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CASSADO MANDATO DE AURÉLIO
PSD VAI SABER SEU
PAPEL NO GOVERNO

Lideres do PSD no Congresso disseram ontem
que a cassação do mandato do senador Kubitschek,
candidato do partido à Presidência da República e li*
der natural do PSü no plano nacional, obriga-os a
um reexame da posição que tomaram a favor do go*
verno do marechal Castelo Branco. Em contrapartida
a UDN, acionada por elementos militares, prejiara-sc
para sugerir ao chefe do governo que trate imedia*
lamente de articular a formação do partido da Revo*
luçüo. (Vtr neta oficial do PSD na ultima página).

Lott

No nio a agencia Trans*
presa anunciou que o Parti-
do Social Drinocrútíco iria
lançar imediatamente a can-
didatura do marechal Henri*
que Teixeira Lott para con*
correr às eleições presiden*
ciais dc 1965.

Conforme a mesma agen*
cia, a indicação do marc-
chal Lott partira do próprio
ex-senador Kubitschek. O
PSD, tendo à frente seu nò-
vo candidato, iniciaria loco
a campanha eleitoral, não
aceitando a transferência das
eleições.

PSB

Em São Paulo, a noile pas-
sada, o PSB divulgou nota
oficial a respeito do mo*
mento político que a Nação
atravessa. Diz a nota que"em lace dos decretos de
cassação de mandatos legis-
lativos e de suspensão dos
direitos políticos de numero-
sos cidadãos, entre os quais
se contam o deputado Cid
Franco, o senador Kubits-
chek, intelectuais e trabalha-
dores, a Comissão Executiva
Regional do PSB manifesta
seu inconformismo e sua
condenação a tais atos, que,
mais uma vez, espezinham
os direitos democráticos do
povo brasileiro. A política
de expurgo — diz a nota do
PSB — tem a evidente fina-
lidade de atingir a todes os
direitos dos cidadãos e nega,
írontalmentc, os princípios
da decantada democracia rc-
presentativa."

Inflação

Também em São Paulo o
deputado Henrique Turner
(PDC) declarou ontem, no
aeroporto de Congonhas, que"se houver uma reação po-
sitiva do governo no tocante
à inflação, as cassações logo

Fcráo esquecidas." O parla*
mentar não quis fazer con*
siderações cm torno do "vaso
Kubitschek", mas esclareceu
que "se éste íôr mais um go*
verno de rotina, as medidas
punitivas que está tomando
somente servirão para au-
mentar o ressentimento po*
pular."

Km Belo Horizonte a ban*
cada do PSD na Assembléia
Legislativa manifestou seu
protesto contra a cassação do
mandato do senador Kubits*
chek, distribuindo nota ofi*
ciai a respeito.

Na capital gaúcha o Ser-
viço de Relações Públicas do
III Exército desmentiu que
aquela unidade das Forças
Armadas se encontrasse em
estado de prontidão. Acres-
centa o SRP que não ha mo-
tivo para tal, pois o Pais cs-
tá cm completa calma.

Moiirüo

Desmentindo tenha feito
qualquer pronunciamento sò*
bre a cassação do mandato e
a suspensão dos direitos po-
liticos do sr. Juscelino Kubi-
tschck e evitando, mesmo,
falar sobre o assunto, embai-
cou ontem de São Paulo pa*
ra a Guanabara o general
Olímpio Mourão Filho, após
permanência de dez dias na
capital paulista. O cx-co*
mandante da 4a. Região Mi-
li tar aguardará, no Rio, sua
designação para outro co*
mando, que acredita seja o
IV Exército, desmentindo,
assim, rumores de que iria
para Porto Alegre, comandar
o III Exército.

Anunciou-se ontem em
Brasília que às 17h de hoje
o presidente Castelo Branco
seguirá para a Guanabara,
onde deverá permanecer até
têrça-Ieira. No dia 2 de ju*
lho o chefe do Governo irá
a Salvador, participar das
festividades alusivas à vitó*
ria contra as forças portu*
guêsas, na luta pela inde*
pendência. Ainda em julho
irá a Natal. Brevemente pre-
tende visitar o Piauí.

Prescrição total

Hoje
0 Ao tempo cm que se anunciava o lan-

çamento da candidatura do marechal Henrique
Teixeira Lott, pelo PSD, às eleições presiden-
ciais de 1965 (Pág. 1), o governador Ademar
de Barros é ameaçado de ter seu mandato cas-
sado, se não desistir de sua candidatura e não
reformar o Secretariado (Ult. pág.)

S} Há mais de 60 dias, 180 militares es-
tão presos no "Custódio de Melo", sem culpa
formada, o que motivou um protesto de seus
familiares (Üll. pág.) e, talvez, não seja foca-
lizado nos filmes e video-tapes que a diretora
de uma cadeia de 90 emissoras norte-america-
nas de televisão educativa levará para os Esta-
dos Unidos (Pág. 7).

% O Conselho Nacional de Habitação e
o Banco de Habitação são duas das modifica-
ções a serem introduzidas no projeto de Refor-
ma Habitacional (Pág. 3), enquanto a crise do
açúcar é, também, modificada, com a chegada
de 211 mil sacos de açúcar ao Rio (Pág. 3).

9 O presidente Castelo Branco pretende
retificar o aumento do funcionalismo, que rece-
berá o aumento integral, a Dartir de junho
(Pág. 1) e oficiais da Marinha, inclusive um
almirante, serão ouvidos no IPM da Marinha
(Ült. pág.).

% O ministro da Agricultura assinou con-
vênio com cooperatvas de produtores de leite
(Pág. Z), quando o governador e vice-governa-
dor do Pará tinham seus direitos políticos sus-
pensos por 10 anos (Pág. 1).
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Cr$ 80,00 no Rio, S. Paulo
e Niterói

CrS 100,00 no interior
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0 embaixador Antônio
Corrêa do Lago, que
assumiu ontem a presi-
dência da Conferência do
Desarmamento, em Ge-
nebra, reiterou proposta
anterior do Brasil para
que se faça um acordo
de imediata proscrição
de provas nucleares sub-

terrâneas e sugeriu a
adoção de normas de ne-
gociações para acelerar
os trabalhos da Confe-
rência e conseguir resul-
tados práticos no obje-
tivo de detsr a corrida
armamentista. O repre-
sentante brasileiro insis-
tiu no desejo do Brasil

de que a Conferência de
Desarmamento passs das
generalidades para a
discussão ds pontos con-
cretos, deixando o im-.
passe cm que se encon-
tra desde que se insta-
/ou em U de março
de 1962.

SERVIDORES VÃO RECEBER
AUMENTO TOTAL EM JUNHO
MINISTRO DESMENTE
DEMISSÃO DE KRUEL

RIO, SAO PAULO (Sucursal) — O gabinete do
ministro da Guerra distribuiu nota, na noite de on*
tem, desmentindo noticia segundo a qual o gen.
Amauri Kruel seria substituídov no comando do
II Exército. Segundo o comunicado, o gen. Kruel
está "perfeitamente integrado no espírito da revolu-
ção democrática e em sintonia com o pensamento
do presidente da República".

Boatos
O gabinete do comandante do

II Exército, ao meamo tempo em
que distribuía nota confirmando
as declsraçõe» do Ministério da
Guerra, afirmava, num «egundo
comunicado, nSo ter fundamento
a noticia de que o gen. Kruel,
como chefe de Policia, tivesse
recebido ordens do ex-presidente-
H Juscelino Kubitschek para evi-
tar o fechamento de órgãos eo,
muntstss. Ao contrário, frlaa que
o general, quando chefe de Po-
liela, executou "por intermédio
da DOPS, cujo diretor era o en*
tao cel. Danilo Nunes, uma cam-

panha contra a ação comunista
no Brasil, recebendo integral
apoio do saudoso ministro da

Justiça Eurico Salles".

Processo

O marechal Estèvío Taurino
de Resende Neto assinou ato, on-
tom, em que, "com vistas à efl-
ciência, objetividade e economia
de tempo nos trabalhos relacio-
nados com os IPMs", esclarece:
"1) Os encarregados dos Inqué-
ritos Policiais-Mililares deverão
basear «eus trabalhos no Código
da Justiça Militar. Para isso, de-
verão estudá-lo e conhecê-lo bem,
evitando pedido de providências
e informações que estáo defini-
tias no CJM como da alçada do
encarregado de inquérito, que,
para tal, recebeu a delegação de
podêres, ou que estão claras nos
artigos do Código. 2) As prisões
preventivas c para Investigações
deverão ser determinadas em
obediência ao que estipulam os
arts. 113, 149 e 156 do CJM. S)
A autoridade que determinem a
abertura do IPM é que dá a so*

luçáo. 4) A éste encarregado de
IPM deverão ser remetidos «pe*
nas o relatório • a solução de
cada IPM, ficando desta forma
alterada a determinação da letra
e das Instruções para os inqué*
ritos policiais. 5) Nenhum ln-
quérito deverá aer remetido i
Auditoria antes da autorização
deste encarregado".

Sanções
Após lembrar que o prato para

a cassação terminará no próximo
dia 14, e a suspensão de vltali-
ciedade e estabilidade Irá até 9
de outubro, diz o mar. Taurino:
"Em conseqüência, para que os
elementos incursos nos arts. 70
e 109 possam sofrer as sanções
previstas, os encarregados dos in-
quérltos deverão cumprir com ri-
gor e compreensão o que esta»
bclecem as Instruções para os(
Inquéritos pollclals-mllltares, en-
caminhando a documentação de
que tratam os anexos nvs 1 e 4
à proporção que, durante o IPM,
furem sendo colhidos dados que
justifiquem o enquadramento dos
Indiciados nos artigos do Ato
Institucional, antes da conclusão
e remessa do IPM a pronuncia-
mento da Justiça, sem prejuízo
penal".

M. Campos também
nega demissão

BRASÍLIA (Sucursal) — Pela
quinta vez nos últimos dias. o
ministro Milton Campos, da Jus-
tiça. desmentiu ontem que êle
esteja pensando em pedir de-
missão ou que tenha feito qual-
quer comentário neste sentido.

Circulou, em determinadas
áreas do PSD do Distrito Fede-
ral, a notícia de que o sr. Etel-
vino Lins teria sido chamado
pelo preslc' - pn-
ra *¦—nriir a pasta da Justiça,
que se vagaria em decorrência
de novas cassações. Alheio aos
boatos, o ministro Milton Cam-
dos despachou normalmente em
seu gabinete, devendo segulr/ho-
Je para a Guanabara, de onde
retornará terça-feira próxima.

¦f-

BRASÍLIA (Sucursal) —
O presidente Castelo Bran-
co enviará hoje, ao Congres*
se, mensagem retificando o
projeto de aumento de ven-
cimentos do funcionalismo
civil, autorizando, a partir do
dia 1.° do mês corrente, o

pagamento, integral, sem o
limite dos cem por cento es-
tabelecidos na primeira pro-
posição. A mensagem de*
mandará suplementação de
verba. Ao invés de 300, se-
rão liberados 330 bilhões de
cruzeiros.

O problema foi debatido
ontem, longamente, entre o
chefe do govêmo, o diretor-
geral do DASP, sr. Wagner
Estellta, e o deputado Paulo
Sarazate, relator da matéria
na Câmara. Outras altera-
çôes surgirão, mas não eon»
sideradas substanciais.

TABELA

Os novos níveis dá men-
sagem compreendem a se-
guinte tabela:

Cr»

22 280.000,00
21 250.000,00
20 230.000,00

.19 210.000,00
18 190,000,00
17 173.000,00
16 161.000,00
15 149.000,00
14 137.000,00
13 127.000,00
12 M18.000,00
11 109.000,00
10 100.000,00

91.000,00
83.000,00
75.000,00
70.000,00
66.000,00
62.000,00
58.000,00
54.000,00
50.000,00

BRASÍLIA I BELftM -
(Tiaiupr-Mi • AS1' • Sucursal
•cM) — J-oram cauados on*
tem, pela manha, os manua*
tos t suspensos os direitos
políticos por lü anos do go*
vernador Aurélio do Carmo;
oo vicc-govtsrnauor Níwlon
uuria.nat.ui Mlranoa do iV
ru, oo pi'cicilu J-uiz Ucolas
iuou.a la.vainó c bo vice*
pt eleito Isaac Soares, de tie-
tem, Lai» senco esperada a
t,uai(,ue.' momento a desig*
nucato ae interventor para o
Kstabo. Há vários nomes em
cogitação, mas o uo cel. Jar
ba., i-assariiiho, atual Inter*
ventor na Felrobrás, parece
o inais provável.

Cassações

Velo mesmo decreto oo
presidente Castelo Branco,
ue acordo com o parágrafo
único do art. 10.° do Ato Ins*
titucional, e indicação do
Conselho de Segurança Na-
cional. também foram cas-
sacios mandatos e suspensos
vs direitos políticos oos se*
guintes: vereador Alberto
Nunes, de Belém, Agenor
Renassulli Moreira, prefeito
uc Cametá, Amilcar Renas-
sulli Moreira, deputado esta*
dual (PSD), Para. José Ma*
r.oel Reis Ferreira, deputado
estadual (PSD), Para. Rai-
mundo Antônio da Costa Jin-
kings, ex-presidente da CGT
seção do Pará. Benedito Wil-
íredo Monteiro, ex-delegado
da SUPRA no Para e ex*
deputado estadual (PTB) do
Pará.

Repercussões

A noticia du cassações foi
divulgada em Belém às ...
Uh30m, e recebida com es-
poucar de foguetes e alegria
em alguns pontos da cidade.
A sirena da redação da "Fô-
lha do Norte" tocou mais de
hora • mela. A Rádio Gua*
jará suspendeu sua progra*
macio normal, deü a noticia
e passou' a transmitir músi-
cas carnavalescas. No pré*
dio da emissora também to*
cava uma sirena sem parar.
A situação em Belém é de
calma, com as Forças Arma-
das dominando os principais
pontos.

O ex-governador Aurélio
do Carmo, em companhia do
ex-prefeito e de seu secreta*
liado, deixou o Palácio do
Governo is 12hS0m, ruman*
do para suas residências. O
povo, na rua. a tudo assistiu
impassível.

BRASIL PRESIDE
O DESARMAMENTO

Gtnsbra (AP-UPIFP-CM) — O embaixador Cor*
reia do Lago, novo representante do Brasil, assumiu
ontem a presidência da Conferência de Dcsarmamen*
to, que e exercida por rodízio entre os 17 paises*
membros, e reiterou a proposta de um acordo para
imediata proscrição das provas nucleares subterrâ*
neas, sugerindo novas normas para as negociações
com t> fim de acelerar os trabalhos e conseguir resul*
tados práticos no problema do desarmamento.

O representante brasileiro disse que "o Brasil
está pronto a aceitar qualquer idéia que represente a
universalidade das Nações Unidas, mas não aceitará
os pontos-de-vista que favorecem determinados intt*
rêsses, caçadores de poder ou falsas utopias, acre»*
centando que há necessidade dc um sistema dc con*
trôle que acompanhe toda medida dc desarmamento,
mas também que não se deve converter o controle
num obstáculo ao desarmamento.

Pontos concretos
Correia do Lago insistiu, par*

ticularmente, no desejo do Bra-
sil de que a Conferência do
Desarmamento passe das gene-
ralidades para a discussão de
pontos concretos, saindo do
impasse em que se encontra
desde que foi instalada em 14
de março de 1962.

Falando sóbre a necessidade
de reduzir os gastos militares
e aumentar a ajuda ás nações
subdesenvolvidas, o delegado
brasileiro disse: "Esta Confe-
rência ainda nfio decidiu, ape-
sar das opiniões e propostas
apresentadas, examinar de mo-
do concreto uma forma de unir

uma redução dos gastos em
armamentos com a cooperação
internacional para o desenvol-
vimento econômico. Minha d»
legação crê que a Conferência,
sem excluir o papel já deserav
punhado por vários órgãos das
Nações Unidas, é um Fórum
adequado para esta classe de
medida.

Não há dúvida de que a opi-
nião pública mundial, parti-
cularmente nos paises em da*
senvolvimento, espera ansiosa-
mente que esta Conferência en-
contre a forma de distribuir
os recursos resultantes de uma
redução na fabricação de ar-
mas de guerra."

Proposta dos EUA
Os Estados Unidos, por ln-

termédlo de seu delegado, Wil-
liam C. Foster, solicitaram on-
tem a realização de maior nu-
mero de acordos entre o Oci-
dente e o Oriente a fim de quo
se ponha freio à corrida ar-
mamentista, em lugar do em-
penho em conseguir um acõr-
do geral e completo sobre o
desarmamento.

O chefe da delegação norte-
americana esboçou, em seu
discurso, as possibilidades de
chegar a tais acordos em qua-
tro campos importantes. Pe-
diu o congelamento da produ-
çio de foguetes, a redução da
quantidade de material fissil
produzido para fabricação de
armas nucleares, a prevenção
de maior disseminação de ar-
mas atômicas e a destruição
de bombardeiros a jato obsole-
tos dos Estados Unidos e da
União Soviética.

Foster disse que os Estados
Unidos se dispõem a tratar de
superar o impasse que existe
em torno dos processos de ms*
peção que c Ocidente requer
e a União Soviética repele,
acrescentando: "Reconhecemos
plenamente que muitas nações
têm instalações que não po*
dem ser abertas ã inspeção
noste momento. Meu governo,
naturalmente, as tem."

Revelou Foster que a inspe-
ção seria limitada somente
àqueles pontos que convém
manter sob vigilância para evi*
tar que se produza um equl-
voco, adiantando que os Es-
tados Unidos têm gasto dez*-
nas de milhões de dólares em
investisações cientificas para
satisfazer as objeções soviéti-
cas aos sistemas de inspeção
para verificar acordos de con-
trõle de armamentos.

Propostas du URSS
vice-chanceler soviético, Zorln renovou os ataques so-

Valerian Zorln, disse em en-
trevlsta à imprensa, que tem
prontas algumas novas propôs-
tas, mas o seu discurso na ses-
são de abertura da Confere:.-
cia não foi senão uma repetir
ção de velhos argumentos so-
vléticos muitas vezes repelidos
pelo Ocidente.

vléticos contra a projetada
Força Nuclear Multilateral das
potências do Atlântico Norte
<OTAN) e disse que "não hi
nenhuma possibilidade de um
acordo" para deter a difusão
das armas nucleares se não se
cancelar o plano sobre essa
Força.

Movimento

Para evitar contrabandos,
tropas dos Fuzileiros Navais
fecharam, ontem, totalmen-
te, o acesso ao cais. Está re-
forçado o policiamento no
Aeroporto de Val-de-Cãs,
para proibir a salda das pes-
soas atingidas pelo ato da
cassação de mandatos e sus-
pensão de direitos políticos.

Em reunião de madruga-
da, o gen. Jurandir Mamede,
comandante da 8a. RM, e
deputados da Oposição, acer-
taram fórmula para consti-
tuição do novo governo do
Estado. Pelo esquema acer-
tado e já apresentado ao
mar. Castelo Branco, a As-
sembléia Legislativa deverá
eleger o cel. Passarinho. A
eleição para prefeito será
realizada pela Câmara Mu-
nicipal, tendo sido Indicado
o nome do maj. Alacide
Nunes.

