua propaganda, mas paragarantir os podêres constituem-
nais, o seu funcionamento e aaplicado da lei.

Nio estão Instituídos paradeclarar solidariedade a êsteou aquele poder. Se lhes fòs-
se permitida a faculdade de
ftffdfcr.'zar-se com programas,movimentos políticos ou deten-
tores de altos cargos, haveria
necessariamente o direito de
também se oporem a uns c aoutros.

Relativamente a doutrina queadmite o seu emprego como

nhece "o advento de uma Constituiu-te como caminho para a consccuçfiodns reformas de base o o desanca-deamento em maior escala de agita-
ções generalizadas do ilegal poderdo CGT".

CL NA
CRISE

~r-/,<

le" Caderno

tra qualquer um dêlca,
Nio sendo milícia, as Forcas

Armadas nio sio armas paraempreendimentos antldemocrá-
ticos. Destinam-se a garantir
os podêres constitucionais e a
sua coexistência.

A ambicionada Constituinte
é um objetivo revolucionário
pela violência com o fechamen-
to do atual Congresso e a Ins-
litulção do uma ditadura.

A insurreição A um recurso
legitimo de um povo. Pode-se
perguntar: o povo brasileiro
está pedindo ditadura militar
ou civil ou Constituinte? Pa-
reco que ainda não.

Entraram as Forças Armadas
numa revolução para entregar
o Brasil a um grupo que querdominá-lo para mandar e dcs-
mandar c mesmo gozar o po-der? Para garantir a plenitu-de do grupamento pseudo-sin-dical, cuja cúpula vive na agi-
tação subversiva cada vez mais
onerosa aos cofres públicos?Para talvez submeter a Nação
ao comunismo de Moscou? Isso,
sim, é que seria antipátria, an-
tinaçáo e antlpovo.

Não. As Fõr;as Armadas não
podem atralçoar o Brasil. De-
fehdcr privilégios de classes ri-
cas está na mesma linha anti-
democrática de servir a ditadu-
ras fascitas ou sindico-comunls-
tas.

O CGT anuncia que vai pro-mover a paralisação do País,
no quadro do esquema revo-
luclonárlo. Estará configurada
provavelmente uma calamida-
de pública. E hi quem deseje
que as Forcas Armadas fiquem
omissas ou caudatárlas do co-
mando da subversão.

Parece quo nem uma coisa
nem outra. E, sim, garantir aaplicação da lei, quo nio per-mito por Ilegal movimento de
tamanha gravidade para a vida
da Nação.

Tratei da situação político,
somente para caracterizar a
nossa conduta militar.

Os quadros dns Forças Arma-
das têm tido um comportamen-
Io além do legal, de elevada
compreensão faço à dificuldade
e desvios próprios do estágio
atual da evolução do Brasil. E,
mantidos, como é de seu dever,
fiel à vida profissional a sua
dcstlnaçio, e com continuado
respeito a seus chefes e i au-
toridade do presidente da Re-
pública.

£ preciso si perseverar, sem-
pre "dentro dos limites da lei".
Estar pronto para a defesa da
legalidade, a saber, pelo fun-
cionamento integral dos três
Podêres constitucionais c pela
aplicação das leis, inclusive as
que asseguram o processo ciei-
toral, e contra a revolução para
a ditadura e a Constituinte,
contra a calamidade pública a
ser promovida pelo CGT e con-
tra o desvirtuamento do papel
histérico das Forcas Armadas.

O excelentíssimo sr. ministro
da Guerra tem declarado quoassegurará o respeito ao Con-
gresso, is eleições e à possodo candidato eleito. E já de-
clarou, também, que não have-
rá documentos dos ministros
militares de pressão sóbre o
Congresso Nacional.

t o que eu tenho a dizer, em
consideração i intranqüilidade
e indagações oriundas da atual
situação política e a respeito
da decorrente conduta milita '•

O Kuvunuiilur carioca talou ontem, pelo telefone,
do Palácio Guunubura à TV-Rio, analisando os won-
tecimentos políticos com breve biografia c criticas ao
sr. João Goulart. A palestra durou meia-hora c foi
interrompida quwido o sr. Carlos Lacerda, bustante
emocionado, chorundo, comunicava que três filhos do
falecido gen. Alcides Etchcgoyon, à frente de ele-
mentos de carros de combate, rumavam paru o Pala-
cio Guonabnra c colocava, os tanques do Exército à
sim disposição, cm defesa da democracia, ucrcsccn-
tando que "Deus c bom c teve pena do povo".

A palestra do governador nu TV foi anunciada
pela secretária de Serviços Sociais, profa. Sandra Ca-
valcanti, que criticou noticias falsus transmitidas porduas emissoras cariocas, segundo as quais o chefe
do Executivo carioca teria fugido. Depois da fala
do chefe do Executivo carioca, o programa prosse-
guiu, nas dependências do Forte Copacabana, que
garantia a transmissão, entrevistando o cel. Mon-
tanha e os deputados Álvaro Vale e Danilo Nunes»,
este designado pelo Palácio Guanabara para elemento
de ligação entre o governador e o QG do gen. Hum-
berto Castelo Branco, comandante das Forças de
Libertação.

Biografia
O governador carioca ini- nas 1.400 hectares de terras,

TV ANALISA
E CRITICA JG

colaboração duvldosu. Mon-
tou a célula comunista, can-
corosa, para a entrega do
Brasil ú UHSS, tornando-se o
maior entregulsto do Pais.Deu nos soviéticos as maio-res vantagens c com Briznln
se encheu de dinheiro dasnegociações com países da
Cortina de Ferro.

Fiado no dispositivo sindl-
cal, começou a coação e amontagem de seu dispositivo
militar, nprovoilando-so deser tratado com carinho erespeito pelos oficials-gene-

ruis das Forças Armadas, queo respeitavam como prcsl-dente dn República. Após
neutralizar, dessa maneira, os
oflcinls-gencrals, começou a
hostiliza.los c a dcsmorali-
za-los, Iniciando a comuni*
zaçtio nos setores inferiores
da Marinha, do Exército e
da Aeronáutica. Deu coman-
dos importantes aos oficiais
comunistas c funções atuan-
tos nos Ministérios civis c na
Casa Civil. Seus própriosamigos o preveniram desse

iffperigo

Crílicaa

ciou a palestra, às 10h05m,
dizendo que sua primeira
palavra era para as donas-
de-casa, que fazem compras
e entram nas filas em busca
de alimentos. Pediu sua co-
laboração e afirmou aer de
tranqüilidade a situação e
que não faltaria comida nos
armazéns e empórios. Fêz, a
seguir, resumo biográfico do
sr. João Goulart.

Nasceu politicamente como
herdeiro de Getúlio Vargas,
com "a carta-testamento cuja
autoria ainda não íoi devida-
mente explicada". Venceu à
custa de um morto, pois ten-
do herdado de seu pai ape-

valendo cerca de Cr$ 500 mií
e algum dinheiro, em trêsanos aumentou suas proprie-dades agrícolas para 550 mil
hectares, e hoje é proprictá-rio de áreas equivalentes a
4 vezes e meia o território
da Guanabara, -tudo em so-
ciedade com o ministro Wll-
son Fadul, da Saúde, c com
dinheiro arrancado do Banco
do Brasil". Tornou-se, as-
sim, o sr. João Goulart, o
maior latifundiário do Pais,
conforme documentação
apresentada, esta semana,
pelo deputado Antônio Car-
los de Magalhães, à Câmara
Federal"."Eram essas coisas que o
sr. JG não queria que o povosoubesse".

Sóbre os amigos de JG, o
governador citou o caso de
Raul Ryff, -seu assessor do
Imprensa c companheiro de
mllltáncla comunista, mas
que não evoluiu como élc".
Citou também Darci Ribeiro,
chefe da Casa Civil, "que es-
tudou tupl-guarani e quechegou a reitor da Unlver-
sldadc de Brasília semnunca ter sido professor de
coisa alguma".

Disse que a Justiça Brasl-
lelra decidira que o Partido
Comunista estava fora da lei,
justamente porque se tratava
de órgão estrangeiro. Como
presidente da República, JG

tomou como seus mais inti-
mos colaboradores os comu-
nistas sem qualidade e sem
capacidade para as funções,
tornando-os depositários dos
mais sérios segredos do Pais.
Criticou, também, a direto-
ria da Rádio Ministério da
Educação.

Em meio i palestra, o sr.
Carlos Lacerda recebeu e
transmitiu aos espectadores
noticia de que a Rádio May-
rink Veiga e a Rádio Nacio-
nal, "que vinham insuflando
o povo, "apagaram", ocupa-
das por forças da Marinha
de Guerra".

Comunizaçõo

Três anos

— JG teve todas as chan-
ces, mas só usou o» quasetrês anos da corrida do Bra-
sil para o progresso e seu de-
senvolvimento para mentir,
agitar e fazer demagogia,
além de encher-se de dinhel-
ro, "juntamente com seu
cunhado ladrão de cavalos".
Instalou no Brasil uma qua-cirilha para entregar o Pais
à URSS. Quem votou em
Jango Goulart para que élc
implantasse o comunismo no
Brasil? íle então mentiu, en-

íorma agrária. JG quis de-
gradar à hierarquia para en-«aquecer as Forças Arma-
das, e quem assim procedenão está defendendo a Pá-
trla. Féz provocações, jogan-do marinheiros contra mari-
nheiros, fuzileiros contra fu-zileiros, explorando a boa-fé
de todos. Citou o caso do
cabo Anselmo, cabo-dactiló-
grafo, estudante de Direito e
presidente da Associação dosMarinheiros e Fuzileiros do
Brasil, lembrando que "a

FUZILEIROS
^TRIBUNA" E

INVADEM
"GLOBO"

Sob a alegação de que cumpriam
ordens do Governo, tropas embala-
das do Corpo de Fuzileiros Navais
impediram ontem pela manhã a cir-
cujaçfio de "O Globo" e da "Tribuna

"da' Imprensa", invadindo as redações,
paralisando as máquinas e dando or-
dens aos funcionários para que se re-

COMÍCIO
A Invasão da "Tribuna" foi

. efetuada por 40 fuzileiros co-
jnandados pelo comandante

iàantos Rosa, e a do "Globo"
à por 30 praças sob as ordens" de um tenente, que depois de

se dirigir à redação e deter-
minar a paralisação dos traba-
Ihos, retirou-se e sitiou o pré-

vdio. Instantes depois chegava
almirante Aragão que, antes

sair, esteve na oficina e
nprovlsou um comício, lnclu-

aive dizendo aos trabalhadores
que deveriam Ir para suas ca-
sas, com o qu* ganhariam o
dia sem trabalhar.

INVASÃO
•A ocupação da "Tribuna"

ocorreu mais ou menos is

Oficial de
JG contra
repórteres

Diversos oficiais da Marinha,' 
á paisana, reuniram-se ontem a
partir das 17h, no gabinete do
ministro da Marinha, que se
encontrava abandonado, para
estudarem a situação do Pais.
um dos oficiais presentes, o co-
mandante Álvaro de Vasconce-
loa, oficial adjunto da Presi-
déncla da República, investiu
contra os repórteres que ten-
tavam obter detalhes da réu-
niio, proibindo a presença da
Imprensa no local.

ousassem
8li 30m quando estava sendo
feita a primeira página com
a manchete "Deposição de Gou-
lart pode ser ainda hoje", e,
segundo os jornalistas presen-
tes no momento, tudo foi fel-
to jem incidentes. Os fuzilei-
ros navais, em número de 40,
estavam comandados pelo co-
mandante Santos Sosa, que se
retirou, posteriormente, com o
almirante Cândido Aragão, que
lá esteve também e, ao deixar
o jornal, declarou que "pode-
ria fazê-lo deixar de circular
para sempre, mas darei mais
uma oportunidade ao Hélio
Fernandes". No vespertino fl-
caram então apenas seis sol-
dados e um cabo fuzileiro, to-
dos armados de metralhadora.

Interventor
adverte

ferroviários

tirassem. Nos dois casos, o almi-
rante Cândido Aragão compareceu
depois de efetuada a ocupação, acom-
panhado de um assessor portando
metralhadora, sendo que, no "Globo",
invadiu o gabinete dos diretores e
fêz uma advertência (sempre com a
metralhadora apontada) para que

desobedecer as ordens.

JG, de inteligência medi-
ana, não porque não pôde,
mas porque não quis estu-
dar, chegou a presidente da
República quando Jânio Qua-
dros renunciou. Eu não que-
ria a posso do sr. João Gou-
lart porque sabia o que es-
tava reservado ao Brasil. F,m
três anos a vida na Guana-
bara tornou-se uma tortura,
com toda a sorte de pressões.

JG estourou a Previdência
Social e nomeou o líder co-
munista Roberto Morena pa-ra um Instituto, com o queassegurou renda de Cr$ 30
milhões mensais para o Par-
tido Comunista. O presiden-
te jurou fidelidade ao Parla-

mentarismo, fórmula encon-
trada pelos seus próprios
amigos para éle subir ao po-der, depois quis o presiden-cialismo e impôs o plebisci-to "no qual não votei por
considerar isso palhaçada".

Prosseguiu o governador:"JG teve o presidencialismo,
após o que começou sua len-
ga-lenga sobre a reforma da
estrutura e Reformas de Ba-
se, "reformas que são neces-
sárias, mas que, para fazê-
ias, a Reforma Constitucional
é desnecessária e perigosls-
sima, principalmente para
quem não cumpriu nunca os
seus compromissos".

fio ™impovÍLPi?í? .que ía" MarirVnão é tão ruim asria política trabalhista, mas sim, pois dá até condições a
i ?« eomunwrnc--. Comprava um cabo de estudar Direito",latifúndios e falava em re- Tachou a entidade de ilegal.

Traição
O processo de traição de

JG começou quando os ma-
rinhejros foram insuflados,
movimento inspirado peloagente internacional comu-
nista Roberto Morena. "Êle
apunhalou a Marinha pelascostas, patrocinando a con-
fusão. Ordenou à Policia do
Exército que desse cobertura
à agitação, jogando classe
contra classe, farda contra
farda. Foi então que o Exér-
cito, a Marinha e a Àeronáu-

nao Coação

tica resolveram reagir, en-de traição.
Deus

contrando o apoio dos go-vernadores democratas, como
os da Guanabara, Minas Ge-
rais. Rio Grande do Sul, Pa-
raná e vários do Nordeste,
entre os quais os de Mato
Grosso c de Goiás — deste
último divirjo, mas respeito
suas concepções, pois sei queêle, como outros, estão ant-
mados pelo mesmo ideal de
brasilidade — que não pu-deram mais suportar a im-
postura de tão grave carga

Jurema
Foi préio ontem, quarteto

te achava pronto para «*•
barcor rumo a Brasília, •
ministro da Justiça Abf
tardo Jurema,

O Doutor Goulart nao •
quis leuar no seu avião «I*
pcctal, que saiu sem dciti*
tio conhecido.

Estava Abelardo com ou*
tros três ministros, qu»
assistiram sem protesto sua
prisão. Abandonado pela
Doutor Goulart, saiu par*
a prisão sob a Indi/orcnçé
dot ex-colegas, que ainda
na uéspera o haulam aplau»
dido tia mani/citarão dê
despedida dos sargentos a*
Doutor Goulart. N eis*
oportunidade, Jurema fit •
cloplo de corpo presente
do presidente tão derrama*
do que até o homenageado»
com a vista baixa, teria ft*
cado tem jeito. Foi entto
que, aludindo aos almiratr
tes em vigilia cívica f*t
Ctube Naval, declarou tu*
/dticamente que manifesta»
nio adiantavam nada,
O que valia era o povo, na
tua expressão de autenrlci*
dade, como ali estava.

Quanta ilusão
48 horas depois, os ma*

n i/estos produziam ejeltot
concretos. O Doutor Gen*
tar voava às pressas e •
Jurema, útil elemento d»
informação aos focas á*
reportaaem política, inorer
sava na prisão, apesar dal
Imunidade» parlamentares.

Assim é a vida.'
Lembrevmc então do dis*

curso de outro paraibano»
que começava assim: — "Oi
homens se contendem pelai
protuberdncia» conexas dal
excentricidades congêneres
da epolon/ética." Mais adi*
ante: — "Não precisamos
de bioiêcas. A blotéca i •
povo, cada povo represen*
ta um volume, cada volu*
me um pensamento adver*
to."

Nio há de ser nada. Ju*
rema ainda i moço e êsst
período de aprendizado
porque passou há de lha
servir para conhecimento
dos homens no futuro.

AH Right

JUREMA

Na ocasião da invasão —
que, segundo os redatores do
jornal, foi feita por determl-
nação do ministro Abelardo Ju-
rema — o diretor da "Tribu.
na", sr. Hélio Fernandes, es-
tava fazendo a cobertura dos
acontecimentos no Palácio
Guanabara, onde recebeu a no-
tlcta da ocupaçio do prédio
pelo secretario do vespertino,
jornalista Guimarães Padllha.
Segundo Informações que pres-
tou i reportagem do CORREIO
DA MANHA, vai entrar na Jus-
tiça com ação de perdas e da-
nos contra as autoridades res-

ponsávels pela Invasão.

Governador
de Minas é
pela reforma

— Implantou no País a
máquina sindical, copiada de
Peron e dos regimes íascls-
tas, tudo com a contribuição
forçada 'dos contribuintes dos
IAPs, portanto, dinheiro rou-
bado pelos "donos" do Mi-
nistério do Trabalho, dinhel-
ro do Imposto Sindical, para
financiar as orgias subversi-

vas. Não féz nada e atrapa-
lhava quem desejava fazer
alguma coisa. Começou a
fazer apenas suas figurações
de Reformas de - Base, gas-
tando orgias de dinheiro.
Iniciou a pressão contra a
imprensa e a televisão, pri-
meiro, criando-lhés dificul-
dades e, depois, oferecendo

Quando o governador com-
pletava sua palestra, exor-
tando as figuras dos gene-rais que tomaram a iniciatl-
va, "em atitude corajosa de
pioneiros, de acabar com a
implantação do comunismo
no Brasil", recebeu comuni-
cação de que três filhos do
íalecido-genrEtchegoyen es-
tavam se dirigindo ao Pala-

cio Guanabara, em tanques
do Exército, para entregá-los
nas suas mãos.

Com voz embargada, cho-
rando, o sr. Carlos Lacerda
pôde apenas concluir com as
seguintes palavras: "í difícil
falar neste momento. Deus
teve pena do povo. Deus é
bom!"

VIGÍLIA DE LACERDA FORTE COPACABANA
EM RESENHA OFICIAL VENCEU JANGUISTAS

A Sala de Imprensa do Palácio Guanabara após ai
fala do governador Carlos Lacerda, através da TV-Rio,
passou a transmitir umai resenha dos acontecimentos
que se verificaram no Palácio Guanabara desde se-
gunda-feira última.

S. PAULO (Sucursal) — As
18h 30m o interventor estadual
nas ferrovias do Estado de S.
Paulo, cel. Roberto Pcssêa, dis-
tribuiu comunicado pedindo
que funcionários da E. F. San-
tos-Jundlaí voltassem ao traba-
lho até ãs lDh SOm. O Inter-
ventor afirmava ser esta a pri-
meira advertência, que caso
não fosse obedecida, poderia
provocar severas penas contra

os faltosos.?
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O governador Magalhães Pii.-
to e seus secretários de Govêr-
no Afonso Arinos e Milton Cam-
pos declararam-se contrários à
repressão e afirmaram que o
movimento político-militar não é
de direita e propugna pela li-
berdade sindical, política e de
-cunião, além da realização de
eleições e da reforma agrária,
mesmo com a reforma constitu-
clonal. Nesse sentido, o sr. Pe-
dro Aleixo foi a Brasília pro-
por ao Governo a solução cons-
tituclonal.

Ao contrário do que foi
anunciado, o gen. Albino Silva
disse que o gen. Ancora não
está em Minas,

Só um avião
aterrissou

em Congonhas
SAO PAULO — (Sucursal) —

Depois de ter ficado impedido
durante todo dia, o aeroporto
de Congonhas recebeu, às pri-
meiras horas da noite, o pri-
meiro avião que pousou no
aeroporto depois da eclosão da
crise. Tratava-se de aparelho
conduzindo a delegação do Pai-
meiras de regresso de Recife.

Embaixada
adia baile

de caridade
O embaixador de Sua Majes-

tade Britânica c lady Frye
comunicam ter sido transferi-
do o baile de caridade que se-
ria realizado amanhã na Em-
baixada britânica. A nova data
para sita realização será mar»
cada oportunamente.

assessor de Imprensa, sr.
Valter Cunto, relatou como
de maior importância duran-
te a crise, no Palácio Guana-
bara, os seguintes fatos:

— Informação proveniente
de cinco fontes diferentes de
que um grupo de Fuzileiros
Navais se dirigia para a sede
do Governo Estadual, a fim de
Invadi-lo na madrugada de on-
tem; 2 — 0 general Mendes
de Moraes, adversário do go-
vernador, foi levar o seu inte-
gral apoio ao sr. Carlos La-
cerda, tendo havido, na oca-
sião, troca de cumprimentos
entre ambos; 3 — Aj I7h, o
povo que se encontrava nas
imediações do Guanabara in-
vadiu o cordão de isolamento
para abraçar o governador Car-
los Lacerda. 4 — As 17h30m o

AB prendeu
mais de mil
comunistas

contingente da Policia Militar,
que guardou a sede do govêr-
no estadual, tomava posição
de defesa no morro que fica
ao fundo do Palácio, face à
informação do deputado Célio
Borja de que os Fuzileiros
Navais estavam se concentran-
do para atirar contra o Gua-
nabara.

As noticias de ataque ao
Guanabara por Fuzileiros Na-
vais foram desmentidas às 17h
50m.

A secretária de Serviços So-
ciais, sra. Sandra Cavalcanti,
e o deputado Raul Brunini
que tinham deixado o Palácio
chegaram às 18h à Rádio Glo-
bo, logo após a cessação da
censura que lhe fora imposta
pelo almirante Aragão, onde
fizeram uma proelamação ao
povo.

Anunciada
prisão

de Aragão

Um tenente e um sargento de um destacamento
comandado pelo cel. Montanha ficaram feridos, on-
tem, às lOh, durante tiroteio travado com militares
partidários do presidente João Goulart, que uma
hora antes sob o comando do gen. Almeida Moraes,
comandante do esquadrão da Artilharia de Costa,
tentavam dominar definitivamente aquela praça; mi-
litar. Do pelotão do 8.° GEMAC, que compareceu
para reforçar o grupo do gen. Moraes, uma parte
acabou aderindo ao movimento antijanguista e soli-
darizou-se com o cel. Montanha, que retomou o For-
te depois do incidente.

FATO
Aproveitando-se da ausência

do comandante do Forte, o
ten.-cel. Aridlo Brasil, às 9h,
o gen. Almeida Moraes e 20
soldados sob seu comando to-
maram a fortificação, pedindo
auxilio do 8.° GEMAC para o
domínio total da situação.
Uma hora depois, quando ten-
tava entrar, o cel. Montanha
foi impedido por um soldado
do grupo fiel ao presidente.

O oficial reagiu e, com o au-
xilio de 20 soldados, entrou e
prendeu os invasores, aguar-
dando a chegada do Oitavo
GEMAC.

S. PAULO (Robert Ber-
rellez — ASP-CM) — O goT
vernador Ademar de Barros
declarou haver detido mais
de mil comunistas.no Estado
e que a Policia lhe havia en-
tregue, há alguns dias, uma
lista contendo o nome de
2.456 adeptos do credo ver-
melho entre os quais guer-
rilheiros vindos ao Brasil de
todas as partes da América.
Disse ainda ter entregue a
direção das ferrovias paulis-
tas ao coronel Roberto Pes-
soa, para "descomunizá-las".

Magalhães
decreta
feriados

BELO HORIZONTE (Sucur-
sal) — O governador Maga-
lhães Pinto assinou decreto de-
clarando feriados bancários e
escolares, em Minas, nos dias
2 e 3 do corrente. Assim, es-
tão fechados, hoje e amanhã,
os estabelecimentos de crédito
e de ensino em todo o Esta-
do.

Por volta das 20 horas,
anunciava-se a prisão do ai*
mirante Cândido Aragão,
ex-comandante do Corpo de
Fuzileiros Navais, conduzido
para aquela unidade militar.
O almirante Paulo Mário da
Cunha Rodrigues fugiu do
Ministério da Marinha e a
oficialidade da corporação
invadiu o prédio do Ministé-
rio, onde comemoraram a
mudança da situação no sa-
lão Nobre, dando vivas pela
conquista. O almirante de
Esquadra JOsé Luís Silva
Júnior reassumiu as funções
de chefe do Estado-Malor da
Armada.

Em manifesto assinado pe-
Io almirante de esquadra
Antônio César de Andrade,
o Almirantado reafirmou
"sua fé inquebrantável nos
ideais cristãos e democráti-
cos, que se traduzem na to-
mada de posição a que não
poderiam se furtar os que
vêm chegada a hora da luta
irreversível contra o câncer
da subversão dos princípios
da disciplina e da hierar-
quia".

INCIDENTE

As llh chegou o pelotão do
8.° GEMAC, que foi impedido
de entrar pelo cel. Montanha
e seus comandados. Houve aca-
lorada discussão e tiroteio, com
ferimentos em um tenente e
um sargento. A primeira no-
tlcla dava mortes e numerosos
feridos. O 8.° GEMAC ainda
nio aderira ao movimento ini-
ciado pelos governadores de
Minas, São Paulo e Guanaba-

ra. Parte do pelotão retirou-
se e outra parte passou para
o lado do cel. Montanha con-
tra o presidente da República.

CONTRA

O cap. Souteiro Menezes dis-
se a êste jornal que êle e ou-
tros militares do Forte Copa-
cabsna não estavam contra o
presidente, mu sim, contra um
grupo de agitadores proflsslo-
nais, como o CGT, e nio per-
imitiriam que "um elemento
desse órgão governe o Pais".

Desde a madrugada a guar-
nlção do Forte estava contra
o governo federal, sob o co-
mando do próprio comandan-
te, cel. Aridlo Brasil, enquan-
to o quartel-general da Arti-
lharia de Costa, no prédio ao
lado, no Posto 8, mantinha
fidelidade ao sr. João Goulart.

SALVA

As 18h, rióTForte Copacaba-
na, houve salva de 15 tiros
em regozijo pela vitória e co-
mo saudação a oficlais-generais
que ali foram cumprimentar o
comandante, o cel. Montanha
e seus comandados.

CORONÉIS PRENDEM
MINISTRO JUREMA

Quando aguardava, no QG da 3a. Zona Aérea, às 14h,
juntamente com os srs. Expedito Machado, Amauri Silva e
Oliveira Brito, o avião que os levaria a Brasília, o ministro
Abelardo Jurema foi preso por três coronéis do Exército,
que o colocaram em um automóvel, tomando rumo ignora-
do. Os três coronéis portavam metralhadoras. Dirigiram*
se. primeiramente, ao ministro, como se desejassem estabe-
lecer um diálogo, mas, após curta conversa, o sr. Jurema
foi conduzido para dentro do automóvel, sob as vistas de
seus colegas de Ministério.

Apesar de deputado federal, pela Paraíba, o ex-mi-
nislro da Justiça acabou rendendo-se à força, não tendo
chance sequer para esboçar uma reação. O titular da Jus-
tiça foi a última pessoa a deixar o Palácio Laranjeiras, on-
de se reunira, pela manhã, com o ex-presidente Goulart e
o Ministério.

Novo órgão
defenderá a
Democracia

S. PAULO (Sucursal) —
Encontra-se em fase final da
organisação, neita Capital, a
Associação Latino-Amerlcana
de Defesa da Democracia, dt»
tinada a combater o eomunls»
mo em todos os países do eon»
tlnente. Em reunião realizada
domingo, ficou decidido que a
ALADD reunir-se-á, mensal*
mente, na capital de cada pais
membro, tratando de medidas
tendentes a "neutralizar a pe-
netraçio da ideologia comunis-
ta, financiada e orientada era
todo o mundo pela União So»
vlética". Nos primeiros dias de
abril, emissários da entidade
viajarão para o Uruguai, Ar«
gentina, Chile, Paraguai e Ps-
ru a fun de acertar os deta*
lhes para a primeira reunião
oficial, que deverá se realizar
em Brasília. A ALADD atua-
rá também nos meios slndi-
cais e estudantis.
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da Manhã

End. Telegr. "Correomanhã"
REDAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO,

OFICINAS X CIRCULAÇÃO:
Av. Gomes Fnlre, 471 — Te),
lefone: 52-1020 (ride Intima)

DEPT.o DE PUBLICIDADE:
(Balcão, Assinatura, etc.)
Agencia Central, Avenida Rio
Branco 189, esq. Av. Almlran-
te Barroso. teL S1-S1SS (rM*Interna).
Agência Copacabana (ZonaSul: Av. N. Sa. de Copacaba-
na. S60-A. TeL 37-1832.
Agência Tijuca (Zona Norte):
Sua Conde de Bonfim, 408, tt-
lefone 34-926S.
Agência Méier: Rua Lucidlo
Lago, 271.

SUCURSAL SAO PAULO:
Rua do» Gusmfies SSS, esqui-na Av. Rio Branco. Tela,
33-3070 è S3-6S91.

SUCURSAL B. HORIZONTE:
Rua Rio da Janeiro, 4S1 (ttq,Praça Sete). Tel. 4-0470.

SUCURSAL BRASÍLIA — DF:
Quadra 16, caaa S2. Tel. X-2S24

SUCURSAL RECITE:
Ed. Joaquim Nabuco, M an-dar, sala 802.

SUCURSAL P. ALEGRE:
Av. Borges de Medeiros, SOIconj. 184.

SUCURSAL NITERÓI:
Av. Amaral Peixoto, 370, 1J. Ie Con). 426 — Ed. "Líder".
Fones: Assinaturas e anúncios,
2-3431; RedaçSo, 2-3432; Chefia,2-3433

ASSINATURA DOMICILIAR:
Anual  CrS 5.800,00
Semestral  CrS 2.800,00
Trimestral  Cr» 1.500,00

ASSINATURA POSTAL:
Anual  CrS 4.000,00
Semestral ..... Cr$ 2.100,09

EXTERIOR:
Anual  US$ 15.00

NÚMERO AVULSO:
D. úteis  Cr$ 30,00
Domingos  Cr$ 50.00

LABORATÓRIO
DR. VIANNA JÚNIOR
Todos os exames de rotina —

Exames especializados (Hema-tológicos, Bioquímicos, Testes
Funcionais, etc). Av, Grata
Aranha 206. Ed. Graça Aranha
2.», salas 201-2-3. Teu. 32-7261
O 42-6933. Res. 37-0994. S9f

£

-i—¦¦,.'¦•'-*i;Vv--*'.'.'!'.¦¦ *--«--v:k..^'m_ I



.•»V**<~4S^»^*^^
I—.I.I. d. »»»».»^ («rtlVy «t* *»t««*^í^*Tf'»H-^-*H' V* ^M»U^*l*-'sV*>V*-«'* **/--***-*.V »/ -. f.##i»-r^^'t»^*.***^*Hb'i*r*»í#íV'* /-/>*¦»

>'¦¦<**¦,

'!»• Cnilcmo
¦' ,lVli Ylnlii uni

'!>«.**•• CORREIO DA MANHA, Quintn-Fclrn, 2 do Abril dn 1984 **

Edição extra esgotou
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FORÇAS DO GEN. MURICY
ESTÃO ENTRANDO NO RIO

A tomada de Areai
n

AREAL (De Sylvnn Pooízo o Al-
borto França, «nviados especiais) — As
tropas qua to deilocwam dn Minns Gr-
ral», comandadas pelo general Muriey,
por pouco nfio ao chocaram ontem com
mllitarct do 2.° RI e parte do Regimen-
to Sampaio o Floriano, que, comanda-
doe pelo general Cunha Mello, encon-
travam-se nesta cidade desde as 4 ho-

A partir das 17h o CORREIO DA MANHA anun-
ciava através da Rádio Guanabara • da TV-Rio, ama
ediçfio extra com detalhes de todoa os últimos acon-
teclmentos do movimento antiJanguisU. Uma hera
depois, centenas de pessoas ae aglomeravam em fren-
te ao prédio da Av. Gomei Freire, à espera da edi-
ção extra, que ficou pronta .às 21h e ae esgotou rèpl-
damente.

BRASÍLIA ISOLADA:
PROTESTO DE AVRO

BRASÍLIA (Sucursal) — Consumado o isola-
mento de Brasília, num clima de angustiosa expecta-
tiva, o senador Moura Andrade, terça-feira à noite,
lou paia o plenário do Senado o texto do oficio que
enviara ao general Nicolau Fico, nos seguintes termos:

"Venho à presença de v. exa., na qualidade de
chefe do Poder Legislativo, um dos três podêres cons-
titucionais da República, que nos termos do Art. 177
íla Constituição Federal, deve ser garantido pelas F6r-
ças Armadas do Brasil, comunicar ao ilustre general
que tomei conhecimento de que ocorrem nesta capi-
tal as seguintes restrições ao exercício do poder que
presido:

1 — Foram interrompidas as nós, é jurado, ai suas provi»
dencias mais enérgicas e wrgen-
te», no sentido de qua sejam
restaurados os direito» consti-
tueionais do Poder Legislativo,
a imunidade de aeus componen-
te» e a inviolabilidade de que
ae acham investidos.

Espero de V. Exa. a clara
manifestação de que as fran-
quias constitucional» do Poder
Legislativo e de seus compo-
nentes serão assegurados pelas
forças federais sob seu coman-
do.

A espinhosa missão de V.
Exa., nesta hora tão grave da
vida nacional, há de possuir
certamente, com coerência ao
seu digno passado de militar
fiel aos compromissos assumi-
dos perante à Constituição, a
força de inspiração nas mais
nobres e autenticas fontes de
sua formação democrática.

Na expectativa de que o ilus-
tre comandante responda ga-
rantindo a livre locomoção dos
parlamentares de Brasília para
os Estados e dos Estados para
Brasília, bem como as demais
prerrogativas que a Constitui-
cão lhes assegura, desejo sutas-
crever-me com o mais alto aprê-
«o".

Aeronáutica
não ajudou

em Minas
BELO HORIZONTE (Su-

cursai) — O coronel Afrânio
Aguiar, comandante da Baso

Aérea de Belo Horizonte,

participou do esquema mlll-
tar, declarando-se solidário
com o governador Magalhães
Pinto. As tropas da Aero-
náutica, no entanto, nfio fo-

ram deslocadas.

linhas de comunicação teloíô-
nica entre Brasília c os Esta-
dos da Federação.

, 2 — Foi Imposta censura aos
I meios de divulgação, rádio c te-
(• levlsEo, prolbindo-se a transmis-

fão de pronunciamentos pollti-
ros ligados íi grave situação na-
cinnal do momento.

— Foi apreendido pelo co-
ronel José Lemos, chefe de Po-
licia do DF, o vldeo-tape atra-
vis do qual, na minha condição
<lc presidente do Congresso Na-
rionol e nos termos do Código
do Telecomunicações e do de-
creto quo o regulamentou, de
número 52.795, art. 87. Pará-
grafo primeiro, de 31 de outu-
bro de 11)63, fazia eu pronun-
ciamento à nação brasileira.

— Foi também determina-
do o não cumprimento da con-
vocação pedida, nos termos do
citado artigo e decreto, como
presidente do Congresso Na-
cional. a da rêdc nacional de
radiodifusão do pais.

Foi Interditado o aeroporto
de Brasília e bloqueadas as ro-

I dovlas que conduzem aos Es-
I tados da Federação brasileira,

tornando impossível a vinda e
a salda de parlamentares do
Congresso Nacional.

Estes fatos levam-me a vir à
presença do sr. general coman-
danto da Décima Primeira Re-
gião Militar, para solicitar-lhe,
cm respeito a Constituição Bra-
sileira, a que V. Exa. como

ASSISTÊNCIA AOS LAZàROS
Com a sua contribuição a es-

ta Campanha quo visa a salvar
centenas de crianças do conta-
nio da lepra, vocô estará pratl-
rando um ato de alto sentido
cristão • patriótico. Envie sua
niuda para a «ede da Sociedade
do Distrito Federal do Assistôn-
cia aos Lázaro». Av. Almirante
Barroso. 239

APRENDA INGLÊS

Curso Oxford
Copacabana — 37-4477

Tijuco — 34-3331

lautamente às 16 horas 0
40 minutos, depois de tclr-
femema que a reportagem do
CORREIO DA MANHA
constatou, o general Cimlm
Mello retirava-se desta cida-
da, deixando ordem para que
ttMi tropas regressassem aos
teus quartéis., sem oferecer
nenhum tipo de reação, dei-
xando até de esperar solda-
dos do 3.o RI, que em 13

Mauro quer
congressistas
em Goiânia

O governador do Estado
de Qoláa "reconhecendo as
dificuldades em que te en-
contram os Poderes Legisla-
tiro e, Judiciário ttdladot em
Brasília, com tua autonomia
ferida em conseqüência do
desligamento de seus contac-
toa com o resto do Pais" di-
rigiute aos membros com-
ponantea do Senado Federal,
da Câmara doa Deputados e
do Supremo Tribunal Fede-
ral oferecendo-lhes a cidade
da Goiânia para a tua sede
provisória "com as garantias
de que dispõe aquela unida-
de federativa."

O governo goiano oferece
hospedagem não «6 aos par-
lamentares das duas Casas
do Congresso e ministros do
Supremo, como às famílias
e funcionários dos dois Po-
deres. O chefe do Executivo
estadual aguarda que os
presidentes dos aludidos ór-
gãos tomem a iniciativa da
transferência no momento
que julgarem conveniente
comunicando então ao go-
vêrno de Goiás tua delibera-
çSo para que aejam tomadas
at providências necessárias.

Um morto e
sete feridos

no CACO
O Incidente entra estudante» e

a Policia de Vigilância da GB, cm
frente à Taculdade Nacional de
Direito resultou na morte de
um menor baleado no peito e
mai» aete pessoa» ferida» a bala.

Estudante» da FND filiado» ao
CACO e aluno» da Faculdade
Nacional da Filosofia, além dt
grande número de populares
pretendiam realizar na tarde de
ontem o «nt»rro do governador
Carlos Lacerda, quando pana-
ram pelo local várias viatura»
do Estado da Guanabara, que o»
populares tentaram virar. Im«.
diatamente foi chamado ao lo-
cal, um choque da Policia de
Vigilância que tentou reprimir
a agitação reinante usando da
violência. Vário» popular*» na
fuga pela Praça da República
tentaram refugiar-se no Hotpl-
tal Sousa Aguiar, forçando os
portíe» de entrada. Com a
aproximação do» policial» ai-

gun» popular*» portadore» d*
arma» de fogo reagiram «, apó»
o tiroteio um menor preto, da
1J anos presumível», trajando
calça preta comprida, blujlio
caqui e «apato colegial, *ncon-
trava-se morto com uma bala
no tórax. Foram Internado» ba-
leados no HSA aa aegulntea
peasoas: Ari Alves F*rr«ira Pa-
çanha, solteiro, da ai ano»; Ar-
lindo Caetano d* Oliveira, sol-
tairo, 22 ano»; Domingo» 81-
qualra Fiança, solteiro, XI ano»;
Herrn*» Bra»U d* Aquino. »ol-
ttlro. 33 ano»; Waldir Ferreira
da Costa, solteiro, 20 ano»; Joa-
quina Amaro da Silva, «olteira
de 22 ano».

ônibus fretado» no E, do Rio,
subiam a Serra de Petrópo*
li» sob o comando do major
Pfcll.

MARCHAS

nis dn mnnhii, Procedente de Jtiin do
Fora c Sõo JoAo Del Rei, os 15 mil
hoitíoiu mineiros, fortemente armados,
lendo ainda o reforço oferecido por
pinto do Regimento Sampaio, do Fio-
linno c do 1.° Batalhão de Caçadores,
d« Potrópolis, pararam, nas primeiras
horas da tardo de ontem, a apenas 3
quilômetros das forças janguistas.

nas Gerais, 11.o RI (o Ti*
radciitcs da FEB), o 4,o Es*
•(tiiulrno de Reconhecimento
c l pclotGcs de tanques, alem
de partes dos regimentos Sam*
paio e Floriano e do l.o Ba-
talhãn <le Caçadores de Pe-
trópolis, que aderiram k re-
bcliSo, totalizando perto de 18
mil homens. A marcha era
comandaria pelo coronel Oi*
vnldo lfcrraro de Carvalho,
comandante do 11.o RI (o Ti-
radentes da FEB), enquanto
o general Murici, mais atrás,
mantinha-sc em contato per-
manente com a frente do ge«
neral Kruel e com outros ge-
ncrais.

Enquanto os comandados
do general Cunha Mello dei-
xavani u Rio na noite de an-
teontem, os primeiros bata-
Ihfies do gcncrnl Murici, com
ordem expressa de entrar na
Guanabara a todo etistu, do-
minando e aprisionando lide-
res sindicais e estudantis —
comunistas — começavam a
marcha em São João Del-Ret
exatamente a uma hora de
ontem. As forças janguistas
foram tendo distribuídas pe-
ra estrada Rio-Petrópolis, fi-
cando todos os tanques e ca-
nhões do l.o RI ainda na
Baixada Fluminense, nas pro-
ximidades da Refinaria Du-
que de Caxias. Os homens do
2.o RI, comandados pessoal-
mente pelo general Cunha
Mello, chegaram a Areai às
4 h de ontem, permanecendo
no local durante tôrla a ma-
nh5 e algumas horas da
tarde.

ENCONTRO

Exatamente às 16 h, a, re-
portagem do CORREIO DA
MANHA, a 3 quilômetros de
Areai, encontrou os primeiros
carros de combate da força
Murici, que era composta pc
los l.o, lO.o, ll.o e 12.o Re-
gimentos de Infantaria de
Minas Gerais, l.o RI 105, de
Benfica (que aderiu), l.o e
A.o RO, 2.o e S.o Batalhão
de Infantaria da PM de Mi-
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Tropas da "Frente Muriey" entram em Areai, cinco minutos após
a retirada do 2.° RI

RETIRADA

Quando o general Cunha
Mello teve conhecimento, às
16 li, de que as tropas pro-
cedentes de Minas Gerais
aproximavam-se de Areai e
que, aparentemente, vinham
dispostas a qualquer sacrifício
para chegar à Guanabara, co-
municou-se com o Rio, dando
ordem para que as tropas do
2.o RI voltassem para os
quartéis, deixando campo li-
vre para a "Frente Murici".
A reportagem do CORREIO
DA MANHA constatou que
às 23 horas de ontem apenas
as unidades do 2.o RI, que
enguiçaram no caminho de
volta, permaneciam na es-
trada.

O coronel Osvaldo Ferram
de Carvalho, comandante da
frente revolucionária, infor-
mou que às primeiras horas
de hoje seus homens est.irSo
entrando no Estado da Gua-
nabara.

LACERDA ANUNCIA VOLTA
DO PAIS À DEMOCRACIA
O governador Carlos Lacerda afirmou na noite

de ontem no Palácio Guanriara, que, doravante, o
Brasil reencontra o seu caminho na democracia c na
liberdade, livre dos que, a pretexto de fazerem re-
formas, queriam fazer a desordem, implantar a ba-
derna e o comunismo. Acentuou que "o problema do
sr. João Goulart é, agora, um problema de segurança
militar e, felizmente, essa segurança já foi concedida
à família do ex-presidente".

O primeiro tanque
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O sr. Carlos Lacerda con-
cedeu entrevista internacio-
nal à NBC, no sentido de
tranqüilizar o exterior sobre
a situação do pais, a qual —
frisou — caminha para ab-
soluta calma. Manteve um
contato telefônico com o go-
vernador Magalhães Pinto,
por volta das 20 horas e 30
minutos, revelando encon-
trar-se absolutamente segura
a situação em Minas Gerais.
Disse que apenas em Porto
Alegre — segundo estava in-
formado — existem focos
não totalmente debelados.

ELEIÇÃO
Afirmou o sr. Carlos La-

cerda que o deputado Ranie-
ri Mazzili assumirá a presi-
déncia da República e, na
forma da Constituição, den-
tro de 30 dias o Congresso
Nacional elegerá o presiden-
te da República que comple-
mentará o atual qüinqüênio
presidencial. ,

Por outro lado, em sua

entrevista à NBC disse
que a vitória da democracia
no Brasil constitui-se, inter-
nacionalmente, numa vitória
de todos os povos livres só-
bré a Rússia, pois vem im-
pedir, inclusive, a infiltração
soviética em profundidade no
Brasil.

GREVISTAS
Em torno de uma possível

convocação militar de todos
os trabalhadores que se en-
contram em greve, o gover-
nador da Guanaba :- afirmou
ser também um problema mi-
iitar, salientando porém a ne-
cessidade de o mais breve
possível a nação retornar à
absoluta normalidade em to-
dos os setores. O sr. Carlos
Lacerda apresentava-se muito
satisfeito e, por volta das 21
horas e 30 minutos, mantinha
conversações com os srs. Ar-
mando Falcão e vários gene-
rais. O deputado Armando
Falcão pernoitara em Palácio,
na véspera. O governador

Carlos Lacerda fez, ainda, •
elogio das tropas que gUsV*
neciam a sede do govtrssa,
afirmando ter ficado tmpr«j>
sionado com a demonstra*;!») ,1
de dedicação e eficiência dt» ' \
componentes da Policia Mil*
tar, grande parte do: quis
recentemente incorporados è
PMEG.

BLEFE
Falando à reportagem, dia* /

se o sr. Armando Falcão qist ¦•
o desfecho dos últimos acot>
tecimentos atestou que 

"o di*V> M
positivo militar do sr.. João m
Goulart era apenas um blefe, ')

não resistindo à prova real", ¦
Revelou que, assumindo a pre» 1
sidéncia da República o ss*£',.
Ranieri Mazzili, assumirá »".., 1
presidência da Câmara Fe«-'..¦jj
deral o deputado Afonso Cd I
so (PTB-E. do Rio). ' I"

Em dado momento, chega}
ram ao Palácio Guanabara,
noticias sobre a prisão do
deputado Abelardo Jurema e*1
a presença do deputado Lee>
nel Brizola em sua residên- /
cia, na avenida Vieira Sou*/.
to. Surgiam também noticiat
de que estaria iminente an
prisão do ex-governador gjiis*
cho, hipótese admitida ,pelo
sr. Armando Falcão, visan-
do ao restabelecimento tjt^l».
da tranqüilidade no pãí|.

NOVA PROCLAMAÇÃO: Jango manda, *
MAGALHÃES PINTO PTB negar |

BELO HORIZONTE (Sucursal) — O gover-
nador Magalhães Pinto voltou ontem a falar ao

povo, transmitindo uma mensagem de confiança na
vitória da democracia e pedindo ao povo que te
mantenha unido e coeso, afirmando que: 

"Não va-
cilaremos. Nós continuaremos a nossa luta e essa
luta só terminará com a vitória da democracia e
o respeito à Constituição brasileira". Concltou, ainda,
a mulher mineira a dar também sua contribuição,
"para que os homens que estão lutando saibam que
têm, também, uma vontade atrás deles, que é de
suas esposas, suas mães, suas irmãs, enfim da mu-
lher mineira".

Quando o primeiro tanque mineiro entrou em Areai,
os soldados do general Cunha Mello

já voltavam para o Rio

Doenças do coração
DIA E NOITE - SERVIÇO DE EMERGÊNCIA

CLINICA DR. EUGÊNIO SILVA CARMO
Bletrncardlograiia — Fonocardlografla — Baios X — Oxl-

etnio — Laboratório — Prevenção (Chek-ap) — DlagnóiUco
nrceoce — quartos de recapera-lo — Tratamento Intensivo —
Kua BarSo do Ipanema, 62 - 4.0 and. — Fons: 37-J914 —
Copacabana. 840S7
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Letras de Câmbio

INCENDIADAS POR GRUPOS
EXALTADOS UNE E U. HORA
Estudantes, em sua maioria me-

nores, juntamente com populares, às
18h de ontem depredaram e incen-
diaram o prédio da UNE, aos gritos
de "está salva a democracia" e "viva

Lacerda". Grande massa humana se
aglomerou em frente à UNE, na Praia
do Flamengo, enquanto dos prédios
vizinhos à sede estudantil, pessoas

acenavam com lenços brancos e can-
tavam o hino nacional. O mesmo

grupo que incendiou a UNE depre-
dou as instalações do jornal 

"Última

Hora", após destruir todos os seus
veículos de distribuição, que estavam
na garagem, em frente ao prédio do

jornal, na Rua Sotero dos Reis, Praça
da Bandeira.
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UNE

A» l»h de ontem, em frente à
UNE, formou-se um aglomerado
depessoas que gritavam "viva
Lacerda pela democracia." Os
ânimos se txaltavam e ao» pou-
cos deu-se o saque do prédio.
Segundo o estudante da PUC,
Luís Américo de Araújo, os au-
tores da invasüo ao prédio eram
todos "estudantes democratas."
Manual da Silva, de 18 ano», foi
o primeiro a quebrar as ins-
talaç6es da UNE, sendo pelo»
manifestantes que depois de atl-
rar pedras em todas as Janelas
do prédio, penetraram no edlii-
cio e começaram a jogar para
a rua documentos, cadeiras, fil-
mes. quadros, etc. Praticamente
vazia, a UNE foi Incendiada,
bem como os amontoados de
objeto». Viiinhos locais acen-
dlam velas e acenavam com
lenços branco». A meaida que
a» chamas consumiam a »ede da
UNE os manifestantes, Junta-
mente com populares, cantavam
o hino nacional. Neste momen.
to, uma guarniçao da Hadlopa-
trulha chegava ao local, sem
eontudo agir contra os estu-
dante». Mai» tarde, para evitar
que as chamas se propagassem

aos prédios vizinhos, chefiaram
várias guarnições do Corpo de
Bombeiros. Aos gritos de "va-

mo» quebrar a Faculdade Na-
cional de Fnlosofia c o Jornal
Ultima Hora" os manifestantes
•lirfgiram-sc em rarros parti-
culaxes para esses local».

BARRICADA

Liderados por um carro
"Ford" cinza, varias viaturas
abandonaram a Praia do Fia-
mongo. Enlro elas os carros da
GB, n»s. 15-88-23, 20-G1-08 e ..
fi-79-50. Em longa caravana au-
tomobillstica, os maniteslanles
chegaram à Faculdade Nacional
de Filosofia. Ali os estudantes e
populares encontraram unlver-
sitárlo5 postados cm barricadas
e alguns ate armados de metra,
lhadoras portáteis e de revôl-
veres. Houve entendimento en-
tre manifestantes e estudantes
entrincheirados, seguindo n cara,
varia para o jornal "última
Hora".

DEPEDRAÇOE9

Ao chegarem n rua onde está
instalada a "ultima Hora" os
manifestantes so muniram de
pedras e pauír. Após uma reu-
niâo confabulatórla,, onde «o

discutiu o boato de que jorna-
listas de UH estavam armados
de metralhadoras, aos poucos os
manifestantes se foram acer-
cando de prédio, Itingiram prl-
meiramente a. garagem. Um dos
estudantes deu dois tiros de re-
volver para o ar e o quebra-
quebra começou. Os carros fo-
ram retirados para a rua, um a
um. Bateram o» veículos uns
de encontro aos outros. Os cor-
ros foram revirados e a seguir
Incendiados. Os manllestantes
destruídos, ao todo seis kom-
his, um jipe, duas motonetas e
uma bicicleta, propriedades do
jornal do sr. Samwel Walner.

S. PAULO

8. PAULO (SUCURSAL) —
Por volta das 20 horas de on-
tem, por ordem do secrelar.o
da Segurança Pública, o jornal
"Última Hora" de S&o Paulo
foi invadido por policiais ria
Força Pública que fizeram
evacuar o edifício e montaram
um rérca àquele vespertino. A
mesma ordem determina que o
jornal permaneça fechado alé o
dia 4. Não se registrou violên-
cia contra os redatores que fo-
ram retirados do prédio nor-
mslmcnte e sem resistência.

VITÓRIA

Eis a integra da proclamacão
do governador:

"Meui coeataduanos, brasllet-
roí: Mais uma vez volto a ta-
lar ao povo, para transmitir-
lhe a mensagem de confiança,
a mensagem de um homem de
ti que aabe que nossa vitória
está prestes a se realizar. £
esta vitória baseia-se sobretudo
na uniío dos mineiros. De ou-
trás partes do Pais estamos re-
cebtndo a compreensão e a so-
lldariedade de brasileiros, que
sabem que nossa luta é uma
luta pela par. * uma luta para
preservar a civilização crista.
t uma luta para restaurar a
Constituição em nosso Pais.
Nossos objetivos são altos e no-
bres, como altos e nobres fo-
ram sempre os intuitos que
inspiraram oi homens políticos
de Minas Gerais. Nesta hora
de tantas apreensões, mas ao
mesmo tempo de decisão, que-
ro agradecei* ao povo a manei-
ra com que êle acorre aos poi-
tos de alistamento; a maneira
como êle manifesta a sua aoli-
dariedade ao governador, ao
governo e a todas as classes
armadas que em Minas serão
unidas cm um só bloco para
defesa da democracia. Sou par-
ticularmente feliz nesta hora,
não obstante saber as graves
responsabilidades que pesam
sobre a minha pessoa e sobre
o gesto que tomei. Estou cer-
to de que Deus há de nos aju-
dar a chegar a bom termo e
sobretudo estamos no propósi-
to de preservar, tanto quanto
possível, uma guerra civil no
Pais. Nós estamos combinando
forças, estamos reunindo ele-
montos em todas as partes do
Brasil, sem nenhuma discrimí-
nação, para que juntos cami-
nViemos em prol de nosso obje-
tivo. Minas Gerais continua
unida. Minas Gerais pensa de
uma maneira só. Ê para mim
emocionante, e comovente mes-
mn verificar por onde passo,
dos gestos, dos abraços, nas att-

tudes dos homens, das mulhe-
res, dos moços, dos operários,
de todos quantos sabem que a
missão de Minas é uma missão
de alta responsabilidade, como
elas se acolhem, e, sobretudo,
como eles se incentivam e se
apoiam para continuar. Neste
momento, quero também fazer
um apelo à mulher mineira.
No SERVAS, ao lado do Palácio
da Libcrdcde, minha esposa se
encontra reunida com outras
senhoras, para estudar a ma-
neira da mulher mineira co-
laborar nessa luta. A lula está
sendo preparada pela mobiliza-
ção de vontades. Nós deseja-,
mos, sobretudo, que a mulher
mineira também dê sua contrl-
buição, para que os homens
que estão lutando saibam que
têm, também, uma vontade
atrás deles, que é de suas es-
posas, suas mães, suas Irmãs,
enfim, da mulher mineira, que
tem dado belos exemplos civi-
cos e sobretudo pode ser con-
siderada por todos nós como
heroínas que lutam por um
ideal maior. Deixo, pois, nes-
ta saudação, uma certeza: é
de que não vacilaremos. Nós
continuaremos a nossa luta e
essa luta só terminará com a
vitória da democracia e o res-
peito à Constituição brasileira."

impeachment >
BRASnLIA (Sucursal) — A*'

regressar da Granja do Tórte, !
onde conferenciou eom o pri
sidente João Goulart, em cos I
panhla do senador Artur Vi;
gilio e do deputado Tancred.
Neves, o deputado Doutel dt i
Andrade reuniu a bancada dl |PTB e transmitiu-lhe o ap4 ;
do sr. João Goulart no senti*
do de que te unificasse na da*
fesa de suas prerrogativas ¦
Impedisse a votação do "im-
peachmentH.

CALÇADOS ri
Para Passeio1Montaria

Aviação
Campo
e Caça

Todos os artigos pira,
esporte, viagem e pesca

canips e (arrelilkàí
CASA

$fhoiihntMm
Rua Miguel Couto, *

ÍZ-77i»ff j
50596 *
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CARGAS AÉREAS
GUIAS DE EXPORTAÇÃO

Figueiredo S. A
Vargas, 463 —

— Avenida Presidente <
Telefone: 23-1701

31850

BANCO, NACIONAL DO
RIO DE JANEIRO S.fy

AVISO I
DIVIDENDOS _, V*'

Convidamos o» Senhore» AclonMas íêste Banco >-virein rs
bsr em no»»a Secretaria, i Una do Ouvidor n.o 5I/S1, 4.01 and
ntsta Cidade, a partir do próximo dia J de abril de 18M,/o dl
dendo relativo ao exercido de 1963, k raiio d» 10% a.a.'

Rio d* Janeiro, 30 de março de 1964.
MAURÍCIO MATTATIA — Dlretor-SuperinUBíM,",,3I».\
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FRANCO ANUNCIA SISTEMA
URSS contra

1.* Caderno

PARA SUCESSÃO
manobras
EUA-Irã

,-— i (UPI-CM) — A UnlioSoviética qutlificou, ontem, de
prevoeaeio", es plenos dei Ei-tados Unidos de efetuar mano-oras èeajuntis com o Iri estames io território daquele pais,«o longo da fronteira sul daRússia..
ruçado também uma adver-téaria ao Iri, o órgio oficial

do Partido Comunista aovlético,"Pravda". dKlsra que "os co-mandos norte-americanos rssol-verem evidentemente criar uma•itaeeio tensa sabre a frontal-
ra meridional da Uniio Sovié-tlcs".

As manobras, que se realt-
«rio em meados do mês sobo comando do general PaulAdam.*, chefe do comando de"choque" dos Estados Unldoi,
têm, legundo o "Pravda", "ca-
ri t »r provocativo", porque"Adams foi pftslo recentemen-
te na chefia das forças espe-riais dos Bifados Unidos emseu território". As relações
iri URSS vêm melhorando des-
de há um ano devido a uma
declaração de Teeri de quenio permitiria bates eitrangel-
ras de foguetes em seu solo."Levanta-se a questio — dis
o Jornal — de como se admita
a reellsacio de manobras nor-
te-amerieano-iranianas em ter-
ritório do Iri com os recentes
protestos dos governantes ira
manos • seus eiforçoi por me.

Presente a operários
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..- .._.,„,„„. „„. . ,. ,aBu.^fsU.- ° Primeiro-ministro soviético Nikita Kruchev oferece um busto de Lcnin aos opera-
&,S.r MS 

™h&.*^ **> d0 BUdapC'tC' na ""^ de Jan0S Kadar< cheIe d° ^êr-
mente da confiança mútua a
•s genuínas relações de boa
vizinhança entre nossos dois
palies." E ao finalizar, diz o"Pravda»:

"Em todos éstss assuntos das
manobras aorte-americanas em
território do Iri surpreende,
atualmente, a posicio dai auto-
ridtdcs iranianas."

, Ainda grave
estado de

Mac Arthur
Wsjhinofoti (UPI-CM) —

Voltou a agravar-se o esta-
do de saúde do general Dou-
glas Mac Arthur, que às úl-
tiroaa horas de ontem apre-
sentava baixa pressão san-' guinea • um aumento nas
pulsações, segundo informa-
Voas de seu médico.

O velho herói, internado
tio centro médico militar
Walter Reed. foi submetido
#V três importantes operações

%> espaço de um mès, e se
A^Vie- agora que padeça de
O tinia úleera do estômago, re-
ti aultantedas intervenções que

Vrfreu nos intestinos.

1
Venezuela

pede reforma
da OEA

Washington (AP-CM) — A
'Venezuela pediu, ontem, uma
reforma na estrutura da Orga-
nitaelo dos Estados America-

os (OEA) "para adapté-Ia à
atualidade, sabendo-se também
que um movimento eom o mes-
mo fim estaria sendo objeto

I de consultas no seio das ehan-
' cclarias americanas por parte

, da Colômbia".
'-v A peticio venezuelana foi fel-
V* no final de uma reunião do

, Conselho convocada para de-
bater anuntoi de rotina e a

, proposta colombiana acabaria
tom a celebração de conferén-
feias interamericanas o estabe-
íleceria o processo de assem-1 blélss anuais como nas Nações
Vnídii.