O preenchimento dos car-
gos de vice-governador e
vice-prefeito ficará a crité-
rio dos Legislativos, com a
condição de que escolham
pessoas idôneas.

fndex

SAO PAULO (Sucursal)
— Havia rumores, ontem,
de que um grupo dé oficiais
reivindicara do mar. Tauri-
no de Rezende exame do
tráfico de influência politi-
ra nos vários setores da ad-
ministração federal por par-
te do deputado Cunha Büe-
no, "que nos governos JK e
JG teria conseguido mais
vantagens para correligioná-
rios". O mesmo grupo teria
solicitado inquérito policial-
militar para o Jóquei Clube,
que esses oficiais consideram
"foco de corrupção, envol-
vendo políticos, banqueiros
e figuras de projeção na
sociedade paulista".

A Câmara de Santos cas-
sou definitivamente o man-
dato do vereador Luiz Ro-
ilrigues Corvo, cuja cadeira
fora declarada vaga desde
l.o de abril.

A grande ameaça
Bernard Groethuysen, respondendo a uma pergunta só*

bre o guerra nuclear disse: "Essa guerra, de que falais,
sioni/ico que ninouém assistirá ao meu funeral: pelo pri*
melra vez no historio do humanidade haverá um funeral
coletivo, setn flores porque já estarão minadas, sem. lá«
orimas porque não haverá tempo". Domintquc Hfllevy, tro*
duzindo as conclusões de ttm orupo dc estudo, organizado
na França, sóbre armas nucleares, dizia «m 1960 (note-se,
em 1960) que existiam armas suficientes para arrasar dei
vezes o planeta. Estudos publicados na importante revista
norte-americana, "Bulletin of the Atomic Scientists" por
Rabinotvitch, Leo Szilard, John Slessor e outros (cientistas
e estudiosos do mundo inteiro, sem preocupação de Jron-
teiras ou de ideologias), checaram â mesma conclusão:
a guerra atômica seria o /im da civilização e, possível-
mente, da vida na terra.

O perigo de destruição mútua, admitido pelos Kderei
dos dois blocos, e o clamor universal, evitou essa destrui*

çáo.
A crise das Antilhas demonstrou que os representan-

tes das duas superpotências, Kennedy e Kruchev, reco-
nheceram, de uma forma explícita, que a guerra nuclear
tinha de ser evitada. Mas enquanto existam os armamew
tos e a corrida armamentista a gtterra é possível, inelu-
síve por acidente, pela transformação dc uma guerra local,
numa guerra geral e, necessariamente, atômica, pela mui»
tipllcaçõo das armas nucleares e tantas outras'posslbllido*
des estudadas, Henry Kissinger, general Gallois e tanto»
outro», mesmo quando nem sempre de acordo sóbre algun»
a»pectos. Para autoridades, como Llddel Hart ou P. M. S.
Blackett, o existência da corrida armamentista é um pe-
rigo que o tempo e novos tipos' de engenhos multiplicam e
de forma alguma diminuem, ou por outras palavras, o
famoso "equilíbrio do terror" é apenas uma maneira falsa
de garantir a paz e uma justificação maliciosa dos gasto*
ormamentlstas porque feita em nome da garantia de pa»
quando na realidade mantém e acentua o perigo de guerra.
l»to o que reconheceram Kennedy e Kruchev, e o primeiro
golpe dado na corrida armamentista foi o Tratado de Mo**
cou »óbre o proscrição das experiências nucleares, um dos
maiore* legados da administração Kennedy e da colabo-
ração por êle Iniciada, em bases racionais, com o União
Soviética, tsse tratado não é, contudo, de exclusão total
das provas nucleares, continuando a realizar-se as «ubter*
ríneas. Em Genebra contlnua-se, todavia, o esforço para
completar esse Tratado.

Neste momento, cabe ao Brasil, cujo representante,
Antônio Correia do Lago, foi eleito tiôvo presidente da
Con/eréncia de Desarmamento, continuar esse esforço e
suas declarações já indicam que o luta do nosso País pelo
desarmamento continuará inalterável, não sofrendo neste
caso, a político externa modificações improvisadas e, ao»
olhos de muitos, pouco límpidas nos intenções ou motivos.

As palavras do embaixador Antônio Correia do Lago
representam, felizmente, a continuação do esforço há muito
empreendido pelo Brasil em favor da paz, ao propor que
se complete o Tratado de Moscou, para abranger as expc-
riéncias subterrâneos e ao admitir que o controle nacional
é válido procurando evitar assim o debate estéril, mono*
tono e interminável sóbre os observadore» interoactonai»,
dentro do* vários paíse».
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Poder e inépcia

Afloi!, depoii de muiu*
liejiUçfiei e prololaeôci, o
mtrtenil Castelo nraneo as*
cinou o decreto de pro-crl-
çio do aicprenidente Jurce*
Uno Kubitíchek. De nadn¦"leu, para oi homens nut
•iiteram f»-.*r o reloRlo da
iMütòrla braailelra rejremr
n 10S4, • consideração de
mie o tieprcalrtente, «eja
OU li for a apreelacfio que ie

aço do teu estilo rie conduta
i*omo adminitrador e homem
vniblleo, transformou a* dl-

. •'••maBti do Braill, levando à
r.ecolium para o deienvol*
vlmcnto um Pais que ie
«rhava em eitáslo temicolo*
alui.

Dt nada valeu, para oi
pniMiadoi dé Jaearé-Aeanua
i* dt Araiarça*, o exemplo
rie moderacio política e de
centroildade humana de que
deu provas, em todo o teu
governo, o homem que re*
eebtu o poder, sem abrir um
fã Inquérito, das mftoi rios
qut haviam tentado impedir
a ma poise, e transmitiu o
poder, íem o ter exercido pa*
ra Interferir nas eleições, ao
reu mais acirrado adversa-
rio.

De nada valeu, finalmente,
a consideração de que, como
candidato oficial do PSD à
presidência da República, o
ir. Juscelino Kubitschek já
se achava revestido dc uma
investldura política, outorga-
da pelo nosso maior parti-
do, aftbre a qual só o povo
brasileiro tinha o direito de
se manifestar, através do
voto.

A "linha dura", a despeito
doi reiterados propósitos de
moderação anunciados pelo
marechal Castelo Branco,
terminou prevalecendo,
ameaçando levar de enxur*
rada, eom os direitos politi-
coi do senador Kubitschek e
de centenas de outros ho-
mens públicos, os dos mais
eminentes e capazes chance*
leres que passaram pelo Mi-
nirtírlo das Relações Exte-
riores, desde Rio Branco, à
frente dos quais sobressai a
lúcida, profícua e estóica fi-
cura do professor Francisco
Clementino de San Tiago
Dantas.

O que mais surpreende,
todavia, neste momento em
que a prepotência militar se
despe das últimas veleidades
de dependência para com os
ditames da opinião pública e
oi prinaipios da democra-
cia, não é tanto a afirmação,
a nu, de uma vontade de
poder nSo subordinada à
vontade popular, nem pau*
tada pelos princípios da jus-
tiça. O que mais surpreende
é a medida em que a inca-
patídade, apanágio do perio-
do final do governo Goulart,
voltou a caracterizar o com-
portamento do atual gover-
no. A incapacidade pura e
almple*. A incapacidade co-
•mo deficiência intelectual na
compreensão das coisas e co*
mo Inépcia operacional na
tdoção dos meios apropria*
dos ao alcance dos fins de-
cejados.

Que pretendia a linha
dura. ao decretar a proscri-
çSo do sr. Juscelino Kubi-

Hélio Jagtiariba
tschek? A alegnçio, que ain*
da é esboçada em algum ie-
torei, de que ío tratava de
completar a obra de depu*
raçfio de subversivo! e cor*
ruptos nSo resiste A mais le-
ve análise, quando ie eon-
lidere que nem lograram oi
Julgadores do ir. Kubitsehek
materlalliar uma ió evidon*
ci* que o inculpasse, nem
aplicaram a algum doi mali
notoriamente comprometidoi
homem públicos dêste Pali,
simplesmente porque inte*
gravam ai fileiras dn movi*
mento de abril, oi mesmm
péioi e medidas de que ie
nerviram pira investir con-
tra o ex-presidente dn Repú*
blica.

Aceite-se, por isto, como
mais franca e leal, a expli-
cacto puramente politica
que o governo Castelo Bran*
co deu ao seu ato: a de que
a não exclusão do ir.
Kubitschek dai próximas
eleições importaria em ie
permitir tua volta ao poder,
já que éle certamente seria
eleito, e, com isto, a restau*
ração do sistema de fóíças
que prevaleceu nos gover-
nos Vargas, Kubitschek e
Goulart.

Se deixarmos de apreciar
ésse motivo do ponto de vis-
tn moral e jurídico para eon*
siderá-lo, apenas, sob o
mesmo ângulo da linha du*
ra, o de sua eficácia poli-
tica, o que mais ressalta é
sua inépcia. Pois, muito ao
contrário do que pretendem
a adversários do ex-presi-
dente Kubitschek.- sua prós*
crição acarreta, exatamente,
o extraordinário reforço de
seu poder político. De um
candidato que se achava
afetado por notório e crês-
cente esvaziamento, se féz
um herói nacional, em tór*
no do qual se agrupam, ho*
je, todas as forças que não
se achem na extrema-direi-
ta do Pais. ou seja, mais
de três quartos da opinião
pública. Ao se lhe arrancar
o direito a se eleger, con-
firmou-se-lhe o poder de de-
siRnar o eleito, ile disse,
em 1965. como há dez anos
atrás, será o fator deter-
minante da orientação da
vontade popular.

E é por essa razão que a
cassação dos direitos politi-
cos do sr. Kubitschek, por
graves que sejam as iniqui-
dades que em si mesma
acarrete, tem muito maior
gravidade pelos efeitos que
produz.

O governo Castelo Branco
encurralou contra si o povo
brasileiro. A partir désre
momento, ou se submete à
penitência de seu repúdio
popular — o que não será
consentido pelos homens da
linha dura — nu repudia de
vez qualquer consulta à von-
tade popular e se mantém
pela simples força das armas,
como um exército de ocupa*
ção em território inimigo.
Um exército de cujo efetivo
comando se exonerou o ma-
rechal Castelo Branco, pelo
ato mesmo em que proscre-
veu o ex-presidente Kubits*
chek.

PRESIDENTE APROVA
PUNO DE ENERGIA

BRASÍLIA (Sucursal) — O presidente da Re-
pública aprovou plano que lhe foi encaminhado pelo
ministro Mauro Thibau, fixando as diretrizes ge-
rais de uma política de energia elétrica para o País,
com os seguintes objetivos: revisão do decreto que
regulamentou o Código de Águas; implantação gene-
ralizada da norma legal da prestação do serviço pelo
custo; revisão do Código de Águas, para o fim de se
decretar um Código de Energia Elétrica; fixação de
normas adequadas a proteção, contra a inflação, dos
investimentos ém energia elétrica, com o objetivo de
se recuperar a confiança dos investidores e de fazer
cessar a destruição sistemática de capital que, de há
muito, se vem observando nesse setor.

RECURSOS
O referido trabalho, depois

da apreciação pormenorizada
dos recursos energéticos do
Brasil (lenha, carvão mineral,
petróleo, gás natural, energia
hidráulica, energia atômica),
recomenda: manter a concen-
tração de recursos e atenções
na energia hidráulica, como
fonte primária de produção de
energia paia serviços públicos
de eletricidade; prosseguir no
aproveitamento das reservas de
carváo do sul do Pais, como
fonte suplementar de energia
primária para fins de produ-
ção de eletricidade; concen-
trar as atividades, no que
respeita & energia nuclear, na• pesquisa, prospecçâo, produ-
ção de lsótopos, formação de
técnicos e, eventualmente, inf-
talaçáo de uma usina Átomo-
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GOVERNO AUXILIARÁ
PRODUÇÃO DO LEITE
O ministro dn Agricultura, ir. Os-

car Thompson Filho, «Minou ontem
convênio eom nove cooperativas de pro-
dutoies de leite dos Estados de São
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro
• Espirito Santo, com a finalidade da'
proporcionar iquelas organizações da
pecuaristas os recursos' necessários ao
desenvolvimento de suas atividades.
Pelos convênios, o Ministério da Agri-

cultura instalará escritórios rcsionals
dn PLAMAM em cada uma das coope-
rativns, elnborarA e executora progra-
mas de assistência técnicri c financeira,
em cooperação com o Banco do Brasil.
As cooperativos deverão aparelhor-so
com o equipamento motomecanizado
necessário à execução dos projetos, com
a finalidade de promover a melhoria da
produtividade e o aumento da produ-
çio de seus rebanhos.

UDN-GB FAZ EXPURGO
NOS SEUS QUADROS

O Diretório Regional da UUN da Guanabara,
reunido ontem no Pr.láclo Pedro Ernesto, com a
presença dos deputados Edson Guimarães r> Geraldo
Ferraz, decidiu dissolver o Dcparlomento Trabalhista,
o Departamento de Expansão Partidária o Social e a
Comissão Diretora do Construção ds, Sede, A disso-
luçío, que tntem foi feita, segundo ns miassòres da
UDN, é a primeira etapa de um poderoso expurgo a
quo os quadros dirigentes pretendem submeter o
Partido.

AUXILIO

O ministro Oscar Thomp*
ton Filho dine compreender
es dificuldades que enfren*
tsm oi pecuaristas. Respon*
dendo ao pedido do presiden*te da Cooperativa Central
rios Produtores de Leite de
Sio Paulo. sr. Joio Rodri-
gue.i Alkmlm, para que o
Ministério da Agricultura au*
xiliasse oi pecuaristas na
aquisição de tratores, diise
o ir. Oicar Thompson queatenderia A solicitação, atra-
ves do Serviço de Revenda
de Material Agropecuário.
Anunciou ainda que o Minis*
tério da Agricultura porá i
disposiçio rios pecuariitai

Comprando sun
caneta tinteiro cm

nossa loja, V. ganha
GRÁTIS um vidro de tinta
e a gravação do seu nome.
Venha escolher em nosso
mostruario: temos canetas
de todos os tipos, das me-
lhores marcas'e de todos
os preços.
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elétrica pioneira; reduzir a
programação de usinas terme-létricas queimando óleo com-
bustível ao limite inferior dé.
potência aconselhado pelas ne-
cessidades de instalações de
emergência.

MERCADO
Quanto ao atendimento do

mercaao consumidor, recomen-
da o plano a instalação de ca-
pacidade geradora adicional
de 7 milhõas de kw, até 1970,
e especial atenção ao grave
problema da distribuição de
energia, com o acompanha-
mento das medidas correlatas.
Relativamente aos financia-
mentos dos programas de
de energia elétrica, recomen-
da a estruturação de planeja-mento adequado à mobilização
de recursos, para investimen-
to, da ordem de 3 trllhóes de
cruzeiros, no período 1964-
1970; e a promoção de revisão
do regime económico-finan-
ceiro vigente nos serviços de
energia elétrica, de sorte a
adaptá-lo ás realidades atuais.
Sugere ainda o plano: a ado-
ção de medidas admlnistrati-
vas destinadas a permitir queas empresas privadas voltem
a contribuir para expansão e
melhoria dos serviços de ener-
gia elétrica no Pais; e descen-
l.ralização da administração
federal, de modo a amparar os
empresas sob controle esta-
riual, visando a reduzir, em
suas áreas de influência, a
r.ção da União. Finalmente,
estabelece o plano: reestrutu-
var e reaparelbar os órgãos pil-biicos de fiscalização e contrô-
le dos serviços de energia; for-
falecer estruturalmente a Ele-
trobrás, para o cabal desem-
penho de suas funções de em-
presa hniflinfr: manter a posl-
rão da TJnlpo como supletiva,
fiscal, coordenadora, regulado-
ra eíplanejadora no setor da
miereia elétrica; concentrar tio
MME as funções de planlfica-
çáo especializada e de execu-
ção da oolitica di> eletrifica-
cão do Pais; est*b-|*cer aue o
MME submeterá seus planos
ac, ministro do Plane.iamento
e coordenará rom ést». o en-
rjuadramento dos mesmos nos
planos gerais rio Governo; es-
tildar e sugerir a coordenação
ilos órgãos que at.uam na árra
rin, rner-d». 'elétrica, ouer no
eonlunto rio Governo Federal,
ouer no âmbito próprio do
I>*M"B.

tonclídii de arame farpado,
a preço inferior ao do mer-
cado e em venda a prazo,
tio logo a Alfândega de San-
tos libere a importação. A-
diantou que as cooperativas
terão prioridade no forneci*
mento de arame farpado,
bom como em quaisquer ou*
trás iniciativai do Ministé*
rio da Agricultura.

AFTOSA

. Revelou ainda que o pro*blema da febre aftosa terá
declarado de "calamidade
pública", em face dos prejui*zos que cauia k pecuária. O
Ministério da Agricultura de-
verá investir cerca de Cr$

6 bilhões num vaslo progra*ma de combate i moléstia,
logo que sejam concluídos
os estudos sobre o problema,

BENEFICIADAS

As cooperativas beneficia*
rias pelos convênios sáo as
de produtores de leite de
Curvelo, Sete Lagoas e Vol*
ta Grande, em Minas Ge*
rais; Guaratinguetá. Cacho*
eira Paulista, em SSo Paulo;
Andrade Pinto, Macuco e
Concençáo do Macabu. no Es-
tado do Rio de Janeiro; Ca-
choeiro do Itapcmirlm, no
Espirito Santo. A Couperati*
varie Cachoelro é a que im
os maiores fornecimentos de
leite i Guanabara.

Senado
Dever

Abrindo, ontem, t m__a ds
Senado o «nador Auro Moura
Andrade declarou qua cumpria
o dever d« eomunlesr a Caaa
o. recebimento d* oficio do
Contaiho de Segurança Naelo-
nal, wwlnwto pelo general Gel.
•ei, atrav** do qual aquela au.
tcrldsde trazia ao conheclmen-
to da Presidência do Senado »
cMMçâo de mandato do iene-
dor Juscelino KubiUchek de
de Oliveira, bem como a «ua-
pensío de seun direitos politi*
cot por dez «nc*.

Depot* de ler o texto do de-
creto dn presidente da Repúbli*
eu. publicado no "Dlsrio Oil-
dal" do dia s. o ir, Moura An-
drede leu documento ".trave.*
do qu«l o »r, Joe* Fell-lMio
renunciava A suplêneí» do ex--.«nador. adiantando que. em
face disso, oficiaria ao TSK pa-
ra que, not termo* da Obnatl-
tuiçào, m providencias*» o pre-
enchimento da vaga. aberta nt
representação d* Goiás,
Sapiência

Em 1M1, o ar. Jo*é Filieis-
no m elegeu suplente de una-
dor Juscelino Kubltiehek. No
último pleito, no ano passado,
o ar. José Fellelsno te candi-
datou en Senado, conseguindo
eleger-se. O documento que
ontem enviou, portanto, à Me-
u envolveu uma op-âo entre

Repercussão
A última parte da ssssao de

ontem da Cimara foi dedicada
A repercussão naquela Caia da
cassaclo do mandato e suspen.
í*o dos direitos políticos por
dez anos, do senador por Goles
.luscellno Kubitschek de OU-
vetra. O sr. último de Carvs-
lho (PSD-MG) disse que os ml.
nelros nâo podem aceitar que
o mandato do eminente esta-
dista eeja cattado pela manei-
ra como o foi, por isso que nio
voltaria I brava terra se silen-

• clrjse, ou se curvasse ante o
ato desfechado contra um fi-
lho dileto.

Advertência
A galeria bateu palmas e s

presidente Ranieri Mazlli ad-
vertiu que nSo se podia mani-
festa-, sob pana de mandar
evacuar os assistentes.