Madri (UPI-AP-CM) — O chefe do Estado, ro-
ncralissimo Francisco Franco, em entrevista ao jor-
nal monárquico "ABC", prometeu ontem à Naçfio
estabelecer um sistema formal para selecionar seu
sucessor, dizendo que "elaborará leis que determi-
nem os poderes do chefe do Estado e os do chefe
do governo".

Franco, que tem 71 anos de idade e assumiu o
poder na guerra civil há 25 anos, não fixou um me-
todo para sua substituição durante o quarto de se-
culo transcorrido c nfio deu uma definição clara sô-
bre os poderes do chefe do Estado.

KRUCHEV RESPONDE Confirmada
ATAQUES DE PEQUIM «""•«¦**

líder cubanoBudapeste (AP-UPI-CM) — O
premier soviético Nikitai Kruchev, que
iniciou na terça-feira uma visita ofi-
ciai à Hungria, disse ontem, numa reu-
niáo de operários que "há pessoas que
st chamam comunistas e mar.\istas-le-
rtinistas e que proclamam estar traba-
lhando por um mundo melhor, mas não
pensam que é importante elevar o ní-
vel de vida, e pedem apenas revolução,
revolução"..

Esta é, aparentemente, a primeira
referência ao enérgico ataque desíe-
chado por Pequim segunda-feira pas-
sada, segundo o qual Kruchev termi-
nará no "montão de lixo da História".
Quase simultaneamente, em Genebra,
um delegado comunista chinês acusava
a União Soviética, numa conferência
jurídica internacional, de "estar nave-
gando a reboque do imperialismo norte-
americano".

CONTRA-ATAQUE

Num dissimulado ataque aos
comunistas chineses, que consli-
tui um verdadeiro contrn-ntn-
que, o primeiro-ministro sovié-
tico declarou publicamente quea revolução mundial não poderáobter êxito com estômagos va-
zios.

Gesticulando dramaticamente,
para dar mais ênfase à sua fa-
Ia, o primeiro-ministro soviético
declarou aos operários que "a
revolução em si não basta e é
preciso também um bom prato
de gulashe (comida típica liiin-
gara), bons livros e uma boa
easa. Quando se tem tudo isto,

então se sabe porque se está
lutando.

Kruchev falou cm uma fá-
brica de artigos elétricos, logo
após a leitura, cm húngaro, do
um discurso preparado. Quan-do terminou a leitura, Kru-
chev, em seu estilo pessoal, dis-
se: "Bem, agora que ouviram o
que estava escrito, vou-Ihes di-
zer o que penso realmente" c
os operários riram-se,

"Não creiam que sou dèssc ti-
po de pessoas que diz uma coi-
sa aqui e cm casa diz outra" —
acrescentou imediatamente.

O primeiro-ministro soviético
disse logo que o comunismo era
capaz de superar cm produção
o capitalismo.

"Os capitalistas produzembens de consumo, porém não
são eles os fabricantes. O ver-
dadeiro produtor é o trabalha-
dor. E então, por que não po-clcrão os nossos operários e
engenheiros realizar a mesma
proeza, cm quantidade e qiia-lidade?"

Depois do discurso, o pri-meiro-ministro soviético vor-
tou a reunir-se com o chefe
do governo húngaro, János
Kadar, numa série de encon-
tros que, segundo observado-
res, poderão resultar na cons-lituição de um bloco soviéti-
co contra-ofensivo para fazer
frente à China Comunista.

Miaml (UPI-CM) — O Tribu-
nal Supremo de Cuba confir-
mou a pena de morte imposta
a Marcos Armando Rodrigues,
acusado de delatar quatro ei-
tudantes assassinados em abril
de 1957. A Informação foi
transmitida ontem pela Rádio
de Havana.

MONARQUIA POPULAR

Perguntado sobro suas dccla-
rações do passado com refe-
rêncla i possível volta de um
rei ao trono de Espanha, Fran-
co declarou:"Minhas declarações sempre
responderam is inquietações
de cada momento e as preo-cupações naturais para o lu-
turo. Hoje as medidas quedevem ser tomadas são outras.
Creio objetivamente, como
acreditava então, que nossa
doutrina estará melhor servida
e nossos princípios mais se-
guros em um sistema monár-
quico. Nio me refiro i mo-
narquia demo-libcral que ro-
nheclamos, e sim à monarquia
social, popular e representa ti-
va que responderia as inquic-
tações e necessidades de nos-
so tempo. Portanto, jamais te-
mos falado de restauração."

MOMENTOS DIFÍCEIS

Franco revelou também que
os momentos mais difíceis pa-
ra seu regime de 23 anos fo-
ram:"A consolidação do levante
parcial nos primeiros momen-
tos da guerra civil até que se
conseguiu um alinhamento de-
finitivo das frentes e uma só-
lida organizaçio da retaguar-
da."

"O momento imediatamente
anterior i conferência de Mu-
nique em que estava por ex-
plodir a guerra na Europa.""Durante a segunda guerra
mundial, quando Hitler pediu
que a Espanha autorizasse a
passagem das tropas alemãs
pelo nosso território."

DESENVOLVIMENTO

Respondendo à uma pergun-
ta sobre o desenvolvimento
econômico e político. Franco
disse:

"O desenvolvimento eco-
nómico, por necessitar da paz,da continuidade administrati-
va e da ordem Interna, é uma
conseqüência direta do desen-
volvimento político. Sem o nos-
so movimento político não se
poderia ter alcançado a base
cm que nos encontramos. Nas
etapas anteriores a Nação dis-

punha do recursos superiores,
mas nio podia incentivá-los.
Por outro lado, o desenvolvi-
mento econômico valoriza,
prestigia e acredita o movi-
mento político e di impulso
i tua evolução e aperfeiçoa-
mento. Durante estes vinte c
cinco anos, vêm-ie dcscnvol-
vendo a Institucionalização do
pais, de acordo com as dire-
trizes firmadas no Inicio da
nossa cruzada do libertação."

POVOS SEM HISTÓRIA

Franco declarou ainda que"os povos sem tradlçio e sem
história, debatem-se em esfor-
cos para buscar fora um pa-drio ou sistema político quelhes assegure unidade e eita-
hilidade. Ao contrário, os pa-
drões que temos têm grandetradição e nêlc encontramos
uma fonte de valores insubsti-
tuíveis para fundamentar essa
unidade e continuidade queoutros procuram por caminhos
diferentes. O importante e re-
colher a experiência e o va-
lor da tradição, não porém o
que ela tem de arcaico. A vir-
tude está em modernizá-la e
popularizá-la, dando-lhe firmo
garantia e conteúdo. Em suma— o regime monárquico só é
poisfvel se o atualizarmos."

ANISTIA

O governo espanhol come-
morou o rigésimo-quinto ani-
versário do final da guerracivil com o anúncio de uma am-
pia anistia que compreende a
todos os prisioneiros do país.A última hora de terça-feira,
à noite o Ministério de Infor-
macio deu uma nota préviasobre a anistia, que dizia: "Ou-
torga-se uma remissão de uma
sexta parte das penas de pri-são por crimes cometidos alé
hoje, primeiro de abril de
1964."

A nota também dizia que"existe um ponto muito espe-
ciai na anistia que agora se
concede" — a abolição dos an-
tecedentes de todos os deta-
lhes de condenações "por de-
litos de rebelião militar con-
tra a segurança do Estado ou
a ordem pública cometidos ate
primeiro de abril de 1939".

Chipre desfila
com armas
comunistas

â NICoSIA (UPI-CM) - Cipriotas gregos poderosamente ar-madoi, muitoi deles com armainovas de fsbrlcaçio comunista,desfilaram ontem pelas ruasdesta Capital em meio dss seis-mações de milhares de pesioss.este desfile de 2.000 homens,
para marcar o dia EOKA. emhomenagem i organizaçio de
guerrilheiros clpriotas gregosque contribuiu para conseguir«Independência de Chipre em1080, deu lugar a conjecturas
de que em toda a ilha as for-

ças clpriotas gregas somam acl-ma de 20.000 homens.
Os clpriotas marcharam dian-le do presidente da República,

arcebispo Makirios. S«u aqui-
pimento comiitia de modernas
armai automáticas tchecas e
quatro morteiros pesados de ta-bricaçio soviética. Também ti-nham metralhadoras pesadasVlckors, de fabrlcaçio inglese,aisim como veículos de patra-lha e espessa blindagem es-
pazes de montar pelo meaesdois canhões de duas libras.
Os canhões nio foram vistos.

A Constituição de Chipre,
que tem três anos como F.sta-do Independente da Gri-Breta»
nha, permite aos clpriotas gre-gos uma força de 260 soldados
c 1.200 policiais c gandamsf.

Fulbright
adverte EUA
sobre canal

WASHINGTON (AP-CM) — O
senador J. William Fulbright,
presidente da Comissão de Re-
lações Exteriores do Senado,
disse que oi Estados Unidos
correm o risco de aparecer
como "um algoz" por sua po-siçáo na crise do Panami. O
senador, democrata por Ar-
kansas, externou também preo-cupaçáo com os que dizem queos Estados Unidos deveriam
mostrar maior firmeza ao tra-
tar com a América Latina."Não podemos ser muito fir-
mes sem muito tato", disse osenador, acrescentando: "Se ti-
véssemos de aplicar sanções
contra o México por comerciar
com Cuba, os mexicanos sim-
plesmente nps diriam: "Vão
para o diabo". Disse ainda queos mexicanos nio estio de
acordo eom a política dos Es-
tados Unidos em relação a
Cuba. "Isto nio é porque sim-
patizem com o comunismo, t
ió porque nio acreditam quenossa política esteja certa."

BOMBA DA
EMBAIXADA

OES NA
BELGA

Composição e distribuição das
exportações latino ¦ americanas

Paris, (UPI-CM) — A organiza-
ção clandestina Exército Secre'to
(OES) disse ontem que havia coloca-

do na têrça-fcira a bomba que expio-
diu nesse dia na Embaixada da Bél-
gica em Paris e ameaçou tomar maio-
res represálias sob a alegação de
que o governo belga entregara à
França um suposto terrorista.

Em carta datada de 31 de mar-
ço, a Frente Nacionalista de Ação
Francesa, filial da OES, comunicou
ao embaixador belga, barão Mareei
Henri Jaspar, que o atentado foi "re-

presália por haver sido entregue às
autoridades do presidente De Gaulle
o patriota Cabane de La Prade".

t LIBERDADE

O embaixador Tejera disse
que a posicio da Venezuela
decorre de sua convicção de
que nio só o comunismo como
qualquer outro totalitarismo
•adi Incompatíveis com a con-
eepeio de liberdade americana.

Ao referir-se a Cuba, o em-
baixador Tejera afirmou que
{. Venezuela "nio esti empe-

| jhada em uma luta ideológica
Sn Havana" e assinalou que

•asa luta Ideológica "é da ex-
elusiva e soberana competên-
.4*>. (a povo cubano".

DITADURAS

.Tejera afirmou, ainda, em
Fseu discurso, que a Venezuela
"observa que a ditadura comu-
pista é conseqüência direta da
ditadura que a precedeu, por-
que é um fenômeno incontes-
t^vel que nossas ditaduras

' crioulas são a melhor semen-
tiSira das idéias extremistas e

Ihngttém conhece melhor isto
|o quie os próprios comunistas
jue chegaram a colaborar com
jUijüio, Perez Jimenez e Bap-
Bifa, excedendo-se nesta última
até tomar parte em seu gabi-

laete".
A Venezuela considera que a

, Carta da OEA sustenta o prin-
da democracia represen-

I como um dos princípios
| fundamentais da Organizaçio
• Tejera salientou a política
^•atHaterveBeionlita e antico-

rta de seu país".

EXTRADIÇÃO
Dominique Cabane de La

Prade, um dos terroristas
que se diz haver tomado
parte no atentado contra De
Gaulle e Petit Clamait, em
agosto de 1962, foi objeto de
extradição o ano passado,
quando se encontrava na
Bélgica.

A bomba que explodiu na
sede diplomática causou, inv
portantes danos materiais e
íeriu ligeiramente três pes-
soas. Em fontes da Embai-
xada se disse que a carta
estava escrita em papel que
traz o timbre da OES e as-
sinada pelo "Capitão Ro-
bert". Este qualificou-se a

si mesmo como oficial-em-
chefe da Frente.

O assinante pediu ao em-
baixador que fizesse chegar
a missiva ao governo belga,
e acrescentou que Cabane de
La Prade devia receber o
tratamento correspondente a
um refugiado política, e ti-
um refugiado político, e ti-

NOVAS AMEAÇAS
— "Esta ação é somente

uma advertência", diz a car-
ta, "Se outros patriotas ío-
rem entregues a França, a
Frente realizará operações
t:ontra membros do corpo
diplomático da Bélgica".

Em fontes diplomáticas
belgas se disse que o capi-

tão Robert chamou também
pelo telefone o encarregado
do edifício da Embaixada
depois da explosão,, para in-
íormar-lhe que a explosão
havia sido obra de sua agru-
pação,

A polícia procurava on-
tem um homem jovem com
bigode que visitou a Embai-
xada e se crê que foi quem
colocou o artefato nos quar-tos de banho do quinto an-
dar.

A OES deixou de realizar
atentados a dinamite em
1962, quando a Argélia se
tornou independente, porémrecentemente se anunciou em
panfletos que os atentados se-
riam reiniciados.

No estudo que realizou sobre o Comércio Ex-
terior e a Política Comercial Latino-Americana, o
economista Hélio Schlittler, da Faculdade Nacional
de Ciências Econômicas e do Banco Nacional do De-
senvolvimenlo Econômico, aborda também o proble-
ma da composição e distribuição geográfica das ex-
portações dos países da América Latina.

Esses tópicos do estudo do economista do BNDE
que publicamos hoje, mostram por outro lado, que
a situação das exportações brasileiras pouco difere
dos demais países latino-americanos, não obstante
os esforços desenvolvidos nos últimos anos pelo
governo brasileiro, no sentido do incremento da ex-
portação de produtos manufaturados.

COMPOSIÇÃO
A composição da exporia-

ção latino-americana mantém
ainda seus característicos tra-
dicionais, permanece consti-
tuida, em sua maior parte,de; matérias-primas, gênerosalimentícios e produtos pri-mários semi-elaborados, dos
quais somente quatro (algo-dão, açúcar, café e petróleo)representam uma proporçãosuperior à metade do valor

das vendas regionais nomercado mundial. Essa pro-
porção apresenta-se ainda
mais elevada, na maior par-te dos paises latino-ameri-
canos, cujas exportações se
encontram menos diversiíi-
cadas.

O quadro abaixo dá uma
idéia da distribuição da ex-
portação latino-americana,'
por grupos principais de pro.
dutos.

dólares) à expansão das cx-
portações latino-americanas.

Os Estados Unidos, queconstituem o principal com-
prador de produtos da re-
gião, também ampliou suas
importações no período ana-
lisado, mas sua cota na ex-
pansão daquele intercâmbio
— ainda que significativa
(22 por cento) — represen-
ta apenas pouco mais da
metade da registrada pela
Europa Ocidental. A partir
de 1960, acentua-se perdade importância da participa-
ção dos Estados Unidos nas
exportações latino-america-
nas, devido principalmente
à nova orientação das ven-
das cubanas ao exterior.

Cabe assinalar, finalmen-
te, que as transações comer-
ciais interlatino-americanas
também experimentaram um
aumento, na década de
1950-59, e participaram com
10 por cento (116 milhões
de dólares) no aumento to-
tal das exportações da irea.

BRASIL

AL PROTESTA CONTRA
RACISMO SUL-AFRICANO
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, Genebra, (AP-UPI-CM) — O blo-
co latino de 19 nações, a exemplo do
bloco afro-asiático, decidiu ontem
protestar contra a política do "apar-

theid" da África do Sul, abandonan-
do a sala de sessões da Conferência'
Mundial de Comércio e Desenvolvi-
mento toda vez que um delegado sul-

africano subir à tribuna para discur-
sar.

Os delegados das nações ociden-
tais e neutras à Conferência de De-
sarmamento estão a íavor de um re-
cesso nas sessões dessa reunião para
que as grandes potências possam ava-
liar suas respectivas posições.

AMÉRICA LATINA
COMPOSIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES

(Média do período 1959-60)

DISCRIMINAÇÃO

Matérias-primas não-co-
meslíveis

Combustíveis
Alimentos
Outras exportações

MILHÕES
DE

DÓLARES

335
360
34U
775

TORCENTAGEM

19,6
34,6
34,4
11,4

TOTAL 6.810 100,0
Fonte: BID, Estudo sobre o Financiamento das Expor-taçoes da América Latina.

CHINA E MÉXICO
O representante da China

Nacionalista à Conferência de
Comércio e Desenvolvimento
disse que os países em desen-
volvimento com baixo nível de
vida são presa fácil da sub-
versão e da infiltração dos
perturbadores, acrescentando
que a conferência deveria eli-
minar "esta fonte de pertur-
bação mundial".

Em entrevista à. Imprensa, o
ministro de Comércio do Md-
xico declarou que existe a im-
pressão geral de que os Esta-
dos Unidos poderia, fazer
muito mais que as Idéias

enunciadas pelo subsecretário
de Estado George Bali em seu
discurso da semana passada.
Bali pediu às nações em de-
senvolvimento que se ajudem
a si mesmas e constituam
grupos econômicos próprios
para criar mercados.

DESARMAMENTO
As oito nações neutras se

encontram fazendo gestões
para conseguir o recesso nas
sessões da Conferência de
Desarmamento e os quatro pai-
ses ocidentais que assistem à
conferência de 17 nações —
Estados Unidos, Grã-Bretanha,
Canadá e Itália — apoiariam o

acordo de suspender as delibe-
rações por um período de
quatro a seis semanas a partir
de fins deste mês.

A União Soviética sustenta
que não deseja recesso algum
e que não se oporia ao
mesmo se fosse formalmente
proposto por outras delega-
ções.

Os neutros entendem que o
recesso deve durar de quatro
a seis semanas e Indicaram
que votarão contra qualquer
tentativa de torná-lo mais ex-
tenso. Consideram que dilatar
mais o período poderia resul-
tar perigoso.

Em vários países latino-
americanos apareceu, última-
mente, um tipo de exporta-
ção cujas características di-
ferem das dos produtos tra-
dicionais mais importantes
da região. Esses produtostêm certa gràvitação na Ar-
gentina, Chile, México e Pe-
ru. países cm que sua par-ticipação no valor total das
exportações é de 28, 19, 15,
41 e 147c, respectivamente.
O aparecimento desses pro-dutos que já eram exporta-
dos tradicionalmente por ou-
tros países da região, denota
certo grau de competição in-
terna tendente a alcançar
maior participação no mer-
cado internacional. Alguns
exemplos dessa evolução são
a banana e o cacau do Equa-
dor, o café da República Do-
minicana, o cacau na Costa
Rica, o algodão cm Salvador,
Guatemala e Nicarágua e o
quebracho no Paraguai.

O valor das exportações
latino-americanas aumentou,
entre os triênios de 1950-52
e 1958-60, de um montante
superior a 1.220 milhões de

dólares. Os países da Euro-
pa Ocidental absorveram 42
por cento desse aumento, ou
seja, mais de 500 milhões de
dólares e, dentro desse gru-
po de países, destacaram-se
os membros do Mercado Co-
mum Europeu, que aumen-
taram suas compras na
América Latina cm um to-
tal de 450 milhões de dóla-
res. Isso significa que os
paises signatários do Trata-
do de Roma contribuíram
com 38 por cento para o au-
mento registrado no valor
das exportações da Amé-
rica Latina, na década de
1950-59. A participação nes-
se aumento dos países da
Área Européia de Livre Co-
mércio (EFTA) foi muito
inferior, já que representou
apenas 4 por cento, ou seja
50 milhões de dólares. Aos
paises da Europa Oriental
correspondeu 12 por cento
do mesmo incremento, isto é,
mais de 140 milhões de dó-
lares, dos quais cerca da me-
tade correspondem à URSS.
Por outro lado, entre os pai-ses asiáticos, destacou-se o
Japão, que contribuiu com 3
por cento (63 milhões de

A situação do Brasil pouco
difere dos demais paises da
América Latina, quanto às ca-
racterísticas da composição da
exportação. Esta permanece
constituída, quase totalmente,
de gêneros alimentícios e ma-
térlas-primas, em sua maioria
de origem agrícola. A expor-
taçfio de gêneros alimentícios
representou, no qüinqüênio de
1955-59, cerca de 3/4 do valor
total da exportação, enquanto
às matérias-primas couberam
22% do mesmo valor. Não
obstante, a imensa potenciali-
dada mineira do pais, é ainda
relativamente reduzida a im-
portftncia das exportações de
minerais; estas se resumem
nas vendas de minério de fer-
ro e manganês e, mais recen-
temente, também de petróleo
cru, contribuindo, em seu con-
junto, com menos de 10% para
o valor total da exportação.
Por outro lado, é ainda pouco
expressiva a participação das
manufaturas na exportação,
embora o país já conte com
um parque industrial bem di-
versifIçado, notadamente no
que diz respeito à produção
de bens de consumo. No qüin-
qüênio de 1955-59, as vendas
de manufaturas ao exterior
não chegaram a ultrapassar
1,7 por cento do valor total
exportado. E' verdade que
essa porcentagem tende a ex-
pandlr-se rapidamente, tendo
já em 1960 se elevado para 2,7

DISTRIBUIÇÃO
GEOGRÁFICA

Um dos fatos mais relevan-
tes da evolução do comércio
exterior da América Latina,
nos últimos anos, foi a ten-
dêncla para o aumento da
participação da Europa Oci-
dental nas exportações latino-
americanas, embora a Europa
esteja ainda longe de atingir
a posição que, no particular,
detinha antes da guerra. Deve
ser destacada também a maior
participação do Japão e dos
países da Europa Oriental.

A notável expansão do co.
mércio dos países-membrosdo Mercado Comum Euro-
peu com a América Latina,deve-se, sem dúvida, às ele-vadas taxas de crescimento
econômico alcançadas poraquele grupo de nações, nosúltimos anos, que determi-
naram um aumento de sua
procura de importações de
produtos primários. Estima-
se que, entre 1948 e 1960, o
produto interno bruto dos
paises da Comunidade Eco-nômica Européia cresceu, tin
seu conjunto, à razão de urnaacumulada anual de 6,6%.fiste fato, combinado com arápida expansão econômica
do Japão — explicaria, emboa medida, o maior vo!ume
das exportações latino-ame-
ricanas, durante os últimos
anos. Igual interpretação
deve ser dada, em parte, roincremento das vendas aos
países da Europa Oriental,
pois também ali se experi-
mentou um ritmo muito ace-lerado de crescimento eco-
nômico.

Com a participação mais
ativa da Europa Ocidental no
comércio exterior da Amé-
rica Latina, durante o últi-
mo decênio, modificou-ie
sensivelmente a distribuiçio
geográfica das exportações
latino-americanas. Os Esta-
dos Unidos e Europa Ociden-
tal continuam absorvendo 8/4do total das vendas da Amé-
rica Latina, tal como se ob-servava no início da década
1950-60. Contudo, embora a
proporção destinada aos Es-
tados Unidos tivesse baixado
de 47%, no triênio de 1950-
52, para menos de 40% em
1961, a correspondente à Eu-
ropa Ocidental cresceu de 28
para 31%, entre os dois triê-
nios, e passou para 32%, em
1961. A recuperação da Eu-
ropa Ocidental como com-
prador de produtos latino-
americanos deveu-se a uma
maior participação dos pai-ses da Comunidade Econó-
ni.lca Européia, cuja propor-
ção nas exportações da Amé-
rica Latina aumentou de 13
para 17%, entre 1950-52 e
1958-60.

Em compensação a cota
destinada aos paises da Área
Européia de Livre Comércio
permaneceu constante, ao
redor de 12%; contraiu-se
ligeiramente, porém, a cota
do Reino Unido. A partici-
pação dos paises da Europa
Oriental e do Japão nas ex-
portações latino-americanas
tenderam a aumentar; elas
representam, porém, uma
fração muito reduzida do
total, pois em ambos os ca-
sos era da ordem de 3%, em
1958-60 e de 4%, em 1961.

Idêntica observação cabe-
ria fazer com respeito is
transações comerciais inter-
latino-americanas. Embora
tenham crescido ligeiramen-
te, nos últimos anos, consti-
tuíam, no referido triênio,
menos de 9% do valor das
exportações totais da região.
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CORREIO DA MANHA, Quinta-Feiri, 3 da Abril de IBM

Os bombeiros conseguiram salva* parte do edifício da União dos Estudantes

INDÚSTRIA MINEIRA
AUXILIARIA FORCAS

Hoje a
Marcha da

Família
Náo foi adiada a Marcha du".ímüla com Deus pela Liber-

:ide, assegurou, a reportagem
;¦. sra. lolanda Montcnegro, te-
soureira da Comissão promo-
tora do movimento. Uma na-
lida anunciando o adiamento

i liegou a ser distribuída ontem
nos órgãos de divulgação, lo-
so desmentida, inclusive por
icr de procedência desconheci-
ria. Disse-nos mais que a Mar-
rha contará com a presença
tle um grande número de se-
nhoraa que nao se deixariam
iludir pelos falsos rumores. A
concentração será às 16 ho-
ras, «manha, quinta-feira, na
Praça da Candelária.

O Sindicato dos Proprietários
ile Ônibus informou, ontem,
que providenciou transporte
gratuito noi veículos das em-
presas que lhe são associadas
« todas as pessoas que vão par-
ticipar da Marcha da Familia.

BELO HORIZONTE (Sucursal) — O presi-
dente da Federação das Indústrias de Minas Gerais,
sr. Fábio Araújo Mota, disse que as indústrias es-
tavam levantando meios para ajudar as forças mi-
neiras na luta pela Liberdade. Informou qu» além
de Cr$ 16 milhões em espécie, estava certa a con-
tribuição de 10 mil pães por dia, 8 mil quilos de
gêneros, 100 mil metros de tecidos e SOO quilos de
massas alimentícias por dia. Donativos espontâneos
continuam chegando ao comando militar misto e
aos órgãos auxiliares da revolução que estão fun-
cionando em vários pontos do Estado.

HOMENAGENS

BELO HORIZONTE (Sucur-
sal) — Iniciou-so is 2h, on-
tem, uma concentração popu-
lar na Praça da Liberdade, em
homenagem ao governador
Magalhftes Pinto, ao gen. Olim-
pio Mourâo Filho e Carlos
Luiz Guedes, comandante da
i' Infantaria Divisionaria, eel.
José Geraldo de Oliveira •
tropas que participaram das
operações militares.

Escolas de samba, blocos e
conjuntos populares reuni-
ram-se na Praça da Liberdade.
Falaram, na ocasião, além dos
chefes militares, o governador
Magalhães Pinto e o deputado
José Maria Alkmlm, secretário
da Fazenda de Minas. O
deputado Joio Calmon decla-
rou que os militares não devem
tirar ainda u fardas de eam-
panha, "porque a luta ainda
não terminou."

CLINICA RIACHUELO, 388 -
impotência, doenças sexuais
crônicas, prf-nupci.il. Diária-
mente, 8 át 20b, tel. 25-7431,
Rua Rlachuclo. 386. 1784

TORNEIROS E.
REGISTROS ^
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^—• Podrõo de Quol.dodo

L

Louças e
alumínios

Compre no

O Dragão
REI DOS BARA-

TEIROS
RUA LARGA, 193
Em frente à Light

Entrega « domicílio

IRB COMEMORA 25
ANOS DE FUNDAÇÃO

O Instituto de Resseguros do Brasil iniciou as
festividades comemorativas do seu 25.° aniversário
sendo instalada sessão solene, às 17h 30m, oportu-
nidade em que o engenheiro João Carlos Vital, se»
primeiro presidente, iniciou conferência na qual
relatou as passagens dos 2 5anos de vida do IRE,
prendendo-se, principalmente, à sua criação, no go-
vêrno do presidente Getúlio Vargas.

O primeiro orador íoi_o_atual-presidente do
IRB, sr. Oiama Teixeira, que convidou para parti-cipar da' mesa, juntamente com o engenheiro João
Carlos Vital, entre outros os ex-presidentes Paulo
da Câmara, Emília Gitahy de Alencastro, e o pre-sidente do Sindicato dos Corretores.

CONFERÊNCIA

O engenheiro João Carloi Vi-
tal principiou por dizer que a"idéia da criação de um or-
gão ressegurador remota ao
«no de 1923, t nasceu de estu-
dos e observações aprimora-
da» do funcionamento do co-
mércio de seguros em nosso
pais, feitos pelo então diretor
da extinta Inspetoria de Segu-
ros, pertencente, àquele tem-
po, ao quadro das repartições
do Ministério da Fazenda".

Banco Pan-Americano S. A.
AVISO

DIVIDENDOS
Convidamoi oi Senhores Acionistas deste Banco a virem re-

eeber em nossa Secretaria, à Rua do Ouvidor n.o 59/61, 4.0 andar,
ntJta Cidade, a partir do próximo dia 3 de abril dc 1964, o dlvl-
detido itlatlvo ao exercício de 1963, i razAo de 10% a.a.

Rio de Janeiro, 30 de marco de 1164.
MAURÍCIO MATTATIA — Dlretor-Freildente.
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NAO FUME MAIS!...

NICOTILÉSS
¦ O MEDICAMENTO EM COMPRIMIDOS, QUE ACABA
COM O VICIO DO FUMO. INOFENSIVO AO ORGANISMO

A venda «m farmácias e drogarias
30929

FESTIVAL DO LIVRO-LER
DESCONTO 6fRAL ATfi 30%

Abril: CMDITO EXCEPCIONAL. Samantroda
pr.mt.ro pagamento 60 dias apet a compra!

[£) LIVRARIA ÊLCãt
RUA MtXICO, 31-A TEL. 22*0350

BANCO DE CRÉDITO PESSOAL S/A.
Assembléia Geral Ordinária

2.a CONVOCAÇÃO
¦I, «onvidados os Senhores Acionistas do Banco de Crédito

Pessoal i/A Í se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a rea-
iiar-íe no dia " de abril dc 1964, ás 14 horas, na sede social,

í Rua Buenos Aires n.o 55, a fim dc deliberarem sobre:
ii Relatório d» Diretoria, Balanço Geral, Conta dc Lucros «

Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exerctclc

bt Elelcâo' dos membros da Diretoria, do Conselho de Adminls-
traçío e do Conselho Fiscal e Flxaçío de seus hoaaririos
para o corrente exercido;

c) ttt.rl.se, G.rats^ 
^ ^.^ ^ ^ n^o ^ ^

MAURÍCIO MAKVAVIA — Dlretor-Presidente
Etfíz LEMGRUBER KROPF FILHO — Diretor

INCÊNDIO DESTRVW
VNE PARCIALMENTE

O prédio da União Nacloi.nl dos Estudante-,
na Praia do Flamengo, 126, foi parcialmente dei»
trtiltlo, nojo à tarde, por um incêndio que, ncfiun»
do moradores das adjacências, foi provocado por
populares que antes tentaram forçar, com grandes
troncos de madeira, a porta do imóvel. Entretanto,
algumas passoas atribuem o sinistro à ação dos
estudantes entrincheirados desde as primeiras horas
dc ontem. O fogo irrompeu por volta das 17h 30m,
quando milhares dc pessons, a pé ou no interior do
veículos, percorriam a Praia do Flamengo comento-
rando o desfecho da crise politico-militar.

Aos gritos de "viva » demo-
cracla" • cantando "Cidade

Maravilhosa" desfilaram ptlo
local, enquanto n prédio da
l'NK tinha grande parle rie
seus quatros andares, frontei*
ros, tomado pelo logo.

INICIO

O fogo irrompeu nas bar-
rlcadas montadas onlem pe*
los estudantes defronte da
t.'XK, com móveis c tá-
buas, para resistir a qual*
quer tçâo reprossôra da Po*
llcli. O prédio de n" 128, que
serve de habitação a dezenas
d* famílias, bem como o da
n* 122, um dos maiores da
Praia do Flamengo, tstiveram
ameaçados pelai chamai, mas
a pronta Intervenção dos bom*
heiros, em 6 carros do Quartel
Central, conseguiu debitar o
fogo que Já ae alastrava às
falas interiores da UNE,
ameaçando Inclusive o audito-
rio do recém-crlado Teatro dn
Centro Popular de Cultura. A

Im* k 'Lm
Z.,i,J3£miL
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Acrescentou que coube a
Dedo Cesário Alvim o mérito
de ter levado a idéia ao minls-
tro da Fazenda, na época o sr.
Getúlio Vargas, que a recebeu
com a simpatia, passando a st
interessar pela sua concreti-
zação.

NACIONALIZAÇÃO
O engenheiro João Carlos

Vital acrescentou que só em
1934, por emenda do deputado
constituinte, o sr. Mário de
Andrade Ramos, o artigo 117
da ConstitulçSo de 16 de Ju-
lho desse ano determinou a
nacionalização progressiva das
sociedades d* seguros. Im
1935 aquele deputado apresen-
tou um projeto que íitabele-
cia condições gerais para a na-
rionalização das sociedades de
seguros e para a fundação do
Banco Nacional de Resseguros.
Com algumas restrições ao
trabalho apresentado, o depu-
tado Waldemar Falcão, rela-
tor do projeto, pediu que fôs*
se ouvida a Comissão de Jus-
tlça, a fim de ser elaborado o
substitutivo.

— Em julho de 1936, prós-
seguiu, com mensagem do pre-
sidente da República, acompa-
nhada de exposição de motivos
do ministro Agamcnon Maga-
Ihães, foi enviada a Câmara
<toi Deputados um anteprojeto
que se devidia em duas par-
tes: a nacionalização das em-
presas de seguros e a criação
do Instituto Federal de Resse-
guros.

INSTITUTO
Disse em leguida o sr. João

Carlos Vital que a forma de
atingir a nacionalização, em
um pais onde a capacidade
nacional do melo segurador era
insuficiente para suprir as ne-
cessidades de cobertura, seria
criar uma organização de res-
seguros capaz, não só de reter
parte das responsabilidades
assumidas pelas sociedades,
mas ainda, se encarregar de
distribuir internamente tudo
quanto o mercado pudesse
guardar, mandando para o ex-
terior apenas os excedentes
que não encontrassem cobertu-
tura no pais. O Instituto po-
dia proceder à nacionalização,
«ta, porém, não poderia ser
feita sem nele se apoiar.

Em 3 de abril de 1939, o
presidente da República, sr.
Getúlio Vargas, assinou o De-
creto Lei n9 1.186, criando o
Instituto de Resseguros do
Brasil.

O sr. João Carlos Vital des-
tacou em seu pronunciamento
a importância do trabalho do
sr. Edmundo Pierre ria con-
cretlzacão do Instituto Brasi-
lelro de Ressegurai,

«ede da União Mcliopolila*
n* doi Estudantes, qu* tam*
bém funcionava no imóvel («Ia
esquerda do andar térreo), fot
to'-'<?nic devorada pelo fogo.

ESPECTADORES

Km que pcit a precipitação
de chuvas à hora do incêndio,
a multidão que acorreu ao Io*
cal ali permaneceu até que os
bombeiros deiscm por encer-
rada sua miisâo. Os populares
concentraram-se na Praia do
Flamengo e Ruas Buarque de
Macedo e Correia Dutra, en-
quanto choques da Policia de
Vigilância da (iuanabara, dirl-
gidos por um alto-falante, teu-
tavam evitar que as manifes-
(ações de Júbilo de popula-
res que se aproximavam
em demasia do prédio em

Populares afirmaram que o
fogo foi provocado pelos pró-
priot estudantes, interessados
em dar fim aos seus arquivos
secretos. Foi sugerida, na
ocasião, a transformação da
UNE numa escola para o povo.

SP: GOVERNO PEDE
SERENIDADE AO POVO

SAO PAULO (Sucursal) — O secretário da
Segurança Pública de São Paulo, general Aldévio
Barbosa de Lemos, por uma circular enviada aos
órgãos de divulgação, solicita à população paulista
que se abstenha de excessos, respeitando as autori-
dades governamentais, não dando vazão a repulsas
por qualquer área ideológica. "O respeito à ordem
e às instituições são condições básicas para que a
ordem seja restabelecida em -ua plenitude" — afir-
ma o comunicado.

ADVERTÊNCIA

O boletim pede à população
que não dê crédito às noticias
alarmistas sobre os rumos
que toma a situação nacional.
O noticiário, que espelha a si-
tuação brasileira, é o divulga-
do pela rede da legalidade,
orientada pela Secretaria da
Segurança Pública, que está
intervindo diretamente nas
emissoras de rádio e televisão.

ABASTECIMENTO

A Associação Comercial de
São Paulo • o sindicato do

DEBATES NA CÂMARA
EM TORNO DA CRISE

BRASÍLIA, (Sucursal) — O sr. Ernani Sátiro,
líder do bloco da minoria, responsabilizou ontem, na
Câmara, o sr. João Goulart pela origem das viola-
ções constitucionais e apontou a campanha do pie-biscito contra o parlamentarismo como o primeiroato contrário a0 regime, afirmando que, naquela
oportunidade "o 

povo foi explorado e começaram as
greves políticas e ilegais"."Depois do parlamentarismo — continuou —
o presidente teimou em não governar, embora mo-
bilizasse o falso nacionalismo, identificando-o com o
verdadeiro comunismo".

Mais adiante, afirmou o líder da minoria que~ "a ncapacidade de governar é traço caracte-
ríslico da personalidade do sr. João Goulart". Ao
que ajuntou: com o presidencialismo teve início"a fase mais nociva do presidente da República."

A criminosa ação polltico-ad-mlnistrativa do ir. João Gou-lart contra o Brasil, visando
a forçar o Congresso a apro-
var emenda constitucional queextinguiria o direito de pro-
priedade no País.

Após ressaltar que o Con-
gresso cumprirá seu dever r«-
aistindo à falsa reforma agra-
ria, sustentou que o "presidèn-

. te da República pretendera,apenas, alterar o capitulo cons-
tituclonal das inelegibilidades afim de tornar elegíveii oi ine-
legíveis para 1965".

GARANTIAS

Durante a fala do líder da
minoria, o ir. Ranierl Mazzilii
comunicou qua, após reunião
mantida com o presidente do
Congresso, senador Moura An-
drade, o presidente do STF
ministro Ribeiro da Costa, co-
mandante da RM, gen. Nico-
lau Fico e o arcebispo de Bra-
silia, D. José Newton, ficara
assentada a manutenção dai
garantias para que o Congres-
so continuasse em atividades
na Capital, Inclusive o resta-
belecimento das comunicações
por telefone e pelo Telex, a
partir de uma hora depois,
mais ou menos Eram côrca
de 18h.

Minutos antes, o sr. New.
ton Carneiro (UDN-PR) afir-
mou que a Câmara e o Sena-
do estavam Isolados do Pais,
em conseqüência de atos poli-
ciais, que "haviam estabele-
cidn o monopólio das comuni-
cações pelo Governo, de modo
a manter mal Informado o res*
to do Brasil".

PRANTO

Ao final da sessão, o sr. Pe-
racchi Barcelos (PSD-RS) co-
municou em prantos, "que a
milícia gaúcha estava nos quar-tcls, em vez de estar com-
batendo os que se manifesta-
vam a favor da indisciplina".
Comunicou que o governador
lido Meneghetti fora levado pe*
Ias tropas do Terceiro Exerci-
to a procurar proteção no In-
terior do E«ta'do, mas que teus

CÂMARA TEVE DUAS
SESSÕES AGITADAS
BRASÍLIA (Sucuisul) — Isolada

do resto do País por mais dc 24 ho-
ras, por qualquer comunicação ou trens*
porte, • Câmara realizou anteontem à
noite e ontem á tardo duas sessões com

comercio geral de gêneros
alimentícios, através de comu-
nicados, solicitam que o co-
mércio permaneça aberto ope-
rando normalmente, e tranqül-
li7,am a população quanto ã te-
mida escassez de gêneros de
primeira necessidade, afirman-
do que os mercados e centros
abastecedores estão supridos e
que não há necessidade de
alarma.

A Secretaria da Segurança,
informa que os estoques es-
tão controlados de forma a
servir normalmente à popula-
ção e aos centros onde o pro-
duto se torne necessário.

NOTtmNA

A reunião noturna cie tire*,
feira, convocada pura a volaçAo
<lo projeto de anistia, n.lo r,|.
cniiçou o nbletlvo pelos tumul-
Inj em qur transcorreu. Ou sr»,
Anlilo nocha, Maurício Cioulart,
Diai Menercs, Arnaldo Nngucl-
ra, EpitAclo Cafeteira, Admito
Cardono Ipor quatro vezes),
t.aertt Vidra, tlaroldo Cnrva-
lho, Olavo CoUa, SlmAo da
Cunho, .l(i,'ui Hercullno, Bnlo
Velho, Ernani Sátiro, Arnaldo
Ordeira (quatro vezes), Dlnnr
Mendt», Joi*e Coiirl. Doutel de
Andrada uris vêzoi) o outro»,
de 11 k\ üih. ralaram sobre n
isolamento de Brasília, dc onde
nSo se podia nalr por automóvel
nem avllio, nem ae podia comu-
nlcar com qualquer pessoa em
qualquer parte do Pais pelo te-
lefonc. rédlo ou telex. Foram
ocupadas pelo Exército einlsio-
ra», Jornal», tevê» (Impedida*
inclusive dc transmitir a pro-
rliimaçan do ar. Moura Andra-
de).

Aquela hora, ao assumir a
Presldíiicla do» Irabnlhos. o
ar. Hanierl M.izzllll informou
que as mesas da Câmara e do
Senado estavam *m contato per-
manente com o *en. Nlcolnu
fico, que informou ter prore-
dldo aquelas medidas, de «côr-
do com ai companhias aéreas,
a» autoridade* do DFSP c na
Fftrç:* Armadas, quem qulsca-«» falar pelo radio do Palácio
do Planalto ou viajar por aviSo
da TAB (nenhum dos aels foi
utilizado por qualquer confre».
«ista) poderia fazê-lo, bastando
faier a comunlcaçüo à meia.

A» ajhlOm o ir. Manoel Al-
melda (PS.D-MG). leu para a
caia a proclamaçüo do ir. Jm-
celino Kubitschek em favor da
pacificacío dol espíritos * do
entendimento melhor entre oi
homens de responsabilidade. Se-
duiu-se o ir. Adatito Cardoso
sublinhando a inutilidade do
funcionamento da casa que ne-
nhuma reiioníncla encontraria
diante do povo perante o Pais,
ilhada totalmente, no Planalto
Central, o ar. Peracchl Barce-
loa comunicou, depoli que o es-
critério do Rio Grande do Bul
na Capital rederal, fera lnva-
dido pelo Exército, que apreen-
dera a estaçüo e prendera o
radlotele-raflita. Sugeriu a mu-
dança para outra Capital onde
a liberdade democrática estivei-

tf rauntidii, O sr, Itanicrl
MlZZllll retrucou que, «pciar da
l.'nl.u as dificuldade», qur só au-
montariam a partir daqueles
Instantes *ravr», "o dever dos
i onfrciilstni era viverem os
ainnterlmtntoi na Capital da
Itcpublica."

CENSURA

O sr. Amaral Neto (UUN-CU)
comunicou o impedimento de
Irradiação da proclamado d»
sr. Moura Andrade e a apre-
nulo de estaçScs transmissoras
de radlotcltgrnfla e radloronin
de "O Falado dc S.Ao Paulo" c
Intrrprrss. quando falava o ir.
TJoutel de Andrade (líder do
PTBI. para atacar o governa-
dor Magalhães Pinto, foi comu-
nliT.do ao plenário pelo ir. Ar-
naldo Cerdcira que n sr. Arie-
mar dc Barros acabara de ade-
rir a Minas, apoiado pelo gen.
Amaurl Kruel, comandante do
segundo Excrcllo. A< 23h c até
o fim da srssíio ny desmentido*
e as continnaçfies e detalhes
eram atestados ou negados por
situacionista*, t oposicionistas
em tumulto.

discursos cm clima emocional. Os pro»
nunciumentos foram quase todo» à bi-
se dc bontos veiculados pcln* facçCei em
que se dividiu o Pais, após a procli»
maçfio do governador Magalhães Pinte,

ruas • pediria contai, fiiltandes"Querem • guerra civil, poli
temos a revoluç.lo aoclal. tjuf»
rem langue, poli nói aceitara*
nins o sangue. Uma guerra ftvtl
ii.li ii faz rom marechal!, ¦!•
mlrantei e brigadeiro* im*m
cnm a tropa, assa tropa 4 fO>
vi, no» quirtéls • sargento!.
cabos e aoldadoa ae Itvantaft*
cintra oi banqueiroí t lltlfüi».
diários".

CADUCAS
neferlu-u ái "«lltis demli-

slonárlai, caducai, Mm per**
peciiv.ii, aem mensagem, um
rafiei, tem fundamento, quaserJn esmagado! pelo povo", pa*
ra referi r-ie diretamente M
padre Uodinho que não prottw*tou contra um outro lacerdeM
que teve "a audácia, o d iam*
peito, a distorção dt vim cM

preceitos mais sublimei da GrU»
Io." "Amal-voi uni aoi •utree*.

Transformando-o em "Armal-VM
uns aos outros". Calou-f* -ata*
quo representa nanoi e per* m

que uma ordem infelicitada., ufM
ordem carcomida, uma QldKJ
dilacerada". E nio pirmlUu ejM
n padre Codlnho aparteasst.

auxiliarei permaneciam em
Palácio * entre oi oficiais fiéis
também ali se encontravam um
de seus filhos,

Antei, o ir. Amaral Neto
(UDN-GB), provocando algum
tumultos com o sr. Breno da
Silveira, denunciou ao plení-rio que, segundo te propala-va pelo rádio, o governadorcarioca estaria cercado em Pa-
lácio no Rio por tropas coman-
dadai pelo almirante Cândido
Aragão. acusando esse almiran-
te de "prestar-se ao papel de
capanga do presidente da Re-
publica, de modo a enxovalhar
a farda".

Problema de
terras em MG
mata mais um
BELO HORIZONTE (Sucur-

sal) — Houve mais uma morte,
ontem, em Governador Vaiada*
res, decorrente de atritos em
torno do problema da reforma
agrária. Morreu assassinado o
sr. Pascoal Sousa Lima, genro
do coronel Pedro Teixeira.

Durante a manhã dc anteon.
tem, elementos ainda não iden-
tilicados iniciaram tiroteio, sen-
do assassinado um filho do far-
macêutico Nilson Soares, apon-
tado como "esquerdista" e fa-
vorável às campanhas dos Sin-
dicatos dos Trabalhadores Ru-
rals. Nilson Soares e um se-
gundo filho saíram feridos à
bala.

O presidente do Sindicato
dos Camponeses, Francisco Rai-
mundo da Paixão, que está ju-
rado de morte, e o jornalista
Carlos Olavo Cunha Pereira,
do jornal "O Debate", militan-
te comunista, foram afastados
de Governador Valadares por
determinação do secretário da
Segurança Pública, até que me-
lhore o ambiente naquele mu-
nicfpio «to Vale do Rio Doce.

VEEMÊNCIA

Apoi apelar o sr. Brito Velho
para que o "rtio Grande do
8ul niín fique atrás, marchando
nmbin a ombro an Ia rio rie Mi-
nal e S5o Paulo, pelo Brasil, pe-
Ia pátria, pela Constituição', o
*r. A.minn Afonso pronunciou
violento discurso de Invectlvas
so pe. Godinho. depois de en-
tendlmentos e desentendimentos
visando a «ubstltnlr o sr. Tan-
credo Nevei como lldcr do go-
vérno.

O presidente Ranierl Mszziti
lò consentiu que falasse pela
maioria depoii de manifestar-
si de acordo o ir. Tan-
credo Neves, que n.lo "desejava
participar dos debates icm in*
formações seguras". O ir. Al-
mino Afonso disse que não
acreditava que o gen. Kruel
estivesse ao lado de Minas e
São Paulo, sublinhando que os
criticou do governo não tinham
autoridade para defender o
Poder I-esislaUvo que haviam
desrespeitado o chefe da Nação
ou seja. de outro poder, o Exe-
cutlvo, pregando a itdiçSo, a
insurreição, a desordem, o des-
respeito 4 Constituição • afir-
mando que todoi ¦- arrepende-
riam pois o povo iria para as

DEFESA
O padre Godinho (UDN-SFl,

pouco depois retrucou ao ált>
respeitador até daa regrai grt*
mátlras frisando que "Nio •**
ráo oi gritos histérico*, ai voaet
soturnas, aa palavraa ritalhadM
e moldai na de um moinho fttt
diz as mesmas eoisis porque ala
lem eolsa nenhuma a dizer, tjM
nos Irão dar llcoii de demecra*
ila nem abrir melhorei «atai*
nhos para o povo". Também ato
será liso conseguido eom *!¦•
postura, farsa colocada diante
do povo atônito, do poro ejue ü*
rre, do povo qua etpara eontra
trtda a esperança do povo canil»
do de ler traído — concluiu."'

JUUAO

O ir. Francisco Julião (PSB*
VZ) chamado ao debate pela
padre Godinho, jol i tribuna
pela primeira vez (durante mala
de um ano apenas dera um apaf»
te em uma dai três vézei quacompareceu à Caia) para ia»
formar que de agora em dlanta
estará mais «m Brasília, pre*senta aos debatei, poli Ja" arru*
mel minha caia «an Pernarnbta*
co, onde 900 mil eemponesei «*>
Ho mobiliiadoi • prontos para
qualquer chamamento.

CRISE BRASILEIRA'
ECOA NO EXTERIOR

Washington, Buenos Aires, Bogotá. (AP-UPI-FC-CM) — A crise brf.silRÍra é assunto de editoriaisde jornais de todo o mundo. A interpretação comume a de que o sr. João Goulart, envolvido pelos co-munistas, se empenhou cm agitar o país e está co-lhendo a tempestade dos ventos que desencadeou.
Ha também unanimidade de opiniões em torno dagravidade da situação e da expectativa de guerracivil com a alternativa de retorno à normalidade sódepois das eleições que haverão de consagrar umnovo presidente capaz de retirar o pais da intran-
quilidf.de.

Por outro lado, correspon-
déncia da UPI dá conta de
que informantes autorizados
disseram hoje, em Washhv
gton, que, no caso de renún*
cia do presidente João Gou-
lart e sua substituição pelo
presidente da Câmara dos
Deputados, Ranieri Mazzili,
não ocorrerá, provavelmente,
interrupção alguma nas re-
lações diplomáticas entre os

Estados Unidos e o Brasil,
pois tal sucessão ocorreria
de acordo com a Constitui-
çao brasileira. O Departa-
mento de Estado, no entan-
to, ainda não se pronunciousobre o assunto, a não ser
para dizer, como o vem fa-
zendo há dois dias, que "a
situação no Brasil é compli-
cada e fluida".

O jornal The Washinp-fon
Post disse ontem, em seu edi-
torial, que "um drama de
proporções continentais se

está desenvolvendo no Bra*
sil" e conclui dizendo que"a guerra civil é uma possi-bilidade trágica".

Em um de seus editoriais
de ontem, o periódico diz
que "a tradição política c a
crença nos processos consti-
tucionais que existem no
Brasil, estão na iminênciu.
de romper-se e que "uma
parcela.de culpa podo sei-
atribuída ao atual Governo."

O artigo recorda a íorma
como o presidente João Gou-
lart chegou ao poder, o si*
mulacro do regime parla*mentar, e acrescenta: "O
sistema parlamentar não
funcionou, parte porque o
presidente estava decidido a
que éle não funcionasse, •
parte porque o Congresso
opôs obstáculos ao seu pro*
grama. Assim, sem muita
oposição, o sistema parla*
mentar foi eliminado por
João Goulart, mediante con*
sulta plebiscitaria que lha
devolveu os plenos podéres
presidenciais."

AMÁLVOS UNS AOS OUTROS
Os católicos repudiam a exploração do seutimeuto religioso tio povo»

brasileiro e a utilização política da religião.
MANIFESTO DA AÇÃO CATÓLICA

DA ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO
"A Ação Católica Brasileira da Ar-

3uidiocese 
de São Paulo através das fe-

erações das congregações marianas e
dos movimentos de ação católica espe-
cializadas na educação de adultos e io*
vens, cumpre com o dever cristão de,
num momento de dificuldade e agita-
ções, vir a público para manifestar o
seguinte: 1 — sentindo que a Ação Ca-
tólica é autêntica na medida em que
estiver unida ao arcebispo disposta a
servi-lo, fazemos questão de expressar
nossa absoluta filiação ao Cardeal Ar-
cebispo de São Paulo, Dom Carlos Car-
melo de Vasconcelos Mota, a quem de-
ciáramos nossa obediência total; 2 —
expressamos mais uma vez a nossa dis-
posição de lutar com todas as nossas
forças pelas reformulações estruturais
do Pais em conformidade com o lúcido
e oportuno manifesto da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil datado
de 30 de abril de 1963; 3 — expressa-

mos nosso profundo constrangimento
ante as explorações da fé e do senti*
mento religioso do povo brasileiro e a
utilização política da religião, criando
um clima da divisão na Igreja a par*tir das diferenças de opção existentes
no plano temporal. Constatamos que
estas atitudes são contrárias ao espiri-
to de unidade vivido pelos cristãos nes-
te tempo da Igreja em concilio; 4 —*
expressamos nosso integral apoio à
Ação Católica de Belo Horizonte e ao
seu excelentíssimo Arcebispo, Dom
João Resende Costa, pelo manifesto
corajoso que lançaram e expressamos
nosso desagravo aos mesmos pelas
ofensas e calúnias que vêm sofrendo;
5 — cremos e proclamamos que só se
está integrado à igreja, na medida exa*
ta em que se estiver aderido ao Bispo
reconhecendo em sua pessoa o pastor
escolhido por Deus para conduzir o
rebanho.

Nestes termos, os católicos
de Belo Horizonte devem obe-
diéncia a Dom Rezende, assim
como aqueles que em São Pau-
Io alegam ser católicos e pro-
clamam esta sua condição. O
que serão de fato na medida
em que estiverem unidos ao
Bispo de São Paulo, o Cardeal
Mota.

(a) Pedro Kalll — Presidèn-
te da Ação Católica de
São Paulo.

Assinam também: Padre
Dário Beviláquia e Padre
Luís Cargiglloni, vice-dire-
tor das Congregações Ma-
rianas de São Paulo."

OS BISPOS E
A REFORMA

AGRARIA
"Ninguém pode desconhecer

a situação de milhões de nos-

sos irmãos que vivem nos cam-
pos, sem poder participar dos
benefícios do nosso desenvolvi-
mento, em condições de misé-
ria que constituem uma afron-
ta k dignidade humana. Sabe-
mos que o simples acesso à ter-
ra não é solução cabal para o
problema. Mas o julgamos ina-
diável para a realização do dl-
reito natural do homem à pro>
priedade (Peeem In Terrli), me-
dida a ser concomitantemente
tomada segundo as condições
peculiares das diversas regiões
do Pais, com outras de ordem
educacional, técnica, asslsten-
ciai e crediticia. Para a reali-
zação deste imperativo, a desa-
rnopriação por interesse social
não só não contraria em nada
a doutrina da Igreja, mas é
uma dos formas viáveis de rea-
lixar, na atual conjuntura bra-
sileira, a função social da pro-
priedade rural. Evidentemente,
esta desapropriação,''que visa

I

a garantir o exercício do direi,
to de propriedade ao maior
número, não pode desrespeitar
e destruir êsse mesmo direito,-
Daí a necessidade dc prestar
Indenização, que deverá ser íet*
ta dentro dos critérios da Jus*
tiça, atendendo às possibilida*
des do País e às exigências do,
bem comum, Não cremos cons*
tituir um atentado contra o di.
reito da propriedade uma in*
denizaçSo total ou parcialmen*
te em dinheiro ou em títulos,
dando-se a este último garan*
tia de revalorização, de venci*
mentos e de poder liberatório

pelos quais constituem uma
adequada compensação pelos
bens desapropriados." (Mensa*
gem da comissão central da
Conferência Nacional dos Bis*

pos do Brasil, dc 30 de abril
de 1963).. 80201
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Basta e Fora!
Esró terminando o «pi-

sódio mais inglório da
História republicana do
Brasil, laita. Mas não só
basta disso. Também bas-
ta de aproveitamento rea*
cionório do episódio: bas-
ta e fora!

Um homem que parecia
ou julgava ter em tuas
mãoi tudo — as Forças
Armados, os sindicatos, o
povo — caiu dentro de
poucas horas, t um fim
merecido. Mas o episódio
noo pode ter o fim que
sous aproveitadores dese-
jam. A tles também: fo-'
ra!

Noa 4 esta a hora pa-
ra exultar. Por mais ignó-
bil qut fosso o vencido,
seria ignóbil proporcionar
ao país o espetáculo de
uma danço da vitória em
cima do derrotado. Não
esqueceremos que faltava
pouco para tnfligir ao
país a maior desgraça de
suo história, uma san-
grento guerra civil. Agra-
decomoe eo destino pelo
Brasil ter sido poupado.
E passamos a apurar as
responsabilidades..

» * *

t possível resumir essas
responsabilidades numa
frase curta • incisiva:
João Goulart cai pelos
erros t crimes políticos de
João Goulart. I, política-
mente, aquilo que não
quis ter: um suicida.

Não sabemos e só futu-
ramente será possível ve-
rificar até que ponto
João Goulart, ao lado de
sua própria ambição sub-
versiva e ditatorial, foi
empurrado por outros, por
um grupo de falsos revo-
iucionórios. ísse grupo
estava concentrado no
CGT, entidade que mano-

brava os sindicatos. Jul-
gava ser revolucionário e
não passava de um grupo
de bobos, fazendo uma
greve geral e paralisando
a vida justamente no lu*

3ar 
em que deveria impe*

ir que tosse paralisada.
Prejudicou terrivelmente
os próprios sindicalizados.
E demonstrou a fraqueza
daquele comunismo que
agora servo a pseudo-ven-
cedores de pretexto para
perseguições.

Nenhuma culpa de ou-
tros serve para desculpar
o falso lider da falsa re-
volução. João Goulart
nunca foi aquilo que quis
ser: um lider dos traba-
lhadores. Não passova de
um instigador aos traba-
lhadores. Instigou greves,
instigou invasões de pro-
priodade alheia, instigou
motins. Mas nem sequer
soube aproveitar a agita-
ção das massas. Foi um
simples provocador.

Seu discurso perante os
sargentos foi a maior pro-
vocação de que se tem
conhecimento na história
recente do Brasil. Foi o
começo do fim, do seu
fim. Pois a violência das
suas polavras já foi sinal
de fraqueza.

A partir deste momen-
to, observadores sensíveis
à realidade dos fatos jó
não duvidaram mais do
desfecho da aventura, e a
evolução posterior, ime-
diata, lhes deu razão. O
homem estava condenado.

* * *

Repetimos: João Gou-
lart cai pelos erros e cri-
mes políticos de João
Goulart.

Mas nem sempre os
erros e os crimes bastam
para causar logo a queda

Dispositivo
As medidas francamente ilegais tomadas pelo sr. João

Goulart no mal-exercício do seu mandato obrigaram go-
vereadores e generais a sublevarem-se em defesa da Cons»
tituielo.

Ao mesmo tempo o então ainda-presidente da Repú-
blica e seus auxiliares reagiram com medidas de repres-
são, alegando para tanto a defesa da Constituição.

V um espetáculo desconcertante: como a Constituição
está sendo defendida de maneira tão paradoxal, ao ponto
de se encontrar no mais sério perigo. E' que a Carta pre»
viu tudo e todas as possibilidades, inclusive a de ser mo»
difieada, menos a de ser violada.