O sr. Manoel de Almeida
(P3D-MG) ap&rteou para aflr-
mar que n5o era líder, mas
sentia nes expressões, nas fl-
slonomlas, a dor que vai no
coração de todo mineiro da
bancada, que lastima a cassa-
câo dn direitos daquele que
íoi um menino pobre, uma
criança pobre na sua terra e
chegou, lutando, à suprema
magistratura do Pais, que mar.
cou com obras lmpcreciveis.

a r.uplín-1» e o mandato queconquistai- nu urnas, Indls-
pensarei peloa termos do re-
glmento Interno.

A única manifestação contra
a cssssçflo da, mandato do se-
nador Jusoellno Kubitsehek, on-
tem no Senado, foi o telegra-
ma que o ar. Argemlro Plguel-
nado, do PTB da Paraíba, en-
vlou ao ex-parlamentar. Eis ai-
guna trecho» do telegrama:"Profundamente sensibiliza,
do com a cassação de aeu man-
dato, na quel nunca «creditei,
sinto-me no dever, nesta hora
difícil, de trazer-lhe o meu
pronunciamento leal, em coe-
renda a tudo quanto disse, du-
rante e apòa aeu mandato pre-sldenclal. a respeito do seu Ge.
vêrno. Ssta cidade edtficada
no planalto como Capital da
República aer* a lembrança
eterna dc «eu nome. Três Ma-
lies e Furnas serio bradoi pe*
renes di aua imortalidade.
Emoelona-me lembrar eomo
nordestino o que recebemos do
«eu espirito humano, eristlo »
patriótico em favor doa vinte
mt!h6M de brasileiros «coita-
dos pelo flagelo das sèea-."

Alím de reconhecer ainda
eus política de desenvolvimen-
tn industrial, que o sagrou o
mslor rie todos os eovernos
nesse setor tfa emandruçSo
econômica do Brasil, querofalar-lhe como paraibano, fl-
lho de Campina Grande, aque.c a in ara

História
O sr. Último de Carvalho re-

eordou a revolução que nasceu
em Mines e se vitoriou em Ml-
nas, com outros objetivos, com
os objetives das chefes milita-
res e civis que nâo foram es-
tes. E fez Inserir nos anais as
proclamaçoas dos generais Gue-
des e Olimplo Mourâo, bem co-
mo uma advertência do entio
ministro Jair Dantas Ribeiro,
lançada contra Juiz de Tora,
que nâo atemorizou os minei-
ros — ao contrário dando-lhes
mala ânimo para a arrancada
contra o Rio, triunfante, horas
depois.
Trincheira

O sr. João Herculano (PTB-
MG) falou que os trabalhis-
tas, deid» a vitória da rovo-
luçSo, tudn tem feito para
evitar dtssençSes e lutas es-
téreis entre companheiros, fa-
zendn da tribuna da Câmara
"a última trincheira do regi-
me democrático". E perguri-
tou diante dos atos revolu-
cionáriost "que demoerpeia í
essa, pela qual tantos e tan-
tos brasileiros se viram uns
contra os outros, que se es-
condiam na dobra do seu pen-
samento e nas dobras de suas
concepções, dlvoreiados da dc-
mocracia que tam para nós
agora um sentido de tirania"'1

O sr. Carlos Murilo (PSD-
MG) advertia a nação, não em

desespero mas porque "mes-
mo depois do movimento re-
volucionário de 31 de março,
outros graves perigos cons-
piram contra a pátria, sopra-
dos e alimentados por uma
minoria incorrlglvel, empeder-
nida no ódio, na vingança tor-
pe, na calúnia e. no desserviço
ao pais". Cassaram o mandato
do mais legitimo, do mais
genuíno democrata de quantos
éste pais já conheceu: Jusce-
Uno Kubitsehek de «livelra.
Pior

O sr. Renato Azeredo (PSD-
MG) disse que confrangia o
coração da nação verificar que
» vida política brasileira ain-
da não se pode libertar da
paixão facciosa que pode le-
var a ianíos descaminho.». "O
braço executório — acentuou
— quando descarregado, só
pode colher a pessoa visada
na sua individualidade íisica,
corUndo f-ua atuação prepen-
te. Mas nâo pode atingir a
imagem que dessa pessoa se
cristalizar no coração do povo.
Onde?

O sr. Braga Ramos (UDN-
PH), ao ensejo da reunião de
secretários de Educação des
Estados, nesta Capital, sob a
direção do ministro Suplicy de
Lacerda, renovou réquerimen-
to de informações sóbre o
que fizeram òs Estados com
os bilhões de cruzeiros distri-
buidos pelo Ministério da
Educação e Cultura, em «a.
Onde está o dinheiro? Quais
as escolas construídas? Quais
os planos de estudo? Onde es-
tjo os comprovantes dc que
aquele dinheiro serviu, efcU-
vãmente, as tarefas educado-
nais?
Oxalá

O sr. Hermes Macedo (UDN-
PR) se referiu ás declarações
dn diretor executivo da
SUMOC, sr. Dênio Nogueira,
segundo as quais espera "a
halxa da taxa de juros den-
tro de dois meses". Duvida
muito que isso suceda. "Oxa-
lá aconteça — prosseguiu —
porque não acho possível a
baixa do custo dc vida quan-
do os empresários pagam pe-
lo custo do dinheiro juros que
variam de 3 a 6^. Portan-
to. oxalá isto venha a acon-
tecer, e rapidamente, para
que o custo de vida neste Pais
venha a baixar com bastante
brevidade."
Planificação

O sr. Rui Santos (UDN-BA1
falou dos artigos 198 e 1S9 da
Constituição (disposições ge-
rais) e o art. 39 das Dispo-
sições Transitórias, qile esta-
beleceram a vinculação de
percentuais da receita para a
aplicação no plano de defe-

l« cidade, a maior do Interior
nordestino, que o seu govêr-no aalvou da mort». dando-lhe
um perfeito abastecimento de
Agu» e saneamento, como bra-sllelro. nordestino « campl-
nenie, venho apertar-lhe a
mão em comovido agradeci-
mento por cssrn obras que re-
slstirün para sempre ao petoda crueldade e i Influência
dos tempos. Não tenho ele-
mentos para reduzi-lo no meu
conceito, censidero-o um con-
denado sem prova porque prn-va r a certeza conquistada no
juízo contraditório. E direito
de defesa lhe íoi negado.
Denúncia

O marechal Zacarias de As-sunção, senador udeniata peloEstado do Pará, denunciou on-
tem na tribuna do Senado que"alguns oficiais de Belém que-rem veladamento pressionar o
Poder Legislativo para eleger
oficiais que lá servem, como
se. no pari, nio existissem cl-
vis dignos, tanto no meio opo-
sicionlsta como na situação.
Tíisso, discordo da revolução".

Visita
O ministro da Aeronáutica,

brigadeiro Nelson Freire La*vanère Wanderley, esteve cn-
tem em visita dc cortesia ao
presidente do Senado Federal,
sr. Moura Andrade, o minis-
tro se féz acompanhar de va*
rios oficiais de seu gabinete.

sa contra os eleitos denomi*
nados "seca do Nordeste", na
execução do plano de valorl-
zação da-Amazônia e em um
plano de aproveitambento to-
tal rias possibilidades econômi*
eas do São Francisco.

Circulação
O sr. Flores Soares (UDN-

RS) apelou ao governo revn-
luclonario para enfrentar "de
mão dura o problema da cir-
rulaçâo dos transportes, e ter-
minar cr>m os privilégios, com
o favoritismo, com a demagogia
que fstava n imperar na orla
marítima, na estiva, na na-
veraçâo de cabotagem e na
RFF. para que o Brasil nâo
continui a utilizar o transpor-
te por caminho mais oneroso.
e que também nos obriga a
maior sangria de divisas."
Massacre

O sr. Newton Carneiro
(UDN-PR) veiculou protestos
da Associação Paranaense de
Cafcicultura contra "o verda-
deiro massacre imposto â la-
voura do café pelas autorida-
des financeiras, através ria
Instrução 272, que elevou para
22.5 dólares a quota de re-
tcnçíío que era de 19 dóla-
res." Assinalou que o custeio
da lavoura passará a ser de
450 bilhões de cruzeiros, ha-
vendo um déficit de 210 hi-
lhões. "Enquanto isso, o go-
vêrno arrecadará 637 bilhões
arrancados injustamente da
classe exaurida por diversas
crises."" .

COMAL
O sr. Aliomar Baleeiro

(UDN-GB) íalou sóbre a de-
claracão de falência da Com-
panhia Paulista Comercial de
Café (ÇOMAL), na semana
paç-ada, com um volume de 8
milhões dc dólares em tltu-
los protestados na Bolsa de
Nova York. pretendendo rfs-
ponsabilizar o ff. Herbert _e-
vy com sua campanha de des-
crédito pelo fato decorrente
das fontes de financiamento
perdidas nos mercados euro-
peus.
Sopapos

Os srs. Ivar Saldanha e Jo-
sei Barbosa, ambos do PSD e
do Maranhão discutiram on-
tem em plenário sóbre a cas-
sação do mandato dn gover-
nador Newton Belo. O primei-
ro acusou acremente o gover-
nador que foi defendido pelo
segundo. O resultado foi que
o sr. Joel Barbosa, descontro-
lando-se. partiu sóbre seu" correligionário ", dando-lhe
violentos sopapos que deter-
minaram o socorro, pela en-
fermaria da Casa. do sr. Ivar
Saldanha, bastante escoriado
na face.

Comissões
Casas

O Plano Nacional de Habi-
tação, proposto ao Congresso
pelo presidente Castelo Bran-
co, começou, ontem a ser
discutido na Comissão Especial
da Câmara, que está tratando
do assunto,

O relator da mensagem pie-
sldenclal. sr. Franco Montoro
(PDC-SP), coadjuvado .pelo

sr. Clóvis Garcia, ex-preslden-
te do instituto de Previdência
do Estado de São Paulo, apre-
sentou substitutivo ao projeto
do governo. Entre os pontos
que incluiu na matéria figu-
ram: criação de um Conselho
Nacional de Habitação (órgão
eentral da política dc residir.-
cias). Banco de Habitação (ór-
cão íinahociro. e Serviço de
Habitação e Urbanismo (ór-
gão técnico).
Desmembramento

O pedido de indenização ao
Estado do Rio, em virtude do
desmembramento territorial
aofrldo por aquele Estado, ao

aer criado o Município neutro
e, depois, o Estado da Gúana-
bara. foi arquivado ontem, na
Comissão de Justiça da Cama-
ra por constituir matéria"cuja tramitação é proibida
pelo Ato Institucional, pois
cria despesa pública." í.ste

ponto dc vista foi sustentado
pelo tr. Arruda Câmara (PDC-
FE), ao relatar projeto dn ex-
deputado Bocaiúva Cunha
PTB-RJ), que, cm 1900. pre-
tendeu cobrar, da União os
prejuízos resultantes da perda
de território fluminense.
Fuzis •

Mensagem dirigida ao Con-
gresso pelo ex-presidente da
República, sr, João Goulart,
com exposição de motivos do
ex-ministro c>i Guerra, gene-
ral Jair Dantas Ribeiro, em
caráter reservado e com a "re-
comendaçâo de urgência, pe-
dinrio o crédito de R bilhões e
77 milhões de cruzeiros para
a compra de armamentos,
além de maquinas para o fa-
brico de armas no Brasil, vai

voltar ao Ministério da Guer-
ra, para informar se "ainda
tem interesse na sua tramita-
ção".

A consulta íoi proposta pelo
sr. Manuel Taveira (UDN-
MG). Na mensagem, pedia o
general Jair Dantas cerca de
6 bilhões de cruzeiros para a
compra de 50 mil fuzis tipo
Fal. belgas, que — ao que afir-
mou — "mostraram ser supe-
riores aos americanos do tipo
M.14".
Reversão

A proposta de reversão ao
serviço ativo das Forças Ar-
madas dos oficiais considera-
dos "necessários", desde que
esteiam no gozo dc capacida-
de física plena e possuam os
cursos militares que os h*ibi-
litem ao exercício do posto,
será examinada pelo Estado-
Maior das Forças Armada.-. O
projeto com tal objetivo (¦ do
sr. Raimundo Padilha lUDN-
RJ). O pedido de audiência
do EMFA foi feiUi pelo sr.
Djalma Marinho (UDN-RN).

CONVOCAÇÃO

A Assembléia Legislativa da
Guanabara vai convocar o enge*

da mal* um iniveriirio *)• d-*
ta nacional portuguesa. Diicur*
taram nt dsputtdot Frederico
Trou; Mouro Magalhlei; Levi

nheiro veiga Brito para prejiar Niveil Geraldo More!*» e o pra.
escla-fcimentoi tftbre o anda- tidwite Vitorlno Jninet. O em*
nento <fai principais obrai do balxadnr d* Portugal nn Braill,
Departamento de Aguat, princi-
palment* d> nova adutora do
Guandu. A Minoria pedirá, pro-

tr. Joio de I>ut üalaelit Ra*
moi, dli-uriou agradecendo.
Compareceu também A «olenlda*

vivelmente, a eonitltulção de dt o ir. Almeida Coutinho, e6n-
uma Comlisio Parlamentar de tul-geral d* Portugal em nono
Inquérito tóbre o anunto,

OUTRO TARTIDO

Oi deputado! Luiz Corrêa
(PTB) • Rubem Macedo (PTB)
Mo Ingreiiar net quadros da
UDN carioca, tegundo informa-
ções preiudai por assessorei do
PTB.

JORNALISTAS

O deputado Vitonno James
(UDN). preildente da Asiem-
olélt Leglilatlva da Guanabara
comunicou, ontem, ao Comitê
de imprensa que "nio existe
qualquer Impedimento para o
ingresso doi Jornalistas creden-
eiadoi no plenário do Palácio
Pedro Ernesto, no legitimo exer-
ciclo de tua profissão de bem
Informar n público sóbre ai ati-
vldadei legislativas".

COMÍCIOS

Os deputados Nina Ribclrn e
Mauro Magalhães (UDN) infor-
maram. ontem, que o Diretório
Regional da UDN da Guanaba-
ra os havia incumbido de orga-
nizar um plano estadual rie di-
vulgaçio das reformas de bate. t
parte rio plano, segundo es par-
lementarcs, a realização de di-
versos comícios nos bairros da
cidade, com a presença rias au-
toridao"es d» República, inclusi-
ve com os ministros Milton
Campos e Roberto Campos.

ARBITRÁRIO

O atual diretor do trânsito,
coronel Fontenele, que ontem
rebocou o carro do deputado
João Xavier (PRTl, rebocou
também o ônibus dj Policia de
Vigilância. A aeguir rebocou o
carro diplomático n.' 67, do em*
baixador de Gana.

CANDIDATO PRÓPRIO

O líder do PSfP na Assembléia
Legislativa, deputado Levy Ne-
ves. manteve ontem uma pro-
longada reunião com o deputado
Rubem Cardoso Pires (PSP) e
mostrou-se sensível is suai pon-
derações sóbre a necessidade do
partido em lançar candidato
próprio A sucessão do sr. Car-
los Lacerda, ao invés de apoiar
o sr. Hélio Beltrão."-

Afirmando que lhe faltava se-
renidade paia falar sóbre "a
ignomínia praticada com a cas-
sação do mandato de senador e
direitos políticos do sr. Juicell-
no Kubitschek", o deputado
Gonzaga da Gama, na sessão de
ontem da Assembléia Legisjati-
va da Guanabara, disse que se
limitava a transcrever para os
anais, várias opiniões condenan-
do a medida do governo,

PORTUGAL

O grande expediente da ses-
são de ontem foi reservado, por
requerimento do sr. Frederico
Trota, is homenagens da Assem-
bléia Legislativa pela passagem

Plil.

rôRÇA POL1C1/L
'Ni ordem do dia, prn-iegutu

a vnta-io dia emendas: de pie-
nano ao lUbltitutlvo da Co-
mllSJo de Juitiça, que cria o
Ettatuto ris FArça Policial da
Guanabara. Foram aprovadas
ai .mendss 7. P, 15 « 19, ficando
trantterlda-a aprecl-çlo dai dc-
mali para a teitão da próxima
quinta-feira, um* vez que hoje
nâo haveri trabalhot no pleni*
rln e sim na< Comissões Têcnl-
cai. Daa quatro emendas apro*
vadas. as de número 0 e 19 aãa
as mais Importantes. A primei*
ra modificada a forma nere-
»•> *c» quadro» policial*, ettabe*
lecendo qu* terão aproveitado*
nn cargo de "agente policial" o*
atuais guardas da Polícia de Vi*
guinda, A emenda 19 define:
•em retribuição pelo regime do
tempo Integral, os componentes
da Força Policial perceberão
duas vêzei oi veneimentoi et-
tabclccldoi nesta lei".

TONEIS

A deputada Llgia Lessa Eas-
tos encaminhou requerimento
rie iníormaçõei ao Executivo,
indagando quais as razões que
levaram o governo a não to-
mar as providências que luge*
riu nos requerimentos 172 e 3*5
dc 1963. Essas Indicações solíci-
tam medidas de segurança nas
pistas dos túneis do Fasmado e
Major Var, onde ocorrem »e-
guidos «cidentes.

PROFESSORAS

No final dos trabalhos da
sessão, o *r. Vitorlno James
anunciou que. a partir da pró*
xima quinta-feira, o.= vetos go-
vernamentals começarão a ser
apreciados em prorrogações das
ressoes ordinárias e não mais
em expedientes extraordinários.
Os primeiros vetos a serem
apreciados referem-se so pro-
jeto 619/83, o qual cria 1.250
cargos no magistério pnmírio.

ANCHIETA

Ainda na sessão rie onlem. o
deputado Frota Aguiar congra-
tulou-se com o Instituto Histó-
rico-Geográfico do Rin de Ja-
neiro, pelas comemorações que
vai levar a efeito, durante as
festividades rio quarto centena-
rio, em memória do padre José
de Anchieta.

CAMPO GRANDE

O deputado Paulo Duque leu
abaixo-assinado por mil resi-
dentes no loteamento Jardim
Augusto, em Campo Grande,
reivindicando providências das
autoridades para que a emprê-
sa loteadora cumpra o contrato,
instalando na área os serviços
de fornecimento de luz e ener-
gia elétrica.

CARROS DE 57 VAO
PAGAR TAXAS AGORA

BRASÍLIA (Sucursal) — Proprietários de 80
veículos liberados na Alfândega da Guanabara, em
1957, deverão cobrir a diferença da taxa ad valorem,

que pagaram nesse e.no, de 70 cruzeiros ao dólar,

cujo valor deverá ser o da categoria' especial para
importação de automóvel de passeio, de aproximada-
mente 1.200 cruzeiros, de f.côrdo com entendimento
do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido foi reformada A taxa ad valorem, criada
decisão do Tribunal Federal de pela Lei 3 244, de 1957, espe-
Recursos, que liberou os carros cialmente para a liberação de
mediante pagamento daquela carros ilegalmente importados,
taxa, e ainda isentando os pro-
prietárlos do recolhimento do
imposto de consumo, também
detido, nos termos do Julga-
mento do 6TP.

Os carros foram liberados no
mandado de segurança impe-
trado por Vany Elias e outros.
O procurador da República,
sr. Gildo Ferraz, recorrendo
em nome da União ao STF,
afirmou que inclusive muitos
proprietários foram llegalmen-
te beneficiados, Já, que nSo ha-
bilitaram com procuração, os
seus advogados.

Vülasboas
na Caixa

Econômica
Perante o ministro da Fa-

zenda e no gabinete dêste
tomou posse ontem, no car-
go de presidente do Conse-
lho Superior das Caixas Eco-
nômicas Federais o sr. João

é igual a cem por cento do
preço do veiculo.

Instrução
272 inquieta
cafeicultor

SAO PAULO (Sucursal)
— A Sociedade Rural Brasi-
leira distribuiu nota, ontem,
analisando a Instrução 272
da SUMOC. Na nota a SRB
declara que "os lavradores
estão totalmente perplexos
com a Instrução 272 da
SUMOC, que aprofunda mais
o confisco cambial e leva o
desespero a 470 mil caiei-
cultores e a milhões de as-
salariados rurais". Sugere a
Sociedade que o presidente
da República ouça a Junta
Administrativa do IBC, pa-
ra resolverão impasse criado.

A SRB aponta na nota o
quadro com que se depara a
agricultura e para o qual
esperavam os lavradores me-
didas positivas rio novo go-
vêrno. Ésse quadro consubs-

Villasboas. Durante muito tancia-se em cinco Itens: 1)
tempo, o novo presidente do erradicaram-se no Pais 1
Conselho já representou bilhão de cafeeiros; 2) exis-
Mato Grosso nas duas Casas tem algumas centenas de
do Congresso e foi líder da bilhões de cruzeiros deposi-
UDN no Senado. ta(*os no Func_0 de Defesa

A transmissão do cargo do Café; 3) neste ano a ca-
realiza-sc hoje, às 14 horas, feicultura terá a menor co-
na sede do Conselho Supe- lheita do século: 4) elimina-
rior das Caixas Econômicas, ram-sc os subsídios ao pe-
Transmitirá o cargo o sr. tróleo e ao trigo, onerando
Olyntho Fonseca Filho. com isso, ainda mais, os

O sr. João Villasboas pas- custos internos da produ-
sara a exercer também as cão e 5) frustraram-se as
funções de diretor-executivo safras das culturas anuais:
da Administração da Lote- milho, arroz, algodão, sem
ria Federal. compensação de preços.

Origens
da

Revolução
O marechal disse no ¦•«.

ei/e que a revolução veio
dr, povo, Será «m <!rrn t'
utt ínfimo num injustiça •-
ecetiCiou — eirintiMa a um
onlpt mililnr, Nio, Ela par*
lin rio pOl'0.

Já o penem! Cordeiro d»
Fnrin* penru de modo dtrrr*
«o. Declarou oalanttmenl»
íin Sío Paulo que a revn*
litçjo foi feita pelas mu*
Ihere».

Outro chefe militar, n ge.
neral ífourio Filho, ttío *.c«
(ia o papel das tiiullierr; noi
acontecimento», tno.t 4 pre*
cwo ver quem primeiro ii
levantou em armas e partiu
para a guerra, Foi éle, tu
madrugada dc 31 dt março,
quando o governador rie
Minas Gerais lançou tam*
bém seu manifesto.

Sempre achei, entretanto,
oue fine»' teve um pape! brl*
Ihnntc no movimento rito*
rloso foi o IV Exército, *e«
riindo rm Pernambuco, e,
nno obstante, parece ter ha-
rido qualquer mal*cntcndt*
do, pois o verdade è qut se
registrou certo silêncio em
terno da nttmçfio daquele
corpo rie Esército. posta em
pratica justamente'tto pon*
to mais perigoso tio esquer*
dismo nacional, onde se fa-
:io a primeira experiência
de um governo soviético cn»
nosso Pafs.

A ação do general JUítt*
no Alves Bastos, no coman*
do da sua tropa, foi rápida,
ric efeitos instantâneos. Do*
minou durante a madruga-
ria iodos os pontos estraté*
gicos da Capital pernambu*
cana, encheu de tanques cs
ruas principais, ocupou os
quartéis da Força Pública e
quando n dia clareou, esta*
va com o palácio do govér*
no cercado, dono. portanto,
da situafSo, sem precisar
dar um tiro.

A Assembléia Legislativa
se encarregou de cassar o
mandato do governador Ar-
racs, assumindo o vtee-po*
vernador. Arraes, Pclópidai
e outros próceres eomunis-
tas foram para Fernan-io de
Soronha, e Pernambuco re-
cobrou'a tranqüilidade de
que carecia.

Por tudo isso, achei digno
que o marechal presidente
da República fizesse as re-
ferèncias que féz ao papel
do IV Exército na revolu*
çSo e salientasse o desem*
penho dado pelo general
Justino Alves Bastos à im-
jiortante missão que rece*
bei/.

Arraes, que já havia con-
seguido tirar do comando
daquele Exército o então
general Castelo Branco, ti*
nha toda razão, dentro do
seu ponto de vista, para
pleitear a transferência do
general Justino e a entrega
daquela força de elite a um
oficial da "linha justa". Fe-
üímente nfio houve tempo
para isso.

A vinda de Castelo Bran-
co para a chefia do Estado*
Maior do Exército fauore*
ceu espetacularmente a or
ganúação ilo movimento re-
voluciondrio, enquanto Jus-
tino, com mão de ferro, de-
teve Arraes, evitando a
eclosío de qualquer levan*
te i>o Nordeste.

Parece-me, porém, que
essas coisas não estão ain*
de concluídas. Justino pre*

' cisa continuar no seu pós*
to. A vigilância no Norte,
como no Sul e no Centro,
não se pode descuidar.

AU Right '

Correio
da Manhã

End. Telear. "CorreomenhS"
«EDAÇAO, ADMINISTRAÇÃO*

OFICINAS E CIRCULAÇÃO:
Av. Gomes Freire, 471 — Te*
lefone: 52-2020 (rede Interna)

DEPT.o DE PUBLICIDADE:
(BalcSo, Assinaturas, etc.)
Agência Central, Avenida Rie
Branco 185, esq. Av. Almlran*
te Barroso, tel. 82-6156 (rede
Interna).
AfSncia Copacabana (Zona
Sul): Av. N. Sa. de Copacabs*
na. 860-A. TeL 37-1632.
Agência Tijuca (Zona Norte):
Hua Conde de Bonfim, 406, te-
lefone 34-9265.
Agência Méier: Rua Lucldto
Ugo, 271.

SUCURSAL SAO PAULOf
lua dos Gusmões 556, e-qul-
r.s Av. Rio Branco. Tels,
33-3070 e 33-6991.

6UCURSAL B. HORIZONTE:
Rua Rio de Janeiro, 462 ic-q.
Praça Setei. Te!. 4-0470

SUCURSAL BRASÍLIA - DF:
Quadra 16, casa 22. Tel. 2-1524

SUCURSAL RECIFE:
Ed, Joaquim Nabuco, 5.° an-
dar, sala 502.

BUCUHSAL P. ALEGRE:
Av. Borges da Medeiros, 101
conj. 184.

SUCURSAL NITERÓI:
Av. Amaral Peixoto, 370, 1]. I
e Con|. 426 - Ed. "Lider".
Fones: Assinaturas e anúncios,
2-3431: Redação, 2-3432: Chefia,
2-3433.

ASSINATURA DOMICILIAR:
Anual  10.000,00
Semestral  5.500.0}
Trimestral  3.000,00

ASSINATURA POSTAL:
Anual  7.000.00
Semestral  «.NOJO
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PRAIA DO FLAMENGO
DEPENDE DE DRAGA

A ouoraçflo do dragagem na Baia de Guanabara,
paro construção da nova praia do Flamengo, «rá
iniciada na segunda quinzena do corrente mé*, po«l«
volmenta no dia 18. A praia custará aproximada-
mente CrS 320 milhões c deverá estar pronta dentro
de quatro a seis meses.

O Departamento de Urbanização da Secretaria
dr Viação c Obras da Guanabara informou, ontem,
quo a droga "Ster 1", a mesma que foi utilizada
paia construção das praias de Botafogo e Ramos,
esta atualmente em Santa Cruz, somente podendo
fci' deslocada pnra o Flamengo no próximo dia 11,
dependendo das condições de maré.

DETALHES

A novn praia do Flamengo
terá uma extensão de 1,800
metroí, por 80 metros de
largura, prolongando-ie des-
de onde se encontra ntual-
mente o braço de pedras do
Aterro da Glória, que avan-
ca paru o mar próximo ao
Hotel Glória, até o Morro da
Viúva. Serão necessários

600 a 700 mtl metros cúbicos
tle areia, que serio desloca-
dos do fundo do mar para
o litoral pela draga "Ster I".

O Departamento de Urba*
nizaçáo já iniciou oi prepa*
ratlvos que antecipam o tun-
cionamento da draga, tendo
erguido 800 metros da mura-
lha de concreto nas rochaa
do Aterro. A muralha terá
a extensão total da praia, ou
seja 1.800 metros.

Guindaste contra fila

NOVO EMBAIXADOR
TCHECO NO BRASIL
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MAIS 211 MIL SACAS
I DE AÇÚCAR PARA GB

O navio "'Soares Dutra" cia nos-
ca Marinha de Guerra, descarregou
ontem, no armazém 17, úo Cais do Pôr-
to, 40 mil tacos do açúcar cristal pro-
cedentes dc usinas nordestinas. Um ou-
tro navio de nossa frota mercante, o
"Virgínia", iniciou também, a descargu
dc 11 mil e 800 sacos do produto. Hoje,

teremos os barcos "Mnrir.a" no arma»
zém 14 com uma carga de 12S mil sa-
cos e o "Adelaide" no armazém 24 com
3ff mil sacos. Tais partidas totalizam
211 mil e 500 sacos de açúcar que será
refinado e entregue ao mercado comu*
midor carioca. Outros navios ettão sen*
do esperados para esta semana com no*
vos carregamentos.

Três navios estão descarregando açúcar

Ao desembarcar, ontem, no Galeão, o novo em-
baixador da Tcheco-Eslováquia, sr. Ladislav Koch-
man, substituto do sr. Miloslav Hruza, informou à
imprensa que o comércio entre o Brasil e sua Pátria
vem tomando maior vulto o não tem fundamento

Ministro
interino do

Trabalho

HABITAÇÃO: REFORMA
TEM MODIFICAÇÕES SSÇ

MELHORIA
O abastecimento do produto

refinado à população da GB
registrou ontem, depois de
uma qulniena de crise, razoa*
vel melhoria. Observou-se, ain*
da, a formação de filas de
consumidores ks portas dos es-
tabetecimentos varejistas, mas
de extensto menor que nos
dlaa anteriores. Informações
fornecidas pelas empresas do
refino deram conta de tiave-
rem sido entregues hs pada-
rias, mercados, mercearias o
outras espécies de casas co-
mercials de vareio círea do
700 toneladas do produto,
quantidade superior ao volume
dos fornecimentos em épocas
normais, da ordem de 600-530

Para hoje está pro-
distribuição de quan*

tldade idêntica, sendo 360 to-
neladas por intermédio da
Companhia Usinas Nacionais,

EXÉRCITO
As rolinarias, ontem, contl-

nuarnm guiirneuldus por solda-
dos do 1 r.xércitu, quo tam-
bi-in acompanharam os cami-
nhôos encarregados dn entre-
ua do açúcar ao merendo do
varejo. Foram visitadas pelos
srs. Arnaldo Taveira c Feri.au-
do Murgel, superintendente e
dlrctor-cxecutlvo da SUNAB,
que observaram estarem os
trabalhos de refino transcor-
rendo normalmente.

USINAS
SAO PAULO (Sucursal) —

— O sr. Walter Sá Andrade,
diretor da Cooperativa Central
dos Produtores dc Açúcar do
Estado, informou ontem que a
situação no abastecimento de
açúcar tende a normalizar-se
nos próximos 15 dias. Escla-
receu que até o dia 1." último,
apenas uma usina estava opo-
rindo, mns, a partir daquela
data. Inúmeras Brandes usinas
iniciaram a produção, entre
ebs a "Usina dn Barra", cuja

rsta vindo para Sio Paulo •municípios lnterloranos mais
populosos. Espera-se que até o
dia 15 mai* de 10 usina* jiestejam funcionando e, até •
fim do més, cerca de 50 ou W
empresas das M que existem
em todo o Estado. A produçio
paulista, na presente safra, et-
M estimada em 34.S milhões
de sacos. Caso o gorèmo O
Kite de exportar o produto, só*
mente poderá dispor de açiV
car nordestino e, a ae confie-
marrm as estimativas, o Nor-
deste poderá exportar 300 mil
toneladas, superior k nossa co*
ia no mercado norte-amerlea*
no.

DEFESA
O sr. Walter Si informou,

ainda, que o Instituto do Açti*
car e do Álcool deverá Iniciar
nesta semana os estudos aObn
o plano de defesa da safra
açucarelra para o ano 6*;tS.
O atraso na aprovação do pia»
no não prejudicou o abasteci*
mento, pois desde 15 de abril
último as usinas de Sio Pauto
nortearem-se pelo plano

SAO PAULO (Sucursal) ¦— Instituição do Con
lelho Nacional de Habitação e Urbanismo, como órgão fornecedora do açúcar PérolB

r , H Minério do Centra1' tCnd°- S°-b r JUrlSdÍÇâ0 %B8"C0 f «tr* SÔSteSíWFontes do Ministério do tação, como orguo financeiro, e o Serviço de Habi- cerea de 40 pela Refinaria Ma- ........  — , - . __
noticia de que seu pais houvesse oferecido créditos Trabalho informaram, on- tac50 c Urbanismo, como órgão técnico e social, são galhães, fabricante do açúcar moagem diária é da ordem de xado pelo interventor na De»

suplementares ao Brasil, além do previsto no acordo tem. que o presidente da fi,*uma$ das modificações a serem propostas pelo Neve. 13 mil sacos, esse açúcar já gacia Regional.
', 

.u-„,i„ Ainri, «ir, «Pmann o novo embaixa- Hepübllea determinou a la- deputado Franco Montoro ao projeto de Reforma
vratura de decreto nomean- Habitacional, ora em trâmite na Câmara Federal.
do o professor Moacyr Vcl- q parlamentar prestou estes esclarecimentos, ontem,
loso Cardoso de Oliveira, ao ernbarcar para Brasília, a fim de debater a mate-
atual chefe de Gabinete do ria no pienárj0.

ja ratificado. Ainda esta semana o novo embaixa-
dor visitará o ministro Vasco Leitão da Cunha, quan
do será marcada data da apresentação dc suas cre>
denciais.

CRESCENTE
Revelou o novo embaixador

que o comércio entre os dois
paises prossegue em ritmo
crescente, de acordo cem os
lermos do tratado comercial
recentemente aprovado pelo
Congresso Brasileiro, como re-
tultante das ncgcclaçoes leva-
tias a efeito pela missão btasl-
Itira que visitou a Tcheco-Es-
lováquia. Em 1963. o volume
c'.as transações oscilaram em
torno de 30 milhões de dó-
lures, havendo nas trocas a
curto prazo um raldo favorá-
vel ao Brasil e nos compromis-
sos a longo prazo um superávit
a favor tía Tcheco-Eslováquia.

O intercâmbio tende sempre
a aumentar, segundo afirmou,

TROCAS
A Tcheco-Eslováquia vem

fornecendo ao Erasil. além de
máquinas operatrlies, escava-
deiras, tratores etc., unidades
Mrirelétrlcas completas, como
as que estio sendo montadas
em Barirl, 8. Paulo, no rio
Tietê, com capacidade para
140 mil KWS e ainda a de Ca-
choeira Dourada em Goiás,
com potencial instalado de 10O
mil KWS. Em contra-partlda,
vem aquele pais adquirindo ao
Brasil além de café, couro, si-
sal, cacau, couros e outros pro-
dutos.

MARÍTIMOS QUEREM
RECEBER ATRASADOS

ministro Sussekind, para
exercer o cargo de ministro
interino daquela pasta. A
decisão verifica-se face à
ausência do titular da pas-
ta, que participará da Con-
feréncia Internacional do
Trabalho, em Genebra.

Prefeito
causa morte
da senhora

SANTOS (Sucurcal-SP)
~ Abel Tenório, que era
prefeito de Cubatão até as
23h30m do dia 23 do mês
passado, noite em que íoi
assassinado por Afonso Lo-
pes dos Santos, irmão do
edil Aristides Lopes dos San-
tos, morto em novembro de
62 a mando do chefe do

MATARIPE farrica
PARAFINA INFERIOR

OPINIÃO

O deputado Montoro disso
que em sua opinião todos os
financiamentos externos rclati*
vos á .habitação devem ser sub-
metidos previamente ao Conse*
lho Nacional de Habitação o
r.áo poderio ser condicionados
a utilização dc processos e ma-
teriais de procedência estran-
ttotra. O parlamentar sugerirá,
ainda, o incentivo i pesquisa
tecnológica sóbre processo e
materiais de construção, con-
tróle de custos, padronização
• produçio industrial, como
infraestmtura da politica ha*
bitacional.

1AB

Comemoração
da Batalha

de Riachuelo
Diversas cerimônias assl*

A nova diretoria da Petrobrás apurou entre
O Instituto dos Arquitetos do outras irregularidades que vêm ocorrendo há f.nos

Brasil reafirma ser contrário na empresa, que a unidade n.° 13, da Refinaria 
i subordinação do. órgio téc* Landulfo Alves, em Mataripe, foi mal instalada ,ia)am| amanhã, na Guana»
uma «gKáoTncárisu Em sofre constantes paralisações, com prejuízos diários karn, a passagem do M».
telegrtma expedido ontem ao de CrS 25 milhões na produção de óleo lubrificante, aniversário da Batalha d»
deputado Franco Montoro, re- ^m como fabrica parafina em quantidade inferior Riachuelo. Às 11 horas tf

à programada inicialmente e dc qualidade inferior, rã0 doepositadas flores jun-
contendo alto teor de óleo, to ao Monumento do Almi'

lator do projeto de lei sóbre a
Reforma Habitacional, o IAB
lembra que na impossibilidade
de ser criado o Ministério de
Habitação, conforme resolução
em outros paises, que a dire*
Cão da política habitacional de*
verá ser confiada a um minis*
tro extraordinário. O despacho
é assinado pelo presidente em
exercício do IAB, sr. Jorgo
Machado Moreira.

O ministro Arnaldo Sussekind, recebeu, ontem,
memorial de diversos marítimos, cujas embarcações
foram desaiw.das c que, por decreto de fevereiro
deste ano, deveriam ser encaminhados às compa-
nhias governamentais solicitando que aquela autori-
dade interceda junto ao presidente da República, para!
que suas pretensões sejam efetivadas, pois acham-se quem matou d. Cecília
há mais de sesi meses sem receber os salários. Duarte da Cruz, esposa do
Afirmaram ainda que já estiverr.m com o ministro 6eu secretário, de acordo
da Viação e este disse que aquele Ministério só '--'- -•- r>",;",~ 'r""-

agiria era caso de recurso, cabendo o atendimento
da reivindicação aos diretores das autarquias de
navegação, que nada ainda resolveram.