Mas pode de uma Constituição constar um artigo re»
latívo ao seu tratamento como se ela fosse um farrapo de
papel? Há anos vivemos perigosamente, esperando o golpe
a toda hora, como se o Brasil quisesse tornar-se discípulo
daquelas repúblicas hispano-americanas em que o golpe
quase é um fato normal. Fato normal? Nãn estamos exa-
gerando. O reconhecimento do golpe como pseudo-nor-
malidade existe.

Há poucos anos, quando o perigo parecia iminente, um
velho e erudito amigo deste jornal dedicou-se a estudos
comparativos de Direito constitucional latino-americano,
encontrando na Constituição de £1 Salvador, de 14 de se-
terabro de 1950, o seguinte artigo 36:

"O direito de insurreição não produzirá, em caso ai-
gum, • ab-rogação das leis, ficando limitado em seus efei»
tos a destituir, enquanto seja necessário, as pessoas que
desempenham o governo e nomear interinamente os que
devam substituí-los, durante o tempo em que o preenchi*
mento não seja feito pela forma estabelecida na Consti-
tuiçào."

• • *
¦' um dispositivo desses que faltava em nossa Cons-

titulçlo de 1948. Nfio teria sido, aliás, inédito. Pois o di»
relto de lnsurgir-se contra governo injusto já foi reconhe-
cido, no livro De regimine principuni, por São Tomás de
Aquino.

Despedida
f

Na sua derradeira men-
sagem, como presidente da
Republica, o sr. João Gou-
lart se dirigiu à Nação com
palavras demagógicas que
mais ainda o comprome-
tem perante a opinião pú-
blica. Apresenta-se como
vitima das medidas que èle
procurava executar a fa-
vor do povo. Na realidade,
nio fez outra coisa do que

' sabotar tudo aquilo que
poderia beneficiá-lo. T6-
das as medidas que tomou
sfio inexeqüiveis. Todas
elas não tinham outro ob-
jetivo senão o de iludir a
boa-fé dos incautos. Até
na despedida do poder, o
sr. João Goulart revela o
que sempre foi: um dema-
gogó. Mas um demagogo
sem talento.

Promoção
A fim de evitar o conges-

tionamento de processos
no Poder Judiciário, de-
corrente de direitos Hqui»
dos e certos, que, por in»
competência, perseguição,
má vontade, etc, dos che-
íes de órgãos do pessoal
ou de autoridades mais
.elevadas, são protelados
tou negados —- o Congres-

y^/so estuda projeto de lei
«ue fixa severas sanções
.aos responsáveis pelos ór-
¦gãos do serviço público íe-
deral que dificultaram a
concessão de benefícios
manifestamente legais aos
funcionários. A punição
chega a alcançar a inabi-
litação de cinco anos pa»
ra o exercício da chefia.
O projeto tem portanto
inspiração legitima.

Ainda com o sentido de
amparar o servidor, a pro»

posição fixa que o servi»
dor público federal, de
qualquer nível ou quadro
ou função, que seja diplo*
mado ou venha a diplo*
mar-se por escolas técni-
cas ou faculdades superio-
res ou cursos de especiali-
zação, terá assegurada a
sua promoção ao quadro
da carreira a que fizer
jus seu titulo universitá»
rio ou técnico ou de espe-
cialização. O processo,
nesses casos, será sumário,
não propiciando aos falsos
hermeneutas do serviço
público o descumprimento
ria lei. Tal dispositivo vi-
sa, em última análise, a
evitar o que ora vem ocor-
rendo com a reclassifica-
ção de cargos e carreiras,
prenhe de obstáculos e
dificuldades de toda or-
dem pela vontade apenas
de prejudicar ou protelar
os direitos dos interessa-
dos.

Fracasso
As fábricas de material

de construção, as indús-
trias de leite e derivados,
as indústrias automobilis-
ticas e de autopeças e as
fábricas de óleos e gordu-
ras comestíveis não pode*
rão alterar os custos de
seus produtos sem ouvir a
SUNAB. Deverão, ainda,
registrar-se nas delega-
cias do órgão e fornece-
rem detalhadamente dados
sobre quantidades produ-
zidas, preços de venda e
custos de produção. Todo
esse mecanismo foi rnon-
tado para que a linha de
produção dessas indústrias
seja vendida ao consumi-
dor debaixo da fórmula
CLD.

A execução de um pro»

do culpado. Náo há mo»
tivo para não elogiar, de*
vidamente, o mérito dos
que resistiram.

Elogiamos francamente
a resistência das Forças
Armadas. Elogiamos fran-
comente a resistência do
povo, que não se deixou
seduzir pelas fantasma-
gorios de promessas
utópicas.

Elogiamos devidamente
o estadista que, como pri*
meiro, levantou o bondei-
ra da resistência, mos-
trando-se à altura do pa-
pel que a história lhe des-
tinara nesse episódio: o

Íiovernador 
Maga-

hães Pinto agiu, e agiu
na hora.

O governador Maga-
Iháes Pinto não aderiu à
resistência depois de se
ter escondido na hora do
perigo. Liderou-a. Não é
um aproveitador político
que corre atrás de quol-
quer golpe para embarcar
nele como o palhaço no
circo que corro atrás dos
artistas, querendo colher
os aplausos, Pois o gover-
nador de Minas é homem
da Ordem, mas não é um
reacionário nem um faná-
tico.

Não toleraremos, ago-
ra, o terrorismo nem o ra-
notismo da reação. Não
combatemos a ilegalidade
para tolerar a contra-ile*
galidade. A reação já co*
mete crimes piores que os
cometidos: depõe gover-
nadores, prende ministros
e deputados, incendeia
prédios, persegue sob o
pretexto tolo de ontico-
munismo a tudo e a to-
dos. Não admitiremos. A
estes fanáticos e reacio-
nários opomos a mesma
atitude firme de ontem.
A eles também diremos:
basta! e fora!

grama desta magnitude
exigiria, antes de mais na»
da. organização. Organi-
zação para receber, siste»
matizar e analisar os da»
dos fornecidos pelas em»
presas e julgar os reajus»
tes solicitados. Tudo isto
num processo célere, de
vez que a progressão in-
flacionária modifica acele»
radamente os custos de
produção destes artigos. E
a experiência vem de*
monstrando que a SUNAB
exige semanas e muitos
estudos técnicos para se
manifestar sobre qualquer
reavaliação de preço.

Por isso, montado o me»
canismo, acontecerá sim-
plesmente: os aumentos de
preços serão endossados
em branco ou haverá vio»
lentas reduções nos su»
primentos destes artigos.

Em suma, mais um fra»
casso para a SUNAB.

Bolsas
A Comissão de Consti»

tuição e Justiça do Sena»
do deu parecer favorável
ao projeto que assegura
preferência na concessão
de bolsas de estudo pelo
Ministério da Educação e
Cultura aos filhos de tra»
balhadores que percebem
salário-mlnimo. A propo»
sição é dessas que dispen»
sam apreciar o mérito e
apenas deve acautelar no
seu bojo a maneira de
execução, a fim de que o
critério politico-eleitoral
não prevaleça na conces*
são sobre a norma de ou»
torgar o benefício aos edu»
candos. Por outro lado, o
legislador deve levar em
conta que as bolsas de
anuidade a estudantes ca»
rentes de recursos deve
prioritariamente recair em
educandos residentes em
municípios desprovidos de
educandários de nível mé»
dio de 1.° e 2.» ciclos.

O Ministério da Educa»
ção deve acompanhar des»
de agora a tramitação do
projeto, a fim de prevenir»
se contra a inclusão em
seu contexto de dispositi-
vos que lhe venham a difi»
cultar futuramente sua ho»
nesta execução.

Descuido
O sistema de manuten-

ção de nossas rodovias per-
manece dos mais precá-
rios. Os buracos, valas
e rachaduras pontilham a
maioria delas, ocasionando
acidentes e distúrbios no
tráfego. Os serviços de
conserva, quando se eíeti-
vam, são de pouca dura-
ção: os buracos tornam-se
a abrir sempre nos luga-
res onde foram cobertos,
pois o material utilizado é
inadequado e as obras são
feitas com uma lamentável
pressa e displicência.

t necessário que o DNER
¦ tome providências. Gover-

nar não é só, ao pé da le-
tra, como reza o ditado,"abrir estradas", t tam-
bém conservar estradas e,
nesse sentido, o governo
tem sido exemplarmente
relapso.

Mundo Político
Crise atingiu ao rlimax

Com a vistam inesperada e até surpreendente dn pre»
sidente da República psra Brasília, « o estabelecimento de
negoclaçfte* entre a» forças comandadas pelos general* Morais
Ancora e Amaury Kruel, a crise política atingia o clímax.

Los» que se noticiou o abandono, pelo ir, Join Goulart,
dn Palácio das Laranjeiras, estrugiu com o efeito de um pe-
tardo, a noticia Ae que o presidente da República havia sido,
afinal, depn-to « tomado rumo ignorado, expectativa que per-
durou duranto toda a tarde, na proporção que ai Informa»
ções e boatos os mais contraditórios alcançavam proporções
dimensionais.

Enquanto isso, no Palácio da Guanabara, o sr. Carlos
Lacerda abria as portai a deitava falação, depoii de três
dia» de mutl-mo absoluto, quando eitéve sitiado pelas forças
até entán fiéis ao presidente Goulart.

Por outro lado, de Belo Horizonte chegavam pronuncia-
mentos do governador Magalhães Pinto, o chefe civil da re-
belllo, declarações que dlvulgamoa em nossa edição extraor-
dinária e que reproduilmos nesta edição.

O» chefes não se encontraram
A ligação entre as fór» general Ferraz, do QG do

ítíSSi.

Democracia e vulgaridade

ças chefiadas pelo general
Amaury Kruel e as que
obedeciam ás ordens do
general Ancora, já invés»
tido na condição de mi»
nistro da Guerra, com a
renúncia do general Jair
Dantas Ribeiro, nio foi
feita entre os dois milita»
res, embora o ministro
Ancora tivesse deixado o
Ministério da Guerra, ás
14 horas, com destino a
Rezende, onde se encontra-
va o chefe do rebelado II
Exército.

Os contatos entre a tro»
pa que se deslocava de
SSo Paulo com destino ao
Rio e a que se locomovia do
Rio com destino • SSo
Paulo, foram feitos pelo

comandante do II Exerci»
to.

E á tarde, quando che»
gava a Rezende para dar
Inicio à parlamentação, o
ministro Morais Ancora ali
não mais encontrava o seu
colega de farda Amaury
Kruel, que regressara a
Sio Paulo, naturalmente
depois de haver tomado
conhecimento da salda do
presidente Jofio Goulart
do Palácio das Laranjei*
ras.

O resultado dos entendi»
mentos foi a adesão das
tropas do I Exército is
forças que vinham de São
Paulo, nos lermos da pro»
clamaçio do gen. Amau»
ry Kruel.

Jango chegou a Brasília
No período compreendido entre a viagem do presidenteda República e ás 21 horas, as Informações sobre o paradeirodo ir. Joio Goulart eram ai mais contraditórias.
Depois de haver sido comemorada ruidosamente na Gua-

nabara a deposição do ir. Joio Goulart, com a adesão do
I Exército, chegou também de forma surpreendente a noti»
cia de que o presidente nio ae considerava deposto e quehavia chegado a Brasília, sede do governo, para traçar os
planos da resistência á sublevaçio que o obrigou a partirdo Rio.

Uma reuniào do Ministério convocada pelo presidente,estando ausentes apenas os irs. Abelardo Jurema, que foi
preso i perta do QG da Sa. Zona Aérea, e Nei Galvio, da
pasta da Faienda, que preferiu ficar em seu gabinete do
Rio, para ter ali preso.

As. aih30m, o Congresio Nacional estava reunido, em
Braillia; enquanto o ir. Joio Goulart permanecia na Granja
do Tórtó1. Ai eomunieaçõei entre a Guanabara e Brasília es-
tiveram interrompidas desde a viagem do sr. Joio Goulart.

A prisão de Jurema
O ministro da Justiça,

sr. Abelardo Jurema, en»
contra va-se'aguardando, no
pátio interno do GQ da 3a.
Zona Aérea, avião que
deveria transportá-lo a
Brasília, quando foi ino»
pinadamente abordado por
três coronéis do Exército,
não identificados, que o
conduziram preso para lu»
gar ignorado.

Os fatos assim se passa»
ram: estava o titular da
Justiça em companhia dos
seus colegas Amaury Sil-
va, do Trabalho; Oliveira
Brito, das Minas e Ener»
gia e Expedito Machado,
da Viação, no QG da 3a.
Zona Aérea, comandado
pelo brigadeiro Francisco
Teixeira, esperando que
fosse desembaraçado um
avião que haveria de trans»
portá-lo, juntamente com
seus colegas, á Capital da
República. Em dado mo»
mento, saltam de um au»
tomóvel três coronéis do
Exército, os quais, sem

pronunciar mais do que
três palavras, ordenaram
ao sr. Abelardo Jurema
que entrasse »o carro, sob
a ameaça das metralhado»
ras.

Sem poder esboçar qual*
quer resistência, o minis*
tro entrou no veiculo, to»
mando rumo desconheci-
do, enquanto sua família
tomava conhecimento das
circunstâncias em que o
episódio se desenrolara.
Durante muito tempo as
notícias sobre o paradei»
ro do ministro-parlamen-
tar era uma incógnita. Às
21h30m, foi localizado no
Estado-Maior do Exército,
na Praia Vermelha, onde
fora recolhido. O senador
Juscelino Kubitschek en-
trava em cena, para ar-
rançar aquele seu antigo
auxiliar da prisão. Afinal,
era um ministro e um
deputado federal que se
encontrava com a sua li»
herdade tolhida.

Em Brasília para resistir
Restabelecidas as comunicações com a Capital da Repú-

blica, chega-nos dali a Informação de que o presidente da
República nio havia renunciado e que se dispunha a enfren-
tar os azares.

A notícia era difundida de Brasília, para o resto do País,
no exato momento em que militares anunciavam, no Rio,
a renúncia do presidente e a investidura, na Presidência da
República, do deputado Ranieri Maizilli, presidente da Cá-
mara dos Deputados.

Líderes do PSD se reúnem no Rio
Na residência do depu»

tado Renato Archer reu-
niram-se, na tarde de on»
tem, as principais figuras
do PSD, para um exame
da conjuntura. Estiveram
presentes, entre outros, os
srs. Juscelino Kubitschek
de Oliveira, Amaral Pei»
xoto, Joaquim Ramos, Her»
mógenes Príncipe, Gama
Filho, além do anfitrião,

Fazendo uma análise da
crise e de suas reper»
cussões, os presentes deti»
veram-se no exame de ca»

da uma das hipóteses da
crise, uma vez que as in-
formações sobre o destino
do presidente eram as
mais escassas.

Sem que a reunião pu*
desse chegar a uma deli-
beração, dado o seu cará»
ter informal, convenclo»
nou-se, não obstante, que
se o PSD tivesse que efe»
tuar qualquer aliança den»
tro ou fora do Congresso,
essa aliança deveria ser
feita com o PTB.

Caso se positive a renúncia do ir. João Goulart ou
a tua deposição pelas tropas militares, o leu substituto le-
gal é o deputado paulista do PSD, sr. Ranieri Mazzilli, pre-
sidente da Cimara dos Deputados. Substituição — convém
ressaltar — nos termos constitucionais e de acordo com o
sentimento de legalidade que inspirou os autores da revolução.• •

Assim reza o parágrafo segundo do artigo 79 da Carta
Magna:

"Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da
República, far-se-á eleição sessenta dias depois de aberta a
última vaga. Se as vagas ocorrerem na segunda metade do
periodo presidencial" (que seria o caso) a eleição para ambos
os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo
Congresso Nacional, na forma estabelecida em lei. Em qual-
quer dos casos os eleitos deverão completar o período dos
seus antecessores."

* O

E sobre a sucessão, eis o que diz o parágrafo primeiro
do citado artigo 79: "Em caso de impedimento ou vaga do
presidente e do vice-presidente da República, serão sucessiva-
mente chamados ao exercício da Presidência, o presidente
da Câmara dos Deputados, o vice-presidente do Senado e o
presidente do Supremo Tribunal Federal."

No Império, havia tico-
Ia dt homens de gniiírtio.
O imperador, que ndo
criou aristocracia, era lu-
do qunnlo havia de mais
contra-lndtrnrto para um,
príncipe coroado, desce»-
dente das mais velhas rea-
leias européias: nntimili-
turista, anticlerical e an-
tidtnasta. Cie mesmo um
humanista, depois que
voltou da Rússia diria
que se nao fossem as
tua* responsabilidades es-
limaria, ser professor de
língua* orientais em Ka-
san. os seu* baronatos,
riscondados, condados,
marquezados eram conde-
eoraçõe* por bons, leais e
heróicos terviçot á Pátria.
Por exceção, deu um du-
cado a um general que
checou até lá por escala,
guerreiro « pacificador:
Darão, marquês e duque.

Parece que a aristocra-
cia disse Império consistia
na probidade pessoal dos
que e governaram. Dom
Pedro If dava a medida
de absoluta honradez c
moraltdade adminisírati-
va*. Ndo transigia. Com-
preende-ie melhor porquedeposto, exilado e banido
com a família, ante* de
chegar ao fim ia viagem
teve de pedir ao eoman-
dante Pessoa, que o leva-
va a bordo do "Alagoas"
para Lisboa, alguma* li*
bra» e*lerlína* empreita-
das, pois se achava despro-
vido de recursos. O» teus
ministros e conselheiro* de
mai* confiança eram a
imagem do teu reinado

austero. Veja-te étle rpi-
sódio, entre tantos, tonffs*
simos outro-, a definir
uma época Ae deeéncln: o
plenipotencMrio da Fran-
ça no Rio ric Janeiro, cs»
cnlor racista conde de
Gnbincau, visitmi certa
ver o minislro da Fazenda
visconde de Itahoraf, Swr-
preettrteu-sc com a ht/mil-
dade do mobflldrio da ea-
ia onde o titular financis-
ta residia. De tal maneira
se admirou Aa pobrera de
sua excelência, que nio
resmiu. Escreveu para
parentes em Atenas, con-
tando o que logo se lhe
afigurou de e.rtraordind-
ria originalidade.

•Va República, es pri-
meíros presidentes vi-
nhatn dessa imperial eico-
ia. Simplicidade e respet-
t a b i Itdade. Democrata»,
*em duvida; vulgares,
nunca. Sabiam distinguir
perfeitamente o que era
Democracia e o que tra a
rua nos braços de solda-
dos * marinheiros. Vulga-•idade. JVunca Deodoro,
Mortano t Saldanha da
Gama, por exemplo, sai-
fiam. Quem imaginaria
Prudente de Aforais, Cam-
pos Saltes, Rodrigues AI-
ves t Afonso Pena, Ae
eambulhada com pelegos
civis na prática de dema-
gogta derramada? E 0s
que vieram depois, mesmo
com a* tuas virtudes c o*•tu* defeito* — Nilo, Her-mes, -Venceslau, Delfim,
•tpildeto t Bernardes 
jamai* te mitturaram com
a patuléia sob o pretexto

JOÃO PARAGUASSU
dt que caçavam • _.-,_
laridade, Washington LtlM
ttfio perdeu um minuto tf
quer a majestade dn se» ;
cargo, quando a revoluçã»
vitoriosa lhe assaltou •
poder, encarcerando»© ti*
Fortaleza de Copacabana,
Geftilio interrompeu a Ira*'
rilçflo com o teu trabalhls»
mo vesgo e o seu sindica*
li-mo dç especulação, Atn-
da assim, procurava rei»
guardar-se. Outra veio f
restabeleceu a era da dia*
nldade presidencial. Mil**
tar, embora, /oi o mais et*
vil dos presidentes da Re*
pública. JvsMjtho tiüe
desmereceu da considera»
ção geral. O descalabro e
a rasteirice começaram
com Jânio Quadrot. Vul*
gartsstmo rm tudo. Com
Jango, a indisciplina e *
desrespeito contin.uaram,.
JVunca um democrata 4ê
fachada foi tfio vulgar*
marcado de ehaficcsf Ner
se snlno do Automóvel
Clube, onde outrora settf
antecessores eram banqut*
teados c liam plataforma
de governo, éle foi berrar,
pela última vez, excitando
sargenfoi, eabos e fuzilei*
ros contra o* oficiai* su*
periores das tré* Armai»
seus comandantes. Est**
vesst éle em condições dt
compreender o que cr*
democracia, nio a confuiu
dindo com vulgaridade, e»taiver, pudesse continuar
o teu governo medíocre
sem ter contra ti a Naçiê
alarmada e ofendida.

Semeou ventos, rolhe*
tempestade.

WASHINGTON TEM NOVA
POLÍTICA NO VIETNAM

- Washington (Por William
Peabody, correspondente de
FNS) — A volta a Wash-
ington do secretário de
Defesa dos Estados Unidos,
Robert McNamara, após
sua viagem ao Vietnam,
vai alterar, radicalmente a
política norte-americana
naquele pais asiático, se-
gundo a opinião das au-
toridades militares, diplo-
matas c peritos em políti-
ea asiática do governo de
Lyndon Johnson,

Existe a convicção ge-
ral de que Johnson tem de
escolher, agora, entre con-
tinuar a guerra vietnamita,
retirar as forças estaduni-
denses daquele pais ou
aceitar a fórmula da "neu-
tralização". Segundo lide-
res militare» em Washing-
ton, o presidente norte-
americano está predisposto
a optar pela ampliação da
campanha, capaz de levar
a guerra vietnamita ao ter-
ritório dos Viet-Congs, ao
norte.

GUERRA NO SUL OU NO
NORTE

Todos os esforços de
Mcnamara, no momento,
visam à obtenção de um
quadro claro da situação
política e militar no Viet-
nam, para ser a base da
decisão final de Johnson
sobre a nova política de
Washington nessa região.
O secretário de Defesa
afirma, publicamente, que
não devem ser esperadas
grandes mudanças na atual
orientação dos Estados
Unidos e que sua viagem
teve por finalidade estudar
a situação do Sul da pe-
ninsula.

Observadores militares
afirmam, entretanto, que
se os Estados Unidos não
pretendessem levar o con-
fllto ao Norte, as táticas
das suas tropas já teriam
mudado há muito tempo.
Desde o principio do apoio
militar norte-americano ao
Vietnam, todo o esquema
bélico foi montado em tôr-
no de um plano de contra-
ataque aos guerrilheiros
Viet-Congs. Nunca a cam-
panha teve a mera íinali-
dade de defender o terri-
tório do Sul, apenas.

Técnicos militares e di-
plomatas informam, igual-
mente, que as táticas anti-
guerrilhas estão começando
a ser exploradas extensi-

vãmente pela primeira vez,
desde o Inicio do conflito.
Isso prova que o governo
de Washington está mais
interessado em levar a
eampanha ao norte do pais,
do que limitar-se a prote-
ger o Vietnam do Sul.

NGUYEN KHANH
FACILITA EUA

Oficiais do Pentágono,
em Washington, acham que
McNamara poderá aconsci-
lhar Johnson a ordenar a
maior utilização das forças
antiguerrilhas norte-ame-
ricanas no Vietnam, por-
que o novo presidente viet-
namita, general Nguyen
Khanh, criou condições
políticas para tais táticas.
Contrariamente à estraté-
gia do regime Ngo Dinh
Dtem, o atual governo já
endossou, oficialmente, a
contra-ofensiva aos guerri-
lheiros. Pela primeira vez,
em dois anos, os soldados
vietnamitas estão fazendo
pequenos ataques noturnos
aos pontos-chaves das con-
centrações Inimigas. Pela
primeira vez, também, os
viet-congs estão sèriamen-
te preocupados em organi-
zar uma linha de defesa
contra os guerrilheiros do
Sul.

McNamara não esconde
o fato de que os Estados
Unidos têm de definir rã-
pidamente sua nova poli-
tica no Vietnam. A situa-
ção no pais é, como disse
um oficial de infantaria
que acaba de completar um
ano de estágio no Vietnam,
"gasosa e não oferece apoio
para planejamentos táticos
em pequena ou grande es-
cala". Os v|et-congs têm
tirado grandes vantagens
do fato, através de novas
ofensivas contra as tropas
vietnamitas. Diplomatas es-
tadunidenses afirmam que
se Washington não adotar
qualquer nova orientação
agora, a conjuntura evo-
luirá em dois sentidos: 1)
os viet-congs terminarão
por controlar pontos vitais
da península e ganharão o
controle militar definitivo
do pais; 2) o neutrallsmo
"degaulista" vai ganhar
terreno com o endosso
eventual da própria China
que, assim, terá um ins-
trumento internacional de
garantir o status das vitó-
rias militares dos viet-
congs,

COISA CERTA EM
WASHINGTON

Não se sabe ainda, toda-
via, qual será a orientação
concreta escolhida por
Johnson para solucionar
esse impasse asiático. Vá*
rios fatores estão concor*
rendo para a sua decisão,
além daqueles de aspecto
puramente militar e poli»
tico dentro do Vienam.
Uma das principais consl»
derações do presidente é o
reflexo que suas decisões
poderão provocar nas pró*»
ximas eleições presiden»
ciais dos Estados Unidos.

Membros do Partido De-»,
mocrata acham que John»
son ganharia muitos elel»
tores se prometesse em lua
campanha uma gradual
substituição dos quase 16
mil soldados estaduniden»
ses que arriscam suas vi-
das no Vietnam, por mill*
tares vietnamitas. Os elei-
tores norte-americanos não
desejam ver o Vietnam
perdido para o comunismo, •
mas gostariam de evitar
isso sem crescentes perdas •
de seus soldados, em terra
estranha.

Kennedy e Johnson já
examinaram, por motivos
políticos e econômicos, uma
solução desse tipo. Entre-
tanto, os lideres militares
norte-americanos deixaram
de endossar esse esquema.
Segundo a lógica militar,
tal programa não é acon-
selhável por três motivos:
1) a instabilidade política
do Vietnam ainda é uma
realidade. Nguyen Khanh
ainda não se definiu, com-
pletamente, apesar de mos-
trar maior firmeza política
do que os seus antecesso-
res; 2) a situação militar
dos viet-congs melhorou
bastante nos últimos me-
ses; 3) a guerra do Vietnam
deve ser decidida antes de
três anos.

Johnson não pode recor-
rer ao plano de substitui-
ção dos militares norte-
americanos, sem colocar
em perigo a posição cci-
dental. A grande dlficul-
dade do presidente é ado-
tar, agora, uma nova pois»
tica dos Estados Unidos no
Vietnam que possa garan-
tir os resultados visados
por Washington, quando
começou essa campanha
militar há dois anos, e, si-
multâneamente, não preju-
dicar sua posição eleitoral

dentro do país.

i

TERRAS EM ISRAEL
Falando, há dias, na As-

sembléia Legislativa da
Guanabara sobre a viagem
que realizou ao Estado de
Israel, afirmou o deputado
Gérson Bergher que os
klbutzlm (tipo de colônia
comunal e voluntária) e os
moshavim (aldeias coope-
rativas) constituem a espi-

BANCO BOAVISTA S.A.
Uma completa «rganlzaçS»

bancária. SOU

nha dorsal da agricultura
daquele pais. O movimento
klbutzeano — disse — está
integrado por membros
procedentes de todas as
nações e categorias sociais,
contando com o total apoio
do Estado e das institui-
ções sionistas. Frisou que
"um dos fundamentos do
sionismo reside no prin-
clpio de que a terra é
propriedade da nação e,
era conseqüência, hoje,

92% do solo israelense
pertencem ao Estado.

Após ressaltar que o
governo de Israel deseja
manter a paz com os pai-
ses árabes no quadro da
integridade territorial do
Oriente Médio, frisou o sr.
Gérson Bergher que os
ktbufzim reúnem 85 mil
pessoas e que a terra lhes
é entregue sob a forma de
arrendamento, com siste-
ma de financiamento a
cargo da Agência Judaic*
de Agricultura, i

¦1Í rk. 
'W^'''a**:=' iy-v d J^^x-s?x^Çi^í;*r^^'^s \jj.- j dia *.-^ U &-?*¦&, Ék. %:; ~d



¦I

li

i ¦' i-

V~"

l.° Caderno

. ^«H^!***»*»»., , 7"*«*^"*1W'«i«t(r"»*"J*
-¦**•*# ' *-J 1 -

CORREIO DA MANHA, Quintu-Feirn, 2 do Abril do 1904

Correio dos Estados
DISTRITO FKDEIML
Penca da Iagoaia

BRASÍLIA — (Inlorp.) ~ o.^uparlnundonte dn Desenvolvi-rotulo da Pt»ça, caplião-de-mar-c-Outrra Paulo do Castro Mo-™r*.d« oliva, aininou portariainterditando a pesca do mor-milho da lagosta, na rona deli-mijada entre Cabo Frio o SloJoio da Barra.
A providência foi adotadatendo em vista as pesquisas queserio realliadn* naquele trechoao litoral norte do Estado doRio, para estudo do exploraçãocomercial da lagosta era bene-flclo do artesanato.

Reivindicações
do» jornalistas

BRASÍLIA — (Interp.) - Dl»«gente» de Sindicatos de Jorna-listas de todo Urasll encontrairi-a- nesta capital reunidos coma diretoria do Sindicato deJornalistas Profissionais do Dis-
Jrito Federal. Tsmbém encon-tram-ie presentes os diretoresda Federação Nacional dos Jor-natistas. Costa Pinto c Joio An-tonio Mesple.

O objetivo da rcunlío é atomada de posição relatlvamen-t# a dois projetos de lei de In-terêsse .a classe, que há quatroanos se encontram sem soluçãona Clmara dos Deputados, o
que estabelece a aposentadoria
movei para Jornalistas, e o ouedispõe sobre o exercício da pro-fissão.

Os diriKentcs sindicais estive-ram na Cimara para entendi-mentos com as lideranças, ecom o relator dos dois proje-tos deputado Psdro Atclxo.

SÃO PAULO
Jornada Cirúrgica

CAMPINAS _ (Interp.) —
A seção brasileira do Colégio-In-
ternaclonal de Cirurgiões, atra-
vés de sua regional em Campl-
nas. fará realizar, de 3 a 5 de
abril, uma Jornada de atualiza-
çao cirúrgica. Deste conclave
participarão figuras preeminen-tes da cirurgia nacional.

A sessão solene de abertura
dar-se-á ãs 21h do dia 3, no
Teatro Municipal.

Nova diretoria
S. PAULO — (Interp.) — Foi

eleita a nova diretoria do Ban-
co do Estado de São Paulo:
presidente, Lttis Augusto de
Matos, vice-presidente, César
Giorgi, superintendente, Henri-
que Bastos Thompson; Carteira
de Crédito Geral (capital), Luiz
Antônio de Barros; diretor da
Carteira de Crédito Interior,
Favorino Rodrigues do Prado;
Carteira Agrícola, Loureiro Jú-
nlor; Carteira de Expansão, An-
gelo Zaninl.

VETERANOS DE MINAS
estado do rio EN VERGAM A FARDA

CINCO lV.tiOS — Mendes —
(Do corretpondente) — Até a
presente data não foram Inlcln-
dns as aulas neste Distrito, porfalta de professores. A escola
rural mantém-se fechada, en-
quanto apelos hão feitos a Sc-
cretarla da Educação do Esta-
dn do Rio, solicitando provi-dencias a respeito.

SERGIPE
Novo jornal

AUACAJU — (Transp.) — O
sr. Ovledo Teixeira, através doseu filho, deputado José Carlos
Teixeira, lançará nesta Capital
o diário vespertino "Sergipe-
Jornal", hoje entrosado na rui.dio Difusora, que Irá transfor-mar-se em sociedade anônima,
com o aumento do seu capital,

CEARÁ
Fundo agropecuário

FORTALEZA (Do correspon-
dente) —- Para dar seguimento
aos planos de serviço a serem
realizados neste Estado e apro-
vados pelo ministro da Agrieul-
tura, foi destinada pelo Fundo
Federal Agropecuário a Impor-
táncia de Cr» 72.7 milhões, «
Delegacia Federal de Agrieul-
tura.

Japão
manteve

BELO HORIZONTE (Sucursal) — En versando
seu uniforme de campanha c dizendo com entusiasmo,
da satisfação que lhe causava sua incorporação no
batalhão da legalidade c da ordem, o coronel Otávio
Batista Dinlz, presidente du Uniáo dos Reformados da
Policia Militar, apresentou-se, na tarde do ontem, ao
governador Magalhães Pinto, no momento da partida
do 8.° Batalhão, "solicitando ordens".

CRISE MILITAR NÃO
PARALISOU S. PA ULO

ESTUDANTES DE SP
CONTRA COMUNISTAS

Cumprimentado pelo go»vernador, que lhe agradeceu
o gesto e o Idealismo, o co»ronel Otávio Batista Ditiiz
leu manifesto, com qunscuma centena de assinaturas
de reformados, hipotecando
irrestrita solidariedade no sr.
Magalhães Pinto c expies-
sando a disposição "de em-
punhar armas por um Bro»
sll livre e cristão". O mo-
niíeato doe reformados dn
Policia Militar está vasado
nos seguintes termos:"Oficiais e praças refor»

mndos da Policia Militar doMinas Gerais entusiasmados
com os patrióticos termos do
manifesto que V. Exn. diri»
plu ao povo brasileiro, cm
defesn das Instituições de-
mocrátlcas o contra n infil-
tração dos comunistas cm
nosso Pais, vêm, respeitosa-
mente, hipotecar a V. Exn.
sua Irrestrita solidariedade,
prontos, como sempre esti-
verom, se necessário, a cm-
punhar armas por um Brn»
r.il livre e cristão."

a taxa
Tóquio (PP-CM) — ADie-

ta japonesa decidiu manter
a taxa de 70% de imposto
sóbre a importação da ba-
nana. O governo japonês ha-
via apresentado um projeto
de lei tendente a baixar cs-
te imposto para 50%. segun-
do compromisso anterior, fir-
mado no momento da libera-
ção; mas o Congresso decidiu
a recondução do imposto an-
terior por mais um ano.

Reconhecendo a necessi-
dade de proteger o fruticul-
tor nipõnico. e. em parti-
cular, o produtor de maçãs
e laranjas, o jornal "Nipon
Kcizai" ,cm seu editorial, ex-
pressou, contudo, o temor de
que tais medidas venham a
ser contraproducentes e quea liberação das importações
d« fruta não deveria estar
sujeita a resolução unilate-
ral.

PERFEITO SOB I
TODOS OS I
PONTOS I

DE VISTA! I
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LOTERIA FEDERAL
DO BRASIL

COMUNICADO
A Loteria Federal torna público quo a ex-

tração n.° 149a. programada para o dia de hoje
Io de abril, foi adiada, para data a ser oportuna-
mente divulgda pela imprensa falada e escrita.
Solicita, por isso, aos possuidores de bilhetes da-
quela extração,que os conservem em seu poder
e aguardem novo comunicado.

OSWALDO MIGNANI
Gerente

30213

Rede Ferroviária Federal S/A.
-AVISO AO PÚBLICO-

Faço público que, devidamente aprovados
pela Diretoria da Rede Ferroviária Federal S/A,
entrarão em vigor no dia 4 de abril próximo,
os preços de Cr$ 30,00 para os trens de subúr-
bios das Estradas de Ferro Central do Brasil c
Leopoldina, nesta Capital e o de Cr$ 50,00 para
os trens de prefixo UEE e SSE da Central do
Brasil que circulam entre D. Pedro II — Madu-
reira e D. Pedro II — Santa Cruz, respectiva-
mente.

Estes preços vigorarão de e para qualquer
estação compreendida nos percursos dos referi-
dos trens.

Rio de Janeiro, 20 de março de 1964.

WALTER PEDRO BODINI

Superintendente Geral e Comercial
30510

MAGALHÃES EXALTA
A MULHER MINEIRA

BELO HORIZONTE (Sucursal) — Retornando da
visita às unidades militares da capital, o governador
Magalhães Pinto foi recebido na sede do Serviço Vo-
luntário de Assistência ^Social (SERVAS), cujas inte-
grantes. à frente a sra. Berenice Catão Magalhães
Pinto, presidente da instituição, acertavam as provi-
dencias finais para a execução de um grande plano
de assistência às famílias dos soldados e voluntários
que se incorporaram às forças mineiras.

O governador foi recepcio-
nado com calorosos aplausos
pelas pessoas presentes, quelhe manifestaram entusiasmo
pelas posições c atitudes as-
sumidas diante da atual con-
juntura nacional. O sr. Ma-
galhães Pinto, agradecendo :i
homenagem c n presença da
mulher mineira, que atende-
ra k convocação da primei-
ra dama do Estado, para co-
laborar num caura tão nn-
bre. disse que "Minas, neste
instante, num só corpo e es-

pirilo. está defendendo o Es»
tado. a democracia, e legali-
dade. a ordem e as refor»
mas". Por isso mesmo —
frisou — não podemos dis-
pensar, nos momentos difi-
ceis como agora, a colabora-
cão valioslssima da mulher.
Salientou por fim que, não
obstante, as angústias da ho-
ra. "trazia uma palavra de
confiança na vitória da nos-
sa causa, que virá sem divi»
dir a família brasileira".

SITUAÇÃO CALMA E
CONTROLADA EM SP

SAO PAULO (Sucursal) — O coronel Roberto
Pessoa foi nomeado interventor na Estrada de Fer-
ro Santos-Jundiaí e Central do Brasil (setor de São

Paulo). O secretário dos Transportes, sr. Dago-
berto Sales, dirigiu apelo aos trabalhadores destas
duas ferrovias para que continuem trabalhando nor-
malmente sem o que sofrerão sanções disciplinares.

2 — Estudantes "democráti-
cos" ocuparam a Faculdade de
Direito do Largo de Sáo Fran-
cisco, enquanto os "esquerdis-
tas" se concentraram na UEE
(União Estadual dos Estudatt-
tes). Fatos semelhantes ocor-
reram com relação ao Centro
Acadêmico Horáclo Lame, d»
faculdade de Engenharia da
Universidade Mackenzie, de On-
de foram desalojados os eslu-
dantes favoráveis ao sr. João
Goulart; 3 — Edições da "Fô-
lha de São Paulo" e do "Diário"
foram apreendidas pela manhã.
A segunda edição do "Diário"
circulou normalmente; 4 — o
sr. Ademar de Barros fêz seu
4.° pronunciamento reprlsando
o esquema tratado nas falas an-
teriores; S — A Policia ocupou
as sedes paulistas da CNTl c
do CGT, situadas na Carteira

Fazenda
nao fez

pagamentos
Por determinação do mi-

nistro Nei Galvão não houve
ontem expediente na Fazen-
da, permanecendo o Ministé-
rio fechado durante todo o
dia. Assim, foram adiados
pagamentos que estavam
programados não obstante
terem comparecido à Paga-
doria do Tesouro o seu che-
íe, sr. Ernâni Dantas de OU-
veira, e quase todos os fun-
cionários daquela repartição.
Também esteve presente
desde cedo o diretor da Des-
pesa Pública, sr. Waldomi-
ro de Passos Navarro.

de Acidentes do IAPC. Os li-
deres sindicais ligados ao es-
quema presidencial estão na
sua maioria desaparecidos; 6 —
Desde a manhã de ontem es-
tão fechados os bancos em São
Paulo. .0 comércio funcionou
normalmente no período da
manhã, mas à tarde grande
parte dos estabelecimentos cer-
rou as portas; 7 — Está agora
sob comando da Rádio Difuso-
ra de São Paulo a "Rede da
Liberdade", de onde saem to-
das as noticias previamente
censuradas pelo governador
Ademar de Barros; 8—0 quar-
tcl-general do comando do 11
Exército recebeu, durante o dia
de ontem, grande quantidade
de visitantes, destacando-se o
ex-governador Lucas Nogueira,
o ex-ministro Carvalho Pinto
c o brigadeiro Neto dos Reis.

Homenagem
á militares
mineiros

BELO HORIZONTE (Su»
cursai) As 19h30m de on»
tem, os dirigentes do coman-
do militar conjunto, general
Carlos Luiz Guedes da ID-4,
c coronel José Geraldo de
Oliveira,. comandante-geral
da Policia Militar, foram ho»
menageados na TV Itacolo»
ml. A saudação foi feita pe»
Io professor Alberto Deoda*
to, diretor da Faculdade de
Direito, que funcionou como
coordenador de telecomunl*
cação, dirigindo a "rede da
liberdade", que mobilizou as
emissoras de- rádio e televi»
são do Estado.

ASSEMBLÉIA MINEIRA
LANÇA PROCLAMAÇÃO

BELO HORIZONTE, (Sucursal) — A Assem-
bléia Legislativa de Minas Gerais expressou sua po-
sição ante os acontecimentos nacionais através do
seguinte manifesto, apresentado pelo deputado Hugo
Aguiar (PSD):

"A Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, dirige-se ao povo mineiro e a toda a nação
brasileira, como 6 de seu dever, para dar-lhes conta
de sua conduta e do seu comportamento nessa hora
decisiva dos destinos da pátria comum.

Sua palavra, coerente com o
seu passado e sua tradição de
civismo é a da defesa intransi-,
gente dos postulados democrá-
ttcos, do respeito à ordem cons-
tltucional vigente, que assegu-
ra antes de mais nada as litOer-
dades fundamentais e os direi-
tos inerentes à pessoa humana.

A Assembléia Legislativa do
Minas, que ainda ontem afir-
mou o seu apoio ao manifesto
da Marinha de Guerra do Bra-
sll, — submissa aos textos cons-
titudonais, — expressa, hoje, a
toda a Nação, seu empenho e
a sua disposição de manter in-
tocáveis os princípios da demo-
cracla cristã.

A Assembléia de Minas é porum Congresso independente c
soberano, no pleno exercício de
seus direitos e podêres; pelorespeito e acatamento às deci-
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sões e à independência do Po-
der Judiciário, c é também nes-
sa hora pelo imediato restabe»
lecimento da integridade das
Forças Armadas, que têm como
base de sua organização e fun-
cionamento os princípios da
hierarquia e da disciplina. Mi-
nas, progressista por vocação,
advoga a realização das refor-
mas necessárias ao desenvolvi-
mento c prosperidade do Bra-
sil, efetivadas no resguardo das
nossas tradições cristãs.

Minas Gerais repudia os pro»
cessos subalternos de comuni-
zação, que renegam as institui-
ções brasileiras da nossa for-
mação.

Minas Gerais é pela paz, sem
sacrifícios das liberdades pú-
blicas, pela paz, sem desrespei»
to à ordem constitucional, pela
paz contra o comunismo dissol-
vente.

üfe***... ,viL_i~- •í.tí.jA

SAO PAULO (Sucursal) — A capital paulista
amanheceu ontem om perfeita calma, apesar do deson-
rolar dos acontecimentos nu área militar, que não
atingiram os outros setores de atividades. Funciona-
ram normalmente o comércio, a Indústria, i.s escolas
e os demais setores, permanecendo fechados apenas
os bancos, cm obediência ao ferindo bancário decre-
tado anteontem.

A população acompanha com grande interesse o
noticiário radiofônico, mas iis informações sáo ape-
nas porciois, havendo poucas noticias sóbre as tropos
cm marcha. O QG do 11 Exército, n sede do Govér-
no c o quwtcl da Força Pública, continuam isolados
pelas tropas do Exército, que não permitem a apro-
ximnção de populares.

A grande maioria dos estudantes d;i Faculdade
do Direito de São Paulo dirigiu, no povo paulista •aos estudantes democratas de todo o Brasil, moni-festo em que "dizem um Hasta ao bolchovlsmo" aafirmam que a partir de agora so "restaura a de-mocracia também no Centro Acadêmico 11 d*Agosto"

ADEM Alt

O governador Ademar tlv
Barros esteve ausente durante
quase toda a manha de ontem
dos Campos Elisios, cm repou»
so, pois até o fim da mariruc.ii.
da cstlvera cm Palácio, Intel,
rando-sc da situação c dando
instruções a seus auxiliarei. O
seu regresso á sede rio executi-
vo se deu por valta de 12 horas
e, tão logo chegou, fez uma rá-
pida visita aos jardins rios
Campos Elisios c. í companhn
de seus principais assessores

Entusiasmado com a cvolu-
ção dos acontecimentos, exter-
nou aos seus auxlliares porme-nores e fatos ainda desconheci-
dos da "Sublevação pela Lcgati-
dade". Disse que, de acordo
com os entendimentos que ha-
via mantido com os demais go-vernadores que compuseram a'Barreira da Legalidade", foi
estabelecido um compromisso
de que a rebelião deveria
ocorrer na 5a. feira, mas foi
precipitada pela ação do gene-ral Mouráo Filho, Instigado
pelo governador Magalhães
Pinto, tão logo tiveram conhe-
cimento do interesse do pre-sidente da República cm"principiar o processo de co-
munização do Brasil, mediante
a oficialização do CGT comu
membro do governo".

KRUEL

Informou o governador que,a posição assumida pelo gene-ral Amauri Kruel já era "de seesperar". Quanto i mobiliza-
ção de tropas e a posição que.seria assumida por comandan-
tes das principais guarnlçõesmilitares, "já havia planos de-
vidamente traçados para uma
rebelião premeditada". Con-
firmou o sr. Ademar de Bar-
tos, na palestra que manteve
com seus assessores, que os
governadores de Alagoas e do
Pará haviam manifestado em
declaração conjunta, o com-
promisso de "estarem lado a
lado com a legalidade".

Quanto à posição do gover-nador Lomanto Júnior, da
Bahia, disse sue este estaria
com'"um pé li e outro cá". A
posição do governador Ney
Braga, segundo afirmou, foi
também obtida com uma gran-de parcela de esforço.

ENTREVISTA

O governador Ademar de
Barros, ainda nos jardins du
Palácio, declarou ao CORREIO

DA MAMIA, que "a presente"inação era de otimismo, fa-
co aos últimos acontccimcn-
los". Afirmou o governador
que "esti ganha a parada e
concluída a ação de 1032". O
:r. Ademar do Barros exter-
nou a esperança de que den-
tro de mais 2 ou 3 dias os fa-
tos estarão consumados.
Acrescentou, entretanto, quenão pretende - com a vitória
rias forças democráticas e lc-
Kals oprimir os vencidos e sim
mostrar-lhes o verdadeiro ca-
mlnho a seguir, "o caminho
da ordem, da lei e da liberda-
c!c democrática".

DES INTERDIÇÃO

O governador Ademar do
Uarros deu ordens a seu as-
sístente militar para que fôs-
se diminuído o aparato bélico
colocado nas imediações dos
Campos Elisios, instruindo-o
também para que permitissea entrada naquele local á de-
terminadas pessoas, bem como
aos jornalistas.

EXTERIOR

Em seu expediente, que le-
ve início por volta das 13 ho-
r«, o chefe do Executivo pau-lista concedeu entrevista ex-
Rlttsiva a um jornalistaenviado de Washington, intel-
rando-o dos últimos acontecl-
mentos. Depois, recebeu a vi-
sita do deputado Cyro Albu-
querque, presidente da As-
sembiéia Legislativa, que rea-
firmou o seu apoio "á ação
democrática dentro da legali-
dade".

MINAS

O enviado do governadorMagalhães Pinto, sr. Plácido
Dlniz, procurou o . sr. Ademas
de Barros, pela manhã, paratransmitir instruções sobre os
acontecimentos em evolução.
Não encontrando o governa-dor, o sr. Pádua Diniz trans-
mitiu suas informações ao ir.
Juvenal Rodrigues de Moraes,
secretário de governo. Ainda
pela manhi, o governador foi
procurado por membros do
diretório regional da UDN pau-lista, que foram transmitir ao
.sr. Ademar de Barros o irres-
frito apoio dos udenistas á
causa defendida. Compunham
a comissão os deputados Sil-
vestre Ferraz Egreja, Antônio
Mastrocola, Bartolomcu Buc-
no de Miranda. Ariovaldo de
Carvalho, José Calazans c ou-
tros.

ÍNTEGRA
"Imensa maioria do corpo

discente tia Faculdade de
Direito da Universidade cie
São Paulo, neste grave c de-
cldido momento da domocrn-
ciu brasileira declara peran-
te a Nação: 1 — Em virtude
da omissão, no dia tlc on-
tem, das tradicionais "arca-
das" du São Paulo, na atual
diretoria do Centro Aoade-
mico 11 de Agosto, que jun-
lamente com a sua assosso-
ria comunista, continua cons-
pírando, como há tempos vem
fazendo, contra São Paulo;
2 — Em virtude de não exis-
tir, no entender da maioria
esmagadora dos estudantes
desta casa, outra posição se
não aquela de estarmos ao
lado de São Paulo, por Sáo
Paulo e com o Brasil, decla-
tando oficialmente que: a)
neste momento histórico cm
que se diz um "Basta" ao co-
munlsmo internacional e que
se restaura a Constituição c
a democracia, os estudantes
democráticos das gloriosas c
imorredouras "arcadas" de
Sáo Paulo dizem um "Basta"
ao bolchcvismo, c que nossa
entidade estudantil restaura,
a partir de agora, a demo-
cracia, também no Centro
Acadêmico 11 de Agosto; b)

Estudantes
contra ações

militares
BELO HORIZONTE (Su-cursai) — Estudantes cia Fa-

culdade de Direito e da Fa-
culdade de Ciências Econór
micas, ontem, pela manhã,
tentaram organizar movi-
mento de protesto contra as
ações militares, mas- os gru-
pos foram dissolvidos poroutros universitários, ajtt-
dados pela Policia. Os Volun-
tários da Liberdade, patru-lhas civis organizadas paraação nos setores sindicais c
estudantis estão usando co-
mo distintivo faixa amaro-
Ia com triângulo verde da
bandeira de Minas Gerais,
para melhor identificação

neste momento sú há umt
posição: sempre com SS(
Paulo c por São Paulo. Saiba
finalmente a Nação, todos m
estudantes todos os demo»
tratas do Largo de São Fran»
cisco permanecem fiéis a s.ls
Paulo c á democracia 32 anos
depois de 32.

Sáo Paulo continua o mcs«
mo c a mocidade democrá*
tlca desta faculdade esta,
como sempre, ao lado da U«
bordade. E em seu nome as*
sumimos o compromisso da
tlcfcndê-la até com o rlsc*
da nossa própria vida; c)
querem os inimigos da pá»
tria comunizar o Brasil, mu
sabem que para isto é pre»
ciso calar São Paulo. Que»
rerri silenciar São Paulo, mas
sabem que para isso é pre»
ciso destruir primeiro o amor
que o impele e o ideal qua'

o anima.
Trinta c dois anos depois

de 32, mais uma vez, sem»
pre com São Paulo, ao lado
de Sáo Paulo, c pelo Brasil",

Reação no
Mercado
Mundial

Nova York (AP) — A rc-volta dos militares no Bra-sil repercutiu hoje em vá*rios mercados importantes.
Suspendeu-se em NovaYork, por três dias, pelo me-nos. a compra e venda decruzeiros colados em 0008 deriólar ontem.
As compras de açúcar, ca-fé e cacau em Nova York eLondres foram ativas; ai-

guns preços ultrapassaram olimite diário permitido.O café subiu dois centa-
vos a libra, ao meio-dia. Oaçúcar subiu meio centavo •logo baixou um pouco. Ocacau subiu de Vi para »i
tlc centavo a libra.

Em Londres o açúcar
mundial abriu com 12 a 35
pontos e subiu para 45 aomeio-dia. O cacau estevefirme.

O Brasil exporta café, ca*
cau e açúcar. Os importado-
res temem que a revolta '
transtorne os mercados. '
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Cidade iluminada de maneira planejada c racional, é o melhor
testemunho luminoso do progresso. Por isso os administradores
constantemente atualizam e ampliam a iluminação pública de
suas cidades.Para o fornecimento dos mais diversos e modernos
tipos de lâmpadas e luminárias destinadas à iluminação pública,
e para a execução de quaisquer projetos, o Depto. de Iluminação
da S. A. PHILIPS DO BRASIL coloca-se à disposição dos Senho-
res Prefeitos de todo o pais. Consulte-nos sem compromisso.

PHILIPS
PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, INDUSTRIAL, LOJAS, ESCRITÓRIOS E HOSPITAIS

n.Htjiris
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Desejo conhecer, um compromisso, rrfalores detalhes tObra
ituminasJo Comercial Q Industrial ? Pública Q

A PHILIPS pode
ijuriá-lo a resolver

qualquer problema da
iluminação. Envio

Isto cupom â S. A.
Philips rio Brasil- Depto.

de Iluminação - :
Cai<a Postal H69 i

RIO DE JANEIRO l Endírico

FILIAIS EM: S.PAULO - B.HORIZONTE - RECIFE • P. ALEGRE • CURITIBA - SALVADOR - BRASÍLIA

No.-no».
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PADEIROS PEDIRAM
AUMENTO PARA PÃO
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O Sindicato da Indústria de Puni-
iÍHLÂ GB enlre*oM ¦ Delegaciada SüyíAB, na GB, memorial solicitandonovo aumento porá o preço do pão co-inum. O documento diz que após a de-crétaçfio do tabelomcnto em vigor, ocor-

rida cm meados do outubro do mo pos-iodo, todos os itens que compõem ocusto Industrial do produto sofreramsensivel mojoraçfio, do íornm n tornar
ultrapnasndo o nlunl preço de Cr$ ico
por kg nu consumidor.

*t

IA

ITENS

O oficio dos padeiros nio
csptelfa o qtioiitum preten*
dldo para a majoração. Afir*
ma que as padarias do mo'
vimento industrial médio,
com desmancho diário de C
sacas do íarlnlin de trigo pa-ia fabricação do pão do ti-
po tabelado, sofreram, no
período, um ônus de aproxi-
madamente 40 por cento.
Diz, exemplificando e ilus-
trando a tese, que a saca de
farinha «ubiu de Cr$ 4.085
para Cr$ 4.300; o carreto
daquela matéria-prima pas-sou de Cr$ 90 para Cr$ 100
por eaco; o açúcar aumen-
tou de 97,65 para Cr$ 126,43,
por kg; o fermento de Cr$
165*0 para Cr$ 205,74; o

sal, de Cr$ 37,60 para CrS
41,90 por kg; a gordura, de
CrS 282,60 para Cr$ 690 por
kg; o fubá, de CrS 48 para
Cr$ 76; a lenha, de Cr$ .,
1200 para Cr$ 1.400; o pa-
pei para embrulho, de CrS
21.000 para Cr$ 28.000 o
lardo; o barbante, de CrS .,
726 para Cr$ 800, além de
uma elevação média de 100
por cento nas tarifas de íór-
ça e luz.

BISNAGA

O atendimento da preten*
são apresentada ontem pe-loi padeiros à SUNAB repre*
sentará uma elevação de
aproximadamente Cr$ 64 no

4 kg do pão, ao consumidor.
A bisnaga comum, de 200
gramas, atualmente tabela-,
da à razão de Cr$ 32 passa-
rá para CrS 40 ou CrS 45.
Em conseqüência da eleva-
ção do tipo tabelado', os li-
pos "especiais", como "ta-
tu", "careca", fôrmas, etc,
que já estão sendo vendi-
dos por preços extorsivos
por estarem excluídos da la-

bola oficial, serão objetos da
outros aumentos, de forma
a que continuem distancia-
dos do tipo tabelado.

PORTARIA

Expirou ontem o prazo da
portaria da SUMAB. baixa-
dn no início do mês, quo
proibia a fabricação tlc pães
especiais de qualquer quali-
dade ou tipo pelas padarias
cariocas, obrigando, apenas,

o preparo de quantidades do
pão comum necessárias ao
consumo da população, A
portaria, não obstante sua
vigência legal, não chegou a
vigorar de fato, pois as pa*
nificadoras continuaram • a
fabricar as chamadas espe*
cialidades, com o consenti*
mento t á c 11 o da própria
SUNAB, que não tomou con-
tra os infratores, qualquer
providência objetiva visando
a coibir o abuso.

Cen, Guedes lança
manifeste ae país

BELO HORIZONTE, (Sucursal) - O generalLuiz Guedes, comandante da D. I. da 4.» RM, de-
clarou que o Exército não faltou à Nação. Na pre-sença do governador Magalhães Pinto, que o visitou,
ontem pela manhã, lançou imia proclamarão.
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PROCLAMAÇAO

O texto da proclamação é,
na integra, n seguinte:

"— Meus compatriotas
Honrando sua heróica tradi-

Cào, o povo mineiro iniciou a
luta pela liberdade, como sem-
pre. Sua serena, porém encr-
gica decisão, sensibilizou to-
dos os brasileiros c poderia
afirmar que a vitória da dis-
ciplina, do direito e da legali-
dade está exposta ás forças
desagregadoras dos antipátrlas.

O Exército não faltou à Na-

ção c nossos filhos e nossos
netos continuarão livres e ai-
tanelros.

Os operários jamais serão

Tragão ocupou jornais7
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escravos, estudanlcs jamais st-
rio politizados por doutrinas
exóticas e o povo continuará
livre e soberano,

Nasce a Pátria que respira,
nova, puros ares da verdade!-
ra democracia representativa.
Minas, mais uma vez, compre-
endida pelos outros Estados Ir-
mãos da Federação, pugnou pe-
Ia ordem, pelos direitos legais
e pelo respeito As instituições.

* necessário, entretanto, que
as feridas sejam curadas •
que seus irmáos iludidos por
falsos lideres retornem, qual
filhos pródigos à casa paterna
* juntos reconstruiremos oi
alicerces da verdadeira civill-
zação cristã.

Que as reformas venham,

que venha tudo aquilo de bom
a que o nosso povo tem direi-
to. Mas, através da ação pa-
triótica do Congresso, e nunca
de atos que apenas visam ilu-
soes subalterna*, de mágicos ou
eleiloreiros. Que, de uma vez

para sempre, os pregoeiros da
indisciplina compreendam que
o povo brasileiro já nio se

presta mais para suas mano-

bras escusas. Que os operários

brasileiros saibam distinguir

seus verdadeiros líderes dos pe-
legos do fundo sindical e qua
os estudantes já nio se pre-
tem para manobras cubanas.

Viva a democracia! Viva Mi-
nas Gerais! Viva o Brasil de-
mocrático! Belo Horizonte, l."
de abril de 1964. Assinado: ge-
neral-de-brigada Carlos Luiz
Guedes — comandante da
ID4."

Exército
em ação na
Cinelândia

As noticias desencontradas
sobre o movimento político,
segundo as emissoras do Rio
ou dos Estado.'.-, durante o
dia de ontem, causaram sus-
pense em toda a cidade. Na
Avenida Bio Branco, com os
escritórios e lojas fechados,
à tarde, formavam-se grupos
pró e contra o presidente da
República. Quando a con-
centração era maior, entre as
Ruas Pedro Lessa e Santa
Luzia, manifestantes tenta-
ram apedrejar o edifício on-
de está o Clube Militar. Sol-
dados do Exército intervie-
ram, estabeleceu-se pânico
e houve correria cm plena
Avenida, para dispersar os
mais exaltados.

JtJRI DAS PONÍ NÃO
PAROU COM A CRISE

BELO HORIZONTE (Sucursal) - Continuou ho-
jé em Ouro Preto o julgamento das irmãs Ethel Poni
e Edina Poni de Melo Viana, que mataram em junho
de 1962 a jovem Maria de Lourdes Calmou, compa-
nheira do sr. Fernando Melo Viana, esposo de Edina.
Tódp.s as testemunhas de defesa compareceram com
exceção do jornalista Pedro Servo, dispensado pelo
rdvogado de defesa Marcelo Vilares, que assim deli-
berou por saber que a testemunha de acusação Edson
Cavaliere, a quem Pedro Servo deveria contradizer,
não compareceria.

Coluna dos Sindicato! f
INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO

Um planei mundial para o desenvolvimento da'* industriai
de «llmenUçlp, cm particular daquelas dedicadas i fabril»
cio tle inoiliiins iiilmonUres dos «alues em processo da tt>ilii»iriali/iiçaii. nin.iiiui a principal proposição adotada pelatoiinláo promovida pela Organização Internacional do Ti»
liallio havida em Jnnelio tln corrente ano,

A resolução mi niiiil esta contida a aludida proposlçitVisa lambem á estabilização riu* preços das matcrías-prlmas,
<iti«v«* d* «(indo. internacional* relativos aos diversos pre*tjlltoi, paia giuniitlr o equilíbrio da balança de pagamentodos países em vin de desenvolvimento.

A reunião ile que tratamos, a primeira patrocinada pela011 para o exame dos problemas das Indústrias do ramo da
alimentação * da bebida, sugeriu, Igualmente, a adoção da
medidas eficazes, para que sejam atingidos es leguintta
fins:

1) assegurar aos trabalhadores um salário satisfatória,
bem como vantagens sociais equivalentes;

2) tornar mais estritas as regras de higiene e teiuranea
nas fábricas das Indústrias de alimentação;

3i estabelecer normas internacionais em matéria de âaV
mentaçio, destinadas a proteger a saúde humana;

4i tomar medidas para que os estabelecimentos dedico
dos á Inbricaçán de produtos alimentares, situados na* l*>
glôes rurais, sejam submetidos, como os demais, á fi.-caU-
zaçáu do trabalhe;

51 eliminar todas as discriminações de ruça, s«xo, 14
religiosa ou nacionalidade, no que diz respeito «o pagameate
de salários, ás possibilidades de emprego, promoções *tc; *

6l examinar no seio da OIT «s repercussões da «volte .'
ção técnica nas relações de trabalho na indústria da panltV ,cação; . /

7) convocar, lio logo quanta possível, uma reunião da I
OIT para o estudo dai questões atinentes à indústria de '
alimentação, para a análise pormenorizada dos problemas daa''
países em processo de industrialização a as flutuações iate» ;
nais da oferta de emprego. >

Se bem que essas proposições não signifiquem a ade*
ção de compromisso por parle dos paises integrantes da OIT*
serão éies solicitados a levá-las em consideração, Inlroduiit-
do os princípios nelas preconizados em sua legislação, «a
nas convenções coletivas, segundo a prática vigente.

Ot delegados governamentais, empregadores e empre-
gados, que participaram ria Reunião em causa, eram oríiut*
dos dos 10 países onde »• mais desenvolvida a indústria da
alimentação c bebidas. Foi o grupo de trabalhadores que
apresentou as oito resoluções gerais, que constituem o !•>
flexo das crescentes reivindicações dos sindicatos para • toa»
quisla rie melhores condições de vida para os trabalhadora*,

técnica.na medida em que progride

Em marcha a

almirante Cândido Aragão tentou arrolhar
imprensa carioca. _ Compjidou pessoalmente pelo-toe» do Corpo de ' 

Fuzileiros, na ocupação militar
dos vespertinos "O Globo" e "Tribuna da Imprensa".
Mal» tarde, a pretexto de "precaver-se contra uma
passeata na Av. Rio Branco", evacuou as depen-
dênclas do "Jornal do Brasil", caminhando 'depois

para o "Diário de Noticias". Frustrou-se o seu in-
tento a partir do momento em que as tropas do
Exército ocuparam as rádios Nacional e Mavrink
Veiga. ¦

Desde a noite de anteontem, todas as emissô-
ras de rádio do Estado, que não se incorporaram à
improvisada "Rede da Legalidade", foram proibidas,
pelo Conselho Nacional de Telecomunicações, de le-
var ao ar programas noticiosos, tendo de limitar-se
a transmitir músicas. Por volta das 17 horas de on-
tem, algumas emissoras desrespeitaram a determina-
çâo do CONTEL, arbitrária, injusta e ilegal, e vol-
taram a transmitir todo o noticiário sobre
teclmentos.

os acon-

mi

m

Atos Religiosos
EUCLIDES PINTO

MOREIRA
(MISSA DE 7.0 DIA)

Itlll* Vil* V*rde Duarte Menira, cunhados * demiis pannt*( (iradccem as manifestações d* pestr recebidas por ocasião do
f*l*cim*nto de seu inesquecível <spd*o e cunhado Euclides Pinto
Merdra • convidam para assistirem i missa de 7.» dia que mtn¦tUim, «librar, sexta-feira, dia 3 do corrente, ts 10,30 horas, no
alf*r-mor cta Igreja d* Santa Rita, no Largo d* Santa Rita. Ante-
clpadamtnte agradecem • todos que comparecerem • esse ato de
f« «rlit». 393i

EUCLIDES PINTO
MOREIRA

(MISSA DE 7.° DIA)
IMPORTADORA BALTHAZAR LTDA., agradec* as manifesta-

rõçs d* pesar recebidas por ocaslio do falecimento de seu estimado
jeio • «mlgo, Euclides Pinto Moreira, e convidam es «tus ami-
os * parente* par* assistirem a missa de 7.» dia qu* manda ceie-
irar na »ltar-mor d» Igreja de Santa Rita, no Largo de Santa
:ita, I* 10.30 horts d* s*xta-f*ir», dl* 3 do eorr*nte. Antecipa-¦ iomint* agradecem a todos qu* comp*r*certm * est* Ho d* fé
crisM. -,.0

Atuação
de Denys
na crise

BELO HORIZONTE (Sucur-
sal) — O Regimento Sampaio,
o grupo de artilharia 105 e o
1° Batalhão de Caçadores, de
Petrópolis, que haviam se des-
locado em direção a Minas, se
aliaram às torças da »a. RM
e da PM de Minas Gerais.

O marechal Denys, que se
encontra em Juiz de Fora,
desde sábado último, toi pes-soalmente ao front e parla-
mentou com as lõrças milita-
res que rumavam para a Iron-
teira Rio-Minas. Mostrou-lhes
o "sentido democrático e le-
galista da causa em que esta-
mos empenhados", recebendo
a solidariedade daqueles con-
tingentes.

A atuação do merechal De-
nys no movimento em que se
empenharam as forças demo-
crátícas do país para restau-
rar a legalidade e a ordem in-
terna, tem sido das mais des-
tacadas.

Colidiu
após matar

pedestre
O auto particular 18-72-89,

dirigido pelo juiz trabalhis-
ta Orlando Silva Oliveira
(casado, Rua Carvalho Al-
vin 617); após atropelar e
matar na manhã de ontem a
doméstica Aparecida Macha-
do Vieira (solteira, 50 anos,
Rua Afonso Pena 80-Ap.
401) na rua Hadoock Lobo,
foi de encontro à porta de
aço da garagem da rcsidèn-
cia n. 373 daquela rua. O
motorista íoi preso e autua-
do em flagrante no 18.° DP
* o corpo removido para o
IML.

Ademar diz
que difícil
é a vitória

8. PAULO (Sucursal) — As
17h5m de ontem, e governa-
dor Ademar de Barros em re-
gosijo pela vitória do movi-
mento rebelde, proferiu em pa-
lácio o seguinte pronuncia-
mento: "A parte mais dellca-
da, mais difícil, agora, é a
da vitória. Tudo íoi fruto da
divina providência. Fomos ape-
nas e. Instrumento. Devo pe-
dir agora ponderação * cal-
ma para podermos separar o
joio do trigo. O perigo da
ameaça comunista continua,
Temos que continuar g com-
batê-la. Não quero vantagens
de coisa alguma. Apenas o
trabalho paciente para reunir
eml ano de governo, os go-
vemos de outros Estados em
terno da grande decisão. O
que devemos festejar realmen-
te, i a vitória do regime. Con-
seguimos restabelecer ou pro-
curarmos restabelecer a or-
dem, a bondade e o amor.
Não houve perturbação da or-
dem; não se derramou uma
gota de sangue em São Paulo.
É preciso agora, manter o dls-
positivo de segurança para
manter esta vitória. Essa or-
dem, entretanto, não haverá
mais faca no peito, não haver*
mais coação. Venceu o Bra-
ali. Venceram as liberdades
humanas. Venceu o regime fe-
deratlvo. A vitória d de todos.

TESTEMUNUHAS

Di acusação, nenhuma tes-
temunha apareceu dentro do
horário. Mais tarde compare-
reti a empregada Maria José
de Azevedo Lopes, residente
em Ouro Preto. Para esta não
foi necessária ordem judicial,
mas o seu atraso provocou
suspensão dos trabalhos às 14
horas para reinicio às 15 horas.
Em virtude do não compareci-
mento das testemunhas de
acusação, houve tentativa de
adiamento do júri. O pedido
foi indeferido pelo juiz, após
ouvir a argüição do advogado
Pedro Aleixo. Este afirmou
que os dispositivos legais em
vigor não determinam o adia-
mento. A testemunha Alice
Josefine Antiniette, em tele-
grama datado de 30, que che-
gou às mãos do juiz às 1.1h
de ontem, justificou sua au-
sência. Sua alegação é da que
nio comparecia por nio ter
encontrado passagem, C fran-
cesa e mora no Rio.

INDEFERIDO

O juiz, ao Indeferir o pedi-
do, decidiu que a espécie le-
vantada "de nada difere da
que foi argüida no primeiro
julgamento (abril de 1963) e
que íoi negada e confirmada
pelo Egrégio Tribunal de Jus-
tiça do Estado, que anulou o
Julgamento pelo mérito". Dis-
se, ainda, o juiz que a teste-
munha sob jurisdição de sua
Comarca, achava-se obrigada
a comparecer, o mesmo não
ocorrendo com as que residem
fora. Dos 21 jurados, compare-
ceram 16, um a mais do mini-
mo fixado pela lei, para o sor-
teio do Conselho de Sentença,
em mínimo de 7. Foram rc-
cusados, pela defesa, Geraldo
José Pinheiro e Geraldo Bra-
sil. A acusação recusou MurI-
Io Ferrari, Gentil de Souza e
Waldemir Queiroz Almeida.

CONSELHO

Finalmente, foi composto o
eonselho, com os seguintes no-
mes: Walter Valadão de Sou-
za, professor da Escola Técnl-
ca; Vicente Guimarães, indus-
triário; José Gonçalves SobrI-
nho, comerciante; João Zabino
da Silva Filho, dentiíla; Arge-
miro Sales Neto, funcionário
público; Vitorio Gonçalves, co-
merciante; João Dias do Nas-
cimento, funcionário público.
Verifica-se que os jurados
exercem cinco profissões dife-
rentes. Todos tem idade au-
perior a 35 anos e dois são
primos. Seis são católicos e
um maçon, sendo casados.

Os jurados, em pé, presta-
ram juramento e o juiz passou
a interrogar Edina. Nenhum

doi jurados participou do Jul-
gamento anterior.

SEGURANÇA
A sala rias sessões acha-se

lotada e em nenhum momen-
to o ambiente de atenção fot
prejudicado. O recinto está
guarnecido por 13 policiais,dos quais 6 são de Barbacena
e os demais do destacamento
na Policia Militar de Ouro
Preto, sob o comando do sar-
gento Finnino, que está rece-
bendo ordens do delegado,
tenente Antônio Gonçalves Li-
ma. Apesar da atenção do
público para o julgamento aqui
se realir.a, de momento a mo-
mento nota-se a apreensão
dos prescnlcs e pergunta-se
sobre a situação nacional.

PARENTES

Eram 14hl5m quando chega-
ram a Ouro Preto a mãe da
vitima, Maria cias Dores Cal-
mon, a irmã Míriam e o irmão
Fernando, deixando de compa-
recor a outra irmã da vítima,
Conceição, que esteve presenteao primeiro Júri. por motivo
de estar cursando em Recife a
Faculdade de Filosofia.

Os membros da família che-
garam em um Impala verme-
lho e beje, de propriedade do
sr. Moreira Grillo, hospedan-
dose 110 Grande Hotel de on-
de se dirigiram para o salão
de Júri, mãe e filhos, nervo-
sns, querem, a todo custo a
condenação e não se queixamde dizer "as irmãs Poni são
perversas". Miriam veste um
costume cinza, Fernando está
de terno preto. A mãe, de azul
marinho. Manifestam sua con-
fiança no prof. Jair Leonardo
Lopes e nos jurados, especial-
mente depois de informados
de que todos são casados. A
mãe de Loiudinha disse que"só pode avaliar a dor quemlem filhos" Fernando Calmon,
irmão de Lourdinha, quartanls-nista de Engenharia da Uni-
versidade do Recife, chegou aOuro Preto, com um fato até
então desconhecido. Procuran-
do provar que houve premedi-lação no crime do Pouso Chi-
co Rei, disse que há 4 anos,
quando era cadete, íoi passarum fim-de-semana no aparta-
metno de sua irmã, no Rio,('Avenida Copacabana, 312 —
4o; andar; e viu Edina pela
primeira vez.

para ser discutida c votada a
percentagem de aumento ejtM
será solicitada aos empregada*
res. Nessas reuniões será
constituída, também, uma Ca*
missão de Salário, a quem ia*
cumbirá encaminhar as nego*
ciaçôes. O sindicato, além dis*
so, trata de organizar, con for*
me o caso, conselhos de era*
presa, 011 de indicar delega*
dos sindicais, nos locais de tra*
balho onde ainda não dispta
de representação.

Cooperativa de
trabalhadoren

ftindirnlização rural

A Comissão Nacional de Sin-
dicalizaçào Rural, sob a presi-
déncia do ar. Sérgio Veloso,
vem dando grande impulso à
tarefa que lhe incumbe, de fo-
nienlar a organização dos tra-
balhadores na agricultura em
entidades de classe representa-
tivas e, inclusive, agir na área
administrativa competente pro-
videnciando para que sejam as
mesmas reconhecidas.

Apenas no Nordeste, fundou
a CONSIR no último trimestre
do ano findo 284 sindicatos ru-
rais, constando de seu plano
para 1964, na região in-
dicada, a criação de 526 outros,
assim distribuídos: Maranhão

112; Piaui — 48; Ceará —
110; Rio Grande do Norte —
36; Paraíba — 65; Pernambuco

114; e Alagoas, 41. Somados
os sindicatos já existentes com
os que serão criados pela Co-
missão e os que se constituirão
pela própria iniciativa dos in-
teressados, estarão certamente
funcionando no Nordeste, até o
fim do corrente ano, mais de
mil sindicatos rurais, congre-
gando assalariados, meeiros,
posseiros e pequenos próprio-
tários.

Aumento de galário

Os trabalhadores na constru-
ção civil de São Paulo mobili-
zam-se para a obtenção de au-
mento nos seus salários, ten-
do em vista que o acordo em
vigência expira no dia 30 do
corrente més. O sindicato da
categoria já programou a rca-
lização de algumas assembléias

1 — Será realizada hoje,
da Candelária a "Marcha da
berdade", em defesa da Democracia.

S — Os metalúrgicos têm assembléia marcada para ama*
nhi, destinada a analisar diversos problemas de interesse.

3 — Os marceneiros vão tentar uma eonciliaçio com oi
empregadores, visando a concessão Ae um aumento de 120
por cento sobre os salários atuais. Informa-st que a classa
dos marceneiros requererá dissídio coletivo, junto ao Tribil*
nal Superior do Trabalho.

No decorrer do eorrcntt
més, será inaugurada na Ca*
pitai paulista a Cooperativa
dos Trabalhanorcs na Indús*
Iria no Papel. Papelão, Celür
lose e Cortiça do Estado de S,
Paulo. A sede da entidade se*
rá localizada no bairro opera*
rio do Brz, para propiciar uai
melhor atendimento dos coo*>
perados e suas famílias. A no*
va organização já possui mais
de 500 associados, estando sen»
do dados os retoques final!
nas suas instalações para quacomece a funcionar.

Imposto Sindical

No decorrer deste ano, W
milhões de trabalhadores aa
agricultura contribuirão parao* cofres da Comissão do Ira-
posto Sindical, objeto de ura
Plano de expansão elaborado
pelo ministro do Trabalho. OPlenário da CIS vem de apro-
var as normas para o recolhi*
mento do tributo nas regidtf
camponesas, prevendo-se qu*a arrecadação, nesse setor, s**rá superior a 8 bilhões dt eru«
zeiros em 1964. tsses recursqa,
segundo eslá programado, se*tão integralmente aplicados,
nos serviços assistenciais en«
quadrados nas finalidades «o-ciai da CIS.

às 16h, partindo da Igreja
Família eom Deus pela Lj*

ABSOLVIDAS

BELO HORIZONTE (So-
cnraal) — o Júri absolveu as
sras. Ednina Poni Melo Vi-
ana por 4 x S votos c Etcl
Poni por 6 x 1 votos, termi-
nando o julgamento às ZSh.
O júri recusou a tese da
acusação de crime por pre-
meditação.

FAVELADOS DA PENHA
INVADIRAM ARMAZÉM

RESERVA NOS EUA
SOBRE O BRASIL

Washington, (FP-CM) .— "A situação é muito
confusa no Brasil e continuamos a observá-la com
cuidado" — declarou hoje o porta-voz do Departa-
mento de Estado norte-americano, acentuando que"nas presentes circunstâncias qualquer outro comeu-
tário seria pouco apropriado".

Favelados do Parque Proletário da Penha inva-
diram na manhã de ontem o armazém do Pôslo 32
da firma; Mercearias Nacionais, à Av. Nossa Senhora
da Penha, cujas portas arrombaram e saquearam o
estabelecimento, quando funcionários feiam .arruma-
ção das prateleiras. Uma camioneta transportando sol-
dados da Polícia de Vigilância íoi ao local, tendo ocor-
rido um choque entre eles e os favel?.dos, resultando
ferido a bala um dos que invadiram a loja.

INVASÃO

Acrescentou o porla-roz que
até agora não havia sido dada
nenhuma ordem de evacuação
para os cidadãos norle-amcri-
canos residentes no Brasil e
que as missões dos Estados
Unidos têm instruções bastan-
te flexíveis para resolver o
problema sem consultar Was-
hington. Atualmente há cerca

de 10 mil norte-americanos no
Brasil, especialmente nas re-
giões do Rio de Janeiro e São
Paulo.

AJUDA SERÁ MANTIDA
Destacou-se em círculos ofi-

ciais norte-americanos que não
se pensa em suspender a aju-
da dos Estados Unidos ao Bra-
sil.

Um grupo de que faziam
parte Adão Cabral (.solteiro,
28 anos), Ademir
(solteiro, 22 anos),
Francisco Machado
18 anos), Otaviano
de Assunção (casado,
Dimarães de Oliveira
ro, 23 anos) todos residentes
no Parque Proletário da Pe-
nha, invadiu o estabelecimento
ciepredando-o e saqueando,

POLICIA

Soldados da PV que

vam na camioneta chapa-bran-
ca GB 85-10-03, em vista dn
desordem de prisão aos fave-
lados. Estes entraram em luta
com os policiais, que fizeram
disparos, tendo Dimarães sido
atingido por um tiro que lhe
atravessou a barriga. Mesmo
ferido, Dimarães tirou a arma
da mão do policial que o atin-
gira, não chegando a fazer uso
dela, entretanto, em virtude
de ter psrdido muito sangue,
o que o féz cair ao chão. O
favelado ferido foi internado
em estado grave no Hospital
Getúlio Vargas. Os demais
que haviam sido presos pelosPVs, foram autuados em fia-

viaja- grante no 22" DP.

ad Silva
Jurandir
(casado,
Teixeira

20 anos)
(soltei-

Alunos pedirão
demissão do

Prof. Palmeira
Alunos do Instituto de Be-

Ias Artes do Estado da Gua-
nabara vão entregar ao se-
cretário de Educação do Es-
lado memorial solicitando a
exoneração do professor Pai-
meira. da direção daquele '
estabelecimento de. ensino
artístjco. Alegam que o di-
retor dessa escola vem, há
muito tempo, exorbitando
rias suas funções, exercendo
verdadeiro terrorismo paracom os alunos que não ado-
tam a sua linha política.

Achou 300
mil e levou

à Polícia
O datilografo do tabelião

Brito Freire, Cláudio Dores-
ti de Melo Afonso (Rua Leo-
poldon». 549, Gr. 3 —apto.
101) encontrou na manhã de
ontem a quantia de Cr$ 300
mil; em três pacotes de CrS
100 mil cada, na Rua Vis- •
conde de Pirajá, no bairro
de Ipanema. Cláudio diri-
giu-se ao 13°. Distrito Poli-
ciai (Avenida Copacabana,
n°. 1260) entregando a
quantia ao comissário Rô-
mulo, que se achava de ser-
viço naquela delegacia, onde
o dinheiro está à disposição
de seu proprietário.
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FLASHES
Tomará posse, no próximodia 15, às 1 Vli. nn PnlAcio

«Io Comércio (Nua du Cunclo-
lírln, 8), a primclru tUrcto-
ris dn Federação dns Asao-
eiaçôcs Comerciais o Indus-
trlnls du Guanabara, ontida<
tle rocontõmoniò tundada pa-ra dclcndci' os Inloreagou o
estreitar os vínculos dns dns-
ecs produtoras deste Estado.

A diretoria é presidida pe-Io sr, Rui Gomes de Almci-
da e integrada pelus srs. Ai-
thur Guimarães Mello (vice-
presidente executivo), Silvio
Cardoso (2.° viwpicsldcn-
le), Jairo Cortes Custa (1.°•secretario), Luiz Banks (2."
secretário), Joaquim Veiiis-
slmo de Souza (1.° tesourei-
ro) t Waltlemiro Ferreira
(2.u tesoureiro).

Compõem o Conselho Fis-cai os ws. Manoel Camargo
(presidente), Antônio Jovlno
de Souza (více-prcsldcnte) oJoão Baptista Teles T. A ca-
São (secretário), Tem como
suplentes os srs. Lui/. Toi-
xeira e Expedito Feres

LIBERAÇÃO DE VERBAS -
O ministro da Fazendo, cm nvl-
so ao presidente do Banco do
Brasil, tendo cm vista despacho
exarado pelo presidente da He-
pública na exposição de inoti-
vos n.» 271, de 24 de março íd-
limo, solicitou providencias nu
sentido de ser coletada à dispo-
siçâo do governo do Estado do
Plaui a importância de Cr$ 10(»
milhões, como antecipação di>
crédito especial de CrS 300 mi-
lliòcs, cuja abertura foi solici-
tadn -nu Congresso Nacional.

Por outro aviso solicitou seja
posta à disposição da Comissão
(le Financiamento dn Produção
a importância de Cr$ filii mi-
íhões 660 mil 606,00, correspon-
dente aos duodécimos de leve-
relro t março do corrente nno.

DAS INFRAÇÕES CONTRA A
FAZENDA NACIONAL — Ao
Io secretário d.i Câmara dos
Deputados transmitiu o minis-
tro da Fazenda cópia do:; escla-
rçclmentos prestados pela Dl-
retoria das Rendas Internas, pe<Ia Rcccbedoria Federal no Es-
tado da Guanabara c pela Di-
reção Geral da Fazenda Nado-
nal, a respeito do roquerimen-
to do deputado Adylio Vieira
sobre o Serviço Federal de Pre.
venção e Repressão das Infra,
ções a Fazenda Nacional.

AQUISIÇÃO DE MAQUINAS
E ACESSÓRIOS — O ministro
da Fazenda comunicou ao da
Agricultura haver autorizado o
Banco do Brasil a colocar à sua
disposição, cm conla especial,
nos termos da Lei n.° 1.489, dn
10-12-51, a Importância de CrS
8.000.000,00, relacionada como"Restos a Pagar", do 19G2, sob
o n.° 934, para atender a des-
pesas com a aquisição rie má-
quinas c acessórios para a Fá-
brica Escola rie Laticínios rie Ca-
lulçara. no Estado da Bahia.

CARVALHINHO E' TORRE.
FACÃO — O Instituto Brasilei-
ro do Café, com a presença do
seu presidente, senador Nelson
Maculan. inaugurou nova torre-
íaçáo. A iniciativa concretiza
sonho do jornalista José de Car-
valho Sousa, chefe do Dcpar-
tamento de Relações Públicas
da IBC. Este melhoramento
proporcionará rendimento maior
aos trabalhos promocionais de
divulgação do café. No escrito-
rio a sra. Olga Ramrncr, chefe
da Seção de Distribuição, sau-
dou o presidente e o diretor
Teixeira Ferraz, agradecendo-
lhes o apoio emprestado à ini-
ciativa do chefe de Relações
Públicas. Com a adesão dos
íunchnários, foi dado ao local
o nome de "Torrefação José de
Carvalho Sousa". Na ocasião, o
responsável pela equipe especia-
lixada da Torrefação, sr. Pedro
José de Souza, Inaugurou o rc-
trato do homenageado, o qual

• agradeceu salientando que o
mais justo seria afixar-se o rc-
trato em que aparecessem to-
dos quantos colaboraram na
obra.

ASSOCIATIVISMO RURAL -
Em dezoito anos de existência
oficial o associativismo rural
cresceu bastante no Pais, embo-
ra não tenha alcançado o está-
gio pretendido pelos dirigentes.
De apenas 108 associações o
18.453 sócios, em janeiro de

1UI0, o movimento atingiu, cm
dezembro <l» ano pasmida, «¦¦
Bundo a ConfedorocAo Hiunl
Brasileira. J.U77 ihiUiiikIcn, com
1)11.527 Mirins. Em 1009, lornm
crlndns 43 novas nssoclacOoSi
reunindo 4,488 membros, Os
anos dn niulur niTcgiincnliição
foram os do iwii, com 74 anil*
dados o oi.mm sócios; him, com
lou o 511.593 respectivamente)
O 1054, com 110 o 311.1103. Pre-
sonlomontOi n Itegiüo Norte
possui 911 entidades rurais, u
11.190 sócios; n llcgláo Nut-
deste, 5011 e 50.354, respectiva-
mente; a Região Leste, 507 e
01.311; a Região Sul, 007 c
1(10.2111; c a Região Ontro-Oc.*
te, 103 e n.5-10. Todas ns asso-
eiaçòcs cslfin registradas no
Ministiiici dn Agricultura, do
acordo com a legislação vigeu-
to. Numerosas foram as invés-
tidas das funções sindicais e
nutras adotam providências nu
mesmo sentido, roprcsciitnndo
os emprogndoros rurais,

REFORMA AGRARIA — Ta-
ra o IPÊS, nn sua obra sobre
Reforma Agrária, o complexo
problema dessa modificação 6,
hoje, no Brasil, uma opção en-
tro dois sistemas: 1 n que leva,
pelo confisco, a grande pro-
prlcdade, cujo titular é o Esta-
do, e na qual o agricultor é sim-
pies usuário ou arrendatário;
2) o que se propõe n substituir
uma estrutura latifundiária pc-
Ia progressiva implantação do
uma classe média rural, de pe-
quenos proprietários, cultivam
do unidades familiares. Optan-
do pelo segundo sistema, aflr-
ma o Instituto de Pesquisas e
Estudos Sociais que uma das
finalidades imediatas da refor-
ma agrária é facilitar, por to-
dos os meios, o ncesso do maior
número de trabalhadores á pro-
prlcdade da terra.

LAVOURAS CACAUEIRAS —
Cerca de fiou especialistas cm
polvilhamento de lavouras cs-
tão participando da Campanha
Experimental de Combate ás
Pragas do Cacau, que a Comls-
são Executiva do Planeja-
mcnlo de Recuperação Eco-
nfimica-Rurat da Lavoura Ca-
cauclra (SEPLAO vem rcalit-
zandn com o emprego da verba
Cr$ 100 milhões para o primei-
r,i semestre dêsle ano. O pia-
no, coordenado por técnicos cm
cnloinologia, extensão rural e
Informação agrícola visa, no
seu período inicial, a aumentar
a produtividade das lavouras,
orientando os trabalhadores ru-
rnis no combato às pragas do
cacau. A segunda fase da Cam-
panha objetivará a adoção, por
parte dos lavradores, de práti-
cas que demonstrem as vanta-
Cens econômicas do controle
rias pragas c da racionalização
dos métodos de defesa das cul-
turas. Os trabalhos dn polvilhn-
monto serão executados com o
auxilio do helicóptero, que, pela
primeira vez, é utilizado na rc-
Rião cacaucira, tendo cm vista
os bons resultados obtidos peto
método de pulverização nas la-
vouras de cana-de-açúcar c do
café.

ÓLEO DE AMENDOIM — O
61co de amendoim ocupa o se-
gundo lugar cm valor dentre
os demais óleos e gorduras vc-
getais produzidos no País. Co-
locado logo após o óleo de ca-
roço de algodão, figura com o
valor do 9 bilhões e 582 milhões
de cruzeiros, correspondente a
uma industrialização de 90.349
toneladas. Em 1962 — segundo
Informa o Serviço de Estatísti-
ca da Produção, do Departa-
mento Econômico do Ministério
da Agricutura — seis Estados
produziram óleo de amendoim.
São Paulo manteve-se na van-
guarda, com números elevados,
ou seja quase toda a produção
— 89.123 toneladas. Os demais
produtores, com pequenas quan-
tidades são os Estados de Minas
Gerais, 

'Paraná. Rio de Janeiro,
Guanabara c Rio Grande do
Sul. De acordo com o SEP. ...
315.625 toneladas de amendoim
com casca foram empregadas
para industrialização da referi-
da quantidade de óleo. O ren-
dimento cm óleo c gordura foi
de 28'Ã,. Quanto aos subprodu-
tos do amendoim, foram obtl-
das 7.557 toneladas de casca
c 112.181 de torta e farelo. O
valor correspondente dos sub-
produtos elevou-se a 2 bilhões
e 32 milhões de cruzeiros.

Economia e Finanças
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T r a n s portes

FALÊNCIAS E
CONCORDATAS

FALÊNCIA REQUERIDA

Uiilila fllms ti. A. — O Ban-
CO do Credito Solar Soo. Coopo.
ratlva de nespnnsnbilldndc l.til.i.,
dizendo-se credora da Impurtãn-

EXECUTIVOS

Autor
Luir. Carlos Oberlander

Soares 
Veiga

ila cie CrS 500.000,00, requereu a
docicliiçáo da falência de Unida
Ellins S, A,, com sede á rua
Senador Dantas, 14, snln 402,
Juízo dn 4n. Vara CIvcl, por
<lepend6ncla.

REQUERIDOS

Kcu Valor

Carlos Expedito Dias Silva ..

Dancu Lar Brasileiro S. A. ••

Ricardo Vasconcelos

Banco Nau. Minas Gerais S/A

Copiadora N. S. Fá-
tiniu S. A., Alba-
no Carvalho, An-
tonln Par. c .José
Carlos Ccrquclni . 2.563.800,00

Fernando Antônio
Aucly Nascimento
c Miiurlllo Estcvcs
Cunha  500.000,00

R u t h Hcllborn c
Frederico II e 11-
bom  300.000,00

Sniichei & Vcrsla-
nl Ltda  200.000,00

Valnldtn Cunha Hra-
muni c José Bra-
mant Menezes , . 110.000.00

Abram MandOlbnum  Dllsrm Trajnno .. . 110.000.00
Luiz Martins Borges  Maurício Simões

Souza  5n.000.no
Leonor Oliveira ..  Manoel José Silva. 1(1.000.00
,T. A. Frydinan .. .. .. .. Dcnlzo Scrpa Pinto . 56.700.00
Idcm  Alaldc Saluba Vas-

concclos . , , . 60.000,00

CAIU INTERCÂMBIO
BRITÂNICO COM AL

Londres (UPI-CM) — O intercâmbio comercial
dn, Grã-Bretanha com os países da América Latina,
em 1964, não registra melhoras consideráveis, apesar
dos intensos esforços realizados, ultimamente, para
intensificá-lo.

É o que indica o estudo das cifras dadas a conhe-
cer pela Junta de Comércio, correspondentes a, janeiro
e fevereiro do ano em curso.

FALTA MERCADO NO
PAIS PARA BERILO

O berilo tem lugar de relevo dentre os deinais
minerais do Pais. t minério raro e caro, quase tão
duro quanto o topázio. Puro, de tonalidade verde,
dá a esmeralda; azul, dá a águu-marinha. Além
destas característicos, apresenta-se através de ou-
trás variedades ineolores c amareladas. Nos veios
de pegmatitos, acompanha os minerais clássicos, den-
tre élcs o feldspato, o quartzo c a mica. Em filões
de mineração mais acentuada, acompanha a turma-
lina, a granada, a cassilerita, a colombita c a tanta-
lita. As variedades não transparentes são utilizadas
na indústria como minério de glucinio.

ACRÉSCIMOS

As importações britânicas
dos países latino-americanos
aumentaram de 51.700.000
a 54,800.000 libras esterli-
nas.

As exportações também
aumentaram, de 22.800.000
a 23.400.000 libras esterli-
nas.

A publicação oficial da
Junta <lc Comércio declara,
em uma análise da situação,
o seguinte:

QUEDA"As exportações para a
América Latina começaram
a recuperar-se o ano passa-
do, depois da intensa queda

registrada cm fins de 1362;
porem, nos últimos três me-
ses, voltaram a decair. As
exportações para a Argenti-
na foram a causa principal
do retrocesso."

Os desfavoráveis resulta-
dos do comércio com a Amé-
rica Latina contrastam com
as cifras das exportações
britânicas ao resto do mun-
do, que, em geral, continuam
em uma tendência ascenden-
te.

FALTA MERCADO

No que oencorne à extra-
ção,| encontra-se! o minério
com vários tamanhos, poclcn-
do atingir até unia tonelada.
Houve, em Minas Gerais, um
com o peso de 100 quilos.
Na industrialização, pode ser
associado com outros mine-
rals para a produção de 11-
gas, dentre elas á bese de
cobre, alumínio, inagnésio e
ferro.

Ocupa o Brasil o primeiro
lugar no mundo como pro-
dutor de berilo, figurando na
estatística com 26% do total
de todos os países.

Ultrapassa os Índices da
Rodésia do Sul c da Argcn-
tina, que são igualmente
grandes produtores. Ao con-
trário de outras nações, o
nosso pais não fabrica o me-
tal berilo, cm virtude de pe-
queno mercado consumidor e
da I falta Ide apnrelhamento
metalúrgico.

PRODUÇÃO
Apesar ria importância do

minério, sua produção não
está despeitando maior in-
terêsse. Segundo o Serviço
de Estatística da Produção

do Departamento Econômico
do Ministério da Agricultura,
a extração t pequena e ofe-
reco oscilações que não se
justificam, conforme se evi-
dencia pelos dados do trié-
nio 1959-61. Em 1959, rcels-
trava-se um volume de 879 t;
no ano imediato ocorria um
notável aumento, pois os ai-
garismos subiam para 1.696 t.
Em 1961, verlflcava-se de-
clinlo de produção e os ai-
garismos acusavam, apenas,
1.129 t.

PRODUTORES

Cinco Estados produzem
berilo. Dentre eles Minas
Gerais figura como princi-
pai, com uma contribuição
de 888 t em 1961. Em se-
gundo lugar figura a Bahia:
naquele anu, sua produção foi
de 185 t. Em terceiro, quarto
c quinto lugares aparecem o
Hio Grande do Norte, Ceará
e Paraíba, respectivamente,
com 35, 13 e 8 t.

No que concerne ao valor
da produção, as Informações
do SEP acusam 29 milhões e
372 mil cruzeiros em 1959, 82
milhões e 99 mil cm 1960 e
67 milhões c 615 mil em 1961.

REGIÕES GEO-ECONÔMICAS
o conhecido geógrafo Pedro Oolgor — membro <io Come>

lho Nacional de Oeoginliii, autor du livro "Evolução da Kede
Urbana Brasileira" — está empreendendo n caracterização
tias regiões gco-ccouómlcns dn Uiusil, estudo que se reveste
dn miiiur importunem para n eluuornçAo da num política imci-i»
nnl du transportes, rigorosamente íuiidaiiicnuulii, Segundo
Gclecr, uma região seu-econòinicit representa uma extensão
(armorial deflmnn por urtm mrromrnçnn r uma fisionomia áro-
prias, para as quais concorrem laiurrs físicos e liiiniaiTbs.
Trata-se, a nosso ver, do empenho cm elucidar certos ícnô-
menos que não estão presentes a uudlcloiml divisão do Pala
em zonas Ilslojíinficas, trabalho empreendido pelo IBGE •
que tem naturalmente enormes méritos nina uno atende ao
imperativo do efetuar um planejamento global do certas dlilicu-
soes, em qualquer dan atividades econômicas essenciais. Be-
gundo supomos, na caracterização das zonas flslogrftflcas m
considerou apenas, ou prcclpuaincute, fatures físicos. A nnibl-
ção de Pedro Gelgcr é bem mnls ampla desde que so propõe
combinar a llslonomla física com a açno do elemento humano.

Na delimitação das regiões geo-econímitca.s ha algumas
questões fundamentais a serem elucidadas. Entre estas, u de-
terminação da cidade que exerce a função de principal centro.
o conjunto de sua produção, especificando-se o que consumo
o o que exporta; a Importação, etc. Além desses dados econo*
micos, outros aspectos sociais sento focalizados.

Missão

APROVEITE
EFAÇfl

UM BOM
NEGOCIO!

Investindo ar/ora no Fundo
Cresclnco, V. se beneficiará da
recente baixa nas cotações boi-
listas, comprando ações de com-

| panhlas a preços bem abaixo do
valor real e patrimonial.

Quando estas ações se valorl-
tarem com os lucros das emprO-
us, V. terá feito um excelente
investimento.

Tendo Iniciado suas atividades
em 1037, o Fundo Cresclnco vern
apresentando lucros que superam
em multo o aumento do custo
de vida nestes últimos sete anos,
o que bem comprova que protege
tealmente o poder aquisitivo das
economias de seus lnversorcs.

Para lnlormar-se sobre como
lazer íste bom negócloi escreva
ao Fundo Cresclnco, Depto. 1Z3-H

caixa tostai 8215 — ESo Paulo,
ou vlsltoo em um dos eegulntes
endereços: Mo de Janeiro: Av.
Presidente Vargas, «3-A — 21 •'
and.—Edlf. Banita—Tel. 23-1704;
e lojas em todos os bairros.
Niterói: Av. Amaral Peixoto, 370

Loja 12 — Tel. 2-3056. Brasília:
Edlf. J. K. — ConJ. 13B — S. C. Sul
Tel. 2-7030.

Ju.
Wsé&

CRESCINCO
— O MAIOR FUNDO DE INVESTI-
MENTOS DA AMÉRICA IA1INA

AMPARO AUTO
PEÇAS S/A.
ASSEMBLÉIA GERAL

ORDINÁRIA
Ficam convidados os senhores

acionistas de AMPARO AUTO
PEÇAS S/A., a se reunirem cm
Assembléia Geral Ordinária, às
10 horas, do dia 15 de abril de
1984, na sede social na Aveni-
da Mem de Sá, 03-A, nesta cl-
dade, a fim de deliberarem sô-
bre o Balanço, Demonstração
da Conta de Lucros e Perdas e
demais documentos relativos ao
exercício financeiro de 1S63, as-
sim como, elegerem os membros
do Conselho Fiscal, para o cor-
renle exercício.

Ttlo de Janeiro, 30 de março
de 1964.
AMPARO AUTO PEÇAS S/A.

GABRIEL KANAN MATTA
Diretor Presidente

20841

V AM 0 SA
INVESTIMENTOS S. A.

CONSULTORES DE
INVESTIMENTOS

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores Acionistas
convidados a comparecerem à
Assembléia Geral Ordinária, a
realizar-se no dia 6 de abril de
1064, ás 15 horas, na sede so-
ciai, à Av. Rio Branco, 103,
loja C, a íim de tomarem co-
nhecimento c deliberarem só-
bre: Relatório da Diretoria, Ba-
lanço Geral, Conla do Lucros e
Perdas referente ao exercício
encerrado em 30 de novembro
de 1963 c respectivo Parecer do
Conselho Fiscal.

Encontram-se à disposição dos
Senhores Acionistas os documen-
tos acima, de acordo com o ar-
tigo 99 do Decrcto-Lcl n.' 2.627,
de 26-9-1940.

HELENIO WADDINGTON
Diretor Executivo

PEDRO LEITÃO DA CUNHA
Diretor Técnico

17867

russa em
Londres

Londres (FP-CM) — Uma
delegação comercial soviéti-
ca chegou, esta manhã, a
Londres, a fim de preparara renovação do acordo co-
mercial qüinqüenal anglo-
russo, que expira em junho.

Tem novo
contador a
República

Totnon posse, ontem no
cargo de contador-geral da
República, o sr. Percy San-
tiago, antigo funcionário da
Contadoria Geral, em subs-
tituição ao sr. Raul Fontes
Cotia, que vai cursar, no cor-
rente ano, a Escola Superior
de Guerra.

CINEMAS 3-D S/A
Comunicamos aos senhores

acionistas que se acham à sua
disposição, os documentos a quese refere o artigo n.° 99, do De-
creto-Lei n.° 2.627, de 26 de
setembro de 1940 e convidamos
para a Assembléia Geral Ordi-
nária a se realizar em 30 de
abril de 1964, cm sua sede so-
ciai, ás 15 horas, com a seguin-
le ordem do dia:
1) — Aprovação do Balanço,

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

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

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

de 1964.
A DIRETORIA

22264

BRASAMCOS/A
INDÚSTRIA E

COMÉRCIO
Acham-se á disposição dos

Senhores Acionistas na sede so-
ciai, na Rua Sete de Setem-
bro, 67-8." andar, os documen-
tos a que se refere o art. 99
do Decrcto-Lei número 2.627
de 26 de setembro de 1940, re-
lati vos ao exercício de 1963.

Rio de Janeiro,
ALFRED FEINSTEIN

Dir.-Tesoureiro
83S86

A DE Cl F INVESTIGA
PARA DAR GARANTIA

Segundo o projeto do regulamentação para o re-
gistro de títulos juntu à ADECIF, as companhias ou
grupos de acionistas que solicitarem esse registro
terão que apresentar à Comissão Especial, para tal
íim, amplas informações requeridas pelos três for-
mulários organizados, conforme o caso.

FORMULÁRIOS

Do ponto de vMu dos
transportes, semelhante estu-
do reveste-sc de interesso
particular. Sobretudo se sou-
bèrmos combiná-lo com uma
análise das peculiaridades do
mercado no que respeita u
correta distribuição das car-
gas entre os diversos trans-
portadores. Os balanços ini-
ciais do ano passado pare-
cem indicar que o setor ter-
rovlário teria crescido na
proporção de 15*.i> contra
apenas 6% para o setor ro-
doviário. O fenômeno cor-
responderia à estreita vln-
culução que a rede ferrovia-
ria vem estabelecendo com a
expansão da indústria de ba-
se. O aprofundamento da

Ecsquisa, 
nessa linha, com-

inada com uma caracter!-
zação das regiões geo-econó-
micas, pode abrir uma pers-
pectiva nova para a evolução
do sistema nacional de trans-
portes, cujo ponto central há
de consistir na fixação da li-
nha de produtos em cujo dos-
locamento as ferrovias de-
verão intervir com a máxima
agressividade, desde que a
eliminação do transporte ro-
doviário irracional só pode
resultar da recuperação da
navegação de cabotagem.

GoiiMiiuo «ic lenha
A RFF obteve nova redu-

ção no consumo de lenha em
10113, em conseqüência dn
dicselb.ação progressiva. Oi
gastos com í-sse material «ü>
ram de f>:ii.ul2 tonciudu
para 370.702 t do lenha. Km
1958, f-sse consumo elevou-**
a 2 milhões c Ü'U mil t.

Ferrovias:
passugciroB

A RFF transportou no ano
passado 422. -141 milhões da
passageiros cm silas III uni»
dades de operação, exelusiv*•M listrndas Ilhéus c Nazaré.
Desse total 3U1.2D5 milhou
íoram transportados daa
grandes cidades para os su»
búrbios e Cl. 186 milhões pa*
ra o interior do pais. Aa
seis estradas que maior
número de passageiros trans»
portaram cm 1003 são as itf-
guintes: l.u, Central do Bra-
sil, com 284.Í125 milhões; 2.*,
Santos a Jundlal, com 00.147
milhões; 3.". Leopoldina, com
30.945 milhões; 4.", Rèda
Ferroviária do Nordeste, com
15.747 milhões; 5,a, Rede da
Viação Paraná-Santa Cata»
rina, com 4.447 milhões e 6.*,
Rede Mineira de Viação, com
3.933 milhões.

OS TRANSPORTES EM 63

O formulário "A" conterá
os dados básicos sobre a em-
presa e os títulos por ela emi-
tidos, cobrindo um período
de, pelo menos, cinco anos
ou desde sua fundação. Este
formulário será exigido em
todos os casos.

O formulário "B" será apre-

C0UN1RY HOUSE DO
BRASIL S/A.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
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-
bléia Geral Ordinária a se re,r
lizar em 30 de abril de 1964,
em sua sede social, às 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, 80 de março
de 1961.

A DIRETORIA
83587

VIAÇÀO
ACARI S.A.

Acham-se á disposição dos
Srs. Acionistas, na sede social,
na Av. Automóvel Club n."...

.955, nesta Cidade, os do-
cumentos a que se refere o
art. 99 do Decreto-Lel n.» 2627,
de 26 de setembro de 1940.

Rio de Janeiro, 30 de março
de 1964.

JOSÉ EDEGAR ROCHA
Dlretor-Presidcnte

12661

Sociedade Importadora
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-Lel n." 2.627, de 26
de setembro de 1940 c convida-
mos aos mesmos para a Assem-
blóia Geral Ordinária a se rea-
lizar em 30 de abril de 1961,
em sua sede social, às 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 1064.
A DIRETORIA

83589

DECLARAÇÃO

ÜMEY GUARDATUDO
a 8 decimosa/o sobre o valor da mercadoria

Praio do'São CrHlovõo, 24 oí5« 
'-' 

Í»lí 54-1601 '.

.10AO BARRETO PEREIRA
DA COSTA, declara para ilns
de direito, ter sido extraviados
seus 2 títulos de sóclo-fundador
do Santa Paula Qultandlnha
Club, n.os 1344/5. 3054

Títulos e Ações H
CLUB DOS CAIÇARAS

Vende-se. CrS 1.100.000,00 —
CORRETOR BAltROCA, 62-6211.

12686 04

CONSTRUTORA MARTINS
DE ALMEIDA S. A.

"COMASA"

São convidados os Senhores
Acionistas a se reunirem em
ASSEMBLÉIA GERAL ORDI-
MARIA, no dia 7 de abril de
1964, ás 16 horas, na sede social,
na Rua México, 98/2.°, salas
210/213, a fim de deliberarem
sobre os seguintes assuntos:

a) Relatório da Diretoria, Ba-
lanço e contas do exercício
findo em 31 de dezembro
de 1963 com Parecer do
Conselho Fiscal;

b) Eleição do Conselho Fis-
cal, flxando-lhes a remu-
neração.

Rio de Janeiro, 20 de março
de 1964.

Fclia; Martins de Almeida
Dlretor-Presldente

Fclia: Vieira de Almeida
Diretor Tócnico

76406

Estanho
retorna
à Bolsa

Nova York (UPI-CM) —
Após quase cinco anos e
meio de interrupção, o es-
tanho, para entregas futuras,
voltará a ser cotado na bõl-
sa desta cidade.

A Conimoditu Eichanr/e,
ínc. (COMEX) informou que
começará a negociar contra-
tos de estanho para entregas
futuras a partir de 8 do
abril.

Seus lotes serão de cinco
toneladas do tipo aprovado
do metal para entrega nos
armazéns da COMEX no pôr-
to de Nova York e em
Chicago. . .

LOWNDES & SONS S. A.
ADMINISTRAÇÃO
CORRETAGENS E
REPRESENTAÇÕES

ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

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

a) Homologação do aumenta
do capital social para Cr?
20.000.000,00;

b) Reforma dos Estatutos;
ei Eleição de Diretores;
d) Interesses gerais.
Rio de Janeiro, 25 de março

de 1964.
Donold de Aznmbuja Loumrics

Dirctor-Supcrintendente
30063

ASSOTlÃCMlRlSlLEIRA
DE IMPRENSA

Assembléia Geral
Ordinária

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
São convidados os associados a

se reunirem cm assembléia-gc-
ral ordinária, nos dias 9, às 16
horas, e 10, das 10 às 20 horas,
na sede social, para os fins cs-
tabclecldos no Art. 41, parágra-
fo lfi, alíneas I. II o III do Es-
tatuto.

De acordo com o Art. 44 do
Estatuto, a assembléia-geral or-
dinária só deliberará em Ia.
convocação com a presença da
maioria dos sócios em condições
de a compor.

•ientado nos casos de lança-
mentos de títulos ao público
e conterá as informações só-
bre as condições especiais de
lançamento.

Quanto ao formulário "C",
será utilizado pelas compa-
nhias cujas ações já se acham
registradas no mercado, atua-
lizando ou modificando as in-
formações originalmente sub-
metidas no formulário "A".

MINÚCIAS

As informações solicitada.s.
em qualquer hipótese, são
minuciosas e completas sobre
a empresa, envolvendo des-
de o histórico e sua consti-
tuição até propriedades, ne-
gócio explorado, dividendos
pagos, balanços, além de in-
vestimentos feitos, passivo,
lucros e perdas, crédito, pro-
dução e vendas, atas de as-
sembléias, ações judiciais
pendentes etc. tudo para a
ADECIF poder assegurar ao
público as informações indis-
pensáveis à avaliação dos ti-
tulos negociados entre seus
associados nu por eles ofere-
cidos à venda.

Segundo a Fundação Gctulio Vargas, o sistema nacional
de transportes acusou uina expansão globnl da ordem de 6,2%,
em 1063, contra 6,7',» em 1962. O setor ferroviário manteve
a liderança com incremento de I0,6'.r. O crescimento doi
setores rodoviário e portuário seria, respectivamente, de 6,5%
e de írt. Declínio substancinl ocorreu no transporte aéreo de
cargas (18%), Esse balanço representa sem dúvida um esforço
nierltório de parte da tradicional instituição. Não obstante,
comportaria os seguintes reparos: 1) a expansão do setor
lerrovlarlo deve ter sido maior que a apurada, desde que tão-
somente a RFF, no balanço preliminar, acusa taxa mais
alta; e 2) a apuração do transporte rodoviário precisa evo-
lulr para critério mais seguros, desde que o simples incre-
mento da frota nacional de caminhões ou a densidade de trà-
lego nas rodovias não oferecem a necessária segurança..
Incumbe marchar para o levantamento da produção, em tone»
ladas, ou melhor, para um estudo em profundidade do mer«
cado nacional de transportes. Finalmente, o dado divulgado
Uoneladas-kml das ferrovias só adquire dimensão exata <m»n.»
do confrontado com as toneladas-ütels apuradas.

Coordenará
agricultura

no Norte
O ministro Osvaldo Lima Ki-

lho designou o engenheiro-
agrônomo Benedito Pereira No-
gueira para o cargo de coor-
denador do Ministério da Agri-
cultura no Norte do País.

A medida visa a dinamizar
as atividades agro-pecuárias
ali desenvolvidas, através dn
coordenação dos planos do Ml-
nistério para a região.

Reexame
da carne
nos EUA

IVosliinoíon. (UPI-CM) -
O projeto de lei prevendo
redução nas importações de
carne voltou a ser examina-
do hoje pela comissão de fi"
nanças do senado.

As audiências íoram fus-
pensas a semana passada em
virtude de grandes reuniões
na Câmara Alta.

Construtora Martins de Almeida $. A.
"COMASA"

RELATÓRIO DA DIRETORIA

(A a»r a,presentado a Assembléia Geral Ordinária no dia 7 de abril de 1964, às 16h, \ RU»
México, 93/2.0 _ goiaa 210/213).

Senhores Acionistas:

O BALANÇO e a DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS & PERDAS dáo uma ldéts
precisa dns nossns atividades no exercício de 196,1. Procuramos manter o noslso movimento
qunse que exclusivamente com Serviços de construçflo de Edifícios, visto que n nossa Soei»-
dade está perfeitamente aparelhada para realizar negócios de tal natureza. Para quaisquer
outras Informações ou esclarecimentos estamos ao Inteiro dispor dos Srs. Acionistas.

Rio de Janeiro. 6 de março de 1964. — Fclix Martins de Almeida — Dlrctor-Presldent»}
FelU Vieira de Almeida — Dlretor-Técnlco.

BALANÇO GERAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1963

ATIVO Cr» PASSIVO

DISPONÍVEL

Dinheiro cm Caixa c Bancos..

REALIZÁVEL

.lUItUJUBA IATE CLUBE —
Compro titulo à vista — 22-8750
— Dr. IVAN.

RIO DE JANEIRO COUN-
TRY CLUBE — Compra-se
titulo, negócio rápido. Tel.
22-6175. SEIXAS.

COSTA BRAVA CLUB — Vcn-
de-se titulo fundador, CrS ....
900.000,00 à vista. Tel. 30-3010.
HERDEIRO ÚNICO, para custear
inventário necessita CrS 600 mil.
Garantias reais. Resposta carta
portaria deste jornal n.° 15971.

Rio de
de 1964.

Janeiro, l.ò de abril

Contas Correntes .

IMOBILIZADOS

Saldo d/ conta

DE COMPENSAÇÃO

Ações Cauclonodas 

1.114.055,40

61.325.767,60

6.402.913,90

60.000,00

88.902.736,90

NAO EXIGtVEL

Capital ......
Fundo do Reserva
Legal

Fundo Depreciação .
Reserva Geral , . .

CrS
10.000.000,00

285.128.80
1.-128.947.60

24.566,40

Ol%

11.738.642*)

EXIGtVEL
Contas Correntes  77.104.094,»

DE COMPENSAÇÃO

Depósito da Diretoria 60.000,00

88.902.736,90

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS & PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1963

DÉBITO CrS

Fernando Scgismundo Estcvcs
— Secretário. 31854

Condomínio Solar das
Vistas Soberbas

A eomlisão fiscal do referido condomínio convida os Srs. con-
domínios a compareceram no dia 11 d* abril de 1964 às 15 horas,
a sede do Clube, à Praça Martins Leio n.° 21, para em assem-
bléia geral assistirem a prestaçio de contas, andamento da obra
• forma de pagamento. O não compareclmento Implicará na acel-
taçâo do que fSr deliberado procuração só por escrito. Pede-se
aos senhores condôminos que estiverem cm atrazo com o condômino
quitarem-se antes desta assembléia.

A COMISSÃO FISCAL
30410

DESPESAS

Despesas diversas, impostos, nono-
rárlos, taxas sociais, etc

Gastos de Instalação ».-.
Fundo de Reserva Legal 
Dividendos a Distribuir 

10.426.948.40
3.710,00

30.833,00
600.000,00

11.061.500,40

CRÉDITO Cr*

RECEITAS D1VIERSA3 '.. 11.048.078,110

Saldo do ano anterior 12.522,40

11.061.600,40

Rio de Janeiro,
te; Fclix Vieira dp
11.187 — GB — C

31 de Dezembro de 1963. —.Fclix Martins de Almeida — Dlretor-Presiden-
Almeida — Dlretor-Técnlco; Elza Martins de Almeida — Téc. em Cont. ri
R. C.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da CONSTRUTORA MARTL.S DE ALMEIDA S. A. CO-
MASA", tendo examinado detidamente o RELATÓRIO DA DIRETORIA, a DEMONSTRAÇÃO DA,
CONTA DE LUCROS & PERDAS, o BALANÇO e ricmnls contas referentes no exercício de i.)e-.
encontraram tudo na mais perfeita ordem o regularidade e s&o de parecer sejam os
aprovados pela Assembléia Geral Ordinária.

mesraei

Rio do Janeiro. 6 de março de 1964,
— ANTÔNIO DE ASSIS MAGALHÃES.

- RO MEU MARQUEZ - RUBEM DA SILVA MAFR*
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MARCHA DO II EXÉRCITO PARA A GB
QUELUZ (De José Montenegro, Luiz

V. Meinel e Milton Santos, enviados
espaciais) — Às 15h 32m de ontem a
raportagem do CORREIO DA MANHA
travou contato, no quilômetro 201 da
Rodovia Presidente Dutra, com tropas
revolucionárias do II Exército que mar-
chavam para a Guanabara. O coman-
dante da Unidade (6.° Regimento de
Infantaria), coronel Sousa Lobo, decla-
rou a este jornal, único a manter con-
tato com as tropas revolucionárias, que
seus soldados pernoitariam em Queluz
e que hoje continuariam sua caminha-

da para o Rio, caso o Regimento Es-
cola de Infantaria do I Exército, si-
tuado entre os quilômetros 99 e 100 da
Rio-São Paulo não aderisse à revolu-
ção, pela democracia.

O coronel Sousa Lobo, que substi-
tuiu o general Zerpini no comando do
6.o Regimento do II Exército, acrescen-
tou que esperava poder, hoje, retornar
a São Paulo, certo de que o Regimento
Escola de Infantaria, tal como a Aca-
demia Militar des Agulhas Negras, vfio
aderir à revolução, sob a influência do
general Ferraz, do Estado-Maior do ge-
neral Amauri Kruel.

Ipiranga
-- O 6.° Regimento do II meiro embarcou para a Itá- retornou ao Brasil, trazido

Exército^ — disse o coronel lia, na Segunda Guerra, «ob pelo marechal Nelson de Me-
Sousa Lobo — é o Regimen- o comando do marechal Se- Io, depois de prender a 148.*
to Ipiranga. Foi éle que pri- gadas Viana, e o último que divisão alemã.

•i:
•-Ia,
cri.

Na manhã de ontem pa-
recia iminente o choque en-
tre as tropas do I Exército,
que se colocavam estratégica-
mente na Rodovia Presidente
Dutra e a vanguarda do II
Exército, comandado pelo gc-
neral Amauri Kruel. As llh
38m a reportagem do COR-
REIO DA MANHA avistou,
na entrada de Areai, cinco

As forças da Academia Mi-
litar das Agulhas Negras
(AMAN), que tinham aderi-
do ao movimento revolucio-
tario às primeiras horas da
manhã, apôs conferência com
o general Ferraz, do Estado-

As 13hl6m o 5.' RI, van-
guarda do II Exército, havia
atingido o quilômetro 136,
com três ônibus particulares
e caminhões do Exército re-
pletos de soldados, enquanto a

Os repórteres do COI'-
REIO DA MANHA avista-
ram-se, finalmente, com o 6.°
RI do II Exército às 15h32m
no quilômetro 201, entre as
cidades paulistas de Queluz e
Lorena. Os soldados viaja-
vam em caminhSes partícula-

Um comboio conduzindo 17
tanques, um caminhão de as-
salto c jipe passaram às 15h
53m no trecho da via férrea
entre Queluz e Lorena. Era
o 2.° Esquadrão de Reconhe-

Ao retornar i Guanabara,
is últimas horas da noite, a
reportagem encontrou tropas
do I Exército no quilômetro
50 da Rodovia Presidente
Dutra. Eram constituídas por
divisões blindadas do GECAM
90, Bateria de Engenharia e
Anti-Aérea, num total de
aproximadamente 200 carros.

A posição do Regimento
Escola de Infantaria, na ser-
ra, entre os quilômetros 90 e
100, é estratégica. Situado
entre colinas e gargantas, do-
minando amplamente dez qui-

Choque
carros de combate parados e
soldados do RI, espalhados à
beira da estrada. Mais adian-
te, no quilômetro 60, foram
avistados carros de munição
e um caminhão com reboque
de canhão anti-aéreo. Às 12
horas, no quilômetro 78, ji-
pes, carros pipas, carros de
socorro médico e caminhões
do REI estavam a caminho

AMAN
Maior do general Amauri
Kruel, ocuparam os postos de
gasolina próximos de Rezen-
de, proibindo a venda do
combustível. Em seguida, se
sitiaram entre os quilômetros
113 e 11S„ e guarneceram as

II Exército
artilharia tomava posição no
quilômetro 140.

Às primeiras horas da ma-
nhã, tropas da AMAN apri'
sionaram o ex-prefeito Au-
gusto de Carvalho e o pre-

Encontro
res e ônibus da empresa "Pás-
saro Marron".