TRÊS NOVAS LINHAS
DE ÔNIBUS: TIJUCA

LUBRIFICANTES
As sindicâncias tém sido fei-

tas cm diferentes setores do
monopólio estatal. No caso
da unidade destinada à pro-
dução de lubrificantes e pa-
rafina em Mataripe, íicou
comprovado que a firma nor-
te-americana KelIog's res-
ponsável pela instalação in-
dustrial daquela planta, mio
executou o projeto conforme
contrato assinado com a Pe-
trubrás. Por causa das falhas
e-ástentes, a Unidade 13 pas-
sa grande número de dias no

A CTC deverá colocar cm circulação, amanha, ano paralisada e não produz
três novas linhas de ônibus Diesel, ligando o cen- Sad°e Jf 

coSra de'^ô.-
tro da Cidade à Tijuca. A determinação dependerá ^0 com as especificações do

Executivo cubatense, segun- da chegada ou não, hoje, dos 33 novos veículos, cuja CNP. A firma nprte-america-
do inquérito policial, foi entrada em tráfego estava prevista para segunda- ^BaJ^fSVclo«tó«Hl?etS?

feira passada. As novas linhas ligarão o Largo da ja'iro josé de Farias e a Pe-
Carioca à Praça Saenz Pena (dois itinerários) e trobrás não teve forças para
Largo da Carioca à Usina da Tijuca. As duas pri- exigir o cumprimento do con
meiras custarão 40 cruzeiros e a última 45 cruzeiros.

ro. onde é aplicada a para-lina na impermeabilização de
papéis e invólucros de pro-
dutos alimentícios, indústria
de fósforos e velas, gomas de
mascar, explosivos, e outros
lins industriais. Como rcsul-
tado dos defeitos técnicos e
tio instalações industriais, a
diretoria dn Petrobrás cons-
tateu também que não é pos-
sfvel, cum o sisiema atual de
processamento, atingir às li-
nalidades da empresa no abqs-
tcclmento do mercado nacio-
na!. A produção prevista de
500 toneladas por més não e
r.tingida atualmente.

PRODUÇÃO

rante Barroso, na Praia do
Rússel, e no Busto do Impe-
rial Marinheiro, na Praça
Onze. Alem do ministro da
Marinha e do governador da
Guanabara estarão presentea
oficiais c marinheiros doi
navios cruzador •'Barroso".,
submarino "Riachuelo",. na*
vio-oficina "Belmonte" •
contratorpedeiros "Aragua*
ri", "Amazonas" e "Beberl*
be". Haverá desfile da Esco-
Ia Naval, do Corpo de Fuxl-
lc-iros Navais, da Escola da

MEMORIAL

té a seguinte a integra do
memorial: "Os abaixo-assi-
nados, todos marítimos, be-
neficiados pelo ato presiden-
ciai que aprovou a exposi-
ção de motivos n? 35, de 7
de fevereiro do corrente ano,
publicada no "Diário Ofi-
ciai" de 2012, vêm expor o
seguinte: 1 —- que foram
distribuídos para a Compa-
nhia Nacional de Navegação
Costeira, em número de 41,
a partir de 15 de novembro
de 1963, conforme consta de
ofício dirigido àquela autar-
quia; 2 — que depois de
apresentados e submetidos
aos exames exigidos, encon-
tvam-se até a presente data
sem receberem seus salários;

Saúde quer
tempo

integral
A Sociedade Brasileira de lli-

jjiene teve notícia de que. com
o apoio do ministro da Saúde,
sr. Raimundo de Brito, loi
enviada emenda que visa a ga-
rantir os direitos dos técnicos
dos serviços de saúde que opta-
ram pelo regime de tempo in-
tegral. Em face disso, o pre-
sidente da Sociedade Brasileira
de Higiene, sr. Nilson Guima*
rães, enviou apelo ao deputado
Paulo Sarazate, relator do pro-
jeto de lei que aumenta ven-
cimentos dos servidores civis da
União, baseado cm que a sau-
tle pública do Brasil "depende
da manutenção de um corpo se-
lecionado de técnicos de saúde,
trabalhando em regime de tem*
po integral."

DOENÇAS
NERVOSAS

Depressão — Angustia —
Insõnla — Ilusão

DISTÚRBIOS SEXUAIS
DE FUNDO NERVOSO

Desaiustamentot vitais —
Conjugais e Profissional!

INSTITUTO
MÉDICO-

PSICOLÓGICO
Tratamento Global:

PSICOTERAPIA ELETRO
SONO: Moderna aparelhe-
gem eletrônica para reeupe-
ração d sono e do iqulli-

brio nervoso.
CONSULTAS: Das 12,30

Is 20 hs.
Av. Presidente Vergas, 590,

conjunto 1901 — Eiq.
de Uruguelana

7*422

3 — que entre os Interessa-
dos, encontram-se emprega-
dos estáveis, sendo que 6 de
menor tempo de serviço pos-
sul seis anos, cujos vínculos
empregativos passaram pelo
ato governamental, das em-
•presas particulares para a.
CNNC; 4 — nestas condições
solicitamos ao ministro do
Trabalho que interceda jun-
to ao presidente Castelo
Branco para que o mesmo
retifique o ato do governo
passado e ordene o paga-
mento dos salários atrasados;
5 — das assinaturas constan-
tes, oito são de tripulantes
do iate-motor "Natal", que
depois de 2 meses suspen-
deu o pagamento destes seus
trabalhadores, alegando não
serem estes mais seus em-
pregados."

GB: escolas
normais com
2 mil vagas

O secretário de Educação
da Guanabara, professor Fie-
xa Ribeiro, baixou portaria
sobre o próximo concurso de
admissão ao Instituto de
Educação e . demais escolas
normais, fixando em 2 mil
o número de vagas para
1965. As provas (Materna-
tica, Português, Conheci-
mentos Gerais) terão inicio
na segunda quinzena de de-
zembro próximo. As inseri-
ções, abertas a candidatos de
ambos os sexos, poderão ser
feitas entre os dias 3 e 9
de novembro. A distribui-
ção de vagas será divulgada
antes da abertura das inseri-
ções e o candidato deverá
inscrever-se na escola ondo
pretende estudar.

. Os candidatos à Escola
Normal Sara Kubitschek,
uma vez diplomados, deve-
rão servir nos antigos 23?,
24°, 25°, 27°, 28?, 29°, 30°,
319 e 32' distritos educacio-
nais, por período não Infe-
rior a 5 anos, e não pode-
rão ser transferidos, duran-
te o curso, para o IE ou ou*
trás escolas normais.

Pede-se para a inscrição,
certidão de registro civil que
prove idade entre 15 e 25
anos em 31 de julho de 1965;
duas fotos 3x4, certificado
de conclusão do primeiro ei-
cio de grau médio (ginásio)

com o laudo da Policia Téc-
nica. -

Nos vários testes de balis-
tica feitos pelo perito José
Canossanto, a Policia Cien-
tifica concluiu e já remeteu
c laudo para a autoridade
policial de Cubatão, no qual
afirma que o prefeito dis-
parou contra a mulher, jul-¦
gando que a mesma fosse
um dos ecus adversários, já
que havia sido atingido por
dois tiros, os quais o deixa-
ram cego instantaneamente.
A esposa do seu secretário
chegou a receber um tiro do
irmão do vereador: foi o
que, atingindo sua perna, na
altura da tíbia, fê-la perder
o equilíbrio e cair sobre o
alvo principal do criminoso,
que era Abel Tenório.

Thibau quer
conclusão de
hidrelétrica

O ministro Mauro Thibau, das
Minas e Energia, reuniu em
seu gabinete representantes da
administração de todas as en*
tidades Interessadas na contl.
nuidade e conclusão das obras
da hidrelétrica de Cachoeira
Dourada, as quais estão na de*
pendência de recursos, de gran-
de monta, que deverão ser obti-
dos, através de financiamento,
junto á Eletrobrás e ao BNDE.
Foi decidida, na ocasião, a cria-
ção de uma junta administra*
tiva para gerir os referidos tra-
balhos, até sua conclusão, inte-
grada de representantes do Mi*
nistério das Minas e Energia,
da Eletrobrás, do BNDE e da
CELG (Centrais Elétricas dc
Goiás S.A.).

Novo juiz
do Tribunal

Eleitoral
BRASÍLIA (Sucursal) —

O presidente da República
nomeou o sr. Henrique Au-
gusto Dlniz de Andrada pa«
ra o cargo de juiz efetivo do
Tribunal Superior Eleitoral
— classe dos juristas — na
vaga aberta em decorrência
da renúncia do sr. Oswaldo
Trigueiro, atual procurador*

trato de montagem mie ela
havia firmado para dar em

Marinha Mercante e um gru»
Outro fato que_cstá^sendp pamento de marinheiros 4»

esquadra. Ao término, um»
banda de música dos Fuii"
leiros Navais executará m
Cisne Branco. As 11 horas 0
presidente da República visi*

ITINERÁRIOS

t o seguinte o itinerário dns
novas linhas: .211 — Largo da
Carioca, Av. Rio Branco, Av.
Presidente Vargas. Rua Macha*
do Coelho, Rua Haddock Lobo,
Rua Conde de Bonfim e Praça
Saenz Pena; 212 — o mesmo
itinerário até a Praça da Ban-
deira, onde entrará pelas Ruas
Mariz e Barros e Almirante
Cochrane até a Praça Saenz
Pena. Cada lihha terá 6 ônl*

bus em funcionamento, perma*
necendo 10 minutos nos pon-
tos terminais. Aos domingos,
o número de carros será re-

pieno funcionamento aquela
unidade industrial.

PARAFINA
No caso da produção de

duzido para três. Linha 219 parafina pela Unidade 13, a
Largo da Carioca, seguindo

o mesmo itinerário da 211 até
a Praça Saenz Pena, seguindo
dali pela Rua Conde de Bon*
fim até a Usina. Terá 21 6ni-
bus em tráfego, com paradas ..„„.. 
nos pontos finais de 6 minutos, de Mataripe vêm impedindo

intenção da Petrobrás era
obter a produção de um pro-
duto limpo para abastecer o
mercado nacional, cuja capa-
cidade de consumo é superior
a 15.000 toneladas anuais, e
exportar as sobras. Os repe-
tidos defeitos das instalações

apurado pela administração
dò marechal Ademar Quei-
roz é a relativa à verdade
estatística da produção de
óleo cru r.o País. que oficial-
mente vem sendo informa-
da ser de 95.000 barris por
dia. quando na realidade, se-
gundo a maioria dos técni-
cos que combatem jnfluên*
c:r,s políticas na empresa,
nào ultrapassa 63.000 barris/
dia.

A assessoria de relações
públicas da Petrobrás divul-
gou ontem uma nota oficial,
informando que a produção
de parafina no ano passado
foi de 2.175 toneladas, pro-
duzidas em Mataripe. e ven-
didas ao preço de Cr$ 217
milhões.

tara o cruzador "Barroso"_
sendo recebido por salva da
21 tiros executada pela bate*
ria dos Fuzileiros Navais no
ctue acompanharão com vi*
vas os demais navios. Apof
o desfile naval e as oraçõet
de praxe dar-se-á a despe*
dida presidencial, com rept*
tição das salvas iniciais. En»
Santcs o pessoal da 'Man*
nha comemorará o 99°. árii*
versário da Batalha do Ria-
chuelo doando sangue à San*
ta Casa de Santos.

Aos domingos o número do
carros será reduzido para 10.

VIAGEM DE CASTELO
NÃO É CONFIRMADA

a produção de parafina pura.
O produto baiano vem sem-
pre com mais de 12?o de óleo
e gás. resultando em menor
aceitação no mercado inter-

Nevoeiro pela
manhã e tempo
bom para a GB

Tempo bom com nebulosida*

PETROBRÁS DIVULGA
GRADAÇÃO DE PENAS

O marechal Ademar de Queiroz, presidente d»

Petrobrás, em ordem de serviço, estabeleceu a gra-
dação das penalidades a serem impostas aos íuncio-

nários cujas faltas vão desde a tibieza e a inaptidào

pura e simples até à "ideologia incompativel com o»

princípios básicos da nossa organização política". A

Comissão de Inquérito, que funciona no monopólio,

FALTAS

Enquanto não se confirmava, no Itamarati, a
propf.lada visita do presidente Castelo Branco ao
Paraguai, o ministro Vasco Leitão da Cunha ofereceu,
às 13h de ontem, um almoço de despedida ao embai-
xador da Iugoslávia, sr. Marijan Barisic, do qual
participaram, entre outros, os secretários-gerais-ad- .. . , .
juntos para Organismos Internacionais e para Assun- de* ncvoc,ro pela manhâ; len> segundo as instruções do marechal, submetera o seu
tos da Europa Oriental, Ásia e Oceania, o chefe da Di- peratura estável, previsão do 

re]atól.|0 ao Conselho de Segurança Nabional
disão da Europa Oriental, o conselheiro Andjelko Bla- Serviço de Meteorologia do Mi*
zevic e o senador Jefferson de Aguiar. O embaixador niStério da Agricultura para
iugoslavo partirá definitivamente para o seu país, hojCj no Rio c em Nitcrói. A
ja tendo sido solicitado, entretanto, agrément para J '
o seu substituto, cujo nome não íoi anunciado. temperatura máxima de ontem

O presidente Castelo Branco, por seu turno, foi registrada em Bangu, 29,4
recebeu, ontem, em Brasília, o novo embaixador da graus, e a mínima no Jardim
Tejlândia, sr. Mon Trajawongse Devakul, que lhe íoi Botânico, 14,3 graus.

Brasília, Belo Horizonte e São
Paulo têm tempo bom com ne-
bulosidade. Recife e Salvador,
instável, e em Curitiba, bom,

levar suas credenciais. As 15h de hoje, haverá troca
de instrumentos de ratificação do Acordo de Migra-
ção Brasil-Espanha, entre o chanceler brasileiro e o
embaixador da Espanha no Brasil.

ou declaração do diretor do gerai ^a República,
estabelecimento em que o novo juiz do TSE é filho
candidato cursa, ainda, a 4* ,*0 ministro Antônio Carlos
série ginasial. LaíaJete de Andrada, áa STF.

DECRETOS
O presidente da República

assinou decretos designando a
delegação que representará o
Brasil na II Reunião de Con-
sulta do Acordo sobre Trans-
portes Aéreos Brasil-Espanha,
que será chefiada pelo briga-
deiro do ar João Arelano dos
Passos, e promulgando a Con-
venção sobre o Instituto Inter-
americano de Ciências Agrlco-
Ias e o Protocolo de Emenda
ã Convenção sobre o referido
Instituto. Em outro decreto,
dispôs sobre a aquisição, por
governos estrangeiros, no Dis-
trlto Federal, de imóveis ne-
cessários à residência dos seus
agentes diplomáticos, autori-
zando, por fim, o secretário
Maurício Carneiro Magnavita a
ficar, pelo prazo de um ano,
h disposição do governo da
Guanabara.

REMOÇÕES
Ao mesmo tempo, o minis*

tro Vasco Leitão da Cunha as-
sinou portarias removendo o
conselheira Marina de Mendon-
ça Moscoso, da Secretaria de
listado, para a Embaixada em
Londres.e a secretária Thereza
Maria Machado Quintella, tam-
bém da Secretaria de Estado,
para o Consulado em Baia
Blanca. Em outra portaria, de-
signou o secretário Helclo Ta-
vares Pires para a função de-
assistente do chefe ds Divisão

de Política Comercial. Para o
Equador, viajará, no próximo paMando a instável. A máxi
dia 15, o capitão Sebastião Fer-
rcira de Freitas, que, por Indi-
cação do Ministério da Justi-
ça, ministrará aulas no Corpo
de Bombeiros de Quito.

NCNCIO
No próximo dia 18, às 17h, o

embaixador da Nicarágua, ar;
Justino Sansón Balladares, re-
ceberá chefes de Missões acre*
ditados no Brasil para estudar
a entrega, ao encarregado de
Negócios da Santa Sé, de um
busto de bronze e de uma pia-
ca alusiva, que deverão ser co-
locados no túmulo do núncio
apostólico recentemente faleci-
do, monsenhor Armando lom*
bardi.

Missão da
índia trata
de comércio

A Missão Comercial da ín-
dia no Brasil, chefiada pelo
sr. J. Malik, esteve, ontem,
no Ministério da Indústria e
Comércio, tratando com o ti-
tular da Pasta de assuntos
que interessam ao intercâm*
bio comercial entre os dois
países.

ma de ontem em Brasília foi
26,4 c a mínima 13,6 graus.

Socializada
'o economia
britânica

SAO PAULO (Sucursal) — O
deputado trabalhista inglês
Christópher Mayphew pronun-
ciou eonlerència nesta Capital
sobre a conceituação do mar-
xismo-lenlnismo, muito embora
a palestra programada fosse só-
br» "Novas Perspectivas nas He-
laçfies Grã-Bretanha - América
LaUna". A reunião realizada na
Associação Comercial, sob pa*
troclnlo da União Cívica remi-
nina, ganhou caráter polêmico,
levando o coníerencista a se
ater is considerações sóbre as
teorias de Marx e Lênin.

Observou o parlamentar brl*
tânico que "não ha, no momeii-
to. nenhum pais marxista, nem
mesmo a Uniüo Soviética, que
reúne características socialistas
e capitalistas". Disse também
que nos paises capitalistas hi
uma socialização de certos se-
tores. que se fêz necessária em
íac* das circunstâncias. Citou
vários exemplos, entre os quais,
a própria Inglaterra "que as-
senta 30 por cento de tua eco- ,
aomia na pjeprieclade estatal." I

P;'-! ordem de serviço do
presiuente da Petrobrás, ha-
verá 3 grupos de faltas, a
saber: a) empregados que,

professando ideologia incom-
pativel, agiram em conso-
nância com essa ideologia,
bem como os que participa-
ram ativamente de greve
contra a empresa ou tenta-
ram atos subversivos capi-
túlados no Ato Institucional;
b) empregados que, direta
ou indiretamente, pratica-
ram atos que impliquem em
desonestidade ou irregulari-
dades administrativas; c)

empregados que por íncapa»
cidade, inaptidão ou tibieza,
exerceram ou favoreceram
prática de atividades noei*
vas à Petrobrás.

PENALIDADES
As penalidades do grup*"a" serão aplicadas pelo Con*

selho de Segurança Nacio*
nal e as demais pelos Supe*
rintendenteí de Unidades •
chefes dos demais órgãos da
empresa. Irão desde o en*
quadramento na Legislação
Trabalhista até à rescisão d*
contrato de trabalho e à dia*
pensa sumária sem aviso pré*
vio nem indenização.

APARELHOS PARA

SURDEZ
Aproveite esta oferta — compra

pela tabela antigo com »

ÓTIMOS PREÇOS!
a vista ou a prazo, SEM ENTRADA
Peça uma demonstração a domicílio ou

visite-nos sem compromisso» ->*¦¦

CENTRO AUDITIVO TELEX S.A.
Av. Rio Branco. 138-13.' •» 1 OO AAAO ,

Esquino de Assembléia IW» •**"• ¦•• aljjj
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EUA MANDAM AVIÕES ABRIR FOGO NO LAOS
Súmula
MORREU
LORDE
BEAVERBROOK
Londreu (Uri-CMi —

Lord Bcaverbrook. r-nu dc
vendedor de jornais che*
gou u ter dono de um Im*
pérlo jorniIlMico. finoncl*-
Ia c estadista, morreu on-
tem, uo* 83 anos de Idade,
depois dc uma brilhante
carreira em todos os
campos em que desenvol-
veu sua Inesgotável capa*
cidade.