O comandante do 6.° RI,
coronel Souza Lobo, ao che-
gar a Queluz, declarou a ês-
te jornal que iria pernoitar
naquela cidade e não acredi-
tava ser necessário prosse-

Tanques
cimento Mecanizado da Se-
gunda Divisão de Infantaria,
do II Exército, que desem-
barcou em Rezende, às 16lí
30m.

O comandante do 6,' RI

Estratégia
lômetros da Rodovia Presi-
dente Dutra, o REI, se ade-
rir à revolução como espera
o comandante clr, 6." RT. do
II Exército, poderá rechaçar
ias divisões blindadas do I
Exército que estão no quilo-
metro 50, caso estas avancem
hoje. Caso se mantenha fiel
às tropas legalistas, estará em
condições, graças à sua posi-
ção, de impedir que as forças
tia AMAN e do 6.° RI cio
II Exército possam ultrapas-
sar o quilômetro 90 da cs-
trada Rio-São Paulo, pois

da concentração de suas fòr-
ças que entre os quilômetros
90 e 100, mantinham um to-
tal de 100 viaturas ao longo
da estrada, com ninhos de
metralhadoras espalhados pe-
Ias encostas próximas. Na
entrada de Barra Mansa tro-
pas estavam espalhadas pelo
mato, k beira da estrada.

cabeceiras de pontes e via-
dutos ao longo do rio Paraí-
ba, no quilômetro 134. Na
AMAN, alguns sargentos e
oficiais se rebelaram contra
o movimento revolucionário,
sendo presos.

feito Geraldo da Cunha Ro-
drigues, de Rezende. As 14h
40m, o 5.° RI do II Exerci-
to cruzava o quilômetro 150,
com destino à Guanabara, em
caminhões particulares.

guir sua marcha paia a Gua-
nabara, uma vez que já tinha
o apoio da AMAN e conta-
va com a adesão do REI.
Adiantou .jiic somente prosse-
guirá sua marcha, hoje, sobre
a Guanabara, se não houver
aquela adesr.i'.

co 11 Exército inkTmou ao
CORREIO DA MANHA,
com exclusividade, que suas
tropas haviam sido fotografa-
das por três aviões da Aero-
náutica, durante o trajeto de
Caçapava a Queluz.

cuiita com inumerável mate-
rial humano, centenas de via-
turas e vários ninhos de me-
tralliadoras à margem da es-
trada. As tropas do Regi-
mento Escola de Infantaria
estão, assim, entre o I Exér-
cito (no quilômetro 50), as
forças da AMAN (cm Re-
zende), o 5.° RI do II Exér-
cito, no quilômetro 136 c o
6." RI do II Exército. Em
Queluz, o delegado local co-
lo».ou à disposição do coronel
Souza Lobo a estação de rá-
dio local.

Exércitos solidários
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O comandante Sousa Lobo quando marchava,
ontem, à frente do 6.° Regimento de Infantaria do
II Exército, o "Regimento Ipiranga", declarou ao
CORREIO DA MANHÃ que espera contar na Guana-
bara com a solidariedade do Regimento Escola de
Infantaria do I Exército. Ao lado (direita) um sol.
dado do II Exército alimenta-se, às pressas, na expec»

taliva da luta. Na foto seguinte temos um registro
do momento em que carros pesados do II Exército
eram embarcados por via férrea em São Paulo com
destino à Guanabara. O comandante Sousa Lobo in-
formou a este jornal que se na Guanabara contar
com o apoio do Regimento de Infantaria do I Exér«
cito, hoje mesmo deverá retornar a São Paulo.
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(A mulher e o vestido)

Salvyano Cavalcanti de Pnlva

Fotos de Georgc Gafuer
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.-f última novidade tm moda Jetni-
nina, especialmtntc roupas, vim de
Londres: «m rapaz brasileiro, ex-reda-
tor de conhecida agência de propaganda
* também ex-redator de importante ma-
tutitto de São Paulo, ê agora o oprcsen-
tador dos desfiles mima grande casa de
costura. Alem disto, é redator (e, pa-
recc locutor) da BBC. Traduz os pro-
gramas para o Brasil. E nestes, curió-
sidade digna de registro, comenta a mo-
da feminina. Num dos seus últimos co-
mcnlários, revelou que há pronunciada
tendência a um retorno, nos vestidos, à
cintura mais apertada, justeza maior
dos vestidos (quase colanlcs, diríamos),
eonservando-sc, porém, a saia curta,
mesmo, acima, dos joelhos — como já
ecorre há dois ou três anos. E os deco-
tts voltam a baixar.

Não seria fácil a não ser a enci-
tlopedistas traçar a evolução do veslttâ-
rio feminino desde a mulher da cavei-
na; nem mesmo as vestes femininas da
Era Cristã, embora haja referências
iconográficos c literárias a respeito. Pa-
ra observar a inconstância feminina, a
volubilidade ligada à vaidade — hoje,
sinônimo de elegância ... — bastaria
notar o vaivém dos vestidos neste sé-
eulo XX. A tentativa- de chegar, na dê-
cada de 60, à folha de parreira bíblica,
está nas praias, posto se iniciasse tios
espetáculos musicados dos teatros c ei-
nemas. O viaiS biquíni veio evoluindo
a partir do final da 2." Guerra Mundial
t chegou à sunguinha sumária de 1964.

Quanto ao vestido — de passeio, ispor-
Ir, de soirce — a sua i uma história si-
nuosa, de altos e baixos, de subidas e
descidas, de carregação e alivio, de ha-
bado sim e de babado não.

Assim, ao raiar do século, as saias
se arrastavam pelo chão, tanto no trajo
diurno como no noturno. A curva em S
era a dominante, seguindo a linha cati-
pigia: para isto, a corrigir os "defeituo-
sas", existiam as armações. E viva an-
quinhas! As mangas eram compridas e
justas —: ninguém jamais ouviu falar
em mulher usando manga curta, Deus le
livre, cruz credo, Ave Maria, vúles! Ou-
Ira dominante: pregas. Impossível
imaginar um vestido alinhado sem pie-
gas. Também muita renda. E botões,
de alto a baixo, mas botões decorativos,
seja, sem função. Nos trajos de noite
o decole se abria, tornava-se amplo, os
ombros nus caindo sobre a manga. La-
ciuhos de cliijfon, brocados na blusiuha
(claro que nem tudo era vestido) e a
saia se arrastando metros...

Dez anos depois, por volta de
1910-11, as saias se estreitaram um pou-
co, evitando-se o rodado que vinha do
fim do século passado. Também encur-
taram um poucochito, fosse nas aldco-
Ias onde viviam os tabarêus (e taba-
roas), fosse nas metrópoles, pois não?
Sobem os ombros e as cinturas se sol-
iam um nadinha. Há complementos me-
lálicos em profusão, especialmente nos
vestidos de noite. Dccotes vienos aber-
tos e com manguitos (ou mangas 3]4
Mas nos trajos de' soirée permanece a
saia rodada.

Em plena 1.* Guerra Mundial de 1915,
o cetim branco estava na ordem do dia
(melhor diríamos, da noite). O estam-
pado dá o ar de sua graça. A cintura
sobe quase alé o peito e os laços na
cintura retornam (até parece 1961...)
até parece o período do Segundo Impe-
rio. As saias continuam a subir. As
mangas agora, são mais soltas e largas
nas pontas. Mangas compridas e meias
mangas, pois já se admitem os braços
nus — e Machado de Assis já não vi-
via para cantar as inumeráveis Capitas
que povoavam, então, as ruas do Rio de
Janeiro. Agora há botões aos borbotões,
em um cascado de alto a baixo: o botão
é funcional. Vestidos de tarde como se

josse túnica de soldado; a cintura ê alta,
ainda, mas há uma falsa cintura baixa

que i para colocar o cinlo.
Por volta de .1920 as saias sobem

víais, à frente, com cortes audaciosos

que já mostram as canelinhas, e os lio-
mens ali adivinham os joelhos — posto
não apareça nenhum poeta ou romancis-
ta para cantar joelhos bonitos. Atrás,
a saia já não se arrasta, mas ainda {az
uma espécie de cauda...

Em 1925 começa o reinado mun-
dial de Lanvin. Modelos em brocado e
ouro são vendidos por verdadeiras for-
tunas. As mulheres compram; os ho-
mens pagam. O vestido sobe alé abaixo
alguns centímetros do joelho. Os mo-
delos voltam a colar com o corpo. Os
decotes são, digamos, razoáveis. Lamé
também na moda. Destacando ou bri-
lhando os quadris. Muitos adereços, so-
bretudo longos, enormes eolares. Blu-

sas duplas, saia e blusa, etc. A cintura,
que cairá ale os quadris por volta de
1921, volta a subir. Há saias cortadi-
nhas, relalhadiuhas na barra, alé pare-
ce saia de havaiana. E são curlinhas,
bem curtas, acima dos joelhos algumas
mais audaciosas. Cinturas longas, bai-
xas. Linha rela dos ombros às canelas.
Mangas cavadas e também mangas com-
pridas, ajustadinhas nos punhos, que
gracinha...

li veio a crise de 1929. E para
vender mais tecidos, os costureiros do
mundo, unidos aos industriais, resolve-
ram que o negócio era vender mais fa-
zenda. A partir de 1930 os vestidos de
noite descem ao chão para o arrastão.
Ou quase. Desce o decote, tnas desce
mesmo, aparecendo em V quase a cin-
tura: t lindo! Mangas cavadas, quase-
quase. Num filme de Greta Garbo, ela
cava tanto a manga que causa esconda-
Io. E imitações sem conta. A cintura
é na cintura anatômica, natural. O ves-
tido de passeio também é comprido, apôs
o tornozelo. A saia é justa dos joelhos
para cima, abrindo um pouco depois,
mas sem fazer roda. Há um retorno das
pregas — na década de 20 quase tudo
fora até 1924-25, mas o babado durou
pouco. Aparece o bolerinho, e o ves-
lido serve para dias quentes e dias frios.
Cintos largos, poucos botões. Bainha
larga.

Entre 1935 e 193S a jaqueta e o
bolero permanecem invictos. A saia en-
curta outra vez, lentamente, chega até
quase o joelho no eclodir da guerra.
A cintura é justa, no "ponto". A bainha

das saias é fina e bem arredondada.
Blusa justinha.

1942 — Vestidos, diríamos, anatô»
micos, justos no busto, na cintura, ar»
redondados nos quadris e justos, mas
não demais, na barra da saia que subiu
mais, ultrapassando os joelhos. E' a
moda mais bonila, porque acima dos

joelhos, mas sem os guizos e bcrloqucs
de 1925: vê-se, naturalmente, as pernas
bonitas, como agora em 1924, quando a
mulher pode (c quer) usá-los bem na
moda... Vestidos lisos. Mangas com»

pridas ou 3/4. Decotes altos, quase ca»
larinhos. Mais "costumes" do que ves»
tidos.

1951 — Desce a barra atê o meio
da canela. Reinado de Dior, o louco.
New look, retorno sentimtntaloide ao

que houve de 1930 a 1936, com mais
elegância. Vestidos mais justos revê»
lando tudo numa linha afilada. Báinh»
apertada impedindo a mulher de ea-
minltar...

1954 — Saia sobe um pouquinho l
começa a descer o decote. Vestido dt
noite desce oi{lra ves. E desce mais
ainda o decole, sobretudo o decote das
costas,, que vai à cintura. Tecido na
moda: jersey. Da meia manga à meia
cava é um passo.

1962-63 — Depois da loucura do
saco, do irapêzio, chemisier, tubinho, i
na anatomia que, afinal, existe a vitória.
Manga cavada, decote razoável e saia
curta, acima do joelho. Passou, infelis»
mente, a época da saia Saint-Tropes.
Mas o biquíni continua invicto e inar»
rcdável.
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Vitrina
Torre Eiffcl

itllÉfe x. -

A famosa Torre Eiffel, de

Paris, está comemorando 75

anos. Para festejar com pro-

priedade a solenidade, foram

convidadas 75 pessoas, de 75

anos, entre as quais Maurice

Chevalier e Charlie Chaplin,

que deverão comparecer a um
banquete, no próximo dia 15
de maio.

Crus

Entre os numerosos, moder-
nos e refinadissimos inventos

que os turistas poderão apre-
ciar na Feira Mundial de Nova
York figura um objeto que,
à primeira vista, não tem a
menor relação com uma feira
industrial: trata-se da cruz
carbonizada de Conventry, fei-
ta de madeira do teto queima-
do da Catedral, bombardeada

pelos alemães em 1940. A cruz,

que se converteu no sfmbolo
da reconciliação entre os po-
vos, será a principal figura do

pavilhão protestante da feira.
Em seu lugar, na catedral, foi
colocada uma réplica exata da
Cruz.

Foguete

Há poucos dias, os habitan-

s * jm&S- tes da pequena povoação de
Cocalomacan. no México, fo-

ram surpreendidos com a pas-
sagem de um objeto, inidentifi-
cável, parecido com uma nave
espacial. O aparelho deixou
uma longa esteira de fumaça
branca e perdeu-se no espaço:
era a primeira prova de um
foguete fabricado pelo jovem
Jesus Treviila, que, apenas
com o curso primário, conse-

gulu construir, com perfeição,
um foguete que arrasta con-
sigo um pequeno satélite. O
foguete-mirim (2 metros de ai»
tura) foi apresentado, para
exame, às autoridades aeronáu-
ticas, e, em principio, aceito.
Treviila construirá outras uni»
dades, que serão utilizadas co-
mo globos-sonda, destinados a
recolher dados meteorológicos.

Shakespeare

Uma firma de Stoke-on-Trent
na Inglaterra, está construindo
bustos de cerâmica, de Shakes-
peare, para comemorar à sua
maneira o quarto centenário
de nascimento do grande dra-
maturgo, no próximo dia 23
de abril.

A mesma firma está produ-
zindo outras três peças come-
morativas: uma caneca de fi-
na louça de barro, esmaltada,
e decorada com personagens
tiradas das peças do artista;
um prato para doces, em jas-
pe azul-claro, com um retra-
to de S., em branco e em
baixo relevo; e um medalhão
de jaspe azul-claro e branco.

EMPREGUE 50% DO SEU IMPOSTO
DE RENDA NA INDUSTRIALIZAÇÃO

DA AMAZÔNIA
A Amazônia é região promissora para investimentos industriais.

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

laminados de madeira
óleos comestíveis
aniagem de jura, malva • algodão
açúcar
artefatos de borracha
laticínios
carnes e peixesminérios
papel e celulose
motores diversos

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

mens de negócio do país podem aplicar até 50% do seu Imposto de
renda, como autoriza a Lei Federal 4.216, de 6-3-63.

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

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

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

SAO PAULO — Rua Jott Bonifácio, 192 — Fones: 32-6332, 33-3819
GUANABARA — Rua da Assembléia, 62 — Fonei: 42-397*, 42-7980, 52-5191
PORTO ALEGRE — Av. Borges de Medeiros, 646 — Fone: 5415
BRASÍLIA — Av. W-3 — Quadra II — Fones: 2-3580 2-3581, 2-0800
CUIABÁ — Praça da República, 3? — Fone: 361.
BELÉM — Av. Presidente Vargas — Fone: 5085. Endereço telegráflco do Ban»

co — BANCRÉVEA- 3079S

.,£
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Nordeste: nioviiiiculo
cultural

NO Rio, desde ontem, o poeta Auclálio
Alves, de quem a Editora Leitura lançou
com sucesso, cm 1962, o volume Canto Agra-
rio. Em contato com o colunista, afirmou
éle que é auspiciosa a atual fase literária
do Nordeste. No Recife, por exemplo, onde
reside, a juventude encontra-se totalmente
voltada para a problemática dos temas da
atualidade, sendo avultado o número de
obras a aparecer, por estes dias, sobretudo
ensaios de cunho sociológico. Não menos
significativo, também, é o surto de vida
artística daquela região, no tocante ao tca-
tro e â poesia.O aparecimento da Editora do Es-
tado c a organização da Casa da Cultura— acrescentou — são uma garantia que se
oferece aos jovens no sentido de que seus
trabalhos serão publicados c amplamente
divulgados.

Continuando:
Mas não só em Pernambuco a coisa

vai caminhando bem. Igualmente no Rio
Grande do Norte, na Paraíba, no Pará, a
efervescência literária é sensível. Dal um
Ney Leandro e um Jomar Santos, um New-
ton Navarro ou um Juarez.Batista, nomes
ainda não muito conhecidos no Sul do pais,
mas que não tardarão a chegar com a fór-
ça com que hoje se apresentam ao nosso

meio artístico, Ainda mais: há, ali, o surgi-
mento do uma arte baseada cm aspectos
brasileiros da região que, sem dúvida, tem
encontrado no teatro a sua maior exprev
são, com Luiz Marinho, Mcira Pires, Eml-
lio Borba e Ariano Suassuna, c, na poesia,com Olímpio Bonald, César Leal c Edmir
Domingucs, c isso para não falar dos no-
vos e já antigos e consagrados Mauro Mo-
ta e Carlos Moreira.

Em conseqüência — prosseguiu Audá-
lio Alves — não serão poucos os livros a
sair brevemente. Lembro, apenas paraexemplificar, as obras já em mãos do edi-
tor Barbosa Melo, que, recentemente, fun-
dou no Recife a Editora Guararapcs: O
Poeta da Côr, do ensaísta e crítico Renato
Carneiro Campos; Estudos Sobre Jorge de
Lima, de César Leal; O Homem que devia
ter morrido há três anes, de Olímpio Bo-
naltl; Sociologia da Revolução, de Pessoa
de Morais; c Abecedirio Lírico, de Carlos
Moreira. Ou algumas já entregues a edi-
toras do Sul: Antologia Poética, de Mauro
Mota; Movimentes Populares ds Brasil, de
Amaro Quintas; e Roía Tatuada, também
de Olímpio Bonald.

Concluindo:
— Por mim, remeterei ao meu editor,

ainda este semestre, uma nova coletânea
de poemas: Terra «V Canção.

Bom dia,
RIO

SSRGIO BITTINCOURT

... E Unia Cidade
Suspirou!

Pclu tclcvlsio, o sr. Cai-
los Lacerda deu a noticia.
Foi quando as respirações
retivernm-sc c, num segundo,
tódn uma cidade soltou u
mais fundo o sofrido dos sus-
piros. A cnlhordico acabara
de ser sufocada.

Snl pela minha cidade, o
os carros ernm quase core-
tos, dn Zona Sul nos subúr-
blos. Lenços brancos, mui-
tos lenços brancos, a chuva
encharcando todos, mns to-
dos sendo agitados: lenços
brancos gritando, na noite c
na chuva, um "Fim de Cri-
se!"

Passo, de carro e em di-recuo a TV-Rio, cm frente
a sede da UNE. Fogo ar-dendo lá dentro. Sirenas,bombeiros, o carioca de
guarda-chuva do outro ladoda calçada, olhando, olhando,oiando... A noite engolindo
tudo e todos.

Das janelas dos aparta-
mentos, o coro: Um, Dois.
Três... Bri-;ola no xadrei!
Quem passava sem lençobranco nn mão ou na pontada antena do rádio do car-ro, saltava e colocava às
pressas. Aplausos dos apar-tamcnlos.

Um» vitória na boca c nacara do cada um.
Copacabana intransitável.

O prédio da TV-Rio, paraonde me dirigi a fim de con-
VOCar. nolo vldpn. nnecne fun.

• PARA remessa de livros: Rua Vi-
veiros de Castro, 41 — ap. 201 — ZC-07.

Música PEDAGOGIA CRIADORA

Um aspecto fundamental da
pedagogia da música, muitas
vezes esquecido, é que o mes-
tre lida com crianças, não no
sentido da puerícia incapaz, em
que costuma ser de hábito to-
mar-se o fato de se lidar com
crianças, mas no da puerícia
criadora. Confunde o mau mes-
tre "puer" c "parvus", julga a
criança incapaz por definição
de se portar como um ente ar-
tlsticamentc autônomo, e ao
mesmo tempo violenta o esta-
do infantil com toda uma sé-
rie de procedimento que não
soiicitam os seus interesses lú-
cidos. Nada há, entretanto, de
maior poder que a música para
despertar esses interesses espe-
clficos e inalienáveis da infân-
cia. Seu formidável desborda-
tuento de energia motora se po-
de organizar — como o faz a
pedagogia musical bom orienta-
da — em exercícios rítmicos
suscetíveis de atingir a maior
complexidade. E o canto lhe é
Inerente, como a toda a natu-
reza humana. Mas que esses
elementos, que costumam dis-
«ociar-se na iniciação musical,
se sintetizam, se fusionem,
quando a criança principia a
tocar um instrumento, ou a cs-
crever suas pri...ciras notas.
Qu^ se sintetizem e se fusio-
nem no ato essencialmente lú-
dico de fazer música.

Levar a criança a fazer mu-
slca deve ser a finalidade, tan-
tas vezes esquecida ou deturpa-
da, da pedagogia musical. E a
musica tem todas as caracteris-
ticas de um jogo — do que se
poderia chamar uma brincadei-
ra organizada. As acepções, em
francês, de "jouer"; em inglês,
de "to play"; em r.lemão, do"spielen", traçam as analogias
dos significados de "tocar",

• "brincar" e "jogar". Essas va-
riações de um mesmo termo
não são vãs ou ocasionais, mas
férteis de relações interiores,
que longe de diminuir a impor-
tância do ato artístico de fazer
música, mostram a sua relevân-
cia como fenômeno vital, e cons-
tituem condição "sine qua non"
para que boa música se faça.
Na infância c fora da infância.
Principalmente, cabe acrescen-
tar, fora da infância.

Sim, o grande artista deve
preservar a puericia. Creio que
se aponta para o fundo da ques-tão quando lembramos que a
vida só é viável naqueles tér-
mos de disponibilidade gratuita
que informa a nossa atitude
diante da brincadeira ou do jô-
go. Essa regra de bem viver,
a própria vida faz com que
constantemente a infrinjamos,
mas nem isso deixa de ser me-
nos válida. Essa regra nós In-
fringimos, c ficamos graves, ir-
remcdiàvelmente adultos, quan-
do a vida nos fecha a porta,ou julgamos que assim suceda.
Mas ninguém fará nada de sé-
rio, com a continuidade neces-
sária, se a tensão interior cxl-
glda pela responsabilidade de
um trabalho não encontrar cs-
cape nas aplicações atrativas
da técnica, ou dos métodos e
processos que se empregam em
determinado labor. Só a eco-
nomia da técnica, que é dos
princípios supremos do jogo, ex-
plica a necessária e indispensâ-
vel facilidade sem a qual as
obras complexas da música não
poderiam executar-se.

Explorar, pois, as faculdades
lúcidas da criança, nos dom!-
nlos da música, é uma regra
imperativa da pedagogia musl-
cal. A criança deve ser condu-
zida a encontrar o reino da mú-
sica, em cujo âmbito apenas a
guiamos. Penso na espécie de
verdadeiro êxtase que pode dar,
por exemplo, a um ente em for-
mação, o encontro com Mozart.
A interpretação de Mozart re-
prosenta, para os artistas fel-
tos, uma dificuldade especial,
pelo que lhes exige de despo-
jada singeleza. Essa simpllcl-
dade mágica da música de Mo-
zart não inibe a infância, como
costuma inibir certos artistas
adultos que procuram compll-
cá-la, porque de simplicidade
mágica se tece a vida da Infân-
cia. da qual tendemos a nos
exilar. Mas de que nos valeria
a música estudada na infância,
se nãu pudéssemos, através de-
Ia, nos despojar de todo o su-
pérfluo c incômodo que a vi-
da nos acumulou, e volver ao
estado de graça das primeiras
Idades?

.'- pureza da técnica de cer-

tas crianças que tocam Mo-
zart mostra que não se trata
de algo aprendido, como exer-
ciclo mecânico, c sim de uma
correlação íntima entre a mú-
slca e os dedos. Isso não quer
dizer que as crianças, mesmo
as mais bem dotadas, possam
dar-nos interpretações de Mo-
zart plenamente satisfatórias.
Essas interpretações que, no
caso especial daquele gênio, não
violentam o espirito da músi-
ca, são adequadas ao que a
criança é, e daí a sua alta im-
portância pedagógica. Trans-
postas para o quadro de um in-
térprete adulto, adquirem uma
nova dimensão. Marcam, entre-
tanto, através do tempo, um re-
encontro com a infância. Cons-
tltuer.i, por isso mesmo, um dos
mais difíceis testes de arte in-
terpretativa.

Se a tarefa da pedagogia mu-
sical consiste, obviamente — o
que ocorre com muito pouca
freqüência na prática — em so-
licitar as crianças para a vivên-
cia musical, cabe fazê-lo em um
grau de fixação afetiva que leve
o artista adulto a nunca se des-
pedir inteiramente da infância.
Tocar — é jogar, é'brincar,
mesmo que o seja arduamente.

EURICO NOGUEIRA FRANÇA

Tesouro
de moedas
antigas

Em Postrekov, na Tcheco-Es-
lováquia, foi encontrado um
tesouro constituído por moe-
das de prata antigas (mais
precisamente: duas mil peças
dos anos de 1618 a 1648) da
época da guerra dos trinta-
anos, e outras de 1434.

cionanos, encontrava-se cer-cado por soldados do Exér-
cito. A sala de jornais-fala-dos da telcmissora, assim de
gente!...

A notícia invadindo a sa-In. pelo telefone: — Jiilfno
morreu!

Outra: — A Primeira Dn-
ma desembarcou em Madri.

Chuva aumentando lá fora
e o sr. Badger Silveira sen-do afastado do Governo doEstado do Rio. Um menino
entra, de repente, pela sala
e me pergunta: — O senhor
acha que vai sair tiro?

Dei\o a TV-Rio, onde He-ron Domingues incluiu no
noticiário o manifesto do
ncneral Humberto CasteloBranco. O presidente da
Câmara nind.i não assumiu
o a inouictaeãn, n esse res-
peito, é grande ninda. Na
porta da Rio, esbarro com
um homem bêbado e mal-
vestido: —- Eu ouiii direr
que acabou a revolução... é
verdade?!

Não, a revolução não hou-
ve. O homem custa a enten-
der, bota espanto na cara e
ameaça entrar no prédio. O
porteiro não deixa. O ho-
mem está, realmente, apar-
valhado.

Localizada no 25.° andar
do edifício Darke de Matos,
a Rádio Guanabara ficou to-
talmenle Isolada, cm conse-
qüência da falta de ascen-
soristas nos elevadores. No
interior da emissora, apenas,o operador de som e Dólar
Tanus, diretor-artístico e lo-
cutor. Quem conseguiu che-
gar até a Guanabara foi obrl-
gado a subir 25 lances derccada.

Saindo da TV-Rio, ultra-
nasso o carro chapa 21-64-45,
Volkswagen de côr verme-
lha, com cinco moças em seu
interior. Nunca vi alegria
igual. Sua motorista velo,
da Zona Sul no Centro, pro-movendo um verdadeiro fes-
tival de buzina e gargalha-das.

Próximo à União Nacional
rios Estudantes, um grupode moças e senhoras, com
chuva e tudo, cantava, usnn-
do a melodia de "Cidade Ma-
ravilhosn", versos alusivos
à atuação do governo esta-
dual durante a crise políti-co-militar. Trânsito engar-
rafado, lógico!...

Um senhor de meia ida-
de, na calçada do Teatro
Municipal, sentiu-se mal,
sendo logo transportado porum carro particular para o
Pronto Socorro. Suas últi-
mas palavras, foram: — Vi-
va o meu BrasiV.Ü

Ninguém viu um carioca
só, nas ruas. Todos faziam-
se acompanhar de um radio-
zinho-de-pilha. Nos bares,
nos poucos abertos, o rádio
da casa era posto a funcio-
nar, desejasse o proprietá-rio ou não.

Na TV-Excelsior, dou com
Fernando Barbosa Lima
saindo de uma sala de reu-
niões. onde permaneceu
quase quatro horas. A por-
ta do canal 2 fiscalizada por
três porteiros, que só me
deixaram entrar porque ai-
guém. lá dentro, me reco-
nheceu. Outros — inclusive
artistas — foram obrigados
a voltar, da porta mesmo.

A versão de Ubhajara, "arquiteto-phitor"

A Galeria Seta, em Suo Paulo, apresentou umaexposição de Ubirnjarn, arqulfoto.pltitor, «uc uno
pudemos ainda ver. embora triiliuiiioj conseguido iíi-ooraual o pensamento do expositor acerca detr~critica, mercado, ensino, ate. Gostaríamos (|c vtr %criação de Ubirajflríi, uno só porá ideiifi/lcnrmo-iioscom mais um artista paulista como também para ue-n/lçar se o teu trabalho plriifico possui o mesma
í,nf,"ln;,,n'r,T0"i"'a c ^Mgénelada »ua Unam-liem verbal. Nao deve ter paulista — deuc «cr tior-destino ou paraense. Até que posiamos afinar o pri-
um pitifor, desenhista ou prd/ico se exprimir comtamanha «cpura.iça e objctiulaaàe. Embora tocando
?Z'ZPynMo>,áa hiItórJa Aa »*«< fm versão dis.
çutíval, ou equacionando de forma mttifo pessoal ou-
rntX^i aindauíCm Polàmieos, a versão d 

"l/M-
rajara merece ter lida e mrdflnda. Vejamos.
UMA HISTORIA

O pintor, elevado a condlç/m de Intelectual nuianrin H,>artesanato técnico, onde unha sua ,tlv dathi anroveUada em
!rttA»& âr"ul,ctuI» rellgloia, p^íPuma pMlçJomimL%« !iJ.lín.t0 ,0* erandea potentado», ve-se. em dado
rÍÍ!í' " «jylço.denas mesmas camada, «o-

rcalldíde ?££?"„ P.I!.l;,.*.b'0rv*;10: "locando-o numa falsa
IJl „„• S r*,e ° """'<>.. » Pintura estante, n pintura decostumes, a paisagem, tendendo a pintura a um total des"
fí^sn0^.0/0""; popui" e ¦«-¦ »>H, cuitSra.

{"." r;*.'í°'J?»"*> or'»"" «°« vários movimentos de liber.
SndínriL í"™^0, ""J0"1 « de v0."» »° •>»">«">: apareSeni

umi v.r?..f.CrfIT'ni1" de P»»amento, cada qual defendendouma verdade de ordem estética e plástica.
OUTRA HISTÓRIA

O pintor, marginalizado, «pegondo-je aos diversos movi-""'»",' formulações estetlcistas, pfie-se novaZnte . «r-v ço, nSo de classes, mas de Idéias, que em último analiso«tenderia, aos interesses e ideais de'-estreita. feixe, íoel!IA
EiiiSi'»! '?.!?!¦/rí í"íí «"aquela formulação, sobre-\ivendo a custa do trabalho criador do artista, os envolve
PwSi P"5"*'0, «-«« Pr°Pfi« oferecer, exigindo em troca flde-

íi. u*os l"",1"1--'!!10» estabelecidos. O pintor, assim cerceadopciiu honraria» de uma minoria, compromissado conslcomesmo, f0I "arte pela arte", tornando-se um incompreen-
?!?.: .im .Visionário fora do tempo, um homem pretendendoestar séculos à Irentc de seus semelhantes, mas esqueccndo.os
A ESCALA

* rgjtalusSfl inHiMriai. a ™ant.m. . -¦¦&—<„ n rri-,lMmento demográfico, as grandes concentrações urbanas amaor velocidade nas comunicações, etc. torna perplexo „artista, que nio consegue acompanhar este ritmo pelo sim-pies fato da çondiçlo física e materinl de seu trabalho NSolia.mais escala onde possa haver efetiva aproximnç.lo 'c co-ordcnaçflo de resultados; surge o desenho industrial, a pro-paganda, a arquitetura promocional, que cm porte aprovei-ta o artista, mas nSo de forma total, pois nüo chega a aten-(ler as necessidades de ordem emocional que envolve todon ato criador. Nestas circunstâncias, o artista plástico, traba-lha para a indústria, vive seu modesto padráo, mas A noiteias seus quadros de parede.
SEM POSIÇÕES

O que vemos então, é o artista bem dotado, valorizado,verdadeiro criador, chegada a, fama merecida, viver profia-slonalmentc sua arte fazendo quadros, exportando mesmouma- pintura internacionalizada, que nio responde e nemreflete todo um complexo evolutivo «ôcio-cultural.
O MOMENTO

A pintura de hoje. tornada finaüdade em si, respondefracamente a uma direta participação num movimento decultura popular, aonde o pintor, Intelectual, face i reall.dade nacional, deveria concientemente tomar posições deluta. Há todo um patrimônio cultural a defender a preser-var, toda uma experiência humana a aer assimilada e apro-vcltad.%. de onde inegavelmente poderiam surgir soluções epropostas em bases nacionais.

A EXPOSIÇÃO
Diante desses fatos, trabalhamos no sentido de uma pes-quis» de ordem plástica e eromátlca, na asslmaleçâo e apre-cnsno de um espaço e um "clima emocional" próprio e muitobem caracterizado no «eu tempo, e ao qual, queiramos ounão, estamos atàvlcamente ligados, procuramos captar í«s»mesmo "tempo" entranhado profundamente nas velhas pa-redes, nas portas, nos interiores em penumbra na Im ofus-cante das formas caiadas, nas pedras • nas ruas. Traduziresta vivência por meio de pintura, fazendo desta, uma formade impregnação e aprendizado visual e nio torná-la caminhoou forma para fazer quadro*. Neste aenUdo colocamos o de-senho, a técnica da aquarela, a fotografia, es anotações es-critas, como recursos perfeitamente válidos neste aprendi-zado formai.

ABQUITETO — PINTOR
Vivendo e trabalhando nesta relação, cujos meios e finsse opõem por suas próprias atribuições, vemos entretanto queela é beneficiada automática e mutuamente uma vez colocadacada atividade a serviço uma da outra. A própria escolhada temática, cujas possiblUdades oferecidas na análise de ie-Lições espaciais, esquemas e ordens construtivas, relações d«cheios e vazios, texturas e corei, emprego de materiais, as-pectos formais, organizaçio social, desenvolvimento urbano,condições de vida. é já por ai so uma experiência formidá-vel do qual se aproveita o arquiteto em seu exercício pro-fissional. Por outro lado o pintor é diretamente beneflciaoopor seus conhecimentos técnicos, sentido de espaço, hablll-

Itinerário
dus Artes
Plásticas

JAYMI MAURÍCIO

d.idi- gráfica, percepçío do plano e «ua orgonlraçáo total, ex-
pariénela na volumetrlzaçílo de relações geométricas «dqui-
ridas no campo arquitetônico.
PINTOR — PROFESSOR

rtelnçfto esta, podemos dizer conseqüente, uma vez q»'-ligado ao ensino A uma faculdade de arquitetura, nos aparece
a oportunidade de, vinculado a uma cadeira artística Ide-
senho) fazer com que toda uma experiência adquirida atra-
vés da relaçín anterior, venha a contribuir, mesmo que mo-
deetamente, parn a formação de Jovens, dos quais virá d*-
pender grande parte dns soluções que estáo sendo cxiçlclns.
OS ASPECTOS

Assim sendo, fazemos em última análise, n exposiçío de
um mero trabalho de pesquisa, a partir do qual. utilizandoainda a técnica fotográfica, cortes, análise nos resultados maisimediatos. dlssocisçAo e dlssecacfio do todo, compnracóci* relações, chegaremos a resultados de ordem mais objetiva,tanto no campo profissionsl como didático. Neste particular,nos propusemos em utilizar o próprio local da mostra, com»
sala de aula. onde será feita a Introdução ao programa do
corrente ano, aonde scr.lo debatidos c expostos os problemasrelacionados com teenlea de nquareln. materiais, córes, orga-niziç.lo e iluminação das peças expostos, etc. Sob o aspecto
pessoal, será discutido o processo particular de trabalho, •l»so por melo da análise de relações que se estabeleccríioentre si pinturas expostas e os desenhos e fnins tomadasnos próprios locais de pesquisa.
SEM CONCLUSÃO

Do que expusemos. nSo podemos nem queremos, tirar
qualquer conclusão precipitada; simplesmente analisamos osfatos como os sentimos, nos propondo a uma tomada de po-«IÇ° qú* achamos honesta, tend.) certeza entretanto, quesem relógio a forma no tempo viverá, o que nos levará ao¦ jewl.jriuiin.-inu iimbIcu jliiicjadu.

Inaugurações tlc hoje
Ambas na Praça General Osório, na

Rua Prudente de Morais, no mesmo horário
— 21 horas. Combinação amistosa, coinci-
dência misteriosa ou concorrência de vizi-
nhança? Clarival Valladares inaugura a sua
Galeria Goeldi com um punhado de valores
novos entremeados com outros já nem tanto
e Joaquim Tenreiro apresenta pinturas c
desenhos recentes de Loio Pérsio.

Logo mais, portanto, a Praça General
Osório, no canto de lá, vai estar tinindo de
plásticos novos, como diz a Eneida, seus
parentes, críticos, colecionadores, amigos,
colegas c outros.

Exposição do símbolo?
Escreve o sr. Adriano Barmontc. de Caxambu, para su-

gerir a exposição de todos os projetos que concorrereram aoconcurso para o símbolo do quarto centenário do Rio deJaneiro. Refere-se A carta de Humberto Ferreira, que pu-bllcamos nesta coluna, fazendo criticas ao concurso e aos
premiados, achando-a "interessantíssima". At fica a suges-tâo que é também de muitas outras pessoas e inclusive flo
Interesse cultural, para consideração do nosso confrade FIA-vlo de Aquino, diretor da Escola Superior de Desenho In-
dustrial, local mais do que adequado para promover essacxposleío.

No avião que trouxe o embaixador Araújo Castro,
de Genebra para o Rio, regressou o poeta e crítico de
arte Murilo Mendes, há vários anos radicado na Itália,
onde se tornou conhecido e respeitado nos meios artís-
ticos e culturais. Murilo Mendes foi convidado pela Bic-
nal de Veneza para participar do júri de premiação da
grande mostra de junho próximo, e sua viagem ao Bra-
sil prende-se à seleção da delegação do Brasil que êle
deverá chefiar. Novas esperanças surgem, portanto, paraos bons artistas brasileiros, sobretudo aqueles que ainda
não tiveram a sua oportunidade em Veneza, como, porexemplo, Frans Krajcberg e Flávio Shiró Tanaka, entre
outros.

Teatro o teatro Belgrado de conventry
O Teatro Belgrado, na ei-

dade de Conventry, no centro
da Inglaterra, teve seu nome
escolhido como homenagem à
Iugoslávia, que íéz presente
de grande quantidade de ma-
deira para o enorme traba-
lho de rcconstruçüo da cida-
de, devastada pela guerra.
O nome Belgrado também
evidencia a política adotada
pela cidade, no sentido da"promoção de relações cul-
turais e a amizade interna-
cional, entre todas as nações
do mundo".

O Teatro Belgrado foi
inaugurado em março de
1958 com "Hali in Earnest"
versão musicada da peça "A
Importância de ser Hones-
to" de Oscar Wilde. Conta
com 910 lugares, sentados,
tem salão de café, um bar
e um restaurante. Há tam-
bém lojas no andar térreo
do edifício em que se aloja,
e 21 apartamentos no segun-
do, terceiro e quarto andares,
onde vários dos intérpretes
que participam de peças do
teatro residem.

Um conselho de Gerência,
de 15 pessoas, 10 das quaisdo Conselho da Cidade, di-
rigem o teatro. Sua políticaé preparar um plano trienal,
que é estritamente obedeci-
do, mesmo que logo no iní-
cio de sua execução sobre-
venham fracassos. O apoio
financeiro para o teatro, quecustou 250 mil libras, vem
de duas fontes: o "Arts
Council" da Grã-Bretanha,
que contribui com 14 mil li-
bras anuais. Um grupo de
doadores da cidade vizinha
de Nuneaton, contribui anu-
almente com 250 libras paraas atividades do teatro.

Anthony Richardson, o di-
nàmico diretor de Belgrado,
sustenta que seu público tem
o direito de ver artistas ma-
duros e padrões de arte se-
melhantes aos existentes no
"West End" londrino. Sua
política é a de promover os
trabalhos de novos drama-
turgos. Trinta novas peças
já foram apresentadas no
Teatro Belgrado, inclusive
p. primeira peça de David
Turner, especialmente enco-
mendada pelo teatro, intitu-
iada "Semi- Detached", sub-

seqüentemente levada em
Londres e no estrangeiro.

O lançamento mundial da
peça iugoslava "Dundo Ma-
roje" (Tio Dundo), escrita
por Narin Drzic, foi feito em
1963 da nova tradução paraa peça de Gogol "O Inspe-
tor".

O teatro, naturalmente,
tem companhia permanente.
Ocasionalmente, entretanto, o
diretor contrata visitas de
outras companhias de reper-
tório. Exposições, freqüen-
temente mostrando os tra-

balhos de artistas de outros
paises, são amiúde realiza*
das no espaçoso sagão do
teatro.

Recentemente, o Belgrado,
um dos mais importantes
teatros de Repertório da Grã-
Bretanha, encenou a peça de
John Arden, " Seargeant
Musgrave's Dance", com Ri-
chard Simpson, Paul Har-
man, David Waller, Milton
Jones e outros novos nomes
da arte cênica do país.

VAN JAFA

Vida Católica
SÃO FRANCISCO DE PAULA

Os pais de São Francisco
de Paula haviam feito uma
promessa a S. Francisco de
Assis, para que tivessem úm
herdeiro e daí o nome que
deram ao filho.

Desde cedo o encaminha-
ram para a vida religiosa,
para a qual, aliás, tinha o
jovem decidida vocação.

Aois treze anos ingressou
êle num convento da Ordem
Franciscana, ali permanecen-do um ano, seguindo a pro-messa feita por seus pais.Em seguida passou a viver
na solidão, inteiramente de-
dicado à meditação e à pre-ce. Ali era procurado por nu-
merosas pessoas, que que-riam seguir seu admirável
exemplo.

Aumentando o número de

discípulos, houve necessida-
de de construir-se local para
abrigá-los, fundando-se um
convento e a Ordem dos Me-
ninos de S. Francisco de Pau-
Ia.

A novel instituição firmou-
se rapidamente, irradiando-
se de maneira assombrosa,
pelo mundo inteiro.

A fama de São Francisco
de Paula era imensa e em
poucos anos seu nome se es-
palhava entre milhares de
pessoas.

Tinha S. Francisco de Pau-
Ia o dom dos milagres, rea-
lizando curas assombrosas.

Faleceu em 1508, em obra
de santidade, tendo sido ca-
nonizado pelo papa Leão X.

"O jejum é uma arma

com que vencemos o de»mínio."
SANTO 1STDRO

SANTOS DE HOJE
Nicedio, Vítor, Urbano,

Leopoldo, Teodória, Mariado Egito.
Hoje: Hora Santa Euca«ristica.
Amanh, 1.» sexta-feira

do mes.
N. S. DA PENHA, PADRO-

EIRA DO ESPIRITO SAN-
TO_— Os espirito-santenses
radicados no Rio farão rezar
missa em louvor de Nossa
Senhora da Penha, padroei-ra do Espirito Santo, no pró-ximo dia 6, às lOh, na igreja
de S. Francisco de Paula.

Oportunidades de hoje
Quinta-feira, 2 de abril tlc 1964

As pessoas nascidas hoje são dotadas de uma
-mente brilhante e darão uma excelente companhia,
secretárias óu professoras, mas nem sempre são tão
pacientes como deviam ser. Têm uma mente íorte;
desejam lutar por causas justas, e detê-las rápida-
mente. Vão longe com sua vitalidade, sua força de
vontade, e carregam uma estrada grande com digni-
dade. Data natalícia de Charles Beaudelairc, poeta.

S> CARNEIRO — 21 de
março a 20 de abril — Faça
uma revisão antes de come-
çar para determinar se você
está seguindo os melhores
preceitos, sistema, e se há
necessidade de revisão, de
alterações. Um ótimo dia pa-ra esforços qualitativos, é)
TOURO — 21 de abril a 21
de maio — Outros gostariam
de ouvir suas idéias sobre
assuntos que você conhece —
e você precisa ouvir a va-
riedade de suas idéias com a
devida deíerência. Bolso

cheios de sugestões úteis. #GÊMEOS — 22 de maio a 21
de junho — Não interessa
o que quer fazer, ou o que
você planejou, você pode ter
que esperar até que os ou-
tros estejam prontos, de mo-
do que não adianta esbrave-
jar; use o tempo para medi-
tar. S) CÂNCER — 22 de
junho a 23 de julho — Uma
época esplêndida para usar
seus talentos, e dispor de sua
perspicácia. Você pode pro-
gredir por sua sinceridade o
sua retidão, sj LEÃO — 24
de julho a 23 de agosto —

Evite os extremos c não jul-
gue precipitadamente as in-
tenções e ações dos outros.
Trabalho pode parecer exte-
nuante, às pessoas difíceis de
conviver, mas você podeagüentar com dias dessa es-
pécie. « VIRGEM — 24 de
agosto a 23 de setembro —
Você já íéz algo que agora
você deseja não ter feito?
Não gaste tempo lamentan-
do-se; apenas reconheça seu
erro e concerte. Você podereceber um presente inespe-
rado. a) BALANÇA — 24
de setembro a 23 de outubro

— Aumentos de vantagens
indicados mas algumas esta-
rão escondidas e você terá
que procurá-las dentro de si
mesmo. Em resumo, esse se-
rá um dia satisfatório, a)
ESCORPIÃO — 24 de outu-
bro a 22 de novembro — Não
se pode medir tudo por um
rígido regulamento, ainda
que alguns modelos tenham
que ser começados. Vá ia-
zendo mudanças onde fôr ne-
cessário. d) SAGITÁRIO —
23 de novembro a 21 de de-
zembro — Complexidades le-
vantadas de várias causas se-

rão aumentadas em vez de
diminuídas se você fôr des-
cuidado. Esteja alerta, c dêos passos necessários parasolucionar todos os proble-masmas de modo mais efi-
mas de modo mais efici-
ente que possa, a) CAPRI-
CóRNIO — 22 de dezembro
a 20 de janeiro. Influências
favoráveis de Saturno. Es-
teja ansioso para melhorar
todas as situações particular-mente em pequenos detalhes,
muito vistos e considerados
de Ínfima Importância. #AQUÁRIO — 21 de janeiro

a 19 de fevereiro — Idéiascomerciáveis. atinja o hóri-zonte, aumenta a proporção
que você ganha terreno, sa-bedoria. Pense em coisas
grandes, mas pise apressa-
damente pois pode escorre-
gar e passar uma oportuni-
dade. « PEIXES — 20 defevereiro a 20 de março --
Você está entre os poucoscom influências planetáriasmuito boas, mas enquantovocê tiver o sinal aberto te-rá que reconhecer o que oioutros podem ou não fazer.Paciência,
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Ronda dos Clubes
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«SéUP-TO-DATE"
1'cntaado é o toque final da

suit elegância. Nau basta um
wslido de grande costureiro,
complementos impecáveis ou
m-qulla|em perfeita. Se você
não estiver bem penteada,

destruído fica todo o efeito"sotgne" que você queira pro.
dusir.

Mas os preços dos cAbelel-
relros andam em bitolas de
desanimar as bolsas mais mo.

Wvmm^

destas. Eis porque stip-riiww:
realize você mesmn seu pciv
teado. K aqui vão três »uit*v
toes elegantes e bem modor-
nas, para todas as horas do
dia.

""" '"*r*'*'W 'a*-*.»**• i""*•¦•*? * 1
m

^«jfllpmtil..r..F, -..Si:;'- ¦'^!

í..í. '••!' v --k .ve^f/K**linv**'^t*i * •VMBtcti* 'ü** - *" -- ¦-/' V "'
>*f* ií \ /' --y, - jraBWf^*** t*rs,v. *? * íjbm*^**^ * ^ - - ¦ ¦ Ví'> *í/

: v t«\i4 -Y-S*»..' • ; K- ¦ f ¦¦•¦' Àtà »J3•wvjA' > \X*iiV; '"'v\ >•¦¦ rv ¦'••••-¦ -t ,y vnM

LLis.< - JilvíV,,' ;¦&',¦'. '; '¦'.'.'• ••.¦•'¦'•:¦ ¦¦¦:-.v.::M:::~;:.;-?ry^

Um macio capacete em estilo pajem, mas com um toque bem moderno, c o
quo sugerimos para um compromisso bom sofisticado. Os cabelos devem estar
cortados em comprimento médio c enrolados com bobs de tamr.nho gigante,
no alto da cabeça. Seguindo o desenho, faça cachos presos com grampos à
meia altura da cabeça. Depois coloque outra fileira de bobs. Os Cf.íhos pre-
sos com grampos são voltados para trás. Prenda a franja com fita adesiva.
Para fazer o penteado, escove os cabelos em tòdr.s as direçfies, voltando-os para
baixo nas extremidades. Desfie ligeiramente, dando maior altura e corpo ao
penteado. Sc quiser, faça uma ligeira onda, voltando o cabelo para cima, na
altura do rosto.

Scgrrdinnho: Se você tem cabelos finos e muito lisos, use bobs grandes
na.nuca, obtendo assim um ondulado mais cheio, e mais duradouro.

Ü&ffükm
Penteados leves, ondulados, nunca saem de moda. liste que aqui sugeri-

mos fará moldura suave e elegante para seu rosto.
Eis como você deve prepará-lo: prenda os cabelos segundo o desenho, usan-

do rolinhos de tamanho médio na parte superior da cabeça, Faça cachos pre-
aos com grampos, de ambos os lados do rosto, voltados para trás. Os da parto
posterior da cabeça devem ser voltados pa,ra cima. Para armar o penteado, es-
cove bem c desfie levemente no alto c dos lados da cabeça. Km seguida, esco-
ve para trás com delicadeza, formando ondas soltas, e separando ligeiramente os
cabelos no centro da testa. A parte detrás da cabeça deve ser escovada para
cima. completando êsle lindo penteado.

Segrcdinho: se você usar um pouco de .óleo na altura da nuca, impedirá
os cabelinhos mais curtos dc caírem e dará ao seu penteado um aspecto mais
caprichado.

Grã-Bretanha Palavras Cruzadas
constrói
cidades

PROBLEMA N.* 269
Se Bidino — Niterói. RJ
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— Acabo de sabor qur
Hcrbcrt nichors, responsAvel
pelo setor snclnl do inte Clll*
bc do Riu dc Janeiro, reata-
beleeerá n partir do próximo
domingo os movimentados
"drinqtics-dançanlcs" soma*
nais. Boa pedida!

—¦ Kstá assim constituiria
íi primeira diretoria do Ca-
i;ana Clube, agrcminçúo rc*
rém-funtlnda rm Copacabn-
na: presidente: José Silvio
Gomes; vice: Carlos Alberto
D'Avll«; secretário: José
Cardoso; Tesoureiro: Newton
Amaral de Melo; diretor-so-
rinl: Luiz Albcrlo Duarte;
diretor de excursões: Osval-
do Ferreira e diretor dc es-
portes: Antônio Cordeiro,

Definitivamente acerta-
do para o próximo dia R, as
18h, o coquetel de lançamcn-
to do Terrass* Club do Rio
de Janeiro.

Lueli Figueira será a
atração do "show" de sába-
do próximo, na boate do
Santapaula Quitandinha Clu-
be.

Captei: o Botafogo co-
brará, a partir de maio, cin-
quanta mil-cruzeiros de jóia.
Os sócios individuais paga-
rio trinta mil cruzeiros, en-
quanto os juvenis vinte mil.
Já a taxa de freqüência fa-

mlllsr nio -ofreu alternei»,
permanecendo duzentos eru»
zelrns.

t¦— O Esporte Cluba Gsr-
nicr promoverá na noite dt
10 du corrente; uma festa em
homenagem n imprensa,
Fundo musical a cargo ds
orquestra de Rui Rey,

—• Dia 17 próximo, nos sa»
lóes do Clube Monte Llba-
no, será realizado o Baile dos
Calouros clu PUC, culminsn*
do cnm a eleição da rainha.
Música rie Castro Neves.

A AA Vila Isabel já ei-
tá recrutando seus associa-
rios para tomar parte na qua-
rlrilha do clube, campeão da
Zona Noite 1963.

Última forma na data
dc inauguração do restauran-
le c boate do Mello Tênis
Clube. A firma encarregada
da instalação do frigorífico
só dará as obras prontas den-
iro dc 60 dias. Cancelado,
portanto, o jantar-dançante
e "show" programado paran noite dc 11 dc abril,

NAS TELAS
. Botafogo — às 21 h ¦—"Suave c a Noite" (Jcnífer

Jones) . Siri» Libanês — às
21h — "Os Deuses Vencidos"
(Marlon Brando) . Tijuca
Têni> — às 21 h — "Os Co*
mancheiros" (John Wayne)
Casa das Beiras — às 
20h"0m — "Amor de Milio-
nário" (Natalie Wood) .
¦Tacarcpaguá TC — às ....
20h30m — "A Caldeira 4»
Diabo" (Lana Turner),

LUIZ CARLOS

^Foi autorizada a constru-
¦ ção de uma nova cidade

na Grã-Bretanha, elevando-
se desta forma para 15 o
número de cidades construi-
das nestes últimos anos na
Inglaterra e no País de Ga-
les.

O ministro das Habitações,
ir Keith Joseph, declarou
ue a nova cidade britânica

será erguida em um terreno
de 7.250 acres, em Runcom,
Cheshire, na região noroes-
te da Inglaterra, c que de-
verá ter uma população de
70 mil habitantes, com um
aumento previsível para 80
mil.

m
Para
OEDETIZAB,
basta i
DISCAR

47-9797I
Serviço

JnscJisan
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CHAVES HORIZONTAIS

1 — Ami-sêca
3 — Antifa embircaç&o de vela

e remos
— Navio de três mastros •

proa longa e aguda
— O que é baixo ou imundo
— Grande quantidade

CHAVES VERTICAIS:

1 — Grão de chumbo de grindo
diâmetro

I — Espécie de olmeiro ou
choupo da família das Sa-
llclnáceaa

— No jogo de futebol, indica
objetivo principal do prélio

— InripressSo

Solucio do Problema n.» 26ü
— Corda, Areai, RI. Li, O, S,
rt, Noite, Atras.

Dicionários — Adotam-se os
seguintes: Pequeno Brasileiro,
Monossilébico de Cisanovaa e
Antroponlmlco de Lldael.

Correspondência — Deverá ser
enviada a J. J. Dias de Ateve-
do — Rua Jussiapé n.ò 141 —
Ilha do Governador (ZC-32) —

Rio, GB.

J. J. Dias de Azevedo (PV)

Macios e vírgulas bem acentuadas, bem modernas, são as características
deste penteado, que você poderá usa,r de manhã à noite. Prenda os cabelos,
usando grandes bobs no alto da cabeça e dos lados; médios, na parte de trás.
As vírgulas são penteadas bem para a frente e presas no rosto com fita adesi-
va. Faça o mesmo com a franja. Uma fileira de cachos presos com grampos,
na nuca, completam os preparativos para o penteado.

Escove em todas as direções, para dar bastante maciez aos cabelos, Des-
fie ligeiramente no alto da cabeça, incline as extremidades para • frente, bem
junto ao rosto e arqueie a franja com uma escova,'deixando-a cair à vontade.

Segredinho: uma colher dc chá de açúcar numa xícara de água quente
constitui ótima loção para fixar as "vírgulas".

ANIVERSÁRIOS

>'azem anos hoje: Gelcy Pai-
mer Trindade, Maria dt Lour-
deu Froenca Novals, Francisco
Ávila de Freitas, Pereira Rei»
Júnior, desembargador Carlos dc
Oltvelra Ramos. Heinz. Emil
Belllngroudt, Laerte Domlngues.

CASAMENTOS

Mnria Ellifl Afornes-.VcI.tnn
Marinheiro — Hoje, quinta-fei-

Soe tais

ra, dia J, às 18h 30m, em SSo
Paulo, na igreja de Santo Ant6-
nio de Pari, casam-se a arta.
Maria Elisa Moraes, filha do ea-
sai ar. Antônio R. d« Moraes e
era. Zenaide de Moraes, e o ir,
Nelson Marinheiro, filho do ca-

•ai ir. Manoel Marinheiro Jú-
«ior t ara. Ursulma Marinheiro.

BlwabMIi VHira-Luif Felippc
Gonçalves — Na igreja da Cruz.
dos Militares, itbado, dia 4, á-
lMi, realiza-se o cuamenU da
¦rta. Mizabcth Vieira, filha do
nosao eolega de Imprensa Afrt-
nio Vlttrra e e-pôaa, ira. Cie-
mentína de Uma Vieira, com
o ar. laili Telippe Gonçalves,
filho do casal w .Athayde Gon-
çalves e ira. Elza Novarmi Gon.
çalvei.
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Tânia de Barros 'Maciel — recebe amanhã para
coquetel as debutantes Chuvisco 64
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SUSPENSA A CORRIDA DESTA NOITE NA GÁVEA
4* «5ÍL.h"V*,é e0rrld"" MU n0',e "° M,,,,idromo RESENHA AMADORISTA

A diretoria do Jockey Club Hrnsilvlru resolveu
suspender a reunião turfinticR programada para hoje,
¦•»»• *"» vista os acontecimento* políticos no pai».Todavia, nada ainda foi decidido quanto às rcu-
nlòea de sábado e domingo, tudo dependendo dn nor-
tnilliaefio da vida nn ridade.

Estas Informações foram collilrius no Jockey
Club, antes de se conhecer o desfecho dn crise queubalou «pais, nestes dias. Kntretnnto, dada a vitó-
ria das forcas democráticas, na tarde de ontem, rom
«conseqüente volta «Ia tranqüilidade a população.

SURSEDES 6." FEIRA
DO MUNDIAL EM LIMA
HASQUETEBOL

Aviação e Astronáutica
"ICAO"

Lima (AP) — Soxtn.fclra
próxima será procedido osorteio paru ilxnr a6 «ub-t.cdc.* correspondentes no ivCampeonato Mundial Fcml-

o) Junho: dia 7, Inicio dos
Campeonatos Infantis, mai-
ctillno • feminino;

d) Julho: dia 8, término do
treinamento das «eleções ju-
venta; de 10 a 19, campeou»-1*  --"- r--|.n.n^«.ra VMI»t|IVW«IHIU 4S1UI1VIIHI r*-Hll~ ---.—-, — v -- .- .v, VHIHkfVWIi»iianuie-se ronio provável a realização das corridas nino de Bascmctebol que terá tos Brasileiros Juvenis; dia 31do fim da semana. A decisão sobre o assunto icró

tomada hoje pela diretoria do Jockey Club.

Programas de sábado
c domingo

Montaria* ofiriuis «; furfaiU

A ••International Civil Avia-
tion-Organliatlon" (ICAO) di-
vulsou ontem, tm Montrtal, que* Somália, a partir d» ontem,
pastou a fai»r parte da "ICAO',
•lue agora conta com 1K1 Esta-oos membro».
"PIIANTOM-

O ir, JiiiUn Amery, ministro<la Avlaçio da Grá-Bretanha.
declarou no "rinanclal Time*"de Londres que modlflcaçíle» *c.
r*o feitas no avláo amerlcaiMj

SAUAIIO

1." Páreo — ás I3h
20m — 1.200 metros— Cr» 800.000,00 —
Variante.

seguros do Biiull — 2 •« Sllhouettc
Pista de Grania —
Handlcap Especial.

Kg.
SS
s:,
Jü
85
s.s
J.1
.Vi
5S

jau

• 1 El Entrev
2 Zcsl

- 3 Olan
óbvio

¦ S obvio
3- S íglde

Lycurg»
•1 • 7 Eleven

S Bomart

3.° Páreo — às
50m — 1.OO0 metro»Cr* MO.000,00 —
Grama.

Kg.
• 1 Sünlf 5,-,

2-2ratr Ml»
3 • 3 Urtézia B5

4 r. Jlcxlrica 55
4.«L. Acácia 3:,

B. Prenda 35

3.» Páreo — á* I m
20m — 1.500 me!ros

Cr$ 450.000,0(1 —
Grama.

Kg.
1.1 Quebrada .•¦•:

2 M.-Cunaü 56
- 3 Rampa :6

D. Margarita S8
runclonárla 36

• 6 Dicaba sr,
Azurra
Sary

• 9 Tecali
10 M. cildc" Insa

- 1 DcH-ik-hcd
2 Sainlra

- :i Canil
Danlclito

li - a SI1I.1
fi Intocável

4 • 7 Oodfljit
Sack

S F. Klng

Kc
50
50
.12
52
54

53
51
30

\ Slgnoiliia
1 -\l Caramba

,\ Pinta Pura
4•fParoba

Cattta
CA1I

57
37

37
37
37
57
53

watítti a. ss i:t^ltwo ju-
dadas de classificação do rc- ,cn" Ml,seu,l,'°;
ferido certame serio dlspu- e) Asôslo: dia 1.» torneio de "fhshtoní11, "dentro" 

de"qütteõtaõas uns cidades do Tacna, Apresentação Juvenil Femi- melM, ZS£S lus P0*"'» «cr
Arcqulpa c Chlcloyo. Pnrli- "' """ " ---
ciparâo do IV Compconato
Mundial Feminino de Bas-
quetcbol 13 poises da Euro-
pa, dois da Ásia, os Estados
Unidos e da América do Sul,
Argentina, Brasil, Chile, i>a-
raguai c Peru,

ATLETISMO

".' Páreo — ai 16!i
35m — 1.300 metros— Bettinr.

Kg.
3.' P.-.rco — o, 15h

20m — 1.300 melrot
— Cr» JÍO.OOO.OO.

Kg.
X • 1 Slmone ."7

Chclpa :,i
2- 3 E, do Bed. 57" Sfcy 37
3 • 4 Harmônica 57

Jennlnc 57
I • ff Grey-All 57

7 Besame ;*7
s Varfnia 57

s.° Páreo - ás líh
50m — 1.300 metro»
— Cr? 300.000,00.

• 1 Aiabutau
1 Imolcnte

Rclanc*
Mtquclino

2- 3 Vocábulo
Palm»
Coplliur
F.-Mf-Not

• li Purus
m TaMl-Emir
11 Dampler
12 Hall Mar*

•1-1.1 Neran
14 (;. prince
13 Cowboy" Cenfetti

Buenos Aires (FP) — Não
seria homologado o recorde .. ».»«,-iirgenliiio c sul-amcricatio do ri«u (í T r <solto cm extensão cstabcln- 'A-L.C.)
cldo na província de Santa
Kc pela atleta Alicia Kauí-
mann, que obteve a marca
de 6,li)m. Isso cm virtude do
tato de que, quando ela con
seguiu essa marca, soprava
forte vento.

nino; dia t, início dos Cam-
pconnto* Juvenis, masculino o
feminino;

f) Outubro: Olimpíadas de
Tóquio;

g) Em outubro, novembro e
dezembro estão previstos os
campeonatos de aspirantes, os
campeonatos de 2os. Quadros,
o Torneio Wllllam c. Morgan
• o Torneio de Filiados Espe-

«piiipreg.TTTrturbinaj «nolU-Roy.
ce, SPEV", O» britânico» »òmci'.-ta ai-cliarfui tua conatriicSo den.tro <lo programa "US-ANGM)".
«f làr posslcul crs.i mocllflcnç.,,.

APOSENTOU-SE

50

1 Nlhuil
2 Vallauris

- 3 lago
4 Ilomel

¦ 5 Poppy
fi Doutorando
7 Satchmo
.1 Pinheira!

Ks.
57
33
57
37
37
37
57
37

50

4.» Pare» — às Hh
Mm — 1.900 rr.etroi— Jublleu de Prata
do Instituto de Hes-

1.» Páreo — ás 13h
40m — 1.208 metros
— Cr*. 430.000.00.

1 • 1 Ocar-Way
2 Alonso

1 • 3 Monteííorl
4 Jorro

3•5 Jade" Fantaitio
(i Tulchan

¦1 • 7 Ourofan
R D. Lcgs

Kg.
5S
56
56
56
56
36
56
56
56

"¦" Pinta — ás lfih
20ni — 1.500 metro?

Cr? .160.000.00 —
Bcttir.R.

Kg.
1 - 1 Klinar 57

2 I.a Verité 53

DOMI.VGO

4.» Páreo _ ás 13h
lOm — l.SOO metros

Cr? 430.000,00.

Kg.

9.» Páreo — às I7h
30m — 1.300 metros
— O» 330.000,00 —
Bettlng.

K«.
• 1 Vlra-LaU óí

2 Laddle 56
• 3 Mehn-i 58

4 Tio Américo 38
58
38
.-fl
58
3.1
.13

5 H. Hawalan
3-6 G, Timo

Sliannon
Barlovento

1 • 9 Colored
10 Hlo Tigre
11 Jnaçu

0 Casco Escuro 55

2.» Páreo — às 14h
30m — 1.400 metros
— Cr.? 430.000,00.

1.10. Parle" Ninabela
3*2 Soror

3 Capuena
• 4 Demora

5 Dinaflor
• 6 Tacema

7H. Bnby
í Haffinha

Kg.
56
56
56

. 56
36
56
56
56
56

• l Evreux 56
2 L« Gallin 56

• 3 Dominó 56" Don Juan 56
- 4 .Tcquitá Í6

5 Quantilo 56
fi Le Cuisinier 56

• 7 S. Spray 36
S Afmberê 56" El Emtr 56

5.° Páreo — às 15h
45m — 1.300 metros
— Crf 380.000,00.

¦ 1 Ciiraciu 37" Cnrlnto 57
• 2 Ham íí'Eggs 57

3•7 Deganha
8 Desasa
n Qulalá

10 .loellc
4-11 Jlullabaloo

12 Dala
13 Tallsca

56
56
66
55
60
36
36

14 B. Gardênia 60

7.o Páreo — às 16ii
S5fn — 1.400 metros
— CrS 230.000,00 —
Betting.

Kg.
63
54
34
58
58
54
58
58

S.» Páreo — às 14h
40m — l.SOO metros
— CrJ 330.000.00.

Kg.
1 • 1 Zoroca 54" Nanlnha 58

• í Oléin 50
M. Buttcríly 58

Kllpar 58
3-5 Abrideira 34

My Hcine 58
Que Guapa! 50

¦ 8 Bllss 53
9 Soirée 54" Hoscclair 51

3 Slam
• 4 Gramado

Carducci
TJanlellto

- 7 Crcpc" Cr,dmo" Ciclone

57
57
57
59
57
57
57

* 1 Gopcto
M. Polo
Violenta

• 4 Abril
B. Antônio
Kochana

3-7 Quatroccnt.
8 llartlm
S Baile

4-10 Quarante
11 Hurlmgham
12 Bed Orlon
13 Bompante

34
ÕP,
56

6." Páreo — ás 16h
20m — 1.600 metros— Grande Prêmio
Carlos Telles d* Tto-
cha Faria — Clássl-
co — Betting — CrS

8.» Páreo — às 17it
30m — 1.400 metros
— CrS 430.000,00 —
Betting.

Kg.
1 • 1 El Asttroide 52

• 1 Charmante
Corda
Damice

- 4 Chlrôn
8 Onerajana
6 Hedrinha

Kg.
60
60
36
60
56
CO

L. Paris
Quináu

2•4 Bedoxnn" Ramadan
3 Pivot

- 6 Destaque
7 Fantail
n Uraçu

• 9 Hepatan
10 Escudo
11 Flamante
12 Tarantus

36
55
56
56
56
56
56
56
56
56
36
56

Notas Médicas
HOMENAGEM AO MARÉ-

CHAL DR. MARQUES FÔRTO— Entidades médicas, farmact-u-
tieas e odontológicas, sob os
auspícios da Academia Brosllei-
ra de Medicina Militar, pres-
tario amanha, às 20h 30m. A
Bua Moncorvo Filho. 20 (Escola
de Saúde <lo Exército, uma ho-
menagem ao antigo chele do
Serviço de Saúde da FEB. o
marechal Marques Porto. A ceri-
mAnla terá caráter solene, coma
duracSo de uma hora, em cujo
período «e farão ouvir os dis
valente Simões, Soares Ellierl
Ivollno Vasconcelos, Jui-andyr
Manfredini .Custódio Martins e
o homenageado, que receberá
artístico álbum feito pela era.
Gladys Cordeiro Teichholz.

• *
NOVA DIRETORIA DA SO-

CEDDADE BRASILEIRA DE PE-
DIATRIA — No anfiteatro do
Instituto Fernandes Figueira to-
mou posso a nova diretoria da
Sociedade Brasileira de Pedia-
tria, eleita para o biânio 1364-65.
O dr. Luiz Torres Barbo™, ao
paaur a presidência ao dr. H6-
Ho D» Martino, Mz breve re-
lato de sua gestSo. O dr. He-
lio D* Martino agradeceu, pro-
metendo n5o medir esforços pa.
ra «com os companheiros em-
poisados, continuar seguindo a
política de ronfrocamento pe-
dlátrtco brasileiro, adotada pe-
laa diretorias anteriores. A «e-

SJÜ-, 
usou da palavra o prof.

ésar Perneta, que féz uma
palestra sobre "A redação doF
trabalhos técnicos em mediei-
na". A diretoria da SBP fl-

eou assim constituída: Prcsldcn-
te. Hélio de Martino; vice-presi-
ciente, Vlctor Vásquer. Nóbrega;
aecretôrio-Bcral, Manoel Serr.lo;
l.o secretário. João Bosco Maga-
lhJiít Rios: S.o secretário, Fer-
naado Olinto: 1» tesoureiro. Se-
baitlSo de Barros Fillio; 2.0 te-
•«jurelro, Alíroilo Ferreira Fl-
Jho; bibliotecário, José Gual-
berto Alentejano. ComissSo tle
Sindicância: Athaydr Fonseca,
Benedito Santos Araújo, .Mário
Fonseca, Odilon de Andrade Fl-
Iho e Taylor V. Scluialder. O
cargo de diretor de publicações
íol entregue ao prof. César Per-
neta e o de diretor de cursos
ao dr. Jalro Rodrigues Vale.

». *
SOCIEDADE BRASILEIRA DE

MWATRIA — A programação
doa diversos cursos patrocinados
pela SBP em 1964 é a seguinte:
a) Curto de Pediatria Neonatal.
prof. Luiz Torres Barbosa. De 8
de maio a 10 de junho, nb Hos-
pitai dos Servidores do Estado;
b) 2.» Curr» Intensivo de Car-
diologia Infantil, dra. Maria VI-
tória Mártir. De 11 a 18 de
maio, no Pavilhão Condêsta Pcii-
teado, Serviço de Pediatria da
Santa Casa de S5o Paulo; cl
Curso de Nefrologij Infantil, 'ir
Maurício Goazana. De 13 do J-.i-nho • 18 de julho, no HSE; d)

Curso Anual de Pediatria, dr.
Jairo Rodrigues Vale. De 1 a
12 de julho, nos principais Cen-
tros Pediátrlcos da Guanabara;

e) Temas de Hematologia em
Pediatria, dr. Alvarv de Cartro.
De 4 a 27 de agosto, no HSE.

CURSO INTENSIVO DE GAS-
TiHOENTEROLOGIA — Para
abril, a Sociedade Brasileira de
Gaslroenterologla e Nutrição or-
ganizou Um Curso Intensivo, sob
a direção do dr, Pedro Ribeiro
de Carvalho, na Sociedade de
Medicina e Cirurgia (Av. Mem
de Si, 107). As aulas serSo ml-
lustradas de acordo com o se-
guinte horário: Dia 13 — "Dis-
fagias", drs. J. A. Escosteguy
(20h 30m), ~ ¦

Santa Fé (Ar(entlna), —
(KP) — A atleta local Alicia
Kauirnann melhorou, nas
provas de ontem, para a £c-
ieção da equipe que eníren-
tara a do Chile em um tor-
ncio, o seu próprio recorde
de «alto em distancia, com
a marca de 6,19m. Estabe-
lece, assim, um novo recor-
de sul-americano. Logo a se-
guir, melhorou o recorde ar-
gentino dos lOOm rasos, com
o tempo <le 11 segundos e

décimos.

JUDÔ
CARIOCA COMEÇA SA-

BADO — A 1.» disputa do
Campeonato Carioca de Judô,
patrocinado pela Federação
Guanabarina de Judô, se cie-
tuará na noite do próximo
sábado, dia 4, no Ginásio do
Sirio Libanís, sito à R. Mar-
quês de Olinda, 48, quando
se encontrarão os faixas-
pretas mais graduados do
Estado, lutando pelos títulos
do l.o, 2.°, 3.° e 4.° Dan. As
Inscrições terminam dia 2,
quinta-feira, e devem ser íei-
tas na Rua Alm. Barroso, 90,
sala 40U, com o sr. Enir Vac-
carl. As lutas terão inicio às
20h30m. sendo.que os com-
petitlores devem estar no
local às 19h30m.

MUNDIAL K« RIO DE
JANEIRO — O secretário-
geral da Federação Interna-
cional de Judô, comunicou à
Confederação Brasileira de
Pugilismo que apenas a Fe-
deração Japonesa de Judô
ainda se opõe a que o cer-
tame programado para o Rio
de Janeiro, em ISI65. seja efe-
tuado de acordo com o plano
brasileiro, pelo sistema de
categorias de ptso olímpicas.
Os japoneses se batem pela
realização apenas do Cam-
peonato Absoluto, sem cate-
gorias.

CAMPEONATOS ESTA-
DUAIS — Estão jmarcados
para este mês os campeona-
tos estaduais de São Paulo,
Minas Gerais e Brasília.

TÊNIS
Está marcado para esta

noite as provas finais do
Campeonato Individual de
Primeira Classe da Cidade,
tendo como local as quadrasdo Rio de Janeiro Country
Club. Em simples masculina
decidirão o titulo Jorge Pau-
10 Lemann (Country) x Li-
cio Grangeiro (AABB) e às
21h a decisão do certame de
duplas, reunindo Jorge Pau-
Io Lemann-Alex Haegler
(Country) x Paulo F. Lima-
Osvaldo Graça Couto (CN).

f Nas quadras do Flumi-
nense terá seqüência o cer-
tame feminino da cidade com
o jogo Luci Maia-Helena x
leda Ferreira (CN)-Vanda
Gião Alvin (Tijuca) às 16h.Na quadra do Clube Na-
vai (Piraque) jogarão pe!ocertame feminino as duplas
Maria Helena de Amorlm-
Márcia Chacon (CN) x Gina
Dreirl-Idalina Noronha (Flu)-ás I8h.Pela disputa da Taça"Jockey Club Brasileiro" o

NOTICIÁRIO
J& pediram dispensa da se-

lecâo carioca feminina: Adoii-
ra, Laura t Celma (AABBi,
Rejane (IcaraD. Lllian, Lúcia
e Maria Alice (Fluminense).

Foi empossado o TJD da
entidade: o presidente âerá o
desembargador Geraldo Otft-
vlo Oulniarães c o vlee-presi-
dente o ir. Isaac Nuiman. O
auditor será o sr. Hllson Go-
mes de Faria e o secretário o
sr. José Roberto Dias.

William Millions, levan-
tador do Fluminense, está ta-
zendo um grande sucesso com
seu primeiro disco, que Já ven-
deu 30 mil exemplares, em
apenas dois meies., wiiliam
•parece sob o pseudônimo de
Bllly John.

Luiz Fernando, trab*-
lhando no Banco do Brasil era
Salvador, passou a Semana
Santa no Rio. matando as sau-
dades do vollbol.

Paulo Veras voltou a jo-
gar e formará, na equipe prin-
cipal do Fluminense em 1964.

Fraz&o andou conceden-
do várias entrevistas, antes do
Torneio de Praia, nas quais
assegurava que suas equipes
seriam campeãs, facilmente.
Não chegou às finais...

Heckcl Iniciou uma in-
tensa renovação no quadro íe-
mlnino do Fluminense. Várias
meninas estão em acSo nas
Larajelras.

FUTEBOL
DE SALA©

Prosseguirá «sta noite, a"Copa das Nações", da Fe-
deração Carioca de Futebol
do Salão, com a realização
da partida Vila Isabel e CIB,
tendo como preliminar Vila
Isabel e Madureira T. C.
O jogo principal está com o
seu início marcado para as
21h30m e a preliminar uma
hora mais cedo.

A quadra do Vila Isabel
será o local dos jogos.

O quadro do Vila Isabel,
que já tem asseguraria ns
presenças de Aécio, Chiqtti-
nho e Augusto, posslvelmen-
te contara também com Séi-
gio, Celso, Adilson e Gizo,
uma vez que os mesmos não
efetivaram as suas transfe-
rências para o América. As-
sim sendo, o Vila Isabel, que
reúne a maioria dos tricam-
peões brasileiros, voltará a
contar com a sua força má-
xima.

A rodada será completada
amanhã, à noite, com o jogo
Carioca e Fluminense, tendo
como preliminar Vasco e
América. O ginásio do Ca-
rioca será o local das par-
tidas.

l.ord Brabazon o£ Tara, quoduram» 21 anos foi o prcslden-te do "lloj-al Aero Club", quecompletou nu anos aposentou-se• paníou a direçáo do tradiclo-r.al "Aero Ulub" de Londres ao
duque di> Edimburgo, que «cri-
tou a presldtnda pelo períodocie nncu riwjs.

NOVO SISTEMA
Um gruim de cientistas r«vr-

tou o desenvolvimento de u:n
novo sistema para rastrear e
conumicar-tc cum homens quevoem 110 espaço exterior. Aidéia abrange uma coinblnac3.J
da nova tecnologia da luz deno-
minada "laser", com um slstc-
ma ótico moderno. Engenheiros
da Lockheed Mbiile» and Spa-

• <-« descreveram o novo sistema
como "um progresso notável"
cm comparação com o» métodos
atuai» de comunicação e ras-
trelo de satélite». O desenvolvi-
mento do sistema representa
uma aplicação significativa da
lui "latcr" — ou seja, a amplt-
ileacão da luz mediante «mis-
»5o estimulada da radlaçfio —.

Sue 
produz um ralo unlíorme

e luz visível ou de luz infra-
vermelha. O» engenheiro» ex-

Este c o protótipo "HFB-320. HANSA" uni construção que está com-
plctamente pronto para voar depois de amanhã. É o primeiro avião executivoa jato concebido e construído pelo "Hamburger Flugzeugbau, G M B rf" eraHamburgo, Finkemverder e seus testes serão dirigidos pela "German Luít-
í.n,™U/n,?™t * c "Federal Aviation Agency» (FAA). Tem duas turbinoo&t, (ÇJ-610-1) de 2.850 libras de empuxo estático cada uma: poderá ope-rar em pistas de 1.500 mts. e terá velocidade de 800 Kms.H. Essa aefonav*teve seu início de construção — como divulgamos — em 2 de janeiro de lOtJle em 18 de março último terminou os testes de chão.

pllcaram qua este raio c forma,oo da chamada "luz coerente",
qut pode ter aplicada a um ar-co extremamente pequeno. Ascomunicações oral» percorrem?jms ralo» "lastr", que n3o «e '
propagam em toda» a» dlreçõe*.
como o íaiem as transmissões
convencionais pelo radio. Emconseqüência, o ralo direclonal"la»er" deve ser apontado com
preeisílo. Denominado LOCAT,
o novo sistema comunica c ra<>.trela com ])rcci.'..lo. combinando
um transmissor de comunica-
ções, um receptor • o "sensor''
da raítrelo, num tó pacote Sua
tarefa consiste em encontrar um
transmissor "laser" distante e
conservar 0 "laser" apontado a

Cow-boy moderno
Os tempos mudam. G novos

tempos chegarão ao Far-Wtit,
onde os vaqueiros que dor-
miam no chio hoje dormem em
colchões de mola. Onde o ca-
valo deu lugar à tração nai qua-
tro rodas, que já está perdeu-
do terreno para o helicóptero.

Já desapareceu a velha ima-
gem do "Cew-Boy texano, que
laçava dois novilhos de longos
chifres e tomava seu uísque
vermelho antes mesmo de sen-
tar para o brtakfait.

Dizem que o cow-boy está ii-
cando mole, que é mais uma vi-
tima da modernização.

E' muito mais fácil hoje en-
contrar um vaqueiro Inspecio-
liando o gado sentado cômoda-
mente numa pick-up com nr
condicionado do que e cima da
sela de um cavalo Muiring que
já foi selvagem, e que êle mes-
mo teve que domar.

Alguns eow-boyi modernos do
< aggoner ranch, de mais de
200 mil hectares, fazem sua ins-
peção do céu — flutuando num
helicóptero enquanto procuram
reses transviadas.

"O cow-boy dos velhos tem-
pos era uma das pessoas mais
contentes do mundo", disse Joe
Small, de Austin, Texas. "Quan-
do estava no campo com as va-
cas, não tinha preocupação ne-
nhuma, a não ser os tempo-
rais".

Como o ocupado homem de
negócios, o vaqueiro já é uma
vitima de úlceras."IIojc estão fazendo tudo pa-
ra melhorar a vida do cow-
boy, disse Small, que publica
a revista "Truc West". "Éle
passa dez vezes menos tempo
montado num cavalo do que
costumavam fazer os vaqueiros
dos velhos tempos. E não pre-
cisam trabalhar de noite".

O cavalo não é a única coisa
dos velhos tempos neglicencia-
da nos dias de hoje. O cow-boy
de nossos tempos não precisa
mais ficar preocupado com sua
própria sobrevivência.

Antigamente, de noite, êle
sentava no chão, perto de uma

Por bondade
Muitas pessoas iam pro-

ourá-lo de grandes distán-
cias, pedindo-lhe socorro e
cura para os seus males. Pe--

Diva Lemos
entre os moradores do lugar,
íazia com que a nora fosse
tolerante com o mau gênioda sogra; era quem aplaca*

(20h som), e T. Apprlgllano Tijuca venceu o côúntrv nor Z «nn.»iKne „wA»£ va as cóleras do Jucá, que
&;g^.k% ^SÍS1»*»™ env&^êlt^m^30m)
(22h.

e J. A. Faustlno Porto

Dia 13 — "Cirurgia do estorna-
go", dr*. Lúcio Gaivfio IZOh 30in|
e Jorge de Castro Barbosa (21h);"Tumores do colon c do reto",
drs Helly B. Fragoso (21h 30m)
c Illdio Sauer (zzh).

Dia 1? — "Litiase biliar", drs.
Tcobaldo Viana (20h 30m e Elio
Arduino (21h). "Provas iuncio-
riais hc-pülicas e blópslas do fi-
gado", drs. A. I,. Boavista Ne-
ry (21h 30m) e Domingos de
Paola (221-1).

Dia 20 — "Ictericias", drÉ. Fi-
guelredo Mendes (20'n 30m) c
João Cardoso de Castro (Slh)."Tumores do fígado e das vias
biliares". drs. Otávio DreuX
(2Ih) e Octavlo Tourinho (22h).

Dia 22 — "Hipertensão porta",drs J_ p. Lopes Pontes (20li
30m) c Pedro Abdala (21h)."Pancreatites". drs Pedro A.
Noleto (21ii Som) e Bento de
Faria nabello (22h).

Dia 2Í — "Coma hepállco".
drs. Olavo Pontes (20ii 30m) c
navio San Juan <21h>. "Hadlo-
loBia das via3 biliares", drs. Mil-
tou Fernandes (21h 30m) « "Ha-
diologia do Intestino delgado",
Nicoia Caminha (22h).

HOSPITAL PEDHO ERNES-
TO — A 4.» Cadeira d* Clinica
Médica (Serviço do Prof. jaynie
Landman) programou as seguiu-
tes reuniões:

Hoje, 2, às 9h — HeuniSo ge-
ral da Cadeira: Revisão e dis-
cuasão dos casos internados. Cor-
relaçSo clinica, eletrocardiográ-
íica e clinico-radlol6gka_

Amanh3, 3. ás lOh: Scs=ão de
Ncfrologia. a) Mlonatla urêml-
ca, dr. Alberto Goldgaber; b)
Tumor renal esquerdo, dr. Ma-
rio Luiz Catão; ás llh: Sessão
clirtlco-pntológiea (geral).

Dia 4, As 8h — Visita coletiva;
A» lOh: Sessão «emanai de apre-
sentaçSo de «asos (geral).

pe do clube da Av. Vieira
Souto.

VOLIBOL
Buenos Aires (FP) — Na

segunda jornada do Campeo-
nato Sul-Americano de Voli-
boi, setor masculino, ontem
à noite disputada, a Argen-
tina venceu o Equador por3x0 (15-2, 15-8 e 15-3).

Buenos Aires (FP1 — No
encontro de ontem à noite,
entre o Peru e o Uruguai,
pelo Campeonato Sul-Ameri-
ca de Volibol Feminino, o
pais andino venceu o Orien-
tal Ipor 3x2 (15-13, 13-15,
14-16, 15-14 c 16-6).

CALENDÁRIO
O calendário da PMV para

19C4. que talvez ainda seja
modificado, é o seguinte:

ai A br i 1: dia, 2, início
do Campeonato Brasileiro tíe
Adultos, que terminará a il
do mesmo mês; de 18 a 25,
Torneio Aberto de Cambuqui-
ra: dias 28 c 29, Torneio de
Apresentação de los. Qua-
dros. respectivamente íemlni-
no e masculino:

b) Maló: dia 5, convocação
dos atletas juvenis para as
pré-seleçOes; dia 8, inicio do
treinamento das pré-seleções;
dias 9 e 16, Torneios de Apre-
tentação de Infantis, mnsculi-
no e feminino, respectivamen-
te: dia 5, Inicio dos Campeo-
natos Cariocas de Ia. Divisão,
masculino e feminino.

perguntavam como terem um
filho, outros como educá-lo.
Havia também o que queriasaber por que suas galinhasnão punham se havia bom
trato para elas. Uma mulher
chegou a êle e muito aflita
queria saber como corrigir
os olhos vesgos da filha, co-
mo cresceria aquela criança
com tal defeito? Mulher feia
não encontra marido e a po-bre mulher não. queria sua
filha solteira. Um queria sa-
ber como livrar-se de um
resfriado e outr0 como se-
car um tumor — uma infi-
nidade de pequenos tormen-
tos. O bondoso homem pro-
curava nos 'livros as respos-
tas e assim ia aumentando
seus cohecimcntos, já con-
cebia cie mesmo respostas
e processos de cura, que se
revelavam eficazes. Por to-
do o povoado foi se alas-
trando a sabedoria c a ia-
ma do homem que ia Sc es-
palhando pelas suas bondo-
sas obras.

Todo seu coração era da-
do àquela pobre gente. Atè
o céu via com bons olhos
a bondade do homem, pois
o ajudava em suas dificul-
dades, esclarecendo e ponde-rando o que haveria ue res-
ponder aos doentes do cor-
po e do espirito. Cada vez
mais iam confiando nele a
direção da aldeia; sem atro-
pelos e sem barulhos, ia as-
sumindo os encargos mais
diversos. Sempre tão manso
que jamais ninguém lhe
sentia o peso da palavra ou
da mão quando os tocava
para um curativo. Era ago-
ra quem mantinha a paz

envelhecia; éle também en-
xugava as lágrimas das me-
ninas atormentadas e con-
fusas com o crescimento tão
natural de suas naturezas.
Mas tudo éle fazia com tan-
ta delicadeza que era sem-
pre considerado como um
irmão mais velho ou um
bondoso titio. Tinha sempre
o lugar de honra entre os
homens. Assim prosseguia a
vida daquele homem. Tinha
apenas um desgosto muito
serio: não conseguia pensar
no infeliz aleijadinho que par-
dera os pais quando ainda
muito menino e, a avòzinha
que cuidava do pobrezinho
estava muito velha, c se mor-
lesse? Deus, o bondoso ho-
mem pensava numa enorme
aflição como resolver o ca-
so do menino; haveria de
ter uma solução, ia estudan-
do os moradores da aldeia,
com muito cuidado; um dê-
les deveria ficar com a crian-
ça, mas eram todos tão po-
bres. Escolheria um casal de
poucos filhos e que a mulher
fosse meiga e ao mesmo tem-
po paciente; já tinha esse ca-
sal no pensamento e por cer-
to sua sabedoria náo ia fa-
lhar: o aleijadinho teria um
lar quando sua avó morres-
se. Quando chegava o Na-
tal, éle de alguma maneira
arranjava alguma coisa pa-ra os mais necessitados e
íazia então uma bela íes-
ta no povoado. Muitas vezes
se ouvia os comentários de
tanto sacrifício por parle da-
quele homem e todos diziam
quase ao mesmo tempo:"Êle faz tudo isso apenas
p'òr uma coisa, por bon-
dade".

fogueira, c cantava para espan-
tar o nervosismo que vinha com
as horas de vigia constante,
Agora, éo passa as noites em
casa. endo ou vendo na tcevisio
filmes de Far-Wtst."O cow-boy melhorou demais
de vida", disse Small, "e assim
tornou-se um homem nervoso
c frustrado como a maioria de
nós". Small disse também queuma decorrência da existência
de cow-boys nervosos pode ser
a recente descoberta de que o
gado também pode ter úlceras.

A comida nos campos de pas-tos é uma delicia, comparada
com os biscoitos duros e a car-
ne seca do século passado.

No Texas, o rancho Pitchfork
usa ainda como cozinha uma
carroça puxada por mulas, mas
é uma exceção. O cozinheiro
de campo do Pitchfork, chama
Reed, ainda prepara comida pe-los velhos hábitos. Os outros
usam unia "cozinha de ran-
cho" com motor e que vai até
os campos do gado para servir
uma comida abundante e quen-te, e que ainda vem toda enfei-
tada.

O cow-boy de manhã sobe
num jipe ou num caminhão e
é carregado para o local de tra-
bafho. Outro caminhão leva ao
local vários cavalos, para o ca-
ao de necessidade dos animais.
O vaqueiro, de tarde, volta pa-
ra a sede do rancho ou parasua casa, e deita num colchão
de borracha, em vez do chão
duro.

Antes de dormir toma um ba-
nho quente, coisa que faria tre-
mer um cow-boy dos velhos
tempos, que só fazia Isso duas
vezes por ano, quando vinha a
cidade para uma farra.

Mas hoje, também não há far-
ras, o cow-boy é um homem
com responsabilidades. Náo po-
de mais ir a vila para dar tiros
para o alto, arrumar uma em-
pregadinha ou ficar num bar to-
mando uísque.

Agora êle é uma homem ca-
sjido e com responsabilidades.
Quase todos pertencem a um
clube cívico. Mas seu salário
nào mudou muito. Continua
baixo como antes.

O cow-boy recebe casa e co-
mlda, mais de 125 a 150$ dela-
res por mês, ce possui íamília,
o dono do rancho geralmente
dá 200 dólares e uma casa.

Mas há um lugar onde, rela-
tivamente, a vida do cow-boy
não mudou: o enorme Klng
Ranch.

A maioria dos vaqueiros oo
rancho que, com 340 mil hecla-
res é o maior do Texas, são
frutos de quatro gerações de
vaqueiros descendentes de me-
xicanos.

O Klng Ranch é uma área de-
solada, de cactus espinhentos e
carvalhos despidos de folhas.
Os "vaqueiros" ainda patru-
lliam o campo bravio em cima
de um cavalo, como seus ante-
passados faziam em 1853 quan-do IUcliard King começou sua
fazenda arrendando 5 mil acres,
2.42,1 hectares de terra lexana,

O» "vaqueiros" cuidam no
rancho de um número de ca-
becas de gado que varia entre
70 e 80 mil. São bois e vacas
de uma raça resistente e colori-
da, que são protegidos do sol,
com com uma espécie de co-
bertura na cabeça, e dos espi-
uhos com palmeiras."Para nós, estes são os mé-
todos modernos", disse Robert
Welles, empregado do Klng
Ranch. "Kra o método certo
antigamente e ainda hoje é
eficiente".

Mas Walls admite que o iné-
todo do Klng Ranch ,!não seria
apropriado para outros luga-
res".

O Klng Ranch é a General
Motors da vida rural do Texas.
Emprega 500 pessoas e traba-
lha no aprimoramento de seus
de raças. O King Ranch dcscii-
volveu a raça Sanla Gertrudes.

Royal arks, que já íol presi-rienle duma Associação Rural
do Texas, disse que os ranchos
rebanhos, através das misturas
se tornaram um esporte para
homens ricos. O vaqueiro dos
velhos tempos podia formar
um quando o acre de terra ven-
dido a 3 ou 4 dólares, disse
Parks, mas preços de terras
inflacionados, grandes hlpote-
cns c custo do equipamento
tornaram a uma pessoa impôs-
shvl começar de baixo.

O rancho médio hoje tem 5
mil hectares, com 230 a 500 ca-
becas de sado. disse Parks. f:le
estimou que um rancheiro po-oro 1 por ccnlo de seu investi-
de conseguir num ano como lu-
mento inicial.

abertura ótica do rc-opior, afim de que as comunicações se-
Jam mantida» no mesmo nível,mesmo quando o receptor «te-
ja em movimento.

TRANSFERÊNCIA
O diretor do Pessoal, hrig. Jo-

«é de Souza Prata transferiu.
para o QG da 3.» Zona, o 1.»
len. av. Efon lluinisch • o 1."
teu, av. Luiz Edmundo Pclxotn
Albernar, ambos da Es,-ola de
Aeronáutica; para a Base do
Galeilo. o 1.» ten esp. av. Gll-
!>erto Bezerra, do Parque de Sáo
Paulo, e o 1.» tcn. es. av. Es-
dras Ramos, da Base de Belém;
para a Diretoria de Engenharia,
o cap. av. Léo Belo de Borba
Moura, face ter sido designado
ajudante de ordens do maj. brig.
MarUnho Cândido dos Santos;
para a Ease dt Salvador, o cap.
IG José de Farias Menezes, ds
Hscola Preparatória de Cadê-
tes: para o I/IO.» Grupo de
Aviação, os 2.0b tens av», Die-
tricli Ott. Roberto Alves Tcixei-
ra e Hélio Carvalho Petcz, to-
dos da Base do Sío Paulo; para:i Base de São Paulo, os 2os.
tciu. nvs. Hamilton Pinto de
Aguiar, José Maria de Faria,
Marcus Vinícius Bastos Peroba
e Pasqual Antônio de Mendon-
ça, todos do 1/10." Grupo de
Aviação; por necessidade do ser-
viço, para o Parque do Galeão,
o suboficlal Nilo Marques, da
Escola de Aeronáutica; para o
I/2.o Grupo de Aviação, o subo-
ilclal Geraldo Saldanha, da l)i-
retoria do Material, e para a
Base Aòrea de Brasília, o subo-
íiclat Esterlino de Souza, da Es-
cola de Especialistas de Aero-
náutica,
DECRETOS

O presidente da República as-
stnou os seguintes decretos:
Promovendo, ao poato de ma].-
brig. «, n«te posto, transferido
para a Kit da Aeronáutica, o
brig. Synval de Castro e Silva
Filho; ao posto de maj.-brig e,
neste posto, transferido para a
RR da Aeronáutica, o cel. méd.
dr. Waldemar Basgal, Nomean-
do o ten.-cel, av. "Walter FellU
Tavares para exercer Interina-
mente as iuncoes- de comandai]'-
te da Base de Fortaleza.

ADIADAS
O .presidente do Conselho da

Ordem do Mérito Jurídico Mil!-
tar, ten.-brlg. Álvaro Hecksher.
comunicou que as condecorações
marcadas para o dia de ontem,
quando deveriam ser agracia-
dos com a medalha de "Alta
Distlnçúo", o ministro Anysio
Botelho e o brig, Arthur Alvim
Câmara, foram adiadas Dara dia
a ser marcado.

B*ff isÍH
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O sr. Auscl K. Talbert (fo*
to), ex-oficial da Força Aérea
do? Estados Unidos, ex-pre*
.sidente da "Aviation & Spact
Writers Associatlon" dos Es»
tados Unidos e diretor d»
"Overseas Preta Club'' da
New York c vlce-presldenta
da "Flight Safetv Founda-
tlon" (FSF) fez uma confe»
rénciu súbrr n desenvolvi-
mento do "A-ll" e afirmoa
que roa a Mach 3 (3 vezes a
voa a Mach 3 (três vezes a
velocidade do som) foi o qua"nos coloca agora em situa-
Cão técnica de poder fahri-
car o "SST" (supersônica
comercial) sem receio ai*
mim". Elogiou o engenheira
C. «. (KELLY) Johnson,
vice-presidente da "Lock*
heed" que foi o chefe de
equipe que construiu a"A-ll" di uma satlsfa-
truído o "U-2" e os "F-gO"
e .os ."Constcllatlons". qua
serviu de transporte de pas*
sageiros e carga na última
guerra..Os "F-10Í" (também
cacas a jato) foram por éla
concebidos e construídos.
Realmente a construção da"A-ll" nos dá uma satisfa-
cão muito grande aos paísei
Democráticos: é um intercep-
tor de caça que voa mais rá-
pido que qualquer bombar*
ileio que existe hoje.

Noticiário Odontológico
INSTITUTO DE ODONTOLO-

CIA DA rUC — GB — Relação
dos 14 cursos de especialização
que serão ministrados em 1Ü64:

1) Anatomia Odonto-Clrúrgi-
ca — Professor Pedro Baptis.
ta de Oliveira ÍIctto. Hora-
rio: 3as.-feiras, ás 19h30m (even-
tualmente as Sas.-fclras) Local:
Rua Frei Caneca, 04 — Centro
(Instituto Anatômico Benjamln
Constant).

2) Cancerologla — Prof. Ata-
liba M. Belllzzi. Horário:
4a«..feiras, de Oh às I2h. Local:
Pça da Cruz. Vermelha, 23 - 8.»
andar — Centro (Instituto Na-
cional do Câncer).

3) Cirurgia Maxilo-Facial —
Prof. M. Baptista Pereira. Ho-
rário: ia. turma: Sas.-feiras, ás
8U; 2a. turma: ias.-feiras — th;
Local: Av. Rui Barbosa, 71G-7a.
Enfermaria — Botafogo (llosp. '
Fernandes Figueira i.

4) Dentaduras Duplas — Prof.
João Ferreira Machado. Horário:
6as.-felras, às 18h. Local: Largo
de São Francisco, 20 - 4." andar
si. 403: i,

3) Endodontia — Prof. Ante-
nio Rothier. Horário: 2as.-fciras,
*s 18h30m. Local: Rua México,
« - si. 401 — Centro.

6] Infecção Focai — Prof. Avls-
(co Leite. Horário: 2as.-feiras, às
I8h. Local: Av. Rio Branco. 128

s| 111« — Cíntro.
7) Odontologia Legal — Prof.

Suelyo Santos Oliveira — Ho-
rário: 5as.-feiras, às 20h. Local:
Ar. Rio Branco, 128 - s| 1116 —
Centro.

8) Odontopedlatrla — Profes-
sor Stênio Etlier. Horário: Sas.-
feiras, de llh às 13h. Local: Al-
cindo Guanabara, 21 - sJ808 —
Centro (Escola de Aperfeiçoa-
mento da A.B.O.).

9) Parodo-.tia — Prof. Oran-
dino Prado Filho. Horário: Jas..
feiras, ás li)h. Local: Av. Rio
Branco. 151 - s! 1311 — Centro.

10) Prótese Clinica — Frof.
Erasmo Terra. Horário: 3as.-fel-
ras. ás 18h30m. Local: Av. N, S
Copacabana, 542 - s1 507  Co-
pneabana.

11) Prótese Móvel — Encaixe
Prof. João Ferreira Machado.

Horário: Bas.-fcíras, às 15h. Lo-
cal: Largo de São Francisco, 26

4/> andar - s; 403.
.12) Psicologia Aplicada à Odon.
topediatria — Prof. Marcos As-
sunipçáo Souza. Horário: Sas..
feiras, fts 18h. Local: Anfiteatro
na cidade, a ser indicado.

13) Hadioiogln — Prof. Aristeo
Leite — Horário: 4as.-feiras, â>
lSh. Local: Av. Ri0 Branco, 128s] 1116 — Centro.

14) Técnica Opcratório — prol.
Alfredo Borges Lopes Cardoso.
Horário: Das.-feiras, as 18h30m.
Local: Av. N. S. Copacabana,
583 - s| 1110 - Copacabana.

Observações: Os cursos fuiw
cionarSo de abril a novcmhra»
com aulas uma vez por semana
« férias em Julho.

SINDICATO DOS ODONTO.
LOGISTAS DO MO DE JANEI-
RO — Deverá ser distribuída
para todo o pais, ás diversas en*
tldadea odontológlcas, médicas •
farmacêuticas, políticos esta»
duaia « federais e a Imprensa
falada, escrita e televisionada, a
3.» número do órgfio oficial do
SORJ, "O Tiradentes", edlçü»
especial aob a responsabilidade
da ComissSo Executiva pró-rel-
vlndlcaçóes salariais. Divulgar»
o mesmo, o texto do manifesto
do sr. presidente da República
e a cópia do que deverá ser en-
t regue ao sr. governador Cario»
Lacerda, face aos anseios dol
dentistas assalariados do Estado.
Divulgará também uma Procla.
maçíio à classe em nome da Di«
retoria do Sindicato. Os colcgat
que desejarem um exemplar,
poderfio procurar na secretaria
do SORJ.

KKVISTA BRASILEHIA DE
ODONTOLOGIA _ £sát cm cir.
culaç5o o número 120 da Rcvls»
ta Brasileira de Odontologia, ór.
gão oficial da Associação.Brasl*
leira de Odontologia —' SeçSo
Guanabara — « que está sob •
direçüo do prof. Estenlo Ether.

O número em apreço, além doi
editoriais da presidência e de
diretor, apresenta: Programa dt
Treinamento para oficiais cirur-
giBes,dentlstas em Cadeiras Múl-
tiplas e Técnica da Assistente
ao lado da Cadelra-J. c. Heckel,
Preparação e Teste de uma Liga
de Ouro de Uso Odontológico —
Reinaldo G. da Motta, Dosagem
de Transaminates Glútáuico-Pi-
rúvica em dchtlnas normais i
cariadas — Evandro Cisalpino,
F.duardo e Pretti. Importância
da Ortopedia ..uncional Maxl-
lar: A Soeializaçflo da Ortope-
dia — Corálla Moraes tle Mo-
raes. Importância de alguns Pro.
cessos Analíticos no método de
pesquisas em Ciência Biológica
— Marcos Sallcs Cunha. A Or-
topedia Funcional dos Maxilar*-,
na aoluçáo dos Problemas Rei.
piratórlos, Jaime Frledman.

Toda correspondência para ef
ta coluna deve ser enviada pa.
ra: Dr. José David Schubsky —
"Edifício Avenida Central" —
Av. Rio Eranco, lis • 82.*, fru.
Po 3238.
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LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CONSULTAS

COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS E TERRENOS

Eicrevents • Itilor Álvaro
Botelho (U.3.441:

"A nevi lil tabelou oi alu-
íiuéls mes nio dli «o, além

. do» aluguéis propriamente
| ai loa. «u mu, além dot ir
mlltt tabelados, • propriete-

| rio eede «obnr ai seguintes
| taxes • deipotai:
, — taxa do égua, taaa de
! esgoto • unotmonlo, taxi do

lorvlcos públicos (antiga do
serviços municipais), dlforon-
c« no* majoraçòei do Impôs-
to prodlol, tolo do recibo,
quando estivar vencido o
contrato, doiptui do condo-
mlnlo."

n. — O decrete do lobo-
lamento do aluguel, como |é
foi dito, é totalmenf» Inopo-
ranto • Ilegal. Nio podo, o
nono vor, flxor preço poro

, oi Imóveis vogoi, uma voi
quo a lol regulamontadora do
assunto doclaravo quo oi imo-

: voli vogoi
, vt>le vogo» oram livros ite1 restrição quinto oo icòrdo
I d* aluguel.

O fundamento 'do rotorido
. dteroto, quo to diz alicerça-
I de m Lol n.* 1.521, ort. i.\

Itom VI, nio aponto o logo-
fio do Imóveis om seu tex-
to, tnti 'de serviços essen-
ciais, quo onm vendidos e
nio do serviços assincliii
que sio locados.

Mis, mesmo admitindo que,
entro os serviços essenciais,
vòsse Incluída i locação de
imóveis, esse principio esta-
rii revogado por lei poste-
rlor.

Assim, em tese, perde de
vilor a consulto. Admitindo,
por hipótese, que um dlplo-
mi válido regulimentisse o

isiunto, nos moldei do ti.beiemento, ontondo quo os*ns tixis o doipeiii mencl.oriidii podem ter acrescidaslocação doi Imóveis.

Indigi-nos • leitor ». lar-rei (U.S.44):"Em 1M4, aluguel io SAPSum prédio polo oluguol mm."1 do Cr» í.000,00, com con-
tnto de sete inoi. Torml-
nou o preto há dois anos, som
quo tenhamos qualquer on-
tendlmonto. Continua • mei-
mo aluguel Inklil. »elo con-
trota, éle* orem ebrlgodei •
pegir is tixis do água (o
quo nunca pegaram, epesar
do pedirem a conto).

Nia tenha autn fonto do
ronda o estou com IS onoi
do Modo.

Io eles mo entregessem a
prédio, melhorava a mlnhi
situação. Tenho recusada
bom iluguol polo Imével o,
assim, estou tutindo com is
melarei dlflculidei.

*. — "elo Lol do Inqulll-
mto om vigor, o leciçio pa-
de ser lumentede om 100%
sébie a oluguol vigente, *jmi
vei que se troti do contrato
firmado om 1*54.

Todas is despesos o tixis
quo gravam a riferldo imé-
vel podem ter transferidas
como ènus da locetirlo. Pi-
ri lisa bisti que foje éle
notificado disso lumento de
aluguel, — com bise no Lei
4.240-03 o do icrésclmo dis
taxas o ânus que Incidem só-
bro o mesmo. Deixando do
pegar o respectivo oluguol
com asse acréscimo, cabe
içio de despejo.

Miciur.i.
ap.

LEMOS c/
. da, frente, e/ ampla" u,toi„ varandai, dependi,,

nuA
Cop
«nliii
ele. ulliiin nnra nlelíer. 

"Imull
que e moradia, - I.uiz SEAIlIlA
(üre.l 3051; lll, 47»7iITO,
Kl). KRÁNMÕ UP.AOA - Fremr
paia <> mar, Vend» uiienle pors.000,000,011 i vista Otlma sala no
12' and. — 1204 •— Ver Iioje no
local o tratar e| Maurício Gold-
Iwoll ^Fone,37-12W_ ~ Craci ,'OQ
COP. — Vendo ap. mon., cí telT.
qt.. sala, coc, banheiro, irem»,
junto praia. Fieço .1.500 4 vl.it».
Tratar A7-1M0, Muitcyr.

Av, IPANKMA — nua Viiconde da PI.
rajá. tu — Vendo apto. de frente
n.* 213 ivailiii. servindo paia ro-
ildcnrl» nu cansullAilni wíillcn»
ou dentário», de »nl.i. <\\o. aepnrn-
cli», liaiiliuiin, coiínltn, Arca o/
tanque r I qtu. de cmpicg. ri ver-
ilvel. facilito o Flnanelu — Pie-
ço CrS 4.500.000,00 « Ver diária.
mente ti» local •• tratar nn PAU
I.TDA. Av. Mio llinncn, 331 — gr,
UM — Cruei 4}ú. Tal. ÍMC1T.

COPACABANA - Próximo i Av.
Atlântica — Excepcional oportunl*
dade — Vendo magnífico apto.
ei Jardim de Inverno, tala, qto„separados, banheiro em cor es<
ineltado, coslnhi i óleo c box
p geladeira, qto. de empreg. re-
versivel, érei c/ tanque nulejs-
do. acabamento de li. e luxuoio
halt de entrida — Entrega em
Agosto próximo. Preço Cri ....
«.450.000,00 - Apems Cri ....
117.900.00 de sinal e o restante
facilitado e financiado em 40 me-
les, Ver diariamente no local ei
sr. Gilberto i partir de hoje.
ATLÂNTICA — MaJeato«c7~aptõT

Bi md. 4SO ml. Novo. Ar cond.
central. 3 saldei. 4 qtoi., 4 banii,

v«. gar.. 120 milhões e taxas.
38-3530.
XAVIER SILVEIRA, W, aptu. 1MW—¦ Magnífico, t. frente esquina,
quadra praia. 130 m2. Saletn, 3
qtos., 2 salas. Ocupado Ver 13
líli. Fin. — 36-7004.

TIJUCA — Rua Filix da!
Cunha 40. Ponto estrita-
mente residencial. Aparta-
mentos, todos de frente, de
saio, 2 ou 3 quartos, 2 bo-
nheiros sociais em cõr, co-
pa-cozinha, área do serviço
e dependências completos

iVanema — Junto a» Arpondorldo empregada, Pecos am-
Rua Krco. Otnvlano, príillo dr 4i_i_, ,«.,:»- knn. ...inj., ,andare», vendo apto. ei 2 qtoi, ia- Pla5< mui'° bcm Ofe|OdOS C
ia, varanda, dep. de «-mpreit. etc.1 iluminados. Garagem, in-Obrit Iniciadas. CrS t.200.000 — .i„:j„ _. _..,A e«»»„»A«Cr» 4 mllllOei á Vllta, re.|.mte|ClUldO no prCÇO, tXCCUÇOO
durante m obras. Acit» uni car-lg acabamento de Io. ordem,ro nacional, acertando diferenço, ejilf.l» .AU.. "_iu»l." ,**.luiz sEAititA - ciieci Mi -J Edifício sobre pilofis com
Tel. 4--73V0. apenas 4 pavimenfos. Sinal,"'desde 

CrS 482.400,00 «

QOVenNADOn — Vendemos »p.
(le frente, rum bali, living, 5 qtok.
iMtiliri.H. cot. • arca >7 tniiqiie,
sem contraio, na l.nr. do Dcmlr
•WA 'JV uio.i iu.101 ou «h|i«ia 'Clt
«ecu, 1'rreo a parllr de cil .,,,
4.300,000,00, Aeeltainns fiu.imi.i-
mente, dr autarquia». IniohlHaita
U-iiiin i tii.i . Av. Nilo prcnnhn,
2«, s/702. Telr. I3-24B.I/43.!l,'iOI —
011,

TERESÓPOLIS - Rua Ed-
mundo Bittencourt 130 (Vár-
zea) — Vendem-se aparta*
mentos de I quarto, 1 sala e
de 2 quartos, I sala, cozinho,
dependências de empregada,
Trator pelo telefone: 28-3309

30118 3600

Zona de Veraneio 3900

Petrópolis 3500 JBICVI Vendemos «.ia» tipe

VIK1V.A SOUTO — SuntUDto cpui.
e| 2 talóei, 4 qtoi., 3 baniu 100
mllhOes. MKNATO OMR1CO IMú-
VICIS. 3Í-3S30. ,
RESIDCNCIA ehpctacular - l.uiíl
m2 de luxo e conforto. Saânn,
duchai, piscina, etc. 190 milhões.
35-3330,

prestações mensais do CrS
66.000,00. Construção de
M. HAZAN & NUDELMAN
(58 obros entregues na Gua-
nabara). Informações no
local hoje c diariamente,
dos 9 às 22 horas, ou na

HAHO NEGOCIO, vendo, na K.
Sta. Clara. Junto à praia. apto.
cobertura, um p/ and.. </ 1 qtoi.,sala, dep. e qto. empreg, gr. ter-
raço ei vista p/ o mar. — VI-
«lia» na FERCC-L, R. Sla. Clara,
33, «I. 1200; tel. 37-031*
AV. ATLÂNTICA — 3 qts., 1 ».,
2 b.inh. aren. arm. j. Inv. 2 c|ts.
emp.. gar. 82.000. 37-3SJ», CUHY
VENDA o iru apartamento na|l3.'00O.000.0O
Zona Sul «em preocupar-se leom
com impostos, porque eu lhe

ARI>OAOOK — Itiiii Ituinlm
Elliabeih, 770 — Vende-se ap.
alto luxo, I por andar, salão. Rua Mayrink Veiga
3 quurtos rnm arm.-irlns em- íg o 0_jar t.i. 23.4362butldus. 2 biinliflr..» s.i.lals, u- anoa ¦ «'¦ « 4«*.
cupa-coiluha. 2quarlu»dr em-'(CRti-l Vi). 30319 2500
pregados, giiragrm. Incorpora»!-,.„-¦ zr- ,.,..¦-.,—•.,—í»_ /-..„.,r..„-,„ v/iwinc-, 1,Jl l A — Duas rctldencini. Ven.cio — Construção — sentias. do, ,., „llli,,1„ ,.,„,,,, F,„„.,. .„..,.-,.
ria. Construtora Freire c Mi- „ :]..m_ Ull7. Dauo . citF.ci-ioo.
dré — Alm. Barroso, ftl - ll.°i [
-Telefone: 32-5035.._. IAPARTAMENTOS NA RUA

CONDE DE BONFIM 1349 —
. .mo Vendemos c| 1 sala dupla,

LaranieirOS  3 quartos, deps. completos
LARANJEIRAS — Loja — Vende-1 de serviço c de empregada,
mos pata entirpa Imediata na '"",-, knn|-»;'pn< .nrlnit nnrnnnm
Cardoso Júnior n.- s-ii. |unto a * oanneiros. ^ocia s, garagem,

da nia Laranjeiras, crs jplay-ground c pilotis. Sinal:
Mensalidades:

apto. cm cerniu cii- terreno, mui
Io firnuunot du praia, i| Jardim,

il »„'...u, !i r, , ti.ii.;,., co? , tlep
de empreg,, » p.irtlr di- Crt ....

,J.;:».i»i.fti facilitados c |...i'.« ft-
Inanclada cm 30 mvtet. Entrega

<¦< li a 12 meies, ,1'l.iniat t dr.
talhes n.i I.MODILI.MIIA LEMOS
I.TDA. Av. Nilo Pecinhft 20 —
sala 70} com o Sr. Kcrniinil» ou
freire, teii. 32-3483 ou 42-0300 —

Sítios e Fazendas MM lãmíiaiu - Atua< minenis u-
moiiis r.j cura de Intestinos c rins.
tiar.inta as suas (irias par» toda
a vida nu Hotel Italcy, Apto»,
completos o| banheiro, nflvo a o
mixliro de confOrlO. (Tf 3il mil
ne entrada t 44 prestaeoei >1< o
mil. Tel.t 84-1703 lCIIECI-180),
CAMBÜQUIRA - Vende.se mag-
ul.Mra caia lòda moblliada, rm
centro de terreno, com 3 «alas, 2
quartos demaia clc|.¦. e 3 qu.irto*
e banheiro fora. 1'rrco de rara
o. a>¦1iu. Cr*. 3,800,000,00. Inlorma-
cües detalharia* ,-f.m Unir Ltda, —
Rua do Ouvidor, 80, 3.'. - Tr]>.:
31-232J e 31.2333.

K. I.AtiO vende loteamrnto
com 4'.' loira demarcados —
som» Ingrllirini, iliina ni.glu-
fico — 1.500 cruielros o m5.
Trsl.: 3322 r 4347; no Rio tels.:
52-11)01! e 22-5522. CRF.C1-4C4.
w>rW*e>**m*rw*e^*e^*e^e**w*mf*n***rw>m

rAZGKOA sò a noite rorr.pro pia-na e altitude 20-7073.
SÍTIOS da "10,000 in3 a 3.000
rUMi.nl Ilu,i Senador Dantas 71.

Teresópolis 3000

TERRENOS EM MURIQUI -
PRAIA, MONTANHA E CA.
CHOEIRA - Lotei com 10?»
de entrada e o saldo a longo
prazo, Planta aprovada pela
Dec. 58 — Pont imediato.
Vendas com o ir. FRANCIS-
CO, ei Av. Prcs. Vargas, 529
si. 805. Tel: 23-5614 (CRE-
Cl 48). 75253 3900
m**wm**>+m^Vi+w**e>*rm?m>m**e>*my0w*wtm**mns

tkrksopous — Vendem-se ótU
mui terrenos planos prontos pararcllflcar tlncoinoracilo) frente de
2.'i e 30 metros. Tratar R. Duque
de Cnx'.!», 14S. com Ramo» ou
O;olio. Tel. 2H,8 — Rio — 32-1M0,

f+^w^WV^^m****************

CASAS PRONTAS EM MAGÊ
— Próximo o medicinal Praia
da Piedade. Vendem-se na
cidade de Magé caias pron-
tas com voranda, sala, 2
quartos, cozinho, banheiro a
quintal; pequena entrada t
o saldo financiado cm presta»
ções a partir de CrS ....
35.000,00 mensais. Vendas
com a ORGANIZAÇÃO MA-
RA. Tel: 43-7681. Av. Prcs.
Vorgos 509 — 20.» andar.

ANDAR NO CENTRO
Ycndr-Ke, 371 mlí, corridos, irei

Útil, lll/. |rtr.;.i, i-j-i lifradui, 12
tomada.*, telefones, paasagelroi. •
cama 1.500 quilos, 4 sanitários
pur.-inirn.c rnuierchil. H>ise: IO
mllhfler. 31-3331 •• 31-31H2 —

IAI.varo - Entrefa Imediata.
SW67 11

Locação tle Casas c Apartamentos
Centro
Hl. rtOOSEVKLT -• Alugo apto.
temporada 37-C-337 ik t.-.ioci t
r.,1-014!'.
»V^»*^^^^*^*V^^VV»«>^s»^^«»-»se»^>^*<s^l^*^<^^0^»»«»'»>^»l*

direi exatamente) ejuanlo iwlJJ.as.B-,,,.,
«ar. e quando. VIEIRA So.<,u,-,""

comblnnr. Chaves. r ? cnn _;i
uorteiro.. Imeblllòrla Lc> l»j"* 3UJ m"

rro< Ltda,, a av. Nilo Peçanhn_2ú.! CrS IDO mil — Não hó par-ij_oi'os e fsCf/ÍÓr/05 !

Petrópolis

702, Tela. 22-2403 — 22
Crecl 193.

r-16!

PJ!1*"?.:*?^ 3. C .

¦k. ¦..!«_.! n....<n... i«.„ iltos., 2 banheiros, garagem, ver.-lho Regional Corretores Imo-ldo t-á, Constr. (alvenaria) esq.
vels). 37*6523 »té 21h. • nua Gen. Glicerlo. Armando

22-3111 e 26-2360.L;lren-

Centro
CENTRO — Vendo, na Itua dos
Inválidos, 3 cas.if, sendo 1 com

~Uhí- alugadas cl contrato vencido,
terreno dcíKíinír-t.lILTON MA
CALHAES. Av. Erasmo Braga 233
fl. 404. Tel. 22-6120. CREC1 80.
•|rEN. POSSOLO — Apto. peque-
no. esq. H. Valadares., vendo, en-
trega imediata. — ARMANDO;
tels 22-3441 e 20-2306. (Creci 101M.

26316 100

AV. ATLÂNTICA, SM — c
te p| Gustavo Sampaio, sa!

., , ,».,«. Iranda. 3 qts.. banh.. coz.. fran.
100 «OTAFOGO - Rua Voluntários,de ar-ca ^ 

. . j„» f_da Pátria 270-806. Quarto, sala, Garagem, vailo. nlnUÍo de novo.
banheiro e coilnha, deps. emp. !,„(_ c] Maurício Goldbach 37-1297
Base Í.300 Cl 50%. Saldo 4 anos Crecl 50o,- C| T-.IAS - M-«<»JM37 

^BARATÀIlIBmO - 4S apto.
i»wiw»<»ww»¥ 702 — 2 talas. e.2 quarto*, coz

CENTRO — Aptos, prontos
na melhor rua do Centro, de
1 sala, 2 quartos, coz. banh.
área cj tanque, deps. de emp.
c garagem. Ver de 9 às 18h,
u Rua Washington Luís 24.