FORMOSA-I-EQUIM
Talpé (AP-FP-CM) — O

soverno da China Nacio*
nallsla nflrmou ontem,
haver realizado sua primei-ra incuiífio guerrilheiracontra n China Comunista
no dia 2 último, nas proxl-mldadcs dc Tsinglao, um
porto ao Norte dc Formosa,
durante n qual 30 soldados
comunistas pereceram ten-
do a operação durado 33
minuios. Não deu mais de-
talhes.

rORTUGAL
Xa-ôe» Unida* (FP-CM)—• Várias delegações aíri-canas são partidárias do

reatamento das conversa-<;ões com Portugal sóbre aaplicação da autodetermi-
nação cm seus territórios
de ultramar e o comuni-
taram ao sceretàrio-geral
das Nações Unidas, infor-
maram ontem, na ONU.

FORA DE PERIGO
Panamá (UFI-AP-CM)— O deputado Roberto

Ayrcs, vitima de um aten-
tado a bala, está pratica-mente fora de perigo, se-

_jrundo boletim medico.
grAyres. marido da famosa

estréia Margot Fontain, foi
baleado segunda-feira, por
político do seu partido,após discussão em via pú-blica.

JURAMENTO
Nova Delhi (FP-CM) —

Lal Bahadur Shastri pres-tou juramento, ontem, co-mo primeiro-ministro da
india, ante o presidenteBadhakrishnan. Do novo
gabinete hindu, apenas asra. Indira Gandhi, filha
de Nehru, nomeada minis-
tio de Informações, não
compareceu à solenidade.

GRANADAS
Kuala Lumpur (FP-CM)

Onze granadas foram lan-
cadas na madrugada de on*
tem. contra o edifício daembaixada da Birmânia
em Kuala Lumpur. Um
guarda*noturno e um mo-
torista saíram feridos, c oedifício sofreu pequenos da-
nos. A Policia malásia. queiniciou investigações, não
exclui a possibilidade dc
uma provocação de agentes
indonésios.

ITÁLIA
Roma (FP-CM) — Aus*

ttridade á italiana: assim
poderia ser definido o con-
junto de medidas expostas
ontem, no Senado por Aldo
Moro, presidente do Con-

selho, para lutar contra a
persistente inflação c pre-
parar, ao mesmo tempo, as
reformas de estrutura mais
urgentes. Moro revelou
que atende ponderações dos
socialistas e que a austeri-
dade não pode ter um ca-
ráter rígido.

ISRAEL
Telavive (FP-CM) — A

população da cidade israe-
lense de Eilath, nas mar-
gens do Mar Vermelho, be-
beu ontem, pela primeira
vez. água do mar dessali-
nizada, mediante o método
do dr. Sarchin. Este mé-
todo utiliza o congelamento
da água. A primeira ins-
talaçao produz SOO metros
cúbicos de água doce por
dia.

EUAOTAN
Paris (DPA-CM) — Os

Estados Unidos pediram
optem, mais uma vez a to-
dos os países membros da
OTAN para participarem

na Força Nuclear Multila-
ral em navios armados com
foguetes "Polaris".

Fortuna de
Johnson é de
dez bilhões

Washington íAP-CM) — "A
familia do presidente Johnson
é uma das mais ricas que já
ocuparam a Casa Branca, com
bens estimados em nove mi-
lhões de dólares" (dez c meio
bilhões de cruzeirosl, uegundo
revelou, ontem, o "Washington
Evenlng Star", acrescentando
que sua fortuna é constituída
principalmente de estações dc
rádio e televisão, terras, ban-
cos e ações.

Destacando o esforço da es-
posa de Johnson na conquista
de seus bens, o jornalista Johns
Barron, que assina a reporta-
gem sobre o presidente norte-
americano, afirma que a fortu-
na "foi reunida quase que in-
teiramente enquanto Johnson
desempenhava cargos públi-
cos", principalmente desde seu
ingresso no Senado, em 1948".

ESPOSA
O "Evenlng Star" salienta a

atuação da sra. Johnson, afir-
mando que "graças a seu gé-
nio e energia, a esposa do pre-
sidente comprou por 17 mil
dólares uma pequena estação
de rádio em Austin, que estava
indlvidada. transformando-a em
ótimo negócio, tanto em rádio
como em televisão".

Washington, Vicnllune, Moxcou o Pequim (AP*
FP-UPI-CM) —¦ Os aviões dc caçn u jato dos Estados
Unidos reiniciaram ontem seus vôos sóbre o Laos,
com autorização da Cnsa Rnvicu dc disparar contra
as baterias antiaéreas comunistas que fizerem fogo
uóbre os aviadores norte-americanos.

Oe Moscou c. Pequim surgem as afirmações dc
que tais vôos estenderão r. guerra no sudeste asiático
c espera-se que o chefo do Pathet Lao — comunista— príncipe Souphanouvong, proteste contra a presen-
çn dos aviões norte-americanos, solicitados pelo
primeiro-ministro do Lnos, Souvanna Phouma, depois
que as tropas ncutralistas foram expulsos da pleiteie
dc Jarros no mis passado pelas forças comunistas.

Transporte roíniinitin
Suspensos por um dia, os

vôos de reconhecimento volta*
ram a ser feitos. Entretanto,
funcionários dos Estados Uni-
dos disseram que as fotos ta-madas nor aviões norte-amcrl*
canos dr reconhecimento, ricv«le que se iniciaram os vôos,

rm 21 de maio, mostram umconsiderável volume de iram-
porte comunista nas estrado»
ria planície de Jarrcs. Nio obs-tante. recusaram-se a fazer
conjecturas sôhre se o fato in-¦lica a preparação de novaofensiva comunista em grandeescala.

RopoMu
O governo soviético respon

deu a uma carta do regime de
Pequim na qual se pede a rea-
llraçio de uma conferência de14 nações sóbre o Laos. Dccla-túii-sc na resposta que a

Estudos
O Departamento de Estadonorte-americano declarou on-tem que a proposta polonesapara resolver a crise do Laosmerece ser cuidadosamente le-\ada cm consldoraçio. a fim dedeterminar em que medida po-rlcrá servir de base a dis-cusíões ulicriorcs.
A proposta polonesa prevôque à falta de uma conferèn-ela plenária dos paises assl-nantes dos acordos de Gene-bra, poderia ser realizada umareunião de 6 Interlocutores:

URSS e Grã-Bretanha, as 3facções laoscnses-direita, neutralista e pró*eomunista —
países-membros da ComissãoInternacional de Controleíndia, Canadá c Polônia. Essa
proposta está sendo examinada
pelos co-presldentes da Confe-réncia dc Genebra: URSS cGrã-Bretanha.

Os Estados' Unidos considera-
rão apenas a possibilidade de

União Soviética contribuiria pa-ra a convocação o quanto an-tes da reunião sóbre o problc-ma laoscnse. e ,<e fez refere»,
cia à mensagem conjunta re-«entemente transmitida à Grã-Bretanha.

uma conferência de 14 paises
assinantes dos acordos sobre oLaos. se antes se conseiíiilr 2
condições: cessação de fogo eevacuação das forças do Pa-thet Lao dos territórios queconquistou cm sua ofensiva dc16 dc maio passado.

Quanto ás consultas que rea-
liram atualmente em Vientiane
alguns embaixadores, acerca do
problema do Laos, a agência"Nova China", de Pequim, asconsidera "ilegais c inúteis".

Sobrevivência na África do Sul
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Johannesburg — A Escola para Sobrevivência — uma das mais estranhas da Aflita do Sul — ensinaum sem numero de meios para matar. A foto mostra a sra. Ray Askew c sua filha June, rápidas no

gatilho, durante um treino com revólveres (Radiofoto AP)

í JURISTAS DE GENEBRA INOCENTAM
EUA DOS DISTÚRBIOS NO PANAMÁ

Tito reforça
luta da Rússia
contra Pequim

Moscou (UPI-CM) — Omarechal Tito voltará a pai-
t i c i p a r «ias conferências
mundiais dos partidos comu-
nistas, dando inteira cober*
tdra a Nikita Kruchev, em
sua luta para isolar o PC
chinês. Esta c a conclusão
dos observadores bem infor*
mados acerca das conversa-
ções entre os dois chefes de
Estado, encerradas,' ontem,
em Leningra«o.

Em nota distribuída cm
Moscou, a agência "Tass"
afirma que "a entrevista
confirmou a identidade de
critério sobre os principais
problemas de nossos dias",
acrescentando: "Ambos fin-
caram pé na necessidade de
que cada Partido Comunista
e Operário dê sua contribui-
ção para superar as dificul-
dadss existentes no movi-
mento comunista mundial e
a consecução de sua unida-
dc c coesão".

DIVERGÊNCIAS
Observadores diplomáticos

disseram que as divergências
sino-soviéticas centralizaram
as conversações Kruchev-Ti-
to e admitiram que a exclu-
são da China das fileiras do
movimento comunista mun-
dial e o estabelecimento de
um novo bloco liderado por
Moscou íoram cogitados du-
rante a entrevista.

Embora Tito estivesse au-
sente na última conferência
mundial, de 1960, acredita-
se, agora, que a Iugoslávia
poderá assistir à próxima.
Estas suposições baseiam-se
em que Kruchev voltou a
considerar o antigo renega-
do "comunista cabal", pro-
curando atrai-lo para a ór-
bita de Moscou e reforçar a
aliança dos partidos comu-
nistas contra Pequim.

Genebra (FP-UPI-CM) — Um relatório de 46
páginas de três membros da Comissão Internacional
de Juristas absolveu ontem, por unanimidade, os Es-
tados Unidos da acusação de violação dos direitos
humanos no Panamá, durante os acontecimentos do
més de janeiro último, que causaram 15 mortos, mas
criticou as autoridades norte-americanas da Zona do
Canal pelo excessivo rigor com que agiram naquela
situação.

A Comissão, encarregada
de investigar a denúncia for-
mulada pelo Colégio dos Ad-
vogados do Panamá, deela-
ra, em seu relatório, que é
dificil compreender porqueas autoridades da Zona do
Canal não adotaram medi-
das mais firmes para impor
a observância do acordo só-
bre o hasteamento das ban-
deiras, que foi a causa dos
distúrbios. Porém, atesta
que, uma vez iniciadas as
desordens, as forças milita-
res e policiais-dos Estados
Unidos não violaram a De-
claração Universal dos Di-
reitos do Homem com o cm-
prego da força.

FORÇA NECESSÁRIA
Diz o grupo que "o ritmo

e a violência dos distúr-
bios" de 9 a 12 de janeiro
constituíam uma ameaça à
vida e à segurança e so foi
possível enfrentá-los com
medidas enérgicas. "Não
obstante — acrescenta —,
assaltaram-nos algumas dú-
vidas sobre se a força em-
pregada, em alguns momen-
tos, nâo foi excessiva, em
termos do mínimo absoluta-
mente necessário".

O relatório menciona es-
pecificamente que a Policia
da Zona do Canal não ten-
tou conseguir mais bombas de
gás lacrimogêneo, ao esgo-
tar-se o seu estoque, e não
teve a menor intenção de
usar jatos de água para acal-
mar a multidão enfurecida,
e ainda que não tenha dado
ordens de disparar para o
ar, alguns dos revoltosos fo-
ram atingidos por tiros que
não eram ricocheteados. .

INAÇÃO
Segundo a Comissão, a

Guarda Nacional do Pana-
má não adotou medidas efi-
cazes para combater os dis-
túrbios, "ao contrário, man-
teve-se , preconcebidamentealheia aos focos de pertur-bação" na cidade do Pana-
má, até as primeiras horas
do dia 9 de janeiro, tendo

sido totalmente desarmadaem Colon."Lamentamos profunda-mente — comenta — que asautoridades panamenhas nãohajam tentado, nas críticas
primeiras horas, nem cercados três dias seguintes, con-
ter e controlar as violentas
atividades das turbas rcvol-tadas.

Antes, pelo contrário, há
consideráveis provas de quoforam utilizados transmissores
de rádio, televisão c alto-fa-
lantes, manifestações através
dos jornais e outros meios pa-ra instigar c Informar erro-
neamente o povo panamenho,sem quo as autoridades do Pa-
namá se empenhassem em res-
tringir ou moderar tais ativi-
dades".

AS MORTES

O grupo investigador, que
passou duas semanas no Pana-
má. afirma que não pôde dc-
terminar as causas de todas as
mortes, por não lhe terem sl-
do fornecidas todas as provassolicitadas. Acentua que algu-
mas pessoas foram mortas poratiradores dos Estados Unidos,
mas que outras podem ter si.
do mortas por fogo norte-ame-
ricano ou panamenho.

Nas últimas páginas do rela-
tório, a Comissão afirma que
não pôde chegar a uma con-
clusão definitiva sóbre a "ale-
gada desigualdade de trata-
mento" na zona do canal. Faz
constar, não obstante, que os"zonistas", particularmente os
üà segunda c terceira gera-
ções, têm um estado de espj-
rito "nio condizente à promo-
ção de relações mais cordiais
entre eles e o povo do Pana-
má". Mas acrescenta que a vi-
da e a economia do Panamá
estão tão ligadas ao canal c queo governo e o povo paname-nhos "deveriam também reflc-
tir sóbre os fatos, como estes
surgem perante observadores
imparciais, e exercer tolerán-
cia, moderação e compreensão
im suas relações eom as auto*
ridades dos Estados Unidos e a
zona do canal.

Júri nos EUA
para infração
a direito civil
lVas/iiiiotoit (AP-FP-UP1-

CM) — O Senado norte-ame-
ricano aprovou, ontem, por 51
votos contra 48 uma emen-
da ao projeto dc lei sôbrc os
direitos civis, já aprovado
pela Câmara dos Represen-
tantes, prevendo que toda
infração ã lei será objeto dc
um processo perante um júri,
com exceção das infrações
relativas ao direito de voto.
A aprovação da medida rc-
presenta uma vitória limita-
da dos Estados sulinos, que
vem lutando no Senado já
há 75 dias contra as medidas
anti-racistas

A emenda é da autoria do
senador Thurston Morton, rc-
publicano de Kentucky, que
no mês passado havia apre-
sentado uma primeira emen-
da no mesmo sentido, mas
sem a nota relativa ao direi-
to de voto. O senador aceitou
modificar sua emenda, pois,secundo declarou, os tribu-
nais federais dispõem aluai-
mente de podères para jul-
gar a discriminação na ins-
crição de listas eleitorais.

Votaram a favor da emen-
da 31 democratas, 20 repu-
blicanos, inclusive B a r r y
Goldwater, e votaram contra
ela 35 democratas c 13 repu-
blicanos.

O Senado debatia ainda
ontem outras duas emendas
republicanas sóbre a discri-
nunação nas escolas e nos
empregos. Hoje, os senado-
res submeterão à votação a
moção de encerramento, apre-
sentada pelos republicanos e
democratas e que deve pôr
fim a 75 dias, de discussões.

RUSK DEPÕE SOBRE
MORTE DE KENNEDY

Washington (1PS-CM) — O secretário de Estado
norte-americano, Dean Rusk, c outras pessoas serão
entrevistadas esta semana pela Comissão Warren,
criada pelo presidente Johnson para, investigar todos
os aspectos do assassínio do presidente Kennedy.

A comissão, de üetc membros, com podères para
averiguar os íatos que envolvem a morte de Lee
Harvey Oswald, acusado dc ter assassinado o presi-
dente Kennedy, ouvirá novamente a sra. Marina
Oswald, sua viúva.. 

CONFISSÃO

A sra. Oswald foi a primei-
ra testemunha 11 prestar decla-
rações quando a comissão ini-
ciou seus trabalhos, em prln-
cípios de fevereiro. Durante
quatro dies do depoimentos,
disse ela à comissão que esta-
va convencida do que seu es-
poso era o assassino do pre-
sidente Kennedy.

A comissão, chefiada pelo
presidente do Supremo Tribu-
nai do Justiça dos Estados Uni-
dos, Earl Warren, reuniu-se
em sessão secreta com Henry
Wade, promotor de Dallas, Te-
xas, onde se verificou o assas-
sinio. •

O secretário Rusk devera
prestar declarações amanhã e
a sra. Oswald, quinta-foira.

Como do costume, a comis-
são não deu indicações sóbre
a natureza das declarações que
ambos deverão prestar.

EM DALLAS

Kntrementes, o presidente do
Supremo Tribunal e o depu-

tado Gerald R. Ford, um dosmembros da comissão, viaja-
ram por via aérea para Dal-
Ias, no último fim de semana,
numa breve viagem dc invés-
tigaçáo relacionada com o ca-so. Acompanhados do conse-
lheiro chetc da comissão, J. Leeiíankin, c de outros membros
passaram três horas interru-
Bando Jack Ruby na prisão deDallas, onde se acha, aguar-
dando o resultado de uma ape-
lação da sentença que lhe foi
imposta pelo assassínio de Os-
wald.

Estiveram presentes duran-
te a entrevista os advogados da
defesa, juntamente com íun-
cionários da Polícia dc Dallas
e uma estendgrafa.

Depois dc sua conversação
com Jack Ruby, o juiz Warren
visitou a casa de cômodos em
quo viveu Oswald, o cinema
em quo este foi capturado pe-ia Polícia c o antigo aparta-
mento de Jack Ruby.

O sr, Warren passou duas
horas no "Texas Scholl Book
Depository Building" (um de-
pôsito de livros escolares), do
alto do qual foram disparados
os tiros que mataram o presi-dente Kennedy c feriram gra-vemente o governador do Te-
xas, John B. Connally.

CHIPRE DENUNCIA NA Negros do
ONU AGRESSÃO TURCA Alabama lutam

com a PolíciaAtenas e Nicósia (AP-UPI-AP-CM) — O chan-
celer cipriota Spyros Kiprianou deverá pedir à ONU
a convocação de uma reunião de urgência do Conse-
lho de Segurança para apresentar denúncia de
agressão da Turquia, enquanto o governo da Grécia
reiterou ao secretário-geral da OTAN, Dirk Stikker,
que manterá suas tropas de alerta até que cesse a
ameaça turca de invasão de Chipre.

Makários acusa a Turquia de mobilizar aberta-
mente suas forças armadas com vistas a um even-
tual desembarque na ilha, além de violar seu espaço
aéreo e águas territoriais, fornecer armas clandesti-
nas para rebeldes cipriotas turcos e promover infil-
trações irregulares de turcos.

O premier da Grécia, Ge*
orge Papandreau recebeu,
ontem, o secretário-geral da
OTAN, Dirk Stikker. reite-
rando a posição do seu pais
ao lado do governo criprio-
ta c manifestando que suas
tropas permanecerão de
alerta até que cesse a amea-
ça turca.

Stikker, que segue ama-
nhã para Ancara, declarou
que ''uma crise entre os dois
paises membros da OTAN
poderá criar uma séria si-
tuação na ilha do Mediterrá-
neo", salientando que seus

esforços se voltem para evi-
tar a precipitação dos dos
aliados.

O aviador britânico Keith
Marley e sua esposa Flora
compareceram, ontem, a jul-
gamento em Nicósia, sob a
acusação de conspirarem
contra as instituições ciprio-
tas. Dois grandes morteiros
da OTAN, encontrados em
seu poder juntamente com
outros materiais de guerra
que seriam fornecidos aos ci-
priotas turcos, foram apre-
sentado com prova da acusa»
Ção. _.,

Tiiscaloosfl, Alabama (AP-
FP-CM) — Negros e policiais
travaram, ontem, uma luta,
depois que estes tentaram
impedir aqueles de realizar
manifestações contra a segre-
nação, e da luta, onde não
faltaram porretes, pedras e
garrafas, saíram feridas vá-
rias pessoas, tendo os cho-
quês culminado com a pri-são de áõ negros, entre os
quais o reverendo Rogers.
ijers, presidente do Comitê
presidente do Comitê cie Ação
do« Cidadãos de Tuscaloosa.

A policia do Alabama, pro-
curando impedir que os ma-
nifestantes se dirigissem pa-ra a parte baixa da cidade,
conseguiu conduzi-los até às
portas dé uma igreja batis-
ta, onde os negros se refu-
giaram e passaram a lançar
pedras e garrafas. Quando a
Polícia se viu atacada, repe-
liu a agressão utilizando os
mesmos objetos lançados con-
tra ela e, ainda, jatos cie
água. Finalmente, não conse-
guindo dominar a situação,
os policiais atiraram bombas
lacrimogêneas dentro da igre-
ja, provocando a fuga nos
negros, que eram persegui-dos pelos agentes policiais.

A vida é sonho
0710 MARIA CARPEAUK

Comentamos outro dia, nes-
ta coluna, o programa social
do presidente Lyndon John-
son: a "Luta Contra a Po-
breza". Citamos os números
colhidos pelo National Com-
mittec 011 Povcrty Pollcy
(presidente: dr. Oscar Or-
nati): 9.300.000 famílias po-
bres, nos Estados Unidos, ou
30.000.000 de criaturas pobres
das quais 20.000.000 vivem
em miséria comparável à dc
tantas populações sul-amcii-
canas. De modo que os pró-
prios Estados Unidos preci-
sam de uma Aliança Para o
Progresso. ,

Também analisamos os gru-
pos que constituem aquele
bloco dc pobreza: a gente dc
côr, as minorias dc origem
estrangeira, os "brancos po-
bres" no Sul, os analfabetos
e não-quallficados, os velhos,
os trabalhadores rurais nó-
mades cuja miséria forneceu
assuntos ao romancista John
Steinbeck, Prêmio Nobel, os
operários das minas do car-
vão, ferro, chumbo que se es-
tão esgotando, etc. Como se
vê, não se trata de pobre?..!
causada por oscilações dc
conjuntura, mas por motivos
que nâo podem for elimina-
dos. E' pobreza estrutural.

O problema não c, portan-
to, somente social, mas eco-

nômico. Também é um pro-
blcma moral e espiritual.

Dizem quo os norte-ameri-
canos adoram a riqueza. Mas
não é exato. Mais exato se-
ria dizer — por mais que o
estranhem os não-iniciados —
que os norte-americanos ado-
ram a pobreza. Evidentcmcn-
te, essa pobreza quo adoram,
não c a dc São Francisco dc
Assis. Apreciam o estado dc
ser pobre como estimulo pa-
ra deixar de ser pobre. Sou
ideal não c o herdeiro rico,
mas o self made man.

Existe nos Estados Unidos
vasta literatura — não c do
alto coturno — em louvor da
pobreza. Poucos rapazes há
que não fossem obrigados a
ler, na meninice, os roman-
ces insipldos do HoraUo Al-
ger: histórias de rapazes po-
bros que acumularam as pri-
meiras economias colecionai!-
do alfinetes deitados fora na
rua; boys de escritório que
brilharam tanto pela 

'assidui-
dade até serem nomeados vi-
ce-presidentcs-cxccutivos da
companhia. O famoso Carne-
gic também escreveu livros,
muilisEimo iiclos, defendendo
r Ir.Gc de que ró r.ão so torn.i
milionário aquele que nâo
quer sê-lo. Sabemos que essa
"filosofia" lem adeptos em
todos os paises das Amcri-

cas: ouvimos um conhecido
deputado declarar que "no
Brasil só é pobre quem não
quer trabalhar". Mas não dis-
cutiremos essa tese.

Os norte-americanos sem-
pre consideraram, portanto, a
pobreza como fenômeno di-
námico: como primeiro grau
na escala da mobilidade so-
ciai que é preciso subir para
encontrar no último grau a
riqueza. Mas agora o presi-*
dente Lyndon Johnson reve-
lou-lhes que nos Estados Uni-
dos existe a pobreza como fe-
nômeno estático.

A mobilidade social parali-
sou-se. O pais já não é de
possibilidades ilimitadas. A
própria Declaração da Inde-
pendência; que colocou acima
dc tudo o pursulf of happl-
neis, está desmentida. E' o
fim do famoso Sonho Ame-
ricano.

O presidente Lyndon John-
son explica êsse fato aos
norte-americanos. O subsecre-
tário dc Estado Thomas C.
Mann procura explicá-lo, a
seu modo, aos latino-ameri-
canos: têm de aceitar reali-
dades duras, e "estabilidade c
mais importante que demo-
crácia". O mais estranho é
o entusiasmo cia classe média
por essa doutrina que a es-
maga. Continuam sonhando.
Mas seu sonho vira pesadelo.

Lh*--

Brasil se
abstém sobre

racismo
Na-tti Unldii (FP-CM 1 -

O Conselho de Segurança dai
Nações Unidas "pede encareci*
damente «o governo iiilifrlc*.
no que renuncie à cxecnçío
das pessoas condenadas n mor-
le pnr atos derivados cie nn
oposlcfto á politica de apar-
theld", cm uma rfsoliicSn que
obteve ontem à tarde 7 voto*
a favor e ^ ab*tençócs CEtla-
dos Unidos, França, Crá-Breu-
nha c Brasil).

A resolução pede Igualmcn*
te ao governo de Pretória que"termine Imediatamente o pro*
cesso de Rivónia c que ronco*
da a anistia a todas as pessoas
encarceradas, internadas oa
submetidas .1 outras restrições
por se terem oposto ao apir.
fhtld".

O documento convida final
menlc "todos os Estados 1
exercer toda sua Iníluêncll
para que o governo sul-afrie.i*
no se «tenha às disposições da
atual resolução".

Os delegados dos Estados
Unido», França, Grã-Bretanha
c Brasil, ao explicarem suai
respectivas abstenções, dccla*
raram cm geral que o Conselho
de Segurança devia evitar t
adoção de uma posição que po*
dia ser considerada como ums
intervenção nos procedimentos
jurídicos de um Estado sobe*
rano membro da ONU, c que
a resolução poderia prejudicar,
nas atuais circunstâncias, os
interesses dos acusados no pia-
cesso dc Rivónia.

Ajuda exterior
da França

vai a debate
Paris (FP-CM) — O primeiro-

ministro Georges Pompidou de-
tenderá, amanhã, perante o
Parlamento, o programa de
ajuda exterior do governo, que
se eleva a 6 bilhões dc fran-
cos e que, segundo um número
crescente dc franceses, ameaça
o crescimento econômico da
nação.

Trata-se do primeiro debate
na Câmara Alta do Parlamento
sobre a ajuda francesa aos pai-
ses Insuficientemente desenvol-
vidos, desde que o general
Charles Dc Gaulle assumiu o
poder, cm 1958.

O gabinete também se reu-
nirá amanhã, às lOh, c prevê-
se que aprovará a declaração
a ser feita por Pompidou no
Parlamento. O debato foi pe-
dido pela extrema-esquerda c a
direita, que entendem que o
programa dc Dc Gaulle é cx*
traordinàrlamente custoso. O
debate parlamentar reflete a
crescente crítica que se faz ao
governo, dentro c fora do Con-
gresso, uma vez que a maior
parte da ajuda francesa está
destinada aos 14 países afriea-
nos de fala francesa.

Os ataques contra o progra-ma de ajuda exterior ganha-ram amplitude devido às recen-
tes crises que abalaram as an-
tigas colônias francesas.

Erhard no
Canadá rumo
a Washington
Ollaiva (AP-FP-CM) —

O chanceler almeão, Ludwig
Erhard, acompanhado de seu
ministro do Exterior, Ger-
liard Schroeder, c de sua co*
mitiva, chegou ontem à tar*
de ao aeródromo militar de
Ottawa, procedente de Bonn,
sendo recebido pelo premier
canadense, Lester Pearson,
tom quem manterá conversa*
ções durante dois dias. Na
sexta-feira, Erhard seguirá
para Washington, também pa-
ra dois dias dc conversações
com o presidente Lyndon
Johnson, objetivando unia
maior união do Ocidente.

Esta é a primeira visita do
chanceler alemão ao Canadá
desde que substituiu Konrad
Adcnauer em outubro e a ter-
ceira, durante esse período,
aos Estados Unidos.

Nixon procura
anular vitória
de Goldwater
Cleveland, Ohio (FP-CM)— Richard M. Nixon, o can-

didato republicano derrotado
cm 1960, pediu ontem ao go-
remador George Romney, de
Michigaii, que tentasse a pos-
tulação presidencial republi-
cana, para barrar o caminho
do senador Barry Goldwater,
entretanto um ajudante de
Romney disse que "o gover*
nador não será candidato".
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REVERENCIADA A MEMÓRIA
DO APÓSTOLO DO BRASIL

Anchieta

. Com n presença do cardeal D. Jaime
dr Barros Câmara, o Instituto Histórico
,, (iroRNi.ico dn Cidade do Rio de Ja-

nciro reverenciou a memória do Padre
jo.<é de Anchieta, que na data de on-
tnn completou 367 anos do morte.

HUMILDADE

A cerimônia for realizada na Clnelàndla,
Junto à estátua do Apóstolo do Brasil,
tendo comparecido o presidente t vi-
cc-presidente do Instituto Histórico da
Cidade, jornalistas M. Paulo Filho o
Nelson Costa e outros membro* da cn-
tidade

Como orador oficial da so*
lealdade, o escritor Joaquim
Toma?, declarou que "poder-
ic*n dlier que a glória o. por
si mesma, por seu conteúdo
c essência, a contradição da
humildade, mas cm ec tra*
tando dc Anchieta como que
umn so junta a oulra, se
namomlzam, confraternizam,
dio as mãos, para dizerem
que nmbns o servem, que am*
bai se casam no atendlmen*
to dc nome dc um homem
rlorioso nue o que mnls fe*
por sti.i glória, foi ser humil*
dc. (oi ser a antítese dc qual*
quer propauanda. pois que
servindo a Deus e a si mes*
mo, se esquecendo c a si mes*
nio renunciando, Anchieta ia
marcando, sem o querer, os
sulcos dc sua glória com o»
traços dc sua humildade."

Mais adiante, o orador fri*
sava! E não preciso ir tão
lonsc, porém, para vos fa*
lar du Padre José do Anchic-
ta, — cuja beatificação to-

dos nós ansiámos e pedimos
no Ssnto Padre Paulo VI —
c do multo que cie íêz por
todos nós."

A solenidade foi encerra*
da pelo Cardeal D. Jaime da
Barros Câmara, que anun*
ciou ter tido um compromis*
so para assistir às homena*
«eus a Anchieta. na cldadt
que tem o nome do Aposto*
lo do Brasil, mas que divtr*
sos motivos o impediram da
viajar, "dando*me, todavia,
a alegria de ficar entre os
meus diocesanos, compare*
cendo, a/iui. neste local, para
participar desta solenidade".

SOLENIDADE

A solenidade se associaram
representantes do governa*
dor do Estado, das Embalxa*
das dc Portugal e da Esps*
nha, do embaixador J.C. Ma-
cedo Soares, presidente do
IHGB. da Associação Comer*
ciai. da Casa de Anchieta,
chinos do Colégio Santo Ini*
cio e do Colégio Anchieta de

LOMANTO PEDE MAIS
AJUDA PARA A BR-5

SALVADOR (Do correspondente) — O gover-
nr/ior Lomanto Júnior dirigiu carta ao ministro da
Viação, dizendo que "a Estrada BR-5 é tão impor-
tunte para a Bahia que, se para a sua execução, se
tornar necessário a paralisação das outras rodovias
federais na Bahia, optaremos, com a nossa respon-
sabilidade de governador, pela construção única da
BR-5". Na carta, o governador baiano faz uma
exposição sóbre o andamento daquelas obras c alinha
varias considerações dc natureza sócio-econòmica,

para justificar a construção aa BR-5, que disse estar
cognominadr, entre os baianos, como "a rodovia
esquecida".

MOTIVAÇÃO

Diz o governador da Bahia
cm sua exposição ao ministro
da Viação: "A BR-5 atravessa
as mais ricas zonas do Sul da
Bahia, onde são cultivados,
presentemente, com intensida-
dc, o dendézciro de vital papel
para nossa siderúrgica (óleo
atualmente importado da Atri-
ca), a seringueira dc ótima
qualidade, que atenderá nos
próximos anos a toda a de*

Dr. Luiz
Moitinho

Dória
Após uma intervenção ci*

rúrgica, íaleceu sábado, em
São Paulo, o advogado Luiz
Moitinho Dória, pertencente
a tradicional íamilia cario-
ca.

Nascido aqui no Rio, diplo-
mou-se pela Faculdade de
Direito desta cidade e logo
começou a exercer a pro-
lissão. Transferiu-se em se-
guida para o Estado de São
Paulo, primeiro no interior
o, depois, na capital, onde
estava radicado há mais de
30 anos, havendo desempe-
nhado o cargo de advogado
do Banco do Brasil, do qual
se encontrava aposentado.

Daixa viúva, a sra. Gema
Moitinho Dória, seis netos e

- dois filhos: dr. Gustavo Ro-
berto Dória, casado com a
sra. Maria Lúcia Calmou
Villas Boas Dória, e a sra.
Maria Dória de Toledo, ca*
sada com o sr. Roberto Tole*
do.

Em sufrágio de sua alma,
seus parentes, no Rio de Ja*
r.eiro, mandarão rezar missa
na Igreja de São Paulo Após*
tolo, em Copacabana, na
próxima sexta-feira.

DE. AUGUSTO MARQUES
Impotêncis, doenças sexuais cró*

nicas, pré-nupclal. Diariamente,
8 às 20h, tel.: 22-7481 — Rua
Rlaohuelo, 386. 38382

17:53 — A Mulher e e
Tempo

18:00 — Aventuras Sub-
marinss

11:35 — Pergunte as
João

18:43 —• Epitáclo • San-
tiniu & Cia.

19:11 — Showilnho
Kellogg'1

19:20 — Novela "Vité*
ria"

19:43 — Plantão Po*
lidai

19:49 — Bata Pronto '

19:55 — Telejornal
20:15 — Discoteca do

Chacrlnha
20:55 — Praça XI

1:40 — Impacto.B/<1:40 — Impacto. A
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manda nacional de borracha
natural, o cacauelro de expres-
sivo valor de nosso balanço
cambial, afora os recursos mi-
nerais Inexplorados ai existen*
tes, como os da província mi*
ncralógica de Maraú, onde se
dispõe da barítina, do gêsso,
do xisto betuminoso, do asfal-
to natural, e do enxofre na
região de Cansvieiras. No cha-
mado extremo sul baiano, com-
preendido entre o rio Jequiti*
nhonha e a divisa do Espíri-
to Santo, são encontradas exu-
berantes florestas de madeira
de lei e região excelente para
pecuária, Foi no extremo sul
que se observou a maior taxa
de aumento populacional do
Estado; assim é que, na déea-
da de 1950-1960, teve um incre-
mento médio anual de 2,2%
enquanto que o extremo sul
foi de 7,5% passando de ...
130.038 habitantes, cm 1950,
para 268.755 habitantes em
1960, No restante do Estado,
em segundo lugar vem a zona
do Recôncavo, com 3,21», be-
neficiada por ser a da explora*
ção e indústria petrolífera e
onde se encontra Salvador. Em
terceiro lugar, a zona cacauei-
ra, com 2,9'/o de Incremento de-
mográfico anual. Essas três
regiões, extremo sul, cacaueira
e recôncavo, tím como espl-
nha dorsal do sistema rodovia-
rio a BR-5, que é de fato a
principal coletora dos dois vas-
tos sistemas rodoviários que
convergem psra os portos de
Salvador e de Ilhéus".

Nasser
enfermo

em Brasília
GOIÂNIA, 9 (Asapress) r

O deputado Alfredo Nasser es-
tá enfermo em Brasills, reco-
Ihido a um hospital. O parla-
mentar goiano, vem recebendo
inúmeras visitas.

Médico fará
cursos

na Europa
Embarca hoje, via aérea,

para a Europa, o dr. C. Mei*
reles Vieira, secrstário-ad-
junto da Confederação La-
tino-Americana de Otorrlno»
laringologia. Atendendo a
convites, fará cursos de-sua
especialidade em Madri, Mi*
lão, Bordéus e Lião.

Pagamentos
no Tesouro
Nacional

A Pagadoria do Tesouro
Nacional efetuará hoje, a
partir das lLh3om, o paga-
mento das seguintes folhas
do 140. <Jia útil da Tabela
da Diretoria da Despesa PÚ-
blica:

Pensões militares da Ma*
rinha, n°s. 7.310 a 7.332.

APOSENTADOS
DA VIAÇÃO

Serão pagos hoje, na Cai*
xa Econômica os aposenta-
dos do Ministério de Viação,
folhas 4.943 a 4*961.

Nova Friburgo, da Associa*
cio de Ex-Alunos dos Padres
Jesuítas t diversas auferida* !
des.

No enearramtnto da sole*
r.ldade um aluno do Colégio
Anchieta e um escoteiro do
grupo da li rela de Nossa Se*
nhora de Fátima, colocaram
uma palma de flores em no*
me do Instituto Histórico da
Cidade Junto i estátua' de
José de Anchieta.

A Banda da Polida de VI*
giláncia executou o Hino Na*
cional • a Cidadã Maravilho*
sa. esta no fim e aquele no
Inicio da solenidade.

A reportagem o professor
Silvio Salema, tesoureiro do
Instituto Histórico da Cidade
declarou que a entidade es*
pera que a canonização de
Anehleta ocorra até 1965,
acrescentando que durante
as comemorações do IV Cen*
tenário da Cidade será Inau-
gurada uma estátua do Pa-
are Anchieta, ,

"Seu Talão"
faz hoje novo

milionário
A série "C" do concurso

"Seus Talões Vslem Milhões"
fará hoje um novo milionário
ns Guanabara, além de 16 eu*
tros grandes prêmios. O sor*
teio é is )5h, na sede ds Lo-
teria do Estado, o os contem*
piados serio apanhados em ca-
sa ou nos locais de trabalho,
em condução própria da Secre-
tarla de Finanças. O coordena*
dor do eoncurso, sr. Paris Bar-
bosa, adverte que a série "D"

está quase esgotada e que seu
sorteio deverá ocorrer no pró*
ximo mès.

Guarda de
Castelo

reforçada
BBAStLIA (Sucursal) —

Foi totalmente reforçada a
segurança do Palácio do Pia-
nalto: mais cinqüenta ho-
mens; trajando uniformes de
campanha e portando metra*
lhadoras guamecem as ime*
diações e outros cinco, tam-
bém armados, postam-se
diante da rampa de acesso,
quando o presidente da Re*
pública chega ou sai.

Ontem, quando das passa-
gens do chefe do governo
pela rampa, além da guarda
de honra que o saúda, viam-
se cinco homens, com metra-
lhadoras, que apontavam pa-
ra grupos próximos. Entre
os alvos eram notados os
trabalhadores que estio en-
carregados da reforma do
calçamento. Alguns turistas,
que pela manha percorriam
a Praça dos Três Podéres,
afastaram-se do locsl sob as
vistas dos componentes do
novo dispositivo de segu*
rança.