M? [TOM
Rua Sele de Setembro 4o« 3'-
22I5S4-52-2211-32-8172

S,S ^w10*jmmmmmmew****A*m*mm*em+immm*AP

.o/os e Escritórios 20°
MEIER — LOJAS — Vende-
se 76-A e 76-B. Rua Maga-
lháes Couto, 76. Tratar tel.:
43-1759.
LOJA VAZIA — B. Btbeiro. ven-
<!o Inacreditável barato, 140 mil
por m. 27-4905 ou alugo.

400Botafogo
PRAIA DE BOTAFOGO — 68 m2
— Cr? 6.500.000.00 — Apto. c|
sala e qto. sep. coz., banh. c
<iep. «empreg. comple. somente
4 «pts. por and.ir. Tratar com
Maurício Goldbach — 37-1297 —
Crecl 500.
BOTAFOGO — Vendo, na
praia, esquina de Voluntários,
apto. de frente, com sala. 3
ritos, e mais dependências. Ver
com hora marcada — MILTON
MAGALHÃES, na Av. Erasmo

Braga, 255, s/ 404. Telefone:
23-6128 de 12 às 18 horas. —
(CRECI-80).
r.Ul BARBOSA — Monumental
npto. 600 m2 de luxo e conforto
- 150 mllhOes, RENATO ORHL
CO IMÓVEIS — 36-3530.
20TAF0G0 — Vende-se para en-
trepa Imediata, apto. novo. com-
nesto de sala, 2 quartos, demais
deps. e garagem. Preço Crt 
8.300.000,00 com 50% financiado»
cm 3 «nos. Ver à Rua Dona Ma-
riana. 172 — apto. 203, (com o
porteiro) « tratar com Eml Ltda.
Hua do Ouvidor 86 • 5.» — Tels.:
31-2322 «31-2332.

Tel.—_19B.
RESIDÊNCIA — Terreno 30X30.
to miliiocs - 30-3530. TIJUCA — Rua Conde de

Copacabana 700

POSTO 3 — Apto. todo de frente
p| uma prata. Ia. locação, sala,
2 qtos. c demais deps. comp, Int.
c| 1MOB. SANTOS. 36-6631. Av.
Copa, 100.1. si 310. CRECI 2M.
POSTO i —Ap. c| sala, 3 qtos.,
demala deo. comp. Todas as ps-
cas de frente. Preço: 10.300 mil t\
parte financiada em 18 meses.
Inf. c| IMOB. SANTOS. 36-6631.
Copa. 1003, si 310. CRECI 248.
Av. Cop, 1003, C| 310. CRECI 246
OPORTUNIDADE I Vendo vazio,
lindo apto. conjugado, frente, co-
zinha, banheiro, jardim de In-
verno, bem financiado. Inf. e|
IMOB. SANTOS. 36-6631. Av.
Copa, 1003, si 310. CRECI 2M.
QUADRA DA PRAIA — Póato 4
— frente, andar alto, sala, 3 qts,,
demais deps. comp. e (ararem.
Inf. cl IMOB. SANTOS. 36-6631.
Av. Cop., 1003, i| 310. CRECI 248.

banheiro social, área de serviço,
fundos; indevassivcla. Tratar hoje
com Maurício Goldbach — Fone
37-1287 — Crecl 300.
TERRAÇO, 160m2, Salto, 1 qtoi,,2 banha., cm construclo. Tel.
J6-3330. Urgente.
RIA bU8 DA ROCHA, 79 —
Vendem-se aptos. 302, 602 e
702 c/ sala. 3 qtos. e depend.
Ver no local. Tratar eom o
proprlet. na Av. Mio Peca-
nha, 155 - s/ 419 — Telefones:
32-8929 e 52-0144.
VISTA MAR — Qto. «ala cunj.,
varanda. Frente. 4.300. 36-3330.
OCASIÃO — Vende-se apar-
lamento ainda não habitado,
de salão, 3 quartos. 2 banhei-
ros etc. com 40% financiados.
Ver com Martins. Rua Tone-
leros, 308. apto. S04, Copac.

celas intermediárias. Visite
o local diariamente. Infor-
mações também pelo telefo-
ne: 32-3233. Rua Gonçalvescreci] Dia5 35, 2." andar.

75247 2500
10371 1500 ,„,.,,. ,

DELFIM MOREIRA 3 1 p] and~. Bonflm «30, CSqUina dC Mar-
4 qou. 2 saiões, oo milhões ¦- oucs de Valcnco. Num pon-3MS'i0 ,!OT' ,5Ü" to excepcional,' um tipo de

apto. familiar raro no bair-
ro, 3 quartos, ampla sala,
dependências completas in-
elusive para empregadas —
Sinal de Cr$ 300.000,00 e

DUPLEX — 6110 m2, 5 qtos. 3
salões. Belo terraço, 100 milhücs
36-3530. 10373 1500

l <*0mA*0mWmmjmm*m?mt**mV^fmfm*m**m>m+mm**f<t

Lins Vasconcelos 170°

io, 520, csq. Aquiduháiprcst. de 50 mil. Um empre-
'£0^C™::,1':Cimento do CONCIL -

LINS VASCONCELOS — Rua
Maranhão
— Apls
quartos.com deps. completas, i „ .... ,.„ ...
Aceila-se I1'EG e Caixa medi- flua Msxico 148 gr. 905. —
ante sinal. Corr. no local, até Tels: 45-5312 c 42-4574 —

Í?Ni^UnVm«f 6nvr^' Informasse» no local até as
melra locação.

31898 1*00
22 horas
BOG0RICIN

POSTO 5 — í> andar, de frente,]
magnífico apto. c| 3 salas', 4 qts.,
sendo 3 cl arms. emh., 2 banhs.,
2 qts. pi emp. t garagem. Inf. c
IMOB. SANTOS. 36-6631. Av.
Copa. 1003, a| 310, CRECI 248.

Estácio 800

NOVO — 1 p| andar — Posto 3
Ap. cl 4 qtos.. arm, eml)., sa-

ISo, s] almoço, i banhs., 2 qts., p'
emp. e gaMKCm. Informações c
IMOB. SANTOS. 36-6631. Av.
Cbpa. 1003, a! 310. CRECI 246.

VENDO p. depó"i;o, comercio, In-
diistrla re?idó;-.cia, casas das ruas
Viscondessa de Pirassinunfa 29 e
Laura Araújo'136. Sob. 42.3281.
m*m*rm**S**m'1l%V**'*r.*.»*.'V-^SV'. I'.»w>» ,

900Flamengo

POSTO * — Ia. locação, 3 qtos.,
sala, 2 banheiros, demais deps. e
ícaragem. ln{. cl IMOB. SAN-
TOS. 36-6631, Av. Cop., 1003, a|
310. CRECI 248.
POSTO 4 — Ap. novo — frente,
salSo, 3 quartos, 2 qts., pi emp.,
garagem, etc. Preço i víata ""
milhões. Int. cl IMOB. SANTOS.
36-6631. Av. Cop., 1003, si 310 —
CRECI 248.
ATLÂNTICA — 340 m2 — 3 «a-
Ifies, 3 qtos. 3 banhs. linda vis-
até 60 milhões, 36-3530.

19374 700
PAULA FREITAS — Luxo um p/and. 60 metros da Praia — Dlre-
tamente c/ proprietário — 17-9333.
VUNDE-SE apto. c| piscina, 3
qts., 2 salas, 2 banheiros, demais
dependências. R. Joaquim Nabu-
co, 171, apto. 103. Tratar no lo-
cal, com a proprietária, das 10
is l"h.
VENDO — Apto. 230 m2. 22 ml-
lhõcs. P. 4, Tel: 37-033.7.
VENDO — Apto. c| sala, 3 qtos.dependências e cotas em 2 lo-
Jas. 11 milhões financiados em S
anos — 36-1309.

JARDIM BOTÂNICO
Apartamento vende-se,' entrega imediata, sala, S

quartos, dependências, etc., Rua Abade Ramos, 26,
ap. 302, chaves com porteiro A. Ramos, 38, ap. 101.

7917 91

ESCRITÓRIO
CENTRO

Procura-se escritório no Centro
com telefone. Tratar pelo telefone:
43-3941 com o Sr. Aragão.

S0338 91

AGUARDEM DOMINGO
DIA 5 NO PONTO MÁXIMO

DA AV. 28 DE SETEMBRO

AO LADO DA IGREJA
N. S. DE LOURDES

QUADRA PRAIA — 4 qto?.. .«.--
15o, 2 banhs. Fundos. 25 milliõe.-—_3G-3320._
FLAMENGO — Vendo ótóio nii.
2 qtos. sala, living:, deu;-, emp.
e Kar.-.gcm. Tel: 27-9254 (CRE-Cl ll ¦¦ .171.
fLÃMÊNGÕ —~ Vende-se apto. de
frente, composto de sala, 3 quar-tos, demais dep. Preço: CrS 
17.000.000,00 com 50^ flnanc. em •
anos. Inf. cem Enlr Ltda. i Rua
do Ouvidor, 86 - 5... Tels.: 31-2322
c 31.2332.
VENDO apto. conjugado, na Rua
Alm. Tamandaré, quadra da praia,alugado s/ contrato. Cr$ 2.25o. -
Ver e tratar c' ANTÔNIO BAR-
BOSA Av. Rio Branco, 173, s. 001;
tel32-SM4. (Crecl 1D2>.
FLAMENGO — Vendo, ca Rua
Silveira Martins, próximo a praiaapartamento c| ótima sala e grau-de quarto, banheiro e cozinha.
Alugado com contrato vencido. —
MILTON MAGALHÃES. — Av.
Erasmo Braga, 233 cl 404: — tel.
22-6123 das 12 is lSh. (CRECI 80)

LINS - CASAS DE LUXO
Pavimento térreo: jar-

dim, varanda, sala, cozinha
e dependências completas in-
elusive para 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 —
Informcções no local. Rua
Heráclito da Graça 93, até
as 72 hs. ou com a CONCIL

Rua Mé>:;co 148, gr. 905
Tels: 42-5312 c 42-4574
Vendas JÚLIO BOGORI-

CIN - (CRECI 95).
30325 1700

Vendas JÚLIO
¦ (CRECI 95)

30323 2500
«èWsatsSs^sssj i ,¦, mm*w*m***mim+*^^*mww*w**m*vv*

Vila Isabel 2700

«•a^V^^^^^^VW^s^s^s^sAs^s^s^s^s^s^s^s^f^f^^vw

Santa Teresa 2100

FLAMENGO — Vende-se apto.
vazio de frente c| si. 2 qts. deps.
p| emp. etc. peças claras c am-
pias, ao 2 p] andar, precisa pln-tura, ver e tratar i Rua S. Sal-
re,i^V^Oeiu.if.1ho?,e,a,he5!l0c?1 diariamente,; de 9 às 12

30307

SANTA TERESA — Rua Pau-
Ia Matos, 158-A e B, por es-
tarem mal alugados, em edi-
fício de 3 pavimentos com
2 apartamentos por andar,
vendemos magníficos apar-
fomentos contendo: Hall, sa-
Ia, varanda, 2 quartos, ba-
nheiro, cozinha e área de
serviço. A desocupação será
feita gratuitamente por nos-
sa firma. Sinal na-escritura
1.250.000,00, parte facili-
tada e o saldo em 40 pres-tações mensais. Corretor no

900
m*»msm*t*mmmwmm)r\ * ¦ W *i'iVilVi-iAri.i.-|.-|

Jardim Botânico 901
LAGOA — Vendo casa luxuosa,
frente pi lagoa — 37-0637.
APARTAMENTO — Vende-se,
entrega imediata, aala, 3 quartos,dependências etc. Rua Abade Ba-
mos 26 apto. 302. Chaves com
porteiro, A. Ramos 38 apto.«101.
RESIDÊNCIA DE ALTO LUXO,
Jardim BotSnlco, linhas modernas,
só p| família de alto trato. Temos
outras. IMOB. SANTOS. 36-6631.
Av. Cop. 1003, s| 310. CRECI 248
A***AA>^^>^>1<<Atsvl<**l*IWWt**V%V<«lVVV>sj,Vi*r>

Grajaú 1200

R. LEOPOLDO MIGUEZ, 11, apto.
Í06 — Vendo apto. e/ 3 qtos., si.,
banh., coz., área e/ tanque. Ver
no local, das 14 is 19h. Ocasifio.
Facilito o pag. — Tratar na FER-
COL, H. Sta. Clara, 33, si. 1200.
***mmnjmem**m*ew**jV^e^^**m,*m*&^*V*

Ipanema 1300

MAGNÍFICA RESIDÊNCIA, «m
Ipanema, toda de frente, esquina
c| rua transversal. Em cima: 4
qtos., 2 banhs., 2 varandas, mais
2 ótimas salas separadas p] ótima
saleta, tollete social e outra va-
randa em cerâmica. Na parte tér-
rea: grande J. inverno, podendoser ampliado p| um salão; partedescoberta e| plantas • garagem
p| 2 carros. Visitas c| hora mar-
cada. IMOB. SANTOS, 36-6631.
Av, Cop. 1003, s] 310. CIIECI 2411
DUPLEX -
Terraço, 3
36-3530.

• LAGOA, 450 m2
qtos. 60 milhões

10373 1300

CAPRI
,.*,.„,» IMOBIUARM

RIO — Av. Rie Branco, 156 — 4.° andar —
Crs «08-9-10 — Tels.: 52-7323 • 52-7013 (ED. AV.
CENTRAL). ¦;_.". A

NITERÓI — Av. Amaral Peixoto, M — 11.»
andar — Tel.: 3581 (ED. VASSAL) - CRECI 288.

AV. VIEIRA SOUTO — Apto. c|
grande terraço ajardinado, 2 sa-
Ias, 3 qtos. c| arm. 2 banhs. am-
pias depend, garage, etc. Entrega
em 90 dles. Cr$ 27 milhões, sen-
do 50% em 1 ano. NSo é de fren-

, te, mas maravilhoso , em acaba-
mento. localização, etc. — LUIZ

I SEABRA — CRECI 363 -- 47-7370.
IPANEMA — Vendemos o melhor
«parlamento da praia, com 400mi'à Av. Vieira Souto. CrS 
100.000.000,00, Visitas a combinar.
Entrega em 30 dias. Imobiliária
Lemos Ltda., i Av. Nilo Feçanha
IS, sala 702, tels. 22-7432 — Crecl
193;

flPANEMA — Rua Visconde de PI-
rajá 523 — A uma quadra da
praia e com linda vista para .a
Lagoa Rodrigo de Freitas — Ven-

Ido apto. magnífico n. 609 defrente, vazio, tle gala, qto. sepa-
rados, banheiro, cozinha c 1 qto.do cmnrcg. reversível. Preço ..
CrS 5.8C«.000.00 — Facilito c Fi-

nancío — Aceito proposta, ver
(diariamente no local e tratar na'PAR LTDA. Av. Rio Branco. 131
— Gr. 1402. Tel. 32-1677. Creci

31888 »1 436.

e das 14 às 18 horas. Tra-
tar com:

(CRECI 285
Aranha 333

Av. Graça
grupos 609-

10. Tels: 42-0610 e 22-0245
30311 2100

2500Tijuca
OPORTUNIDADE —Com sa-
Ia e quarto separados — Ti-
jucá. Rua Uruguai n.° 74
— Sinal: Cr$ 100 mil — Nâo
há parcelas intermediárias —
Plantas, detalhes c informa-
ções pelo tel: 32-3238 — Rua
Gonçalves Dias 85, 2,° an-
dar. 75250 2500

PRAÇA I». DRUMOND — R.
Vise. Santa Isabel. 46 — t'l-
limas unid. à venda — Apta.
prontos de 1 e 2 quartos, com
dep. 4 pavs. com elevador —
Corr. no local, ate as 19h. 50%
ou 40% de entrada, restante
em 5 anos — ÓTIMA VENDE
ÓTIMO — 42-1152 — CRECI-
432. — 1.» locarão. Aceita-se
IPEG. 31899 2700

PETR6P0L1S.1TA1PAVÃ — Alu-
go gdc. re-ld. luxuosamente moh.
composta de 1 qtos. 3 ifdes. ha-
hle?. teiraçot. 3 banhs, demais
deps. com piacina privativa. 2 va-
ínis, x&Taseni no melo, gr. jardim.
Preço mensal aU- 1/2/64 t de 263
mil cruz. Vtr primeiro sitio na
Kstrada Manga Urga (Sitio OI,-
TENIA) com encarregado Ceraldo
depois tel. 3B.1M1. Serve unlca-

35'1TAIPAVA — Alugo resld. mos».
Ip.ira pequena família, preço men«
|tal ati- 1/12 * 33 mil rmz. Ver
na r. i-.mIj Manga Larga, sitie

lOLTENIA, com Geraldo. Sepedt
Tel. 31;iam.

Zona Veraneio 3I
LOJAS — Praça Sarn» Pena

I— Alugam-se lojas, pronta
entrega, i RIA CONDE DE
BONFIM, 383. em (rente ao
CINE ART-PALACIO. Ver no
local, das 9 às 17h.

30116 2 mente fam. trato ou Embaixada,
LOJA — Barata Rib. alugo nova
grande para qualq. ramo, 37-4909

SAO FAl't.0 — RIO — Famili»
tendo imidar-ie aiè julho p| ülo,
propSc permuta temporária reti
cai!,, apto. possui cr»>-a Ibtra*
puera c| tel. 3 qU. 2 sls. deps.
empr. 2 banlis. «ntr. carro. Tel!
80-4943. S5o Paulo e 37-1207 RI»— Maiores detilhej. ,

1'HOCURAM-SE — Para alugar
2-3 salas c| 80 m2 no Ceniro,
proximidades Av. Rio Branco-
Castelo — Olertns para tel! ..
23-4341 ou pi carta CP. 344.
PASSA-SE átimo escritório, eom
tclclonc, água. Aluguel antigo.
Ouvidor c! Unigualana. Tratar c
RAUL. Av. Eng> E Romcro, 197,
lei. p f SSS-Marechal Hermes
•*W^******Wm*e^mPm^^>*^m**w*m*0*0*m

Copacabqna-Leme *
ALUGO, moca dlstlnts, quarto
13.000. — Tel. 47-9408. 18404 i

SOCIÓ. LOCAL IDÊÃL — Aceito
um sr. Idftneo e de alta resp
num peq. apto. confortável. Rua
discreta e sossegada. Cartas por-
taria deste jornal aob n.° 13317.
ALUGO — Leme pequeno quar-
to c| banheiro, aenhor c| refe-
ríncias — 38-4330.

Aem*m*m*m'iimmmS**<*^*****em*wmmmÉS*m*mSm'm

10Flamengo
PRAIA — Alugo temporada mob.
pel. telefone, vlat» mar. Tratar
37-0337 tarde e 38-0149.

Geladeiras 58

Centrai 2800

ENCANTADO - R. Joaquim
Martins. V. apto. vailo peloIPEG ou Caixa c/ 650 mil de
sinal. 42-1152. ÓTIMA VEN-
DE ÓTIMO — CRECI-432.

30807 2800
RIACIIUELO — Vende-se casa
c/ sala, quarto, cozinha, ba
nheiro completo c quintal 
Ver na Rua Flack, 79. c/ 4
ÓTIMA VENDE ÓTIMO —
42-1152 — CRECI-432.

31900 2800
CAMPINHO — Rua Cirilo da
Silveira, 117-101 — Apt. com
2 quartos c RTamle quintal —
42-1152 — ÓTIMA LTDA. —
Chaves ao lado. CRECI-432

31896 2800

3100Méier
MÉIER — R. MagalhãesCou-
to, "6. Vendem-se os aptos.202 cSOl. Sala, 3 quartos, de-
pendências de empresada 
Tratar: Urusruaiana, 55, sala'"' Tel.: 43-1759.711.

Leopoldina 3205

OLARIA — Rua Antônio Rc-
go, 617 — Esq. da Rua Ura-
nos. cm frente à Estação. Edi-
fício. São. Francisco. Aparta-
mentos de sala, 2 e 3 quartos,2 banheiros (Social e de cm-
pregada) e área de serviço c/
Ianque. TODOS DE FRENTE.
Pagamento dentro das suas
possibilidades. Garantia abso-
luta — Couta vinculada em
BANCO. — Construção: ACO
ENGENHARIA LTDA. (Mais
de 1.200 aptos, entregues no
Est. da Guanabara). Incorpo-
ração: PREDIAL MAYAPAN
LTDA. Rua México, 119 - 4."
gr. 409 — Tel.: 52-5811. Cor-
retores no local da obra até¦ts 22h. 80560 3200

2 ONSLCESSO — Àv. Londres,
u50, c/ 1 — Vazia, c/ 2 quar-tos. sala. varanda e quintal
Chaves c/ 8. ÓTIMA VENDE
ÓTIMO. 42-1152. CRECI-432.

31897 3200

TV — 11" e 19" — ADMIRAL
novas, n» embalagem, «V ga'
rantia e assistência técnica —
MENOR PREÇO DA PRAÇA
ã vista ou a prazo sem juros.
II. N. GONÇALVES. Av. G.
Aranha, 174. cr. 1009 — Tel.:
22-2442. (Chame Henrique)

VVALITA — Liqüidificadores
batedeiras, aspiradores, etc.
ATACADO E VAREJO — A
vista ou a prazo — H. N.
GONÇALVES — Av. Gra«a
Aranha, 174, cr. 1009. Tel.:
22-2442. (Chame Henrique).

NAUTILUS — NAUTILUS
— Aproveite n| preço de
propaganda. HENRIQUE —
Av. Graça Aranha, 174 —
gr. 1009. Tel: 22-2442 das
12 às 17 horas.
GELADEIRAS, máquina de lavar,
conserto na aua casa, mesmo dia,
HUDOLF, 2S-9346 e íí-8464.
I'INTURA DE GELADEIRA a Du
co e colocacüo de borracha a do-
mlcillo. Sr. Valter: Têl7~»ü5797
COMPRO 1 geladeira para uso
próprio. Tel. 2S-2843. sr. DUTRA.
GELADEIRA "frigldalne" rnoder-
na. Vendo urgente, R. Souza Ll-
ma, 48, apto. 412. Copacabana.
(Não tem tel,).

COMPRO GELADEIRA
37-4598

PAGO NA HORA

PROCURAM-SE PARA ALUGAR
4/5 salas, com 100 ni2. no Centro — Proximida-

des da Av. Rio Branco-Castclo. Ofertas parn o telej-
fone: 23-4341 ou por carta: Caixa Postal 346.2967 

SS
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EMPREGOS DIVERSOS
DATILOGRAFA, meio expediente,
precisa-se Av. Rio Branco, 134, si2727. Tratar de 13 ás 14h.
CARPINTEIROS de fôrma de
concreto, preciiam.se, paga-tebem. Rua Noronha Santos, 113 —
Estácio.
VENDEDORES (Bico) — Para
trabalhar à base de comlstSo cm
pegas de automóveis de esmera-
do fabrico. Tratar diariamente cl
o ar. FERNANDO pelo telefone
42-01)11, du 9 is 12h.
MOTORISTA particular, expedi-
ente, residente Zona Sul. Reft-
rtnclas, S anos carteira. Tratar
R. Visconde Inhaúma, 23. — Sr.
GOMES.

OACTILÕGRAFA — Precisa-
te com perfeito domínio de
Inglês para melo expediente.
Falar com ar. Sara. Telefone:
23-1566.

PRECISO cozinheiras, arrumade!.
rai, 13 a 23 mil, pode pernoita»na Agencia B. Joaquim Silva, 123.
ÕFKHECO Jardlneiro j>/ cata ia-
milla. como diarista. — 84-3922.

1943(1 S!

Arrumad.-Copeira M
1'HECISA-SÊ de copclra-arruma-
dclra para csfo de família d*
tratamento. Av. Epiláclo Pessoa,
234» — Jardim Botânico. 26-98H.
Pi;i:ciSA-SE de copeira-arruma-
deira para casal cie tratamento.
Exige-se carteira. Tratar pessoal»mente Rainha Elbabeth. $ Póst»
6 apto. 301. Tel. 27-2050.
OFEREÇO cozinheira e arruma-
deiras, copeiras. Tels. 32-0384 •
112-5556, Dona Conceição,

Empre. domésticos 31

PRECISA-SE arrumadclra-copeira
portuguesa, competente, para pe-
quena família estrangeira. Paga-
se Cr$ 23.000.00. Pede-se informa-
ções. Av. Vieira Souto, 86, apto.
301. 194» M

PRECISO nrnimadeiras, cozinhei-
ras, Ir.vadelras, copeirr.s, 15 a 23
mil. Rua Joaquim Silva, 123.
OFERECEM-SE domésticas, todo
serviço, só diarista. Tel.: 22-8173.
EMPREGADA — Preclfa-se de 1
que laça todo serviço, para 1 ca-
sal. Lavar a máquina. Exigem-se
referencias. Paga-se bem. Tra-
tar á Av. Rui Barbosa, 280, ap.
201.
**AAe\******AAAemm*A**eyAeye^***j^

Cozinheiras 52

PRECISA-SE de cozinheira de
forno t iogâo. Paga-«c bem —
Tratar tel. 27-6578.
FAMÍLIA francesa procura cozi-
nheira que durma no emprego.
Exlgem-ie referências. Endereço
R. Paula Freitas. 35. apto. 1001,
Copacabana, depois da* 18h.
OFEREÇO cozinheira t arruma^
deiras, copeiras. Tels.: 32-0534 e
32-5556. Dona Conceição.
CRÍ 25.000,00 — Cozinheira paratrivial fino e variado. E6 se apre-
sentar com referências á Rua
Pompeu Loureiro, 136 apto. 401.

Amas-Governantas 5*
BABA - ARHUMADEIRA — Ord.
15.000,00. Tel.: 27-4486.
PRECISO cozinheiras, arrumadel-
ras, babás. Agência Hua Joaquim
Silva. 123.
*>^*'^>^'VV%>*i**at»«V«*s^*l«t***jlVs«*a^>i>*'t*A»VvM«a

Empregos diversos 85

ESTADOS UNIDOS
Agencias licenciadas pelo Dept.»

de Tr&ballio e Indústria do Esta-
do de "PENNSYLVANIA" otere»
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.
Passagem adiantada. Escrever p|Agencia CO-LABOP, R, Cualana»-
ies 50. a]U0, S5o Paulo. Tel
34-3505. S2719 H

CÂMBIO
Pessoa longa experiência en

banw .aceita oferta cargo flire-
pão. Recado 26-0179. 13931 U

TIJUCA — APARTAMEN-
TOS — Últimas unidades à
venda. Sua Conde de Bon-
fim 383 — Frente ao Cine
Art-Palácio. Compostos de
2 salas, 2 e 3 quartos, depen-
déncias completas, garagem.
Ver no local das 9 às 17 hs.

30117 2500

PINTURA - GELADEIRA
A DOMrCMO

Máquina Lavar. Coloca-se bor-
racha. Plnta-se apartamento —
Tel., 26-1745 — Sr. PAULO.

19355 59

Instrum. de Música 75
COMPRA-SE ou aceito em conslg-
nação planos. «6-3422 e 46-4424.
VIOLÕES — Vendo, compro, troco
novos ou nüo, Escola de vlolSo;
canto e piano prof. Scarombone.
- Tel.: 45-6757.

Niterói :j:;oo

PIANO Dancma apto. inglês —
vendo com sonoridade excepcio»
nal 3 pedais, 118 teclas marfim,
modelo luxo. Preço de ocasião.
Av. Henrique Valadares. 41, apto.
COli.

NITERÓI — Vende-se apto. cmmeio de consl. próximo ao Pa-lácio Ingá, composto de quarto
e sala sepnrados, banheiro e co-zinha. Inf. cl IMOB SANTOS.
26-6031, Av. Cop., 1003, si 310.CRECI MS.

Ilhas . moo

COMPRO 1 PIANO
A VISTA - Tel.: 52-7589
Em qualquer estado — Urgente.

ILHA DO GOVERNADOR —
Casas de alto padrão. Sala,
2 quartos., jardim e quintal,
varanda e dependências com-
plotas. Perto dos terrenos da
Poriuguêsa, antigo Jóquei

PIANOS ESTRANGEIROS
E NACIONAIS

Vendem-se de alta classe, a
longo prazo ou à vista com es-
frondoso desconto. Rua Santa
Sofia, 54-A, Saenz Peilu. Acei-
tam-se trocas. jNB. — Pianos de
alta classe mesmo.

AUXILIAR
DE CONTABILIDADE
Precisn-sc. com alguma experiência, com prá-

tica de dactilografia. Carta para a portaria dêst»
jornal, snb o n./ 84454, indicando ordenado deseja-

do, prática de serviços e demais informações, ium st

CASA VAZIA — 12x311 grande
quintal, 4 qtos. 1 si. entrada car-
ro 16.000.000,00. Carvalho Alvim
C53. Tel: 37-6083. 203S3 2300
TIJUCA — VILA ISABEL —
Prédio de 4 andares com
apertos 4 aptos, por andar|ciub7.To"go ^"prihclpkda- Saio, 2 quartos, cozinha, ||ha, na Estrada do Galeão,
bonh. área com tqnque e de- Coda comprador recebe gró-
pendências de empregada; rjs Vh TITULO PATRIMO-
garagem e pilotis. Xíbra em NIAL DA PORTUGUESA, queinicio com grande facilidade ||ne dara dircito 00 uso da
de pagamento — Ver à Rua i piscina, campo de futebol,
dos Artistas 235, próximo à|quacirns de vo|ei/ basquete'

etc. — 300 mil de sinal c
preslações de 35 mil. Infor-
macões no local òu cem a

b.w^^-õ-.-u ¦»-;- CONCIL — Rua México n.°

Stl&.ízã^lAfl» 148' 9r 905- Tcls: 42'5312
B-Í3WH-ZZB1'32-6172 c 424574. Vendas: JÚLIO

11898 2500jBGGORICIN (CRECI n.° 95).

I-.UU I UICUU IIUIILi

PIANO 150 MIL
Tipo apto,. <;ôr maríim .Ben-

tley. Brasil, até 650 mil. P. 11 Ju-
nlio. 403 (lírreol. Mangue,

ESCOLA COMPRA PIANO
27-31E0. CAHLOS, 32-2180. Dis-

penso agenciadores. V»ko 80 mil
por "cacarola"! SM3275

Modas e Bordados 81
ROUPAS DK CRIANÇA — Costu-
ra-se c borda-se. Aceita-se enco-
mendas. Hua João Borgei, 79 —
apto. 202. D. Julia.
ÉSTOLA vísõn cinza, linda, por
500.000.00. Tel. 36-1644.
BOLSAS FINAS, sapato* de
classe a prazo. Abra sen cré-
dito. Rua frusruaian.i. GO/62.
Tel.: 43-5857. 85385 81
CONHEÇA nossos novos lati-
cameiilos de sapatos de classe.
Vendas em 7 meses. Uruguaia-
na 60/G2. Tc!.: 43-5657.^

76837 Si

CONTADOR
Importante instituição precisa de um com expe-

riência comprovada de pelo menos cinco (5) anos em
serviços de auditoria, devendo periodicamente reali-
zar viagens de inspeção nos escritórios que a mes-
ma mantém em varias capitais do País; semana de
cinco (5) dias. Salários na base de CrS 200.000,00
mensais e diárias quando em viagem. Exigem-se re-
ferências e diploma de CONTADOR. Cartas à porta--'- deste jornal sob o n.° 24184. 24184 55

Grande Companhia
Industrial

cem sede no Rio de Janeiro, CB, e malt de 3.000 empre-
gadoi, ettí admitindo penoal para preenchimento das ie-
gulntes vagai:

UM ESTEN0DACTIL6GRAF0
Prática de serviços de escritório no aetor de comprei;
correspondência a arquivo.
Conheclmentoi básicos de Instei.
Curto secundário.
Idade: de 25 a 35 anat.

UM COORDENADOR DE COMPRAS
Prítlci de Serviço de Comprai. Tomada de preços e
seleção de ofertai. Conhecimento do mercado forne-
cedor do Rio e SSo Paulo.
Curso Técnlco-Mecânlco ou Técnico Comercial, com
experlincia em Indústria metalúrgica.
Idade: de 30 a 40 inos.

UM ASSISTENTE DE COMPRADOR
Prática de Serviço de Comprai. Conhecimento de nor-
mas • especificações para chapas e perfis de aço.
Curso Técnlco-Mecânlco ou curso similar.
Idade: de 25 s 35 anoi.
Jornada de trabalho de 40 horas semanais com o si-
bado livre. Local de trabalho: Centro da cidade. Os
interessados deveráo enviar carta com "curriculum
vltaa" • pretem6es salariais para: Serviço do Pessoal,
Caixa Postal, 482 — ZC-00 — Kio de Janeiro — GB.

2950 55

s.^*^i «Str^f-Í f ^í:"_ ¦JL": tal »i'&?«W*>t"1»-l5& ¦"têrí^3, ¦!^r~*-1'-S-^
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COnnEIO DA MANHA, Quln.a-ftirii, S A» Abril A* 1804 2." tiiderm»

cEI-ifffrSwGE.^^ N
Alrtfio turística ALBA MAR JANTAR AT* Itli

Tel. H-Oíll.
Mu ahr* an*

diimlnsoi
Pavlllllo iinlfn Jw .HUitii Mercado .iliiHlruinl, Urll e.Udcinanicnln,

JFAN RESTAURANTE lltua natal» llilirlrii, •«-[»
)• a i. e ii i a

l.i; 1'l.t'S IIIAMMK lil.s HLSIAIItANTS IIK lllll,
Ar riiiiMiiKiii.iitii iifrfpllo, — rrih.iitn a« aeiuniiai.irlrai.

Hs Melhores Restaurantes
<A IIBCOrÃTÃliTiNA) — Av. 

"
Allinilra, MIO. rôito «.

Coilnha típica brasileira, Vatapá, Carurn * Acarajé — Peixe* ocamarões ao labnr 1I.1 lioa lerra, Maravilhosa vista para « mnr.

I^Arscihikmccx
•¦ ixins imuii¦i.n.r . riam
e.lneiado. AlincAo um

Av. raiteiir, s.o. Tel, ss-uin
Tíicl.n as nmlrAperliivoi, íaninte»

11 «o Miguel. Coilnha Intornnolonal o serviço
rlltlca, 1,'ii'iil ''ipecial para banquetes *

rounIBoi loclaja.

As Melhores "Boiícs"

Adega de Lisboa —A casa de Francisco José |*Mariu's Inn
Você janta, cie canta;,, itu.i f> «Ia Julliu, asj.

Ar condicionado perfeito,

um, Doit* e nutaurant* — dã» 21 á> a
da manha. O amliirnl* (ostotn c seleto
que tomou conta do Illo. Una llaul Puin-

,ne rtivlera, A "noite" melhor relriijcrad*,

Bar, Restaurante, Clitirrasrarl* — Coil-
nha Internacional. Dois *nd*r*eoi d*
eeteforia: Haran d* Mesquita, 130 i7.o-
na Norte) • Rodolfo Dantas, 10. (Zona

Sul) — Direção de K.mnto êt Cosi* — Tel.! 9.J.7.'"",
^jgf

RESTAURANTE <ÊlBofe^oi I lST0P

Kilrada das Canoa*
tilllinn andar dn CAreaSKY TERRASSE

mmmmm^^mmm^mmmm^mmml TOUKIST IIOTKI.
mia ileMtimbiante ccnArlol Música de ralr|ori* Inlet nacional I

Rcaltnirnnle e "linlle*. Preço* Iguais an» ria Zona tiul.
O in.

Aa-ora com nnva dlreçlío — Apreionta u novo "ilíow"! "ESP AS ATÍPICA". — Coilnha típica eipinhol.i e Internacional. — Av. Cn. ilucabana J3C1. Posto 6. Reservas: I7-0010 — Ramal 109 — Arcondicionado pcrtrit».
R. B»rio d* IpãnTnwYTlS» (MÔTPÕmpêÜLoureiro» - Tel. 3»-jo«!. - Restaurantetípico pnrtuguíi — Fados * tultarradaa
çom Trlitâo da Sllrn. Dlreçio: AntônioMeilr*.

FADO

LA PALOMA
a Tralho Mendonça, 1

r.-trel» «manha "MISTER nossA-silnw"
comi Cilulo rie Paula, Trajann e na Stup-Cllrls,
3 ronliintos para dançar. Av. N. S. Copacabana
n.o IM! — Galeria -- Posto 6. Ar refrigerado,

Categoria, Serviço Alto 
"ciãuarito, 

Re-
frlisraçfio Perfeita — 2 "ahowi"; th •
IhilOm, com CA/.OUNA • lua boira, —
Conjunto Everardo,

Os Melhores Bares

EMPIREROOF-SUPPERCLUB
APRESENTA DIARIAMENTE A l/J NOITE II -SUO»"

(*,*.* «.;NÍ..BAIUCADA D0 SAMBA". co„ BR Gm F
• • WTO aUAIRACA (melhor de 63). Dlr

CANGACEIRO

DON ALL BIBI¦na d* Oloria, 46 - 1.1.0 ,nd«r -
Miialcnl e Artística d*

Ruirv*: 22-3M7

\bar
as 2.ir., 3a«. e 4as:
as 5.1.'., ria*, e aAh

Rua Fernandes Mrnitri, !J
Reservai! Tel. 17*2501

HELENA DE l.IMA
EI.TZETE CARDOSO

Vamos ao Teatro
Últimas

Semanas
no RIO

"ANJINHO

BOSSA NOVA"
EM SKI! 4.» MÊS DE SUCUSSO
no Tcnlrn Nnrional d« Comédia

(Au l.iilo iiu CIniac)
De 3a, a dom. ai 31 hve !i In. _ Donii. as

Tel. S.-IUI7
— Saiu, Ai ]0
11 e 31 h|

TEATRO SANTA KOSA — TEL: 47-8641
RUA VIStlIMli; l-IIIAIA. 33 - AR REFRIGERADO

10 ÚLTIMOS DIAS

SoRflW,BS152
De PEDRO III.OCII - Ilir. l.í;0 ,ll'M

Diariamente ai .UilOm — Quintas ti Ilh.lOm e 2lli;i0m •
30h e JÜilSm — liiiini. ai IChlOm e JlliJOm

MM.

AÜRIMAR ROCHA APRESENTA SUA PECA

O €UNHADO
DO PRESIDENTE

d. 3;.","d"„": •,á,u31,!:15mvi' 'v"""'1 iw i,u,MM ••¦¦«••>

TEATRO DE II6I.SO — Reservas: 31-.1l'!

| TEATRO JOVEM - TEL: 46-3166 
"|

*r rrfrlcrrartn _ i*M|, df Dotafoen. S2J

OLfllHOS TERRÍVEIS"
PririniiN,;l> '"'' "AC, dr J. A. 1.,-irnur

„„,.„ V0di!,C,Í0,í '««rtm ANTÔNIO DE CAIIOTAIS E FILHOS DESAFIANDO OS TABUSDO SEXO E DA BURGUESIA"Diariamente,, ai jih.-nm. - s,,., ,, 16i, , j,h3„m, _ S4h, .
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AV. ATLÂNTICA, r,Í-\~
l.E.ME — TEL. 37-4631

A*ora com * mnli /orle refi ijeraçío do Rio mo), Onde o* artista*
marcam encontro. K-pn-lalid. Eranio ao Milhe. Sábi. reljoada.

Tudo sobre AUTOMÓVEL - Tudo para AUTOMO-
BILISTA - Thí/o de AUTOMOBILISMO

Bonfim —- Sérgio Cavalcanti — Reynaldo Fonsecaey-sAi****Ti »a«a*>«,*i*« «t!*^^^^^,^^^^^

Análise
crítica

da ALALC
, Wíhfnfjtoit (UPI-CM) -.

O sr. Kcith B. Griífin, pro-leisor visitante rio Instituto
üo Economia da Univcrsida-
«e do Chile, ícz uma nnáli-
íc crítica sobre a Associação
Latino-Americana de Livre
Comércio (ALALC). em ar-
ligo publicado na edição de
hoje da revista técnica tri-
mestrai "Interaraerican Eco-
nomic Afíairs".

Argumenta o articulista
tiue uma integração econo-
mica mais estreita entre os
países da ALALC é essencial
ao êxito da instituição, clhes
recomenda examinar a con-
veniência de uma coordena-
cão regional de inversões in-
dustriais.

Faleceu
economista

italiano
Vtntza (UPI-CM) — o

professor Gino Luzzatto, ex-reitor da Universidade de
Çaíe*carl, e um dos maisdestacados economistas da
Itália, faleceu hoje, aqui.com
a idade de 86 anos..

O professor Luziatto to-
mou parte na resistência ita-liana durante a segunda
guerra mundial e, depois da
conflagração, desempenhou
papel de grande Importância
no Partido Social Democrata.

Era autor de numerosos li-vrot.

R. C.
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André Villon
Daisy Lucidl
Paulo de Carvalho
Delorges Caminha
Manuel Fera
Jurema Magalhãeg
Agnex Fontoura
Leda Vale
Rm: 42-4880
Gerador Próprio

FÁBIO SABAGmm
lie :i.i. ,i 6a. i1( 3iiii.,iii. ias, r dom-, ns IClilim >¦ Jiiiism.

Sáh. ÍOIilSiu e 33lil.',in — No TEATRO DULÜINA — Tel. 3'!-3«n

... t. .. \ Klbelrlnho e Henrique SantanaD* J». a dom. *• 21 hi. — ia,, e doms. vcip. ai li tai _Mbi. ài 30 • Jj hl.
TEATRO GINÁSTICO

Ar refrl-erado - Tr*]« eipoil*
Tel.: 43-4531

JARDEL FILHO
Mareia de Windsor
Serrio Viotti
Margarida Rej
rart. especial:

THEREZA RACHEL
4.» MtS! MAIS DF.100 REPIIESFATAÇ6ES

De 3a. * dom. ai 31,1» h> —vespi. Sai. e doms. as IS b*.— Sábs. àl 30 * 33,30 bs. —,

!>.. ..ántenle aa MhlSm p 33lilim. Vciptrnis ...i,ii lthlim, 30hlim e 33hlim. Beiervai!
Lllll . u donii.

23-3131.

TEATRO COPACABANA
F RR NA MU MONTKNF.r.rtO - I.FONAIIDO VII.All

MARYJARY
Direção: Adolfo Ccll. — S.° mis de luceiso,com Otwaldo L*vr«lro — Carlos Kroebtr — Sinia Clara.D* 3a. a dom. ia 3U0 bi. — Veip. 5as. ii 16 hs. (preçosrednildos) • domi. à* 11 hs. — Sábados ia 20 • 32,11 hl.Reservai: 57-IIIS — Ramal teatro

COMeOiA*.* --,
ALFOnsOPASO
_. TBUD.BE
DANIEL ROCHA

OlatcÀO Cf
nCMO

TEATRO CPC-UNE
Praia do Flamengo, 133 — Tel. U-3118

IV FESTIVAL DE CULTURA POPULAR
Dia I, ai 31h — MUSICA BRASILEIRA

Lotatao «aiouda
Dia 13, ài 2lh — Nova Musica Popular

Brasileira — Ingresso ã venda
Dia 30, às Zlh — Noite de Cultura

Entrada franca.
Dia ST, ás 2lh — Roda de Samba

Ingresso k venda
Maio: «08 AZEREDO MAIS OS BENEVIDES"

30341

este ano, para os possuidores de
e importante equipamento: a lã-

NOVA LÂMINA DESLIZANTE
A Huber-Vfarco lançou no mercado

motoniveladoras de sua fabricação, novo
mina deslizante, — foto acima — que aumenta a capacidade de trabalho
t permite _a operação ao redor de estacas, postes, guias e outros obstáculos
sem redução da velocidade, nem desvio da direção da máquina. O desloca-
mento lateral da lâmina deslisante é conseguido em poucos segundos sem o
menor esforço do operador, graças a seu comando hidráulico, permitindo ai-
cançar mais de 0,60 m para a direita ou para a esquerda, a partir de sua
posição central.

M^VETrs~È~D E C O R AÇÕES

Dauphine
DAUPHUÍE «3 como novo — par-ticular vende melhor oferti. Tel.33-4656 ou 45-2832.

Ouro toma
alento

em Caracas
Caracaj (FP-CM) — No-

tával recuperação na produ-
ção de ouro foi registrada
no início do ano em curso,
com referência a dezembro
passado, segundo informa-
ções do Ministério de Minas
e Hidrocarburelos.

Êsse aumento foi aprecia-
(Io em 11,40 por cento. Em
janeiro passado, a produçãoaurífera foi de 99.057 gra-mói. Comparada com a mes-
ma produção de janeiro de
196Í, foi registrado um au-
mento de 60,35 por cento.

DAUPHINE — Compro — me-mo
preclaando de reparos. Tel. 20-1738—Sr. Ivan.
*M*>*'*''*>*'^>*AAA*^^V**^-t^*'V'*>>*Vl*»1%**V*a>**i

Simca
•TMCA — Compro 1 à vl»t«, pr*f.CS. Favor, dispenso intermedia-
rio», — J7-9OB0.
M*Y|i*MM*^l**MA>VV*>V*MVVVVV«<i«**>ti

Volkswagen
VOLKSWAGEN 1SS4 — V. (0)km, troco e dou garantia. Fone
42.8382.

VOLKSWAGEN — Compro 1950
a 1964 — Tel. J8-1738 — Ivan.

Diversos
AUTOMÓVEIS — Compro imirrl-
canos — Europeus, mesmo com
defeitos. Tel. 39-1733 — Hugo.
*"-*"-'' '*!' 'II MM»*-*JIJl.'iri « 11.11. I

DKW-Vemag
DKW — Compro camioneta h
vista, pref 62. Favor, dispenso
intermediários. — 27-9G90

DKW - VEMAG - Antes
de compror, é de seu inte-
rêsse visitar GÁVEA S. A.
— Rua São Clemente 91 —
Botafogo. Dpto. de Vendas
abertos até 22 horas.

30310 64¦"¦*-***J*-*-**i',i ** ¦*i*v*«t«r*»f>i '*rm* n_**i n.

Kombi
KOMBI — Compro mesmo pre-cisando d* reparos — Tel. 29-1738

AUTOMÓVEL - BORRACHA

ATENÇÃO — Ilireto da fibrl-ca, moveis de jacarandá, pre-co antigo aberto até 22 horas,mesas redondas de abrir 60mil, arca a partir de 45 mil,madcira-de-lci e, em decapé,cadeira, medalhão 25 mil, ca-dçira mineirinha pé cachimbo
18 mil mesa holandesa, 50 mil,banco rústico 30 mil, canapé ce sofá pernambucano, arma-
rios embutidos. Aceitamos en-
comendas. Rua Dominfros Fer-
reira, 41-A.

UOUEAÇAO DE MÓVEIS
E patinado. Sr. Francisco. Tel.

36-361». 20311 13

CAMA casal colchlio mola. V. 30mil. Penteadeira 25 mil. Aceita
oferta. Tel. 37-3349.

TAPETES PERSAS —
usados, estragados. Tel.

Compro
42-0647.

DEDETIZO SEU LAR — Jjoberto— 57-4709.

RASPAGEM DE TACOS
VITKIFI CAÇÃO

Cr$ 400,00 o m2 — Vltrificação
Cr» 1.000.00 o m2 — Transporta
da máquina, ida e volta p|contado íreguès. Tel. 4S-6390, MAR-COS, área mínima 30 m2.

49S6 83

PERSIANAS fcOLÚMBIÃ
D* luxo, com cordaa d* nylon.

Vendemos i vista e * prazo. R.
Acre 39, s,4. Tel. 43-7743.

19790 83

PERSIANAS
Trocimos eordai, cadircoi

caboi d* aço, correias, vtne-
xlana, tte. Reforma • pintura
porealanliada com máquina
única no Brasil.

Orçamentos tem compro-
mino.

Telefone 23-0647.
7592 83

Tapetes originais, calço motores, correias,' mangueiras vi carrosrueionals, americanos • enropens. Colocação: Tapetes, borrachasem portas • malas. H. I. Borracha, Rua Humaltá n.o 261-B.
___^ 69920 (4

"BRASim
3

tem o

UTILITÁRIO^ (MllYS,
de sua
conveniência

Av. Suburbano, 79/87 • Tel. 34-2154 AV. Brasil, 6573 • Tel. 30-6305

SYNTEKO
TEL.: 52-4881

178S0 83

PERSIANAS
DECORAMA

Persianas novas com cordas de
nylon e pintura aluminizada
em 13 lindas cores. Também
pintamos eom máqnina espe-
ciai au» persiana velha. Or-
eamentos sem compromisso —
Exposlc&o e vendas R. Sena-
do, 250 — Tel,: 32-2665.

11096 (3

5*^ü-»ra7r-%&
Supnro* penoso irobolhn dn
mestiço porque, onos o lio. con.'
servo polido o OHOothodo seu1lor _.

FAZ-SE DECAPE
Sr. Francisco. Tel. 36-3619

20312 83

CAPAS
Rei das capas para móveis u*

tofados — Tel. 25-5139.
1T874 M

PISO DE OURO SYNTEKO
Brilho real para teu assoalho. Preço mais baixo da

praça. Orçamento grátis. Tel.. ..37-4339 — ir. Pedro
de Castro. -j-j-i^ 8j

TAPETES OFICINA
CORTINAS

Lava-se, tinge-se conserta-se, confecção, reformai,
limpeza a seco de forra-ões no local com máquinasamericanas — Bueno & Cia. Ltda. — Rua SantoAmaro, 121 — Telefone: 42-0647. 17767 83

•—¦-¦¦-''•¦*»»'»-**»-****-**s*»»**»»-**»^^

BRILHO PERMANENTE NO ASSOALHO
Orçamento «compromisso m ««a paju*
Certificado de Garantia TEL.

78940
•*»* ri*n'iiiüm.) i

IÜSTRADOR
Lustra e reforma qualquer tipo

de móveis — Ex-empreg-ado da
Mobiliária Olinda — José Fernali-
des. Tone: 33-4841. Recado.

20842 83

Jimeni. SUPf» 5VHTEKO * eplieatft.1
oT^T°v''r""RTIf'CADo

o»e*MiNro sim
COMPROMISSO .

MOREIRA i FILHO

52-3111

HOTÉIS E PENSÕES

HOTEL SÁO MORITZ
Passe este fim-de-semana na Suíça Brasileira, eu-Ire Tereiopolfs e Friburço» o mais bonito Hotel do Bra-sil. Lago, piscinas, tênis, cavalos, charretes, etc. Todo

para seu completo conforto. Informações no Rio Ar*
genlina Kotel. Fone 25-7233. ísSSs is

Lutítuto Rio Branco
Aenam-se abertas, até IS rie

junho próximo, no Instituto Rio
Branco, Avenida Presidente var.
«ai, 62, «.° andar, no nio de
Janeiro, ai lmcriçaes para o
Exame de Seleção Prévia .que
precederá *o Exame Vestibular
ao Curió de Prcparaçüo á cai-
r*ira de Diplomata para preen-chimento de 21 vagas na classe
inicial da carrelrra de diplomata,

O Exame de ScleçSo Prévia
para o referido Exame Vestlbu-
lar reallzar-se-á nos dias 19 e
18 de julho próximo, á mesma
hora, nas cidades de Brasília,
Rio de Janeiro, SSo Paulo, por-
to Alegre, Belo Horizonte, Sai-
vador e Recite.

A Inscrição laz-se mediante o
flmples preenchimento de uma
ficha, que pode aer aolicitada
e, posteriormente, apresentada
ou remetida pelo correio à Se-
cretarla do Instituto. A do-
cumentacão *era exigida apenas
por ocasião da Inscrição no
Exame Vestibular, propriamente
dito. ttste lerA realizado no Rio
d* Janeiro, em data a ler fixa-
da ¦poaterlormente.

Intre os principais requisito!
qu* a lei exige para Inscrição,
e qu* caberá ao candidato pro-v«r eom documentação hábil,
eitlo: a nacionalidade brasilci-
ra; a Idade mínima de 10 e má-
xlma d* 30 anos de Idade (II-
mil* a que estão também eu-
jeito* os funcionários públicos);c gjiqclusão rie-curso colegial
ictaaMW ou eleiattUco), ou cur-
co equivalente.

O Exame d* Seleção Prévia
innslará de Testei de Nível'•cntal • prova* de Português.
1 isneèj» o Inglês, O Exame Vei-

tibular própiiamente dito, de
provas de Português, Trances
Iescritas e orais), Inglês (escrl-
ta e oral), História do Brasil,
Geografia, História Mundial Mu-
derna c Contemporânea, e No-
ções Fundamentais de Direito.

As Inscrições e programas cjuc
acompanham o Edital de con-
vocação, bem como as fichas pa-ra Inscrição, podem icr obti-
dos nas Reitorias das Unlvcr-•Idades de São Paulo, Minas Ge-
rais, Rio Grande do Sul. Bahia
e Recife, no Ministério dai Re-
laçõcs Exteriores, cm Brasília,
e no Instituto Rio Branco, na
Avenida Presidente Vargas. 82.

4.» andar, Rio de Janeiro.
Nola oficial «Ia UME

A União Metropolitana de Es-
tudanles — UME — órgão ma-
>:Ímo dos universitários cario-
cas, tendo em vista o momento
grave em que se encontra nos-
so Pais. onde até mesmo há cer-
ceamento da» franquias demo-
crátlco* e o perigo de guerracivil, vem perante o povo em
geral e, particularmente, aos cs-

ART. 99
CURSO DELTA

E' A SOLUÇÃO

7.V,, DE APROVAÇOl s
!{. Sii|iK-iin Ciiinuos. 1.1
10.° andar — S. 102u.

ludaiiles, pronunciar-**, lituau-
do sua posição:

— Não queremos discutir
quem provocou o presente im-
passe: íí-bo imporLa muito poucoagora. Queremos dizer que so-
mos virtualmente contra quais-
quer investidas golpistas:

— Em vista tlisío, declara-
mo-noç integralmente coesos na
manutenção da Constituição.
Nossa dcterminaçSo é de quesejam mantidas em toda a sua
extenito as prerrogativas dos
três Podêrea da República: Le-
glslativo, Executivo e Judicia-
rio;

— Entendemos que *ste Pais
é grande demais c sua missão
histórica sobremaneira nobre
para que a comunidade seja nu-
milhada e violentada por inte-
rtVíses, quer individuais, quer de
grupos ou facções políticas de
quaisquer tendências;

i — Reiteramos nossa confian-
ca nas Forças Armadas, em to-
dou o.s escalões da sua hierar-
qula, de modo a que sejam man-
tidas a ordem c a Lei Funda-
mental da Nação, principal ga-rantia da Unidade Nacional, in-
dispensável força contra os lnl-
mlgos do Pais;

En sino
! — Conclamamos a todos os

estudantes da Guanabara, e rom
fllcs todo o povo, a que se man-
tenham rígidos na defesa desses
princípios, confiantes na força
de liderança qu* nos foi conferi-
da. "ORDEM E PROGRESSO"
ó um comando que está inseri-
to no nosso estandarte, na ai-
ma de nosso povo, e que resis-
tírá a tudo para preservar as
liberdades conquistadas. Firme»
contra golpes. — Rio de Janei-
ro, 31 de março de 1064. An.
tónio fiffueiro Fülio. presiden-te; JEuanildo Jopiassu, vice-pre-
sidente de problemas nacionais;
Humberto R. Rodrigues, aecre-
tário-geral.
Aula inaugural

A aula inaugural do Curso de
Formação ds Recreacionistas. d»
Secretaria de Educação da GB, _será dada pelo professor Moi-'
«és Eschriqui, no auditório da
Rádio RoqiKtte Pinto, no dia •
do corrente, ás 14h.

Associação dos
Antigos Alunos
tia UEG

REUNIÃO — Na reunião do
ultimo dia 25, com a totalidade
dos seus membros, o Conselho
Deliberativo da Associação dos
Diplomados da Universidade do
Estado da Guanabara, sob a pre-sldéncia do prof. Arnaldo Nls-
kler, tomou uma léria de im-
portantes medidas: a) Fé/, in-
corporar à entidade o diploma-
do Orlando Ribeiro Pinto, pie-
sidente da Associação da Fa-
ruldade de Serviço Social; b)
Aprovou um voto de grande lou-
vor ao prof. João Lyra Filho,
presidente da CEIP, extensivo
ao prof. Maciel Pinheiro, lecre-

tário executivo, pela sua extra-
ordinária ajuda aos diplomados,
em todoi o* sentidos; c) Apro-
vou com louvor as contas da
diretoria da ADUEG, no perlo-rio de 1983; d) Consagrou igual
louvor i diretoria pelo relato-
rio das atividades de 1963, apre-
sentado pelo presidente na oca-
siáo; e) Traçou norma* para o
lançamento do terceiro número
do boletim; f) Discutiu detalhes
das próximas atividades da Ai-
sociação. Pieitlgiou a reunião,
com a tua presença, bastante
.iplaudida. o magnífico reitor da
UEG, prof. Haroldo Lisboa da
Cunha, que saudou oa conse-
lheiros e destacou o Importan-
to papel desempenhado pelosdiplomados na vida da Unlver-
sidade do Estado da Guanabara,
Agradeceu, em nome do Con-
reino, o presidente Arnaldo Nia-
kier .que ressaltou a ajuda cons-
tante que a entidade tem rece-
bido por parte do magnífico r*i-
tor. A sessão foi realizaria lia
sede do Reitoria, em Laranjel-

ras, tendo se prolongado porcerca de três horas, figurandoainda dentre a* declidcs toma-
daa a refoema do Eitatuto da
Associação dos Diplomados daUEG. Foi aprovado «em «meu-
dai o trabalho do relator Ed-so Echttlne de Aguiar.
Bolsas na Espanha

A Campanha Nacional de
Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) eomu-nica aos interessados que o g"-vérno eipanhol está oferecendooito bolsas a brasileiros, porta-dorei de diploma universitário,
para ampliação de estudos na
Espanha, »0 ano letivo 1964/63.
As bolsas terão a duração deoito meses, a partir de 1 deoutuhro de 1964. e o valor men-
uai de 4 000 pesetas, além deum auxilio global de 1.500 pc-«elas, pngo ao bolsista por oca-
*iã0 de sua chegada a Madri, ede outro, no mesmo valor, pa-go no término da bolsa. O boi-lista eslará dispensado do paga-

CULTURA E AMIZADE
CURSO INTERNACIONAL DE LÍNGUAS

FRANCÊS — INGLÊS -— ALEMÃO
Método dlrrlo — Grupos de 4 a "0 alunosAv. Rio Branco, l«í - s/J005 — TeL 22-3798;Secretaria aoerta das 14 is 18h30m
— TRADUÇÕES —

Exame de Admissão
(Segunda Chamada dia 9 de Março)

GINASIAL, COMEKCIAL
COLEGIAL (CONTABILIDADE)

Aceitam-sc transferências para todas as séries
INSTITUTO MONTE SINAI

(Sob inspeção federal)
RUA SAO CLEMENTE, 329 — TEL, 46*6231

Í6é#»

m»i)to de taxa* de matriculapara oi eitudos realizado* «mcentro* oficiais. Será dada Pr!-ferêncla aos candidato» que ti.verem conhecimento básico doespanhol As diep.su de via-gem tido tttSo Incluído» na b«!»sa. O» pedidos de Irucrlçáo de-verSo nr dirigidos, até 1 demelo d* 1984, ao Serviço Cultu-ral da Embaixada da EspanhaCftua Ditvivler. 43, J.« andar. ap.2H1; Copacabana. Rio de Janei-ro, GB). * * *
A Embaixada da França comu-nioa ao* Interessado! que o pra-io estipulado para as Bolsas d*Estudo na França, foi prorroga-do até o próximo dia 15 de abril.* * •
A leçSo de Prática de Ensinodo Inlütuto de Educação, estáconvocando as orientadoras de

profcaiorandas para o SeminárioInaugural que ae reall-ará hoj*.dia i." de abril, na sala 304, dei-*e estabelecimento, às 9h.
¦"'¦¦¦^¦¦-¦¦¦¦aai

CURSO COMPLETO DE
RELAÇÕES PÚRLICAS

MATRÍCULAS ABERTAS - INÍCIO DIA S DE ABUIl
SK-Í" 

-THÍ5((6",C0 
,- "«P-rtância e Nece„1d?de"iSbU-

m?,„tr-,r7„tTermv00Ba 
~ ^n-P-nhai Promocional. _ Co-munlcaçoos — Veículos Apropriados — A Palavra — Tm

-fnp«,";isas,,10-Tp%;„Tí,o:i,,c,na rrtagtin* - à»«» vi»-- Pesquisas - Projetos. - Aulas à noite, uma ve-, sor ,sr-mana — Apostilas grátis.
-E52E;. 2URVAL DE ALVARENGA

Kr,. M.vil ST ít,T°.DU(lUE DR BRAGANÇARua México, 148 - 8." - cp. 805 - Telefone: n-Ktl
6471B 71

l>4.«..,M. *, -K,.*.» *;*.»-.
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2.° Caderno

Televisão
CORREIO DA MANHA, Quintn-Foira, 2 do Abril de 1964

:n,oo
.n.ii

tiico
BOJO
30,49

91.00

21,40

12,31
32,45

( S> Repórter
I 31 1'Aiili'n
(13) Rebelde
( S) Papal tiabe Ttidn
( 0» Festival de Voics
( SI Time» Squarc
11.11 O llinm-m e o ttljo
( (1 Espetáculos
(tll Musical
( 21 l.ula Vieira
( ArtIJn IM)( ai Projeto sot si Aventuras no P.iralso
(13) Ciilndc Nua
( 9) Meins-Rcdoudai
( 3) Jornal Exceliior

Teatros
(Vida "Vamos ao Teatro")

Cinemas
Lançamento»

A VINGANÇA D» CHICOTE NE»
(ilto (Mexicano), Luís Aguilar. Rosa
Elenu Durgel, lloslta Arcnat c Josi Ba-
viera, No império. Horário: — 2/3,40/
:i:n/7/a,40/io,20h. Centura: — » anos.

OS HERÓIS MORREM JOVENS
1 Americano). Sintt Horland e Itobcrt
Cetz. No nicamar. Horário: ~- 2/3,40/
C.20/7/8.40/10.2t>li. Censura: II auoj.

Continuações
DtVIRTA-St: ESTA NOITE (Itália-110), Documentário de longo metragem.

No Vitoria. Al.ii.ka c Miramar, liurii-
rlott — 2/4/0/8/10h. Censura: — to
nnofe

MANAUS (rtrasIlelro-Alcmilo), Bar-
bara Ruttlng, Hnrad Lcipnltj e Cyll
Kanipy. No Lcblon, Rtan, América c
Lcopoldina, Horários: — 2/1/6/8/lOh.
Censura: — 14 anos.

I.AWRENCE DA ARADIA (tni;l. s-
Americano). Alcx Gulnncss, Anthony
Quinn, Jactt HawKlns c Josó Kcrrcr. No
Capitólio. Horário: — l/4,4O/8,í0h. Ccn-
snra: — 30 anos.
viera. Veneza, Pax e Paláclo-lligicnàpn-
lis. Sem Indicação de horários. Ccnsu-ra: — Livre.

«"nOMA K «OMORRA (Italiano-Amerinmo). stowart Cr«n«er, Píer An-Mil, Slanloy noner, Itos.ana Pode.tí •Anmili Almee, No ópera, Urunl-ria»monia, Cartiio, Bvltanln. Brunl.Meler,no Branco, nosíiioln, so» Pedro e Mu»tildo HorArlon ~ 1/4/7/lOh. CensuraiII nnnti,

n.-H8!ÍVJ,,i0 <y»AOlAOOR (Italiano)
,"".,?"* lm °rocli Alan Stccl e filo.lia .Mlllnni), No PlOSa, Florida, Olinda,e Mascote. Horário»; _ 3/4/0/B/IOh,Cotiiura: — m anos.

A GUERRA UOS ROTOES (Fran-ccs). Jean ntchard, Vvctc Etlcvant. NoBrnnl-Copacabsnn e Kciiv. Horários; —
2/4/0/8/10h, Censurai - Livro.

ci.f.ópatiia (Americano), itoxlltrrlion, Elizabeth Taylor e rtlcliard
Btirton, No Brunl.Soeni Peito. Horário;12/4/Hh. Censura: — 18 anos,

POR AMOU OU POR tlINIIt.llli)
(Americano). Klrk Douglas, Mlttl C.ay-nor e Glg Youni». No Copncnbana, Snn-
ta Alice e Carioca, Horários! — i.so/3.30/5,40/7,30/lOh. Censura: - Livre.

O HERÓI lio PT-ltl» (Americano),clifi Itobcrtion e Ty llnrdln. No Itoxy
« Central (Niterói), Horários: — 1,30/1/
6.40/1,20, Censura: — Io ano'.

MACISTE CONTRA <IK MOlitOS(Italiano). Ed Fury, Erno Crisi, .Mar4Hcrni c Qltvlla Ardeu. No Odeon, Sfto.tose e Guanabara, Sem indicação dehorário. Censura; — 10 anos. ,

Cartaz de Hoje

Relançamentos
O PAGAUOII DE PROMESSASiBimilcnoi. Leonardo Vilar, Glória Me-nozes, Dloni/io de Azevedo e Norma

Benguc); ,\o Alvorada. Horários: _ 2/4/6/0/iOh. Censuro: — 10 anos.
ElltOPA DE NOITE (Italiano). Do-

cumcnlario de longa metragem. No Fló-i.ila e Rosário, Sem indicaçáo de hora-
vlos. Censura: — 18 ano».

I) 5*. PODER (Brasileiro). F.va
WlliiiO, Oiwaldo Loureiro. Augusto CÍ-
tar r Orlando Vllar, No Alt-Palácio Co-
pacabann, Art-Paláclo TIJuca e Art-P.<-
lácio Móicr. Scin lndlcaçáo de horários.
Censura: — io anos.

PAO DE AÇÚCAR (Brasileiro).Bossano Btnzzl, Ithonda Fleming, Odcto
Lara e Carlos Alhcrlu. No Esky-TIjuca,
Impcrator, Brasília e Bruni-Botalogn.
Som indicação cie horários. Censura; —
Livre.

p»rle»Pali«T. Horários: — a/4/a/fl/JO'.i.
Censurai — Livre.

NtINCA DEIXEI DE TE AMAIt
iAmericano). Jlock lludsiin, Ml>» Cor-
r.ell ll.itihris e Genrge Sandeis. No
Palácio. HorArloi — 2/4/o/B/IOh. Cen-
snra: — li mina.

Cinelúndia
CAPITÓLIO 123-CTBn) Lawrcnce Dl

Arábia
IMPKRIO IW-034S) A Vingança Do Chi*cote Negro
METRO (22-niMl) Slterlock !><• Salas
ODEON 123-l.Vini MaiiMo Contra Os

Momos
PALÁCIO (42-1348) Nunca Deixei De Te

Amar

PLA/A (22-1O07) Ursus, O Gladiador
PATIIl: (22-6703) Assalto Ao Trem Pa-

gador
RE\ (22-8327) l.amiiláo, O Rei Do Can-

«aço
RIVOl.l Angela
VITÓRIA (42-0020) Divirta-se Esta Noite

Centro
CINE-FESIIVAL (32.2028) América De

Noite
CI.VEAC II2-C024) Sexo i: Humanidade
ÍRIS (13-0TG3) Europa De Noite
FLORIAM) (43-C0M) Tambores Da Mor-

te
MtltiUN IIE FRANCE
MARROCOS (22-7070) America De Noi»

te
PRESIDENTE (42-7128) Mundo Doe

Vampiros
SAO JOSC (42-0392) O Último For So

RIO BRANCO (43-1639) Sorioma E Go-
morra

1.1 ANABAIU (2(I-033'J) Os ComanclitN
ms

OPERA Sndoma E Gnmorra
VENEZA Esta Loura Vale Um Milhflo

Copuvabana

Catete
AXTUCA (45-6013) Intriga Internado-

uai
POLITEAMA (23-1143) Mundo Do»

Vampiros
SAO I.UI/. 123-7670) Terra Sem Deus

Flamengo

Reprises

LUIZ SHVCMA.NO RIBEIRO SEVFRIANO RIBEIRO

• DUPLA DO OUTRO MUNDO (Ame-neanoi. Cary Gninl. Constance Ben-nett c Roland Young. No Patssandu.

BIllNI Sodoma E Gomoira
KEI.LV A Guerra Dos Botões
l»A|8SAN»U A Dupla Do Outro Munda
Botafogo
BOTAFOGO (26-2230) Tambores Da

Morte
HRPNII^ioDeAcücar^^^^^^^^^

AI.ASKA Divirta--- Esta Noite
ALVORADA (27-2030) O Pagador De

Promessas
ART-PALAUO (37-2703) O 5". Poder
lllll.M A Guerra Dos Botoca
CAHUtio Sodoma E Gomorra
COPACABANA (37-3134) Por Amor Ou

Por Dinheiio
FLORIDA (37-71411 Europa De Noite
METRO I37-0BM) fihcilock D» Satna
PARIS PAI.A ti: A Dupla Do Outro

Mundo
KMN i:i.)-iillti Man.iua
BICAM tlt 1.17-0032) Os Heróis Morrem

Jovens
RIVIERA Duas Mulheres
HO VAI, Uritu, O Gladiador
ROXV O Herói Do PT-100

Ipanema e Lcblon
BRINI A Casa De Chá Do Luar Da

Attôslo
IPANEMA (47-3006) Sc O Mando Ateu-

der DcsllRiic
VIHA.IA (47-2666) Mundo Dos Vampiroe
l.r.BI.ON (27-70031 Manaus
.MIRAMAR Dlvlrta-ae F.sta Noite
pax (27-6021) Ivnnhoé

Jardim Botânico
JUSSARA (26-0257) Marco Polo

Tijuca
AMERICA (48-4510) Manaus
ART-PALACIO (31-0103) O S». Toder
HK1TANIA Scdoma E Gomorra
HXUNI SAENS PE.Sa Cleópatra
CARIOCA (28-8178) Por Amor Ou Por

Dinheiro
F.SKVf (28-3313) P8o De Açúcar
MARACANÃ (48-1010) No Tempo Doe

Pioneiros
MADRI (48-1184) Terra Sem Deus

¦ METRO (48-9970) Sherlock De Salas
OLINDA (48-1032) Ursus, O Gladiador
ROMA (28-4001) Artimanhas Do Amor
TIJUCA (48-4518) Mundo Dos V.impi-

ros
Subúrbios

ALFA (20-6215) O Manto Sagrado

ANCHIKTA
..RT.PAI.ACIQ MflER O ••. Poder
BARONESA iJacau-pagliA (613)

ra Dn Inferno
BORJA REIS (20-42111) A Espada Indo-

mSvel
IIRINI-MEIER (25-1222) Sodoma F. Go-

morra
RELMAIt (40-3322) TraifSii Cruel
lin.tKll.IA (Largo da Alioltcáo) PSn De

Açúcar
BRA2! DE PINA (30-3160) Mundo Doa

Vampiros
Morto

CACHAMBY Esquina Do recado
CAMPO (iKtNI)E Safo, Vtuus De Les-

tiota PerdWa
CABMOI.Y A Lei Dos Brutos
CENTRAI. (30-3632) O Caçador De Pe-trnlco
Coimbra (Ittcardo de Albuquerque)
COLISEU (20»875!l)
ENGENHO DE DENTRO (30-4136)
FI.tJMINKNSF (28-1404) A Noiva
r.UARACV (Rocha Miranda)
HEHMIIIA (Bangu)
imperator (Meter) P»o De Açúcar
JARDIM AMÉRICA
I.EOPOLDINA (Penlm) Por Amor Ou

Por Dinheiro
MADlUIlItA (50-87*3) Tambores Da

Morte
MASCOTE (29-0411) 1-r.sus, O Gladla»

dor
MAR1A.VA (28-1337) Spartacos
MAR\.IO Lampião, O Rei Do Cangaço
MATILDE Sndoma E Gomorra
MAI'A I30-30S0) Assalta Ao Trem Pa-

Baeior
MARABÁ O Corcunda De Nolre Dame
MELLO (Bonsucesso) Tambores Da

Morte
MELLO (Penha Circular) O Manto Sa-

grado
MONTE CASTELO (M-S2M) O Herói Do

PT-100
MOCA BONITA (Tadre Miguel) Regres-

so Ao Lar
NATAL (48-1480) Semlnole
ORIENTE I30-Ii:il,
PADRE NOBREGA (Piedade) King-

Koni»
PAI.ACIO-IIIGIENAPOI.IS Os Valentes

Danion E Pitla
PALÁCIO CAMPO GRANDE Ganga

Zumba
PALÁCIO SANTA CRUZ Maclste Con»

tra O Vampiro
PARAÍSO (30-10601 Ursus, O Gladiador
PARA TODOS (29-3191) Assalto Ao

Trem Pagador
PENHA (30-1121) Ursus. O Gladiador
PIEDADE (29-6332) A Marca Secreta De

D'Arlagnan
PILAR (Pilares) Preconceito De Loura
PROGRESSO Pio De Açúcar
RAMOS (30-1094) PSo De Açúcar

RIO PALA» Bo Outro Lado... • t»
c«'lo

REALENGO O Candelabro Italiano
IIEliINCl.i (Cascadura) Endnma g Oo-

ttiorra
niACHUELO Ciimga Zumli.i
IIOHAIIIO (30-lltntl) F.ilinpn De Noite
ROIII.IF.N 140-5001) Pflo De Açúcar
SANTA ALICE (3a-!)003) ror Amor OU

Por Dinheiro
SANTA HELENA (30-26116) Ursus, O

Gladiador
SANTA CECÍLIA (30-1823) Urius, O

Gladiador
SAO PEDRO (30-4181) Sodom* E Go»

morra
SENADOR CÂMARA A Manslo Do Ter»

, lor
TODOS OS SANTOS (49-0300) Fúria N«

Alaaka
TRINDADE (40-3S38) Os Valentes NU

Sr» Benrtcm
vos

VA/. LARO

Ilha do Governador
JARDIM Amei Um Bicheiro

Niterói
ALAMEDA Haraklrl
CENTRAL O Herói Do PT-10»
KDEN O Mundo Dos Vampiroe
ICAIIAI llarakirl
ODEON (2-2707) Tamhorcs Da Morlt
SAO JORt.E Ursus, O Gladiador
SAO BENTO A Guerra Dos BcrtSea

Caxias
BRASIL
CAXIAS
CAVALHEIROS
PA/, Tambores Da Morte

Petrópolis
CAPITÓLIO A Vingança Do Clileafc»

Negro
li. PEDRO Mundo Do» Vamplroa
PETRÓPOLIS Frcud, Além Da Alma

Estado do Rio
AZUL (Nilópoiis) Páo De Açúcaí
GLÓRIA (Sáo .loáo de Menti)
IGUAÇU Ganga Zumba
IMI-LRl.tL O Triunlo De Miguel Etra»

so"
SAO JEROMMO Tarzan Ma Terra Sei»

vagem
SAO JERONIMO O Ídolo De Cristal _

2a Semana de
Illl tsos1 \m

OeMELHOR FILME DO ANO!

vezes premiado
pila ACADEMIA

0 MELHOR FILME
A MELHOR DIREÇiO
A MELHOR FOTOGRAFIA ,A MELHOR DIREÇÃO ARTÍSTICA,
0 MELHOR SC0RE MUSICAL /
A MELHOR EDIÇÃO !
0 MELHOR SOM *. j ., (

v

£| Coiumbia PiCtures
«prti«ntl um* prerluçlo «C

SAMS°IE6Et. OAWOtEAll

% B, WírtCS^**'

¦Br. ^ss.t.jí'

m % f Ü11 Mm

!:ti&tfflÍL Hb

ft,

iv>vhk\(i-;
1UA1UB1

'Uwrinct oi Aribü"

¦M AttC OUlNWtSS ANTHONY OUlíeí-iACH KAV«NS
JOSt ftRRtR «NlHO«TOU»»ll-Cl*U«M»OA«IHjaStNMO>

ih OMAR 5MAH»" >•¦« •«.-
f —m*lM* PV.IH O TOOU .»« -U-eter

l*m<a tf r-H>xi«e •«• tM**i« t*>

Exclusivamente^!L
Mlj^^pffil

F0HE22'6786»(INEIiNDIA

u
kirârií das sessões I

HOJE
MüílHERBERf

RICHER9
nrnjjj

iiiijj^jjijjTr

AUGUSTO CCZa-SR
MeasiiA-isníectue«iNAtecotiTisaa

wisoMiuti
li r/kr—nfm
Vktm

|«S
*fú»n*ée

CARLOs -, -.
PEDREGAl Vg

SAYIt

(OKSUMAIA
«atiM-ibiM.-iat Vílrffi

cortcpt» ca esasn
PROIBIDO AT£ IO ANQ3

ArS pBBfl-ciiiiie (JJflttHikfilt** i HTiert '"^ MtÊ^ttts\9sla$Wm M

^ ¦¦áRaV ÍSMi^e^LeB^-eT^V^SitlÉ
M M II ¦ Mm "fnffiMH Q rj l ¦ ¥ rj I ¦JJ»^pk-»Çr-in»..- t-^-»- **j.ir»u'0 iqqwi ^BJflr M\W íe A «¦»
¦Vlli Sja.jqjiliejej Sj| |L Jpf mm I | ^Tís»***' ¦«-•.• e-ssua t<au Ám\Y''Amm r^ *\

LIVIO BRUNI LIVIO BR2

2iRUNI LIVIO BRUNI
3
tt
(D AFOBA

LIVIO"BRONI LIVIO BRftJ

ff/

AS CIWPKW TOPOS «OS VÍCIOS
€ TOPOS OS PECAPÔS.DKTRIIIMS

POR DEUS /
OlMfSB (JJflttHikfill** i itvien

(D IRUNI LIVIO B R U N I.

CASAMENTO
NO EXTERIOR - S0 dlu. Larga
experiência. Garantia de aerledao».
Coniultaa grátis, 10 Sa 12 — 15 às
18h. Rua Assembléia, Í3, s| 302. —
Tels.: 32-7080 e Í2-3078, Rio. Dr.
LEITE. 22737

rrPÍb.Bortos-MB.ATlanti(»8«ttxj
SEVEItlANO RIBEIRO LUIZ SEVERIANO

TERNOS USADOS
Cal;as, camisas c sapatos. Com-

pram-se — Paga-se mais 20% que
qualquer outro.

TEL.: 22-3231

TERNOS USADOS
Calças, camisas, sapatos

COMPRAM-SE. PAGA-SE MAIS
QUE QUALQUER OUTRO

Tel.: 22-4435

TERNOS
USADOS

COMPRO A DOMICÍLIO
Calcai, camlaas, sapatos ete. Fa-

go melhor que qualquer outro.

TEL: 22-5568
22277

CASAMENTO
NO EXTERIOB, Divórcios — Dr.
CARPENTER ou SILVEIRA, Av.
13 de Mato n.» 2J, Gr. 715116.
Tels. 42-9282 e 43-SOS7 — S as 11:
13 As 16b. 3508

LAVA-SE TAPETE
CORTINAS

NACION/YIS E ESTRANGEIRAS
LAVA — TINGE — CONSERTA

Rua Pedra Américo, 205

OFICINA FAMILIAR
FONEi 25-6478 — ADÃO PINHEIRO

CUPIM
Baratas — Ralos: "Rugani"

GARANTIA: OITO ANOS

22-0873 e 22-3289
0983

0 ROLLAS ALUGA
Smokings, casacas, fraques, car

tolas, chapéus de coco, aummers
jackets, paleta mescla e calça lis
trada para casamentos, bailes,
passeios, etc, no rigor da moda.
Av. Augusto Severo. 272, lojas
A e B — Tambóm compra.

ROUAS - TEL. 32-6414

MEmOCOLWWMWR
do autoria de

AGATHA CHRISTIE
UMA NOVA COMEDIA

COM ATAMIOSAIDUOUISA
ífOINTIMUITOlMPORTANTt. ,

MftMiMET RUIHIBFORP

(RETRO ítlETRO fllETRO
pnssfiia iDPncPBBNa tijucu

Sherlocic
8A1A8

^
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£M CARTAZ NOS CINES AZTECA- PAX _ VENEZA »- WVIERA E
PALÁCIO — HIGIENÓPOUS.

• • • • * * • • •*••••••
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09 2 CINEMAS
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PROIBIW ATÊIgANOS

RECADOS TELEFÔNICOS
DEPARTAMENTO DE UTILIDADE PUBLICA DA FERCOL
Se V. g. nio tem telefone, nãs resolveremos o seu problema

tomando os seus recados e entregando imediatamente em sua re-
sldèncla. Se V. 8. tem telefone nós também tomaremos os seus
recados—e-daremos- aos—amigos que nio tenhamr—Colabu.e com

Serviço de Utilidade Publica da Percol. Informações na Rua
Santa Clara n.» 33 Sala 1206 tel. 37-6366 das S às 21,00 horas.

19398

PLACAS DE BORRACHA
ESTRELINHA

Para sandálias japonesas. Temos estoque permanente.
Fábrica: Rua Azevedo Soares, 988 — Tatuapé — São
Paulo. Fone 93-8716. 20833

Mater. construção 79
MATERIAL de construção, íábrl-
ca precisa de vendedor relaciona-
do com pequenos construtores ou
construtores de casa própria, ótl-
ma comissão. Daremos boa ajuda
de custa após ter verificado ca-
pacidade de vendas do candidato.
Escrever caixa postal n. 4361 —
ZC-21,

Ouro e Jóias 76

COMPRO jóias ou cautelas, pago
o máximo, atendo a domicilio —
37-3760.

ANEr7cõm_l brilhante. 5 k. puro
4 milhões — 37-3760.
PENDANTIL — Brilhantes -
SaSflra, ouro e platina, ourl
vessaria finíssima francesa —
"Cartler" atinge CrS 300 mil.
Tratar manhã e noite telefone:
37-0646. 19461 76

Hipotecas-Dinheiro 9Z

0 MAIOR JURO
COM MÁXIMA

GARANTIA
Coloque o seu dinheiro, quan-

tias acima de 1 milhão, em hipo-
teca ou retrovenria de imóveis.
"S. VIEIRA" — K. Senador
Dantas, 39, 4.", tel. 22-1337, 12 às
18 horas. 7904 92

COMPRO TV estéreos e geladet-
ras, só em estado de novas. Pa-
go bem. 37-3760.

^wvvv>^»^vvvwvy«*ifvvvifvvvvvi

Diversos 74

SE FAZ negócio de um telefone,
linha 37 pela maior oferta. Tra>
tar São Paulo, ar. Miguel, fone
34-5570. Dias 5 e 7 de abril 19
e 21.
CEDE.SE tel. 47, por máx 3 anos.
Cartas para o n.° 20.333, 'Ae. Co-
pacabana. 20333 74
*tmt****+*>* i*»*^*V%-,S*N*'»^>*VV»««1»-^*VV»>»WS«*%»N

VENDE-SE motivo viagem, 2
aparelhos de jantar Importa-
dos, jogo de crlstalelra. qua-
dros a óleo, etc. Favor telefo-^EDALHAS
nar 46-5740.

VENDAS D1VERSAS

ALICATE de timbrar letra cm ai-
to relevo. Compro. Tel.: 22-8309.

Oportunidade rara em jóias

AR CONDICIONADO — Mod.
64 — Todos os modelos e ca-
pacidades — Preços de ATA-
CADO E VAREJO — A vista
cl desconto ou até 10 meses
s[ juros — H. N. GONÇAL
VES — Av. G. Aranha, 174,
gr. 1009 — Tel.: 22-3442
(Chame Henrique).

WALITA — Liqüidificadores,
batedeiras, aspiradores, etc
ATACADO E VAREJO — Á
vista ou a prazo — II. N
GONÇALVES — Av. Graça
Aranha, 174, rr. 1009. Tel:
22-2442. (Chame Henrique)

Renove sua jóia usada para outra moderna e nova, pagando
apenas um módico feitlo. Se deseja também trocar sua antiga íóia
uor outra moderna e nova, ou mesmo vendè-la pot bom preço,
procure-nos. Joalhcria Hora Exata Ltda., Rua Sant* Clara n,"
— s/loja 20?

33
16772 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-
orove Atendo a domicílio. RUA URUGUAIANA, 86 -
Ç™ ANDAR, SALA 703. TEL. 43-2312. ESQUINA DE OU-
VIDOR. 178B1 76

CAUTELAS - JÓIAS
Compro brilhantes, platina, ouro, moedas, jóias em geral, Cau-

telas da Cx. Econômica. Nio venda sem ver minha oferta. Pago
mais Tel. 52-2812. Rua Imperatriz Leopoldlna, 1. (Esta rua fica
na Prata "firadentes, ao lado da Ducal). 24240 76

COMEMORATIVAS
moedas de cobre do Brasil —

Vendo ou permuto, 36-7518.
ANTIGOS — Particular vende
móveis, objetos, pratas, tapetes,
por motivo nova decoração. Quar.
ta, quinta e sexta, de tarde. 268,
Praia do Flamengo, ap. 601.
DISQUE o n.° da elegância,
43-5657. — Informações sobre
venda de sapatos de classe em
7 meses. 85383 89
SAPATOS para crianças, em
7 mensalidades. Rua Uni-
guaiana, 60/62. Tel.: 43-5657.

83384 89
COMPRO enceradeira, gravador
TV, maq. escrever etc. 46-6839.
LIVROS USADOS •
bibliotecas avulsos.

- Compro, em
Tel.: 45-9710.

SELOS —
quantidade.
João.

Compro coleçües «
Tel. 47-4033 — Sr.

COLECIONADOR — Compra pa-
gando preço de coleção, moeda»,
comendas, condecorações, meda-
lhas, cédulas e objetos de arte.
Não atendo a comerciantes. Fa-
ço permutas, Av. Copacabana 99S,
s/ 204. Tel. 36-7518. Ubirajara.
PS o edifício está em Teforma.

MOEDAS ANTIGAS — Compro
para coleção. Cobro qualquer ofer-
ta "real". Vou à domicilio. Int.:
43-B348 — Prof. Octavio.
TROCO s| máq. costura p| nova ou
transformo em meslnha, gabinete,
portátil. Temos Singer, Pfafí, El-
na, Elgin, Vigorelll. Robot. Faci-
lito. R. Haddock Lobo, 140-A, tel.
34-7594. Atendo a domicilio.

MÉDICOS

TV — 11" e 19" — ADMIRAL
novas, na embalagem. c| ga
rantia e assistência técnica —
MENOR PREÇO DA PRAÇA
à vista ou a prazo sem juros.
H. N. GONÇALVES, Av. G.
Aranha, 174, gr. 1009 — Tel.:
22-2442. (Chame Henrique).

FOGÕES WALLIG — A vista
c/ desconto ou a prazo s/ au-
mento — H. N. GONÇALVES.
Av. Graça Aranha, 174 - s/
1009. Tel: 22-2442 (Henrique).

NAUTILUS - NAUTILUS
— Aproveite nl preço de
propaganda. HENRIQUE —
Av. Graça Aranha, 174 —
gr. 1009. Tel: 22-2442 das
12 às 17 horas.

1 tSIi''

C.I.E.B.A.
Cia. Importadora & Exportadora

Brasil — América
Distribuidores exclusivos dos Rales X
da "General Electric Ce. Ltd. Of En.
gland" e Instrumental cirúrgico "Mil-
tex" di Alemanha.

Estamos capacitados a atender qualquer pedido de:
Equipamentos Médlcos-Clrúrglcos t Dentários — Mate»
rlal Hospitalar — Eletro Medicina e Laboratório.
Avenida Rio Branco, J47 — Tels.: 22-1727 • 527442 • 52-3887.
Rio de Janeiro — Brasil.
End. Ttlegr. CIEBAL ¦ RIO. (28» M

QUADROS •
nlstas. Tel.

- Vende-se lmpressio-
57-7296.

MOEDAS antigas compro, cédulas,
selos, medalhas, comendas p| co-
leção. Vou a domicilio. T. 58-8352.
COMPRO antigüidades tudo, por-
celanas, baixelas, cristais, bande-
Jas, obj. de arte, quadros etc, —
Tel.: 5B-8352.
COMPRO TUDO — Pratarla. crls-
tais, porcelanas, tapftes, antlgul-
dades, quadros, bronzes — 45-8710.

CASAL INGLÊS vende artigos Im-
portados: aparelho de jantar, cha
e café de fina porcelana Inglesa
Paragon; cristal francos; faqueiro
de prata; novos cobertores inglê-
ses de angorá; novo J6go de mesa
para cartas c cadeiras marca Sam-
sonite: ar-condlcionado; lâmpadas
de cristal francês Baccarat; tor-
rador Toastmoster; nova limpada
medicai Pifco Infra-vcrmelho; ta-
pitos; maravilhosas flores artifl-
ciais; rndio Hallicrafter S.107:
Utensílios elétricos e de cozinha
etc. Venda começa dia 1 de abril.
Esquina Av. Atlântica — R. Djal-
ma Ulrich, 23, ap. 701 — 47-3400.

Professores 8T

ARTIGO 99 — Primeiro e se-
gundo ciclos. Escola Ipiranga
— Marquês São Vicente, 37.
Gávea —Tel: 47-0442.
PIANO — Professora dipl. — CrJ
4.000 mensais. Tel. 57-0363.

VIOLÃO — Canto, piano, dia •
noite. Prof. Scarambone. Tel
45-0737.
INGLÊS, FRANCÊS — Profa. eu.
ropéla, p/ moças. Mòs, 3 mil. —
Tel 20-5464.
CURSO prático e rápido: Piano,
acordeão, Violão, conto (de ou.
vido ou por música). Inst. d»
síípro. Infs. 37-3642.
ALEMÃO, Francês, Português —
Audiovisual. 2 meses — Tels. ..
52-1)649 e 57-3723.

INGLÊS INTENS1SSIMO — Proí».
americanos. Audiovisual, 1/2 me-
ses. Av. Churchill, 120/1203. Tel.
52-9640 ou Av. Copacabana, iW,
406 — 57-3723.
MATEMÁTICA — Explicador, Vou
em casa. 1.500. — 25-0834.

20429 «7

INGLÊS — Aprenda falando. Vou
em casa. 1.200. — 25-0834.

20430 87

LECIONA-SE vlolSo e plano Vio-
lão a domlc. 1.500,00 a hora, Tel.
46-0475. 22324 8T

Máquinas diversas 88
VENDE-SE 1 máquina de escre»
ver. 1 de calcular. Ver no posto de
gasolina na Rua General Polido-
ro, 108 e tratar com Marcelino na
Av. Marechal Câmara, 210, porta-
ria — Castelo.

RÁDIOS E TELEVISÕES
HALLICRAFTER S.107. Vendo,
R Djalma Ulrich, 23, apto. 701,
47-3400.

AR CONDICIONADO — Mod
64 — Todos os modelos e ca-
pacidades — Preços de ATA-
CADO E VAREJO — A vista
t> desconto ou ate 10 meses
s/ juros — H. N. GONÇAL-
VES — Av. G. Aranha, 174
gr. 1009 — Tel: 22-2442 —
(Chame Henrique).

FOGÕES WALLIG — A vista
c/ desconto ou a prazo s/ au-
mento — H. N. GONÇALVES.
Av. Graça Aranha, 174 - s/
1009. Tel.: 52-1559 (Henrique).

WALITA — Liqüidificadores,
batedeiras, aspiradores, etc.
ATACADO E VAREJO — A
vista ou a prazo — H. N
GONÇALVES — Av. Graça
Aranha. 174, gr. 1009. Tel;
22-4224. (Chame Henrique).

NAUTILUS — NAUTILUS
— Aproveite n| preço de
propaganda. HENRIQUE —
Av. Graça Aranha, 174 —
gr. 1009. Tel: 22-2442 das
12 às 17 horas.

RADIOVITROLA "Siemens" legt-
tima, alta fidelidade, modelo lu-
xuoso. Está novinha. Vendo ur-
gente. R. Souza Lima, 48, apto.
412. Copacabana (Não tem tel.).

CONSERTO DE RÁDIO E TV
Instalação e rcgulagem de an-

tena. Preços razoáveis. Fone:...
46-0765 — RAFAEL, 8694 60

COMPRO TV
37*4598

PAGO NA HORA

COMPRO TV, máq. escrever e cost»
port. filmes, mat„ cinema, 57-0222.

TELEVISÃO
CONSERTOS

Qualquer tipo ou
marca. Tel.: 46-3503.

19328 60

ALTA FIDELIDADE
Modelo 64 — 4 Rotações — Cr$ 70.000,00

Vendo urgente, eom garantia, recentemente Importada, con-
trOle eletrônico, desligando totalmente quando termina o pro-
grama, 11 válvulas, varias ondas, plc-up automático, eletrônico,
alta fidelidade, vendo urgente, por preço Inferior ao custn aqui
no Rio — Rua Dias da Rocha, 31 casa 4 — Tel. 37-7350
Descer altura n.° S98 da Rua Barata Ribeiro ou descer na Av.
Copacabana n.° 101 (a S0 metros do Cinema Copacabana).

10261 60

TELE ANTENA TV
ZONAS SUL E NORTE

Conserta-se qualquer marca de TV e Rádio. Instalação de an-
tinas eom garantia. Rua Sorocaba, 295 — Fone 26-6388 — Botafogo
— 27-8755 — Copacabana. 71412 (0
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MMm O REINICIO DO RIO-S. PAULO
PRIMEIRO COLETIVO
AMANHÃ EM S. NEGRA

SERRA NEGRA, SSo Paulo (Especial par» o
CORREIO DA MANHA) - Devidamente alojado, no
Hotel Rádio, aempre cercados por curiosos, os craques
convocados para os preparativos da seleção pré-olímpi-
ca brasileira, iniciaram os exercícios individuais nesta
cidade • receberam a comunicação de que participa-rão de quatro treinos de conjunto, todos já com da-
tas fixadas.

Al m disso, têm sido submetidos diariamente i
revisão médica, que vem sendo procedida pelo dr.
José Rizo, bem como a, tratamento dentário, a cargo
do dr. Mário Trigo, que iniciou seu trabalho íazen-
do extrações em Nélio, Advaldo e Gilson.

OS COLETIVOS

De acordo com a determina-
".'io da Comissão Técnica o
programa de treinamento dos
craques convocadoi será o se-
«ulnte: ontem, primeiro Indi-
'¦idual; hoje, quinta-feira, in-
ilividual; amanhã, sexta-feira,
primeiro coletivo, contra a
'•quipe da Portuguesa (local);
dia 4, Individual; dia 5, coleti-
vo; dia 9, individual; dia 10,coletivo, contra outra equipelocal ainda não determinada;"ia 11, retorno ao Rio.

Iica, alé às 18h. Jantar à< 19be ordem de recolher às 22h
PRIMEIRO DIA

No seu primeiro dia de con-centraçao, depois do café e darevisão médica, oi jogadores
participaram de jogoi de re-creação, disputando partidasde volihol e tênis de mesa,sempre em caráter de recrea-
ção.

Apesar do cansaço causado
pela longa viagem, todos osjogadores revelaram boa dis-
posição e, sobretudo, muitavontade de serem selecionados
para as eliminatórias de Limao chegar às Olimpíadas deJoqtilo.

PROGRAMA

Nesse período de concentra-
çao, os convocados obedecerãoao seguinte programa diário:<n — levantar e apresentaçãoao Departamento Médico- 8h- café; 9!i — treino; 12h —almoço. Descanço até às 14hapói o quo haverá revisão mé-

FRIBIJRGO

Enquanto isio, a CBD deei-dia, no Rio, que a segundaetapa da concentração e prós-/.eguimento dos preparativosdos convocados terá lugar nacidade de Friburgo, estandodecidido, também, que os era-quês ficarão hospedados noHotel Bucsky.

ESTATÍSTICA REVELA
EQUILÍBRIO: RIO-SP
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d°'S- de Sã° Paul° e d°« *» Guana-baia «todos, invictos. O Pacaembu, não obstanteser muito menor que o Maracanã, arrecadou 2»
ExisV. 

°*artilheir°» d° «tam. são d Gtnaba"aSríVSfisK' "m Perfe"° equilíbl'i0 d« «S
S,S¦ \ 

e canocas. Pois que nos 8 cotejos in-
pàulfeTà rS0í* 

* VUÓrÍas P^tenceram 
Ja 

Sãoi^auio e 4 à Guanabara. O clube que apresentou n
¦SíKPsí8 J°gad0reS Í0Í ° S-toT:SCon que
CoSans A TV 

numero íoram Padeiras e
^ormuans. A maior arrecadação foi constaino Maracanã, no jogo Santos x Fluminense° ^

O sr. Antônio do Passo,
presidente da Federação Cs-
rloca de Futebol, revelou, on-
lem, ao CORREIO DA MA-
NHA, depois de confirmar o
adiamento do jogo Flumlnen-
s» x Bangu, marcado para a
noite de ontem, no Maraca-
nã, que ainda não havia de-
terminado em que data o en-
contro seria efetuado, face
aos acontecimentos político-
militares que agitaram o
País.

Acha o presidenta da FCF
que, assegurada a volta à
normalidade, deverão ser
mantidos os jogos de sábado
e domingo, ficando a partida
Fluminense x Bangu para
ser disputada num meio de
semana, de conformidade
com as possibilidades da ta-
bela do Rio-SSo Paulo e
através de um acordo entre
os dirigentes dos dois clubes.

EM SAO PAULO

Na mesma situação encon-
tra-se a realização do jogo
Corlntians x Sio Paulo, que
deveria ter sido disputado
ontem à noite, no Pacaembu,
e que também foi adiado pa-
ra data ainda a ser fixada.

OS JOGOS

Nessas condições, a dispu-
ta do Torneio Rio-São Paulo
somente prosseguirá no pró-
ximo sábado, quando serão
efetuados os jogos Botafogo
x Coríntians, no Maracanã e
Palmeiras x Vasco, no Pa-
caembu.

Domingo, as partidas serão
as seguintes: Flamengo x

Dois problemas

Portuguesa de Desportos, noMaracanã e Santos x Ban
fiu, no Pacaembu.

'^m^mmm^^^^^^^F^^Mmm^SSmmk. jM^Êí mwS^lSmmm^
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Mateus e Paulo Borges são dois problemas' no Bangu: o primeiro está
para ser vendido ao Vasco e o segundo integra a seleção pré-olímpica. contraa vontade dos bangüenses.

JOGOS REALIZADOS
1». RODADA

Paulo T~àuid.. ^»c7nSP!!^07xP0;ansea 
0* ^

«hianV ?-?t>rZ^^»^^%>* 
Çotri,tarde.

3a. RODADA — 18/3— à noite • Pacaembu Santos 3 x Corinthiani o

VASCO DEMITE UM VICE
E VAI TESTAR MATEUS

Wr^^ClfâLni^l^-**™*** 3 x Portu-5a. RODADA _ 22/3 - iV,n„„?menB» 3 x Vasco 1 _ » noite- á tardí M„r,„.„« /3 ~_Iacicmb" - Botafogo 2 x S5„ »".™'

* tarde. Maracan» ^0^*,^^^° "
BALANÇO DE GOLS ,3, 53s on- ftnJ.n.so5.00<,00, o que eqüivale aNos 13 jogos disputados, fo- nor*M™"'"wí"»01* ln-H»-615,00ram assinalados 33 gols. o que S?ree'síSri3 Pa,ca,emb". íorameqüivale a uma média de mais 82 ™ innnn1 *m ' iogos- CrS----de 2 gols e melo pnr pmld?. ií .u^l00!, ?°m média de .16-Os clubes paulistas marcaram KrJ£C&JT:m''m-20- N° Ma-

gols, Jogando 14 vezes, ao to- 49 0Í2¦m?mm arr"ad3do» Cr?--do. Os clubes cariocas jogaram mM?AP7'??'. c„m, 6 J°S0S- com«penas 12 vênes e -marcaram 14 *l vJf. Cl'S 8-172-"8.3° Por jo-. «oi,. A seguir, a campanha de dar«« • ass,!,,aIadas * arreca-cada equipe: K tc "-'Soe? acima de 15 milhões de
cruzeiros; uma de 10 a 15 mi-Gols Pró i,'• 4 oc 5 a 10 milhões e 4de menos de 5 milhões. A maiorSão Paulo  *rrecadaçao ocorreu n0 Maraca-Vasco da Gama ..'.'.'.  ",! COm ° 3UW Santos X Flu-Fluminense  

 "Jlnense — CrS 19.027.109,00 e aCorinthians   -, menor- também ocorreu 110 Ma-Bangu i;;  
"<;;','". rain o jogo Bangu x SãoBotafogo  Paul° - Cr? 1.511.774,00.

Portuguesa .'.'  ZFlamengo   
JUIZESPalmeiras  „ .Santos   .Eunâpio do Queiroz — 1 vea (boa atuaçSo).

_„. . Gualier Gama Portela — 1 vesGols Contra (boa atuação),
c* -¦ Cláudio Magalhães — 1 v««
|«» Paulo  (regular atuação lv"

rSESSi!?.  -Airton Vieira de M"rai» - 2
S^i3"^-  vêzos (1 "'«ação muito boa eVasco da Gama  unia regular).
?í™iílnse  , Albino z™te"«i - i vezes
Ça™c,lras  Wilson Lopes de Souza - 2

SsfntK  VêfS (1 ?tuacao íalha « J n>4).
1 nli;?*  Armando Marques — 4 vêzcjI Botafogo  (3 atuações boas ei regular"

Houve * jogos interestaduais. AUXILIARESOs paulistas ganharam 4 e per-deram 4. O mesmo aconteceu 1 voz: Antônio Gomes Morei-com relação aos cariocas. Não ra _ Amaro de Souza Gomes-houve empates. Os cariocas li- Eric Shwartz — Nilzo cie Olfzeram 10 tentos, contra 8 dos veira — Joaquim Barreira —paulistas. Antônio Sampaio Nascimento —Silvio Cabeti.ARTILHEIROS 2 vezes: Vanderlci Viana
, , , „.,. ,„ 3 vezes: Valter Soares —' Jal-' 7 U?í?: ScIl° <Vas™) ~ Mo- me Correia e Marcelino Arruda,rais (Fluminense) — Oclmar, 4 vezes: Germinal Alba e Wll-Vermelho e Biancliinl (Bangu) son Medeiros.— Quarentinha (Botafogo) — Di-

da • Ivair (Portuguesa) — Kaus- JOGADORES
tino (S5o Paulo) — Lima, Silva
c FlávJo (Corinthians) — Tupã- ,,,. „„ .zinho (Palmeiras) — Pele e Pe- ,-J, 5* a?ora cs"Veram em ação
pe (Santos). 158 jogadores, assim distribuídos:

. . . 19 — Santos; 18 — São Pauto-1 tentos: Paulo Choco (Fia- 17 — Vasco e Bangu- 16 — Flu-niengo) — Henrique (Portuguè- minensc e Botafogo; 15 _ por-sa) — Servllio e Zequinha tiifiuésa: 14 — Flamengo- 13 —(Palmeiras) e Peixinho e Couti- Corinthians c Palmeiras."nho (Santos).3 tentos: Airton (Flamengo) COLOCAÇÃO GERALJairzlnho (Botafogo).
1.") Santas — 3 jogos e 3 vi-PÉNALTIES tórias — 0 ponto perdido.

. , Botafogo — 2 jogos e 2 vitó-rorsm assinaladas 2 penalida- rias — o ponto perdido,.des máximas, sendo ambas con- Flamengo — 2 jogos e 2 vitô-vertidas: uma, favorável ao San- rias — o ponto perdido,tos • contra o Fluminense. Mão Palmeiras — 2 jogos e 2 vitó-d» Carlos Alberto, e gol de Pe- rias — 0 ponto perdido.pe. Outra, favorável ao Vasco 5.») Bangu — 2 jogos — 1 vi-contra o Flamengo. Falta de túria e 1 derrota — 2 pontosPaulo Henrique sobre Ramos perdidos.
gol dl Céllo. 6.0) Portuguesa — 3 jogos —

_,_,.,. _„„„ 1 vitória e 2 derrotas — 4 pon-EXPLLSOES tos perdidos.
Corinthians — .1 jogos — 1 vi-Foram expulsos 2 jogadores, tória e 2 derrotas — 4 pontosai.ibos no jogo Corinthians perdidos.Fluminense: Escurinho (Flumi- 8.») Vasco — 3 jogos — 1 em-nense) e David (Corinthians). patc c 2 derrotas — 3 pontosJuiz: Wilson Lopes de Souza. perdidos.

...„.....- Fluminense — 3 jogos — 1 em-ARRECADAÇÕES pate e 2 denotas — 5 pontosperdidos.V.o> 1S préllos disputados, ío- 10.") São Paulo — ;| iogos e 3ram arrecadados CrS derrotas — 8 pontos perdidos.

O presidente do Vasco da
Gama, irritado com o preço
ajustado pelo seu vice-pre-
sidente social, sr. Serzedelo
Machado, para pagamento de
um show no sábado de ale-
luia, resolveu demiti-lo de
seu posto, considerando que,
na situação em que se en-
contra o Vasco, não se po-
deria pagar, a um pandei-
rista, 360 mil cruzeiros por
uma única exibição.

O presidente do Vasco não
conseguiu êxito, junto, ao
presidente do Bangu, com
relação à contratação de Ma-
teus e Bianchini, por cujos
passes foi pedido 10 e 80 ml-
lhões, respectivamente. Pela
contratação de Zózimo, o
Vasco não mostrou qualquer'
interesse.

EMPRÉSTIMO

Na conversa mantida en-
tre o presidente Euzébio de
Andrade, o vice Castor de
Andrade e o presidente vas-

caíno, não houve senão uma
esperança. Os preços inicial-
mente pedidos pelo Bangu
foram de imediato rechaça-
dos pelo Vasco, que os achou
exagerados. Sobre Mateus, o
Vasco tentou, ainda, o em-
préstimo, pelo qual pagaria
1 milhão de cruzeiros, mas
o Bangu não concordou. Fi-
cou, então, assentado que De-
nonl colocaria o jogador no
time principal em dois ou
trás jogos, para que Duque
o observasse e decidisse sô-
bre se valeria, ou não, pagar
10 milhões pelo seu concur-
so. Com respeito a Bianchini,
o presidente do Vasco ficou
de estudar uma contrapro-
posta. O Bangu não aceitou
negócio na base da troca por
Ha e Fontana.

MASSINHA

O lateral-dlreito Masslnha
participou, ontem, pela ma-
nhã, em S. Januário, do seu
primeiro treino coletivo, In-

tegrando a equipe titular e
saiu-se multo bem, garantln-
do a sua escalação para o
jogo de sábado, em São Pau-
Io contra o Palmeiras. Mas-
sinha apresentou-se absolu-
lamente tranqüilo, entenden-
do-se perfeitamente com seus
novos companheiros.

Muitos jogadores faltaram
ao treino, em virtude da gre-
ve e da situação política. O
exercício teve a duração de
90 minutos, registrando-se a
vitória dos titulares por 3 a
1. Maranhão, Célio e Sabará
marcaram para os efetivos e
Saulzinho assinalou o ponto
dos reservas. As ausências
verificadas não atingiram ao
quadro principal, que atuou
com a sua melhor formação,
ou seja: Pedro Paulo (Ita;;
Massinha, Brito, Barbozinha
e Pereira; Maranhão e Lo-
rico; Joãozinho, Célio, Zèzi-
nho e Mário (Sabará;.

O embarque do Vasco pa-
ra São Paulo está previsto
para as 8h30m de sábado e

Palmeiras
venceu o
Náutico

RECIFE (SP-CM) — Reali-
zando sua última partida nes-
ta capital, o Palmeiras, cam-
peão paulista, derrotou o Náu-
tico, campeão pernambucano,
por 4 a 0. gols marcados porVavá, Gildo, Tupãzinho e Ade-
mir da Guia, com a renda so-
mando a importância de CrS
4.011.100,00. Na arbitragem
funcionou o juiz paulista José
Astolíi e na primeira fase o
Palmeiras já vencia por 2 a 0.

Apesar do time paulista ter
aberto a contagem aos 5 mi-nutos de jogo, o Náutico nãose intimidou e procurou equi-librar a partida, atuando deigual para igual até o instan-te em que o goleiro Lu-Ia engoliu um "fran-
go espetacular, deixando pas-sar uma cabeçada fraquíssima
do ponteiro Gildo, o que ar-reítceu o entusiasmo de seuscompanheiros.

No segundo, tempo, o pano-rama permaneceu o mesmo dofinal do primeiro, apesar doPalmeiras ter se acomodado,
marcando mais dois gols emvirtude da fragilidade da de-fensiva pernambucana.

BASQUETEBOL RVSSO
JOGARÁ NO BRASIL

O Ministério de Esportes da União Soviética en-
viou telegrama à Confederação Brasileira de Basque-
tebol onde confirmou a presença da seleção masculi-
na daquele país no Brasil para disputar, em princípio,
cinco partidas, sendo que o embarque da delegação
com destino ?.o Brasil dar-se-á no próximo dia 27.

Os jogos dos russos serão contra o selecionado
brasileiro, que dentro em breve iniciará os prepara-
tivos para as Olimpíadas, e nos seguintes locais: Gua-
nabara, interior e Capital de São Paulo, Belo Hori-
zonte e Curitiba ou Rio Grande do Sul.

1 NEGATIVA

resposta da Confederação
Brasileira de Basquetebol ao
convite feito pela Associação
Atlética dos Estados Unidos,
para que a seleção brasileira
efetuasse uma rápida tempo-
rada no Havaí, contra o se-
lecionado local e talvez o olim-
pico americano, quando de
sua viagem para Tóquio, será
negativa porque a delegação
brasileira viajará via Europa
com destino àquela capital.\

PALAVRA DE JÜLIO

A Assembléia Geral da CBB
reuniu-se anteontem, à noite,
em sua sede e na oportunida-
de o sr. Júlio Cavalcanti, pre-sidente da Federação Metro-

poiitana de Basquetebol, pro-testou junto à CBB, devido a
presença do técnico Kanela
como observador oficial, no
Recife, por ocasião do ultimo
campeonato brasileiro mas-
culino, já que o consagrado
treinador encontra-se suspenso
por 160 dias, pena imposta
pelo Tribunal de Justiça da
Federação. Em resposta o sr.
José Dias Pimenta de Melo,
diretor técnico da CBB, afir-
mou que Kanela foi indicado
como observador muito antes
de ser suspenso, e que por
isso mesmo aquele protesto
não tinha razão de ser.

o retorno se verificará no
domingo, também às 8h30m.

EXCURSÃO

O presidente do Vasco cre-
denciou o empresário-jorna-
lista Horácio Giordano a
conseguir uma excursão para
depois do término do Rio-
São Paulo. Deu-lhe um pra-
zo, até o próximo dia 15,
para se pronunciar e não o
autorizou a contratar as ba-
ses financeiras, mas apenas
os jogos. O presidente do
Vasco deseja que, depois de
serem acertados os jogos,
passem os interessados a
tratar diretamente sobre o
problema financeiro.

O presidente do Vasco re-
solveu, ainda, cancelar a ex-
cursão que uma equipe mista
faria ao Sul, considerando
que não havia garantias e a
oferta era muito pequena
com relação ao sacrifício da
maratona que os jogadores
teriam de empreender.

Sanfilipo
desligado
do Boca

Buenos Aires (AP) — O
Boca Júniors rescindiu o
contrato com o jogador San-
íilipo por haver este agredi-
do ao diretor-técnico Aris-
lóbulo de Ambrósio no últi-
mo sábado. A decisão foi
comunicada ao jogador, quenão poderá jogar em nenhu-
ma equipe argentina por
dois anos, mas poderá ser cc-
dido ao exterior onde nada o
Impede de jogar. Sanfilipo
agrediu ao diretor-técnico
porque êslo não o incluiu no
time que jogava contra o
San Lorenzo de Almagro,
quando houve um empate de
0x0. Segundo um."porta-
voz do Boca Júniors, Satili-
lipo insultou também ao
técnico Adolfo Pedernera e
já vinha comentendo uma
serie de atitudes de pouca
disciplina, como quando de-
sertou da delegação que via-
Jou a Bolívia no mês passa-
do, para disputar o Torneio
Bodas do Ouro da Federação
Boliviana que foi ganho pelo
Botafogo, do Rio de Janei-
ro. Sanfilipo somente em-
barcou para La Paz depois
que a delegação de seu clu-
be o fêz, indo em separado.

BANGU QUER FIDELIS
PARA O RIO-S. PAULO

Para o sr. Castor do Andrade, vice-president»
do Bangu, a CBD náo tem outra solução senão 11»
berar o jogudor Fidélis, cujo contrato de profissio»
nal já foi registrado pelo CND, atendendo a pedido
do clube, que desde liá algum tempo paga salário*
uo zagueiro. O dirigente alvirrubro declarou, on»
tem, ao CORREIO DA MANHA, que a CBD não
pode se amparar cm lei nenhuma para negar o re»
gistro de Fidélis, motivo por que o Bangu conta
com o jogador para seus próximos compromissos no
Torneio Rio-São Paulo.

Num encontro mantido com o presidente do
Vasco, o sr. Castor de Andrade focalizou assunto»
referentes às vendas de Mateus, Bianchini e Zózi-
mo, tendo o dirigente vascaíno se desinteressado
deste último, por ter achado elevado o preço pedido
por Bianchini, enquanto Mateus será observado pelotécnico Duque durante o Rio-São Paulo.

COM A LEI

Ainda sobre Fidélis, os di-
rigentes do Bangu esperam
somente que a CBD cumpra
a lei, a fim de que o joga-
dor retorne da concentração
do selecionado amador, cm
Serra Negra, e se reincorpore
aos seus companheiros, o que
poderia possibilitar ao técnl-
co Dcnoni contar com sua
presença para a partida de
domingo contra o Santos.

Quanto a Paulo Borges,
também convocado para a
seleção amadora, e que o
Bangu pretende seja libera-
do, nada há de novo, man-
tendo-se os dirigentes ban-
güenses apenas na expecta-
tiva.

APENAS MATEUS

Dos trôs jogadores preten-
didos pelo Vasco e que flgu-
raram na conversa entre os
dirigentes do Vasco e do
Bangu — Mateus, Bianchini
u Zózimo — apenas o pri-
meiro poderá ter sua trans-
ferência efetivada para o
grêmio cruzmaltino. Assim
mesmo tudo dependerá das
atuações que êle vai realizar
durante o Rio-São Paulo, In-
tegrando a equipe alvinegra.
O Vasco pediu seu emprés-
timo até o final do presente
torneio, mediante um milhão
de cruzeiros, mas o Bangu
não concordou, ficando, en-
tão, acertado que o jogador
será observado pelo treina-
dor Duque, e caso agrade,
poderá ser contratado, pa-
gando o Vasco 10 milhões de
cruzeiros pelo passe.

BIANCHINI

Com relação a Bianchini,
os dirigentes do Bangu fize-
ram questão de esclarecer
que, de maneira alguma, de-
ram prioridade ao Fluminen-
se para contratá-lo, não con-
firmando, assim, as declara-
ções prestadas ao CORREIO
DA MANHA pelo vice-pre-
sidente tricolor, sr. Wilson
Xavier.

Sabe-se, contudo, que com
a contratação de Denoní —

que vetou, de início, a venda
do craque — as possibilidades
de cessão do craque diminui'
ram bastante, podendo-se, ln«
clusive, afirmar que chega-
ram à estaca zero. DenonJ
frisou aos dirigentes ban*
güenses que se o clube alvi«
rubro tinha pretensões a
brilhar no futebol carioca da
maneira alguma poderia
vender Bianchini, a quem
considera como um dos maio-
res jogadores da posição o
uma das melhores peças do
quadro do Bangu.

Lavorante
morre após
longa coma

Mendoza (UPI-CM) —
Alejandro Lavorante, pugi-lista argentino, que há um
¦ino c seis meses vinha pa-decendo dos mais graves so-
frimentos, a ponto de nunca
ter recuparacio completa-
mente os sentidos, após a
luta em que foi nocauteado
pelo norte-americano Joa
Reggins, faleceu ontem, pou*co depois de meia-noite.

Durante 17 meses, Lavo*
rante esteve em coma, ape"
sar de assistido pelos melhor
res neurocirurgiões. Seme-
lhante a um cadáver viven-
te, o pugilista argentino, de
28 anos, tinha uma movi-
mentação muito débil, o quonão impedia sua família do
nutrir esperanças em sua re*
cuperação, a ponto de con*
tratar o dr. Raul Matera,
considerado o primeiro neu*
rologista da Argentina, que,entretanto, nada quiz rece-
ber, dedicando o máximo do
tempo e conhecimento ao
paciente, sem obter algo de
positivo.

Apesar do estado semi-in-
consciente em que se encon-
trava, Lavoratne podia abrir
os olhos, aprendeu a se ali-
mentar sozinho e se movia
sentado numa cadeira de ro-
das. Na Argentina, seu tra-
tamento foi complementado
em diversas clínicas de Bue-
nos Aires, Mar dei Plata •Rosário, sendo que em feve*
reiro passado, êle foi trans-
ferido para a casa de um fa-miliar residente nesta cida-de.

VOLTA DE GARRINCHA
CERTA NO BOTAFOGO

Garrincha deverá jogar sábado à noite, contra
o Coríntians, pois as dores no seu joelho esquerdo
ja desapareceram totalmente e o ponta do Bota-fogo voltou aos treinos individuais esta semana
tendo efetuado o primeiro na terça-feira. '

Também Nilton Santos reaparecerá depois deamanha, no Maracanã, terminada que está a penade suspensão que lhe foi imposta pelo Superior Tri-bunal de Justiça Desportiva. Dependendo do tempo
que fizer hoje e das circunstâncias, Zoulo promoveráum treino de conjunto hoje à tarde, uma vez queo jogo em Petrópolis, ontem, não foi realizado, emvirtude dos acontecimentos no país. -

CONTUSÃO contra o Pelropolitano, em
Petrópolis, resguardando-se

A contusão de Garrincha, para sábado à noite. O jogoque se verificou na Bolívia naquela cidade, no entanto,e que o afastou das duas pri- não foi realizado, em virtu-meiras partidas do Botafogo de dos acontecimentos nono Torneio Rio-São Paulo, País. Em contato telefôni-
parece ter regredido agora, co com o presidente do Pe-com o tratamento recomen- tropolitano, o vice-presiden-
dado pelo médico Lidio To- te Brandão Filho tomou co-ledo. De inicio, o ponta teve nhecimento de que aquelaimobilizado o joelho e, pos- cidade também fora atingida
leriormente, submeteu-se pelos acontecimentos e quefisioterapia e forno. Afasta
do dos treinos, Garrincha re-
tornou esta semana, fazendo
individual leve, em separa-
do, com Adalberto. Na pa-
lavra de Lidio Toledo, o
ponta poderá voltar sábado
contra o Coríntians, estando
seu retorno na dependência
no entanto, de como reagir
nestes dois dias que sepa

seria de bom alvitre a sus-
pensão do jogo, pois, inclusi-
ve, a renda cairia muito.
Face a esse entendimento,
ficou resolvido que • parti-
da náo seria efetuada.

INDIVIDUAL

Aproveitando a presença
de oito jogadores que foramram o jogo. De qualquer a General Severiano, Zoulo

maneira, as esperanças são Rabelo realizou um leve tret
muitas, sendo o regresso de no individual e hoje, prova'Garrincha aguardado com velmènte orientava um conotimismo.

JôGO

Garrincha não Iria parti-
cipar da partida de ontem, a equipe.

junto, à tarde, com a presen*
ça de todos os jogadores, in-
clusive Nilton Santos que,
terminada a pena de sus-
pensão por 15 dias, yoltará
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