T71TTT %w
TlllB'»à| -W^ÁJÊtVL .ÈLmmmmhZjEi f% m
RU Bf'!l! miam KH EQ Kl¦•{ u<,y..-A
fcWW mmíiíimA mmTmM HWTv^^ **

yfl ¦S&fflH m m mW^mli [Pf' • i1^1 iEf-'•
mt .mm» Hw**M t»Baai-LBi wmrLX^ilmmmH-vt

BBp\8Sb^IW^3''

a^a^L^L9Úá"*2 *^ifl a^Hfc9*8 a^r?*1^ll

CNE SUGERE SOBRE
REFORMA BANCARIA1

O Conselho Nacional dc Economia
enviou várias sugestões ao Senado Fe-
dcral para o projeto de Reforma Ban-
cárla, elaborado pelo Podor Executivo,
Em mensagem dirigida ao Senado, o
CNE destaca que a Reforma Bancária,
além de representar obra dc grande

algnlficaçúo econômica, constitui um
grande passo para a ordenação finan-
ceira do Pais, tão reclamada quanto
necessária ao processo de desenvolvi»
monto nacional. A mensagem encami*
nheda ao senador Auro dc Moura An»
drade é a seguinte:

Homenagem no aniversário morte

QUINZE MOÇAS SOB
AMEAÇA DE DESPEJO

Criada com a finalidade de pensionato as moças
estudantes, que não disponham dc recursos suficientes
para se manterem embora trabalhem, a Federação
das Bandeirantes do Brasil, força a saída das
15 únicas hóspedes que ainda ocupam o 4*° andar
da Av. Marechal Cámf.ra n.° 186 porque sua presi-
denta atual, sra. Maria Teresa Figueirr. de Melo,
deseja o local para fins estranhos à entidade, tal
como fèz com os 5.° e 8.° andares, cedidos que estão
à SURSAN — órgão do Governo da Guanabara.

DOAÇÃOREINTEGRAÇÃO

A reclamação foi traiida so
CORREIO DA MANHA por ai*
gumas das prejudicadas, den-
tre elas, as srtas. Glsey Gar-
cia Ferreirai Maria Aparecida
Guerra, Josna dos Santos, Ve*
ra Torres e Sônia Amaral, em
vista das providências judiciais
arbitrárias já tomadas pela
presidenta da Federação das
Bandeirante, que requereu em
Juiro a reintegraçio de posse
do 4* andar do prédio, cuja
seio será decidida hoje, is ISh,
na 5* Vara Cível. Premeditan-
do essa decisão, a sra. Maria
Teresa Figueira de Melo vem
se recusando a receber os alu-
guéis desde fevereiro último.

Segunda dose
Sabin de

amanhã a 22
Centros médico-sanitirios do

Departamento de Higiene apli-
cario a segunda dose da vacina
Sabin, de amanhã até o dia 22.
A Secretaria de Saúde está
lembrando a necessidade da
vacinação das crianças cario-
cas que tomaram a primeira
dose hi dois meses. As vaci-
nas foram cedidas pelo Depar-
tamento Nacional de Saúde, do
MS, *o Estado.

A srta. Glacy Garcia Ferrei*
ra informou que pagam "sò-
mente para dormir" o aluguel
dc Crf 10 mil, cada uma, ji au-
montado em novembro do ano
passado, e que o prédio foi
construído com ajuda do co-
mércio, da indústria, de ban*
cos, além de dotações oficiais,
com a finalidade de pensiona-
lo às moças cm geral que. em-
bora trabalhando, nio dispo*
nham de recursos suficientes
para residir em outro local de*
cente, higiênico e acessível ao
centro comercial da cidade.
Disseram que o terreno foi
doado pelo governo e que o
aluguel foi instituído para pa-
gar luz, telefone e gis (para
refeições leves), sendo toda a
roupa dc cama responsabilida*
de de cada uma.

Ademar quer
telefones

no Morumbi

"O Conselho Nacional de Eco.
nomla. érgüo constitucional au*
tônomo e consultivo da Repú*
blica, tmbora nio solicitado.
pada vénia a votia cxctlênria
para, no cumprimento do atu
dev«r, apresentar algumas au*
ftitfics ao anteprojeto dc Fe*
forma Bancirla, objeto de Men*
sagem Presidencial a essa Egrc*
gl» Casa do parlamento.
.Entende o Conselho. Nacional

de Economia que a Reforma
Bancaria proposta po Congreuu
Nacional pelo Executivo alem
de representar obra da grande
significação econômica, comtl*
tul um grande passo no sentido
da ordenação financeira do pai*,
«Su reclamada quanto neceaia*
ria ao processi de desenvolvi-
mento nacional.

Contudo, é prédio aalientar
que, apesar de imprescindível.
o estabelecimento de normas de
política financeira ou a disci-
pllnação do crédito público e
privado, por si sós, não repre*
aentam solução definitiva para
os problemas monetários brasi*
leiro,. A Reforma Bancirla 4 o
instrumental adequado e indlv
pensável à consecução daquele
objetivo.

O Conselho Nacional de Eco*
riomta no decorrer dos aeus tre*
aa anos dc existência, vem cha*
mando a atenção do Poder Pu-
blico para a lmpresclndibtlldade
de uma Reforma do sistema
bancário naeional que vis* nio
«6 ao dlsclpllnamcnto das atlv!*
dades bancirla*. e contribua psra,
acelerar a ordenação daa finan*
cas públicas do pais, mas, tam*
blm, e sobretudo, propicie a
implantação de uma rr.entalida*
de bancária no Brasil.

O anteprojeto ora submetido
A alta apreciação do Congresso
è. por sem dúvida, obra de
srandes méritos e por isso mes*
mo merecedora dos nossos aplau*
aos,

Hi, entretanto, pontos qut
merecem reparos, necessária*
mente de ordem técnica, t é
nesse particular que o Conselho
Nacional de Economia deseja
oferecer a sua colaboração.

O artigo 3.» que estabelece a
politica do Conselho Monetário
Nacional está absolutamente
correto, mas, ao que parece,
Incompleto, pois deveria Incluir
a audiência prévia do Conselho
Nacional de Economia toda vez
que aquele órgão estabelecesse
normaa ou linhas dc ação, no
campo da política monetária,
uma vez que ao Conselho Na*
cional de, Economia Incumbe"opinar sobre as diretrizes da
politica econômica, interna e
externa, e estudar a vida eco*
nomica do pais".

Quanto á composição do Con-
selho Monetário Nacional (art.
7,o) pareceria de grande efeito
prático a ampliação do número
de conselheiros, acrescentando-
se mais quatro (4). que seriam
os presidentes natos das Comis-
soes Consultivas (art. 8.°). es*

peclallsta* de reconhecidos mé-

rilos em cada um dos setores
(itens I — Bancária — II —
Mercado de Capitais — III —
Crédito rural e IV — Comércio
exterior), todos com mandiito
dr dois 12) e cinca (9) anur,
nomeados pelo presidente di
República mediante prévia apru*
vaçío do Senado. Dentre éites,
o governo escolheria se assim
o desejasse, representantes da
iniciativa privada.

As Comissões Consultivas que
devem ter seu funcionamento
regular, trabalharão em regime
dc tempo Integral, através de
aua presidência e asseisorla téc*
nica, inclusive com podéres para
farer sugestões por iniciativa
própria por intermédio do a?u
presidente que é membro nato
do Conselho Monetário Nacio*
nal.

Admite o Conselho Nacional
de Economia que o Estado, so*
bretudo nos países aubdcsvi'*
volvidos, deve ter atu.içTm pio*
nelra ou supletiva nos investi*
mentos em atividades básicas.
Essa função, porém, não deve
ensejar a cternlzaçáo do Poder
Público na posse dessas empré-
sas, salvo os casos dc monopó-
lios socialmente justificados c
os que envolvam problemas ao
segurança nacional. Assim, em
se tratando de pais aubcapltall*
zado, è de toda, a conveniência
que quando essas empresai atln-
jam fase de pleno desenvolvi-
mento e, portanto, solviveis, o
govêmo recupere tala recursos
para investi-los noutros setores
que por igual reclamam a aten-
eflo do Estado. Nessas condi-
cies, a faculdade concedida pelo
íi-li-o 12, item IV. á SUMOC,
deveria ter atribuída ao Conse-
lho Monetário Nacioaal por en-

volver questóet normativas de
política econômica. De qual*
quer forma, a lei deveria esta*
belccer condições para a aliena*
ç.lo das ações de sociedades de
economia mista, objetivando, so*
bretudo, a efetiva democratlta*
Cão do seu capital dt um lad*
c, de outro, evitando o seu con*
t óle por parte de quaisquer
rjnipos nacionais ou cstrangal*
ros.

Finalmente, julga éste Con*
selho mais do que oportuna
porque indispensável c Inadli*
vel, a solucio do problema das
cooperativas de crédito. O pro*
jcto não apresenta o remédio
adequado para o enquadramen*
to desses organismos de crédito
no sistema bancário racional •
disciplinado. Ao contrário, na
tentativa de evitar alguns ma*
les advindos da falta dc uma
lei disciplinado», mas própria,
exclusiva, das cooperativas, o
projeto impòe uma série de res*
flções e obrigações somente
admissíveis para bancos, o que
poderá pôr cm risco o desen*
volvimento do cooperativisme
cujo papel é considerado vital
para o progresso do pais. Hi
que se encontrar uma soluça»
enérgica para corrigir os abu*
aos. mas racional c objetiva para
permitir não só a sobrevivência-,
mas o florescimento do coopera*
tlvismo.

A integração das cooperativas
de crédito no sistema bancário
nacional é urgente, porém, •
aeu fortalecimento e a tua ex*
pansão devem ser considerados
vitais á economia brasileira.
Para corrigir vicio.*, defeitos oit
abusos não c necessário liquidar
ou desfigurar o sistema coopera*
tivo".

MERCADO DOS FOGOS
SOB LEIS INJUSTAS

O mercado de fogos de São João permanece nal
expectativa, na Guanabara, de aumento sensível de
vendas para o próximo dia 13, data do foguetório de
Santo Antônio. "Há fogos e fogos" — diz-nos um
funcionário de firma fabricante. "E ,-. lei, não obstan-
te, os trata igualmente, quando pretende defender o
sossego e a segurança das pessoas" — acrescenta. A
sua observação envolve um reparo ao Decreto n.°
994, de maio de 1962, que regulamentou a, venda de
fogos para as festas do meio do ano.

BARRACAS
Por força de lei, sob ne-

niium pretexto, poderá insta*
lar-se barraca a menos de
30 metros de quaisquer re-
sidências ou a 200 metros de
hospitais, escolas, igrejas,
postos dc gasolina, presídios,
depósitos de inílamáveis."A injustiça está em que há
fogos artísticos, sem a peri-
culosidade,' sem estampido"
fala o sr. Cristiano de Souza,
que é antigo no comércio."Nem tudo e bomba na casa

dc fogos", prosseque, "e n
público, sobretudo crianças,
fica privado da fácil compra
de distração educativa.""O objetivo do legislador
estadual foi defender a' se-
gurança e o sossego das pes*
soas contra a explosão e o
estampido. Entretanto, em
outros paises, como a Fran*
ça, a regulamentação não sa*
critica a difusão dos fogos.
Eles, afinal, fazem parte da
alegria do povo, nos dias da
junho" —* concluiu.

SAO PAULO (Sucursal)— A instalação do maior nú*
mero possível de telefones
foi a rjrovidéncia inicial de»
terminada pslo governador
Ademar de Barros, para con-
cretizar a transferência do
Palácio do governo dos Cam-
pos Elíseos para o Morumbi.
A medida se destina a evitar
o isolamento entre o Executi-
vo e os demais órgãos ad-
ministrativos e beneficiará
também os moradores do lo*
cal, que de há muito aguar*
dam a instalação de telefo-
nes.

Diálogo com o Leitor
LINHA

"Quero congratular-me com oa senhores
pela posição tomada pelo CORREIO. DA
MANHA na atualidade brasileira. Nio é
uma petieãe nova. bem sei, mas no mo-
mente t única. Segue o CORREIO a linha
tradlelonal legada pelo espirito de Edmundo
e Paulo Bittencourt: A defesa da lei, da
ordem, da liberdade, da democracia e, prin-
cipalmente, da dignidade humana. No mo-
mento, quando a sombra da tirania nos
ameaça, faço o que milhares de brasileiros
listram e estão fazendo: manifesto públi*
eamente o meu entusiasmo e recomenda a
todot es mtus cenheeldos a leitura deste
jornal. O resultado desta espontaneidade
está na grande procura do CORREIO DA
MANHA nas bancas dt jornais de São Paulo.
Sei que o mesmo tem acontecido em outros
lustres. E' preciso qut aconteça, pois é
necessário qut a« honrtdos, militares que
se asstnhorteram do poder tenham cons*
eiéneit, qut a liberdade individual e a dlg-
nldade humana, em síntese, aão as maiores
conquistas de todas as políticas. E' neces-
airio oue tenham consciência disto, porque
nós sabemos onde se inicia a ditadura, mas
não noa é dado prever onde ela termina.
Chegam ss aer monótonos es exemplos his*
tórieoa onde e eutelo dt inquisição se volta
contra os inquisidores. A posição de todus
oa braailtlroa é esta: contrario i intranqtil-
ltdadt e i Insegurança do governo passado,
portanto favoráveis i revolução; contrários
e Intelramtntt revoltados com os desman*
doa desta revolução que já perpetrou crt-
mta ptloa quala responderá um dia...; eon-
trários. visceralmente eontrários. aos aten-
tados to poder eivil, i cassação dos man-
datos popularee, á prisão por suspeita, sem
culpa formada, sem direito de defesa; con-
trários á regressão, ao barbarlsmo, ao pri-mitlvlsmo polltleo; contraries i indiferença
pela ação do IBAD; órgão de corrupção
reconhecido pela UDN: eontrários ao terror
intelectual, a campanha contra os livros.
A humanidacjo até hoje não perdoa e não
esqueee o crime que ae cometeu contra a
Blbliettea de Alexandria. Contrários por
Índole t por formação i institucionalização
da delação. Na Rússia, uma criança acusou
o pai e ganhoi» uma estatua; no Brasil, em
Nllópolla, um pai denunciou o próprio filho;
naa inslltuiçóes, funcionários acusaram com-
panhetros de trabalho; no Legislativo, o
ar. Amaral Neto ou Amoral Nato, como
sugeriu o troeadllhe, delatou oa seus amlgoa
de bancada. Só que estes não ganharamestátuas. Ganharam, isto sim, a indiferença
dot Inquisidores • o desprezo do povo bra-
sileiro. Esta revolução, por mais que so
diga, não tem sido do povo, apesar do pa-
trlotlsmo do presidente Castelo Branco. NSo
quero par mais tempo ocupar a atenção
dot aenhoret. Reafirmo o meu aplauso <*
continue o CORREIO DA MANHA na van-
guarda da Imprensa brasileira. Não sei de
melhor destino de uma Imprensa do que
aquele de levar a esperança e defender a

liberdade do seu povo contra a arbitrarie*
dade, a violência, a ditadura e o terror.

Mareus Vinlncius."
••• Agradecemos a manifestação do

leitor, assegurando que a linha traçada
no CORREIO DA MANHA por Edmundo
c Paulo Bittencourt será seguida.

SUGESTÃO
"Leitor assfduo que sou do CORREIO

DA MANHA, peço-vot agasalho para o que
se segue: Impressionado com as noticias
diárias sóbre crimes, roubos e assaeslnatoa
e, sobretudo, pelo fato de muitos elementos
terem dezenas de entradas na Policia sem
que se emendem, eu pediria o favor dc
apVesentar uma sugestão ao sr. marechal
Castelo Branco, por quem eu sinto o mais
profundo respeito e tenho a mais convicta
esperança de que vai melhorar a nossa si*
tuação, sob todos os aspectos, Trata-se do
seguinte: A nossa Justiça é multo magna-
nima, ainda, a esse respeito e, como a época
é de reformas, seria bom reformá-la tam-
bém. Por exemplo: que se dessa a oportu-
nldade «os delinqüentes,' até cinco vezes,
para se regenerarem, caso contrário seriam
mandados para alguma ilha cercada de pi-
ranhas e tubarões por todos os lados, para
aprenderem algum oficio ou trabalharem na
lavoura ou na pecuária. Quem lhe envia
eua, é um carioca de 59 anos, impres-
slonado com a sucessão de assaltos e cri-
mes verificados atualmente, dando a im-
pressão de que o nosso Rio nio tem mais
Pollela, nem o Brasil mait leis para esses
casos.

Manoel Carioca."
"*• Realmente, os crimes e assaltos

devem ser combatidos e a nossa legis-
laçío está preparada para fazer frente
a essas contravenções. O que náo tem
funcionado a contento não os aparelhos
policiais encarregados de estabelecer. a
segurança da cidade, recaindo a respon-
sabilidade, no caso, sóbre as autorida-
des. E são as próprias que servem ao
governo atual.

VERDADE
"Vivendo a nação brasileira dias tão de-

sencontradoa com os fatos que st sucedem,
onde não mais se sabe se a verdade i men-
tira, ou se a mentira é verdade, merece
éste jornal os mais rasgados elogios de tan-
tos quanto, com o intuito dc estarem sem-
pre bem informados da atualidade brasi-
leira. têm encontrado no CORREIO DA
MANHA uma conduta imparcial, bem di-
versa daquela em que se mantém a quasetotalidade da imprensa em nosso pais,

Carlos Alberto des Santos,"
•"* Continuaremos a levar aos lei-

tores as verdades sóbre o que acontece
no Pais.

ISTO É VERDADE...
Por determinação do Prefeito Francisco Pereira Passos,
no antigo Distrito Federal em 1905, o Brasil ganhou
sua primeira rua asfaltada. Tratava-se do trecho da
Rua Gonçalves Diast entre Ouvidor e 7 de Setembro,
por onde deveriam transitar os 20 automóveis existen*
tes no Rio. Aliás, um ano antes, se instalara, também
naquela rua, a primeira fábrica de cigarros Souza Cruza

ISTO TAMBÉM É VERDADE
Pela qualidade de seus fumo» sele-
clonados, CONTINENTAL é também
e primeiro cigarro do Brasil, eom sua
Indiscutível liderança na preferência
dot fumantes.
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Desagregação
Afinal, por que fize*

ram a revolução? Esta
pergunta esta, neste
instante, cm todas ns
bocas. Ou, quando as
bocas sc calam (c o me-
do de falar já começa
a ae generalizar), a per*
gunta continua cm to*
das as cabeças. O povo
brasileiro, até recente*
mente e apesar de tu*
do, não tinha c nunca
teve medo de falar, de
exprimir opiniões, de
discutir idéias. A gran*
de prova disso foi o
movimento que derru*
bou o sr. João Goulart
— um movimento de
opinião pública c não,
como querem, agora,
as minorias agressivas
c armadas, que seguem
a chamada "linha du*
ra", uma ação militar.
Pode-se dizer, sem ér-
ro, que antes de ser
derrubado pelas ar*
mas, o sr. João Gou*
lart caiu sob o peso da
opinião pública, como
tinha sido a opinião pú*
blica que lhe garantiu
a posse em agosto e
setembro de 1961, con*
tra a vontade de deter-
minados chefes mili-
tares.

A revolução de 1.°
de abril visava à defe*
sa da Constituição e à
garantia das eleições.
Os porta-vozes do mo-
vimento, tanto civis
quanto militares, áflr-
mavam que o sr. João
Goulart ia dar o gol-
pc, que os comunistas
viam no ex-presidente
um instrumento útil
para os seus desígnios,
que a hierarquia e a
disciplina militares es-
tavam ameaçadas e que
a corrupção alastrava-
se pela administração.
O partido político que
lançou a palavra de
ordem da revolução —
a UDN — já decidira,
na Convenção de Curi-
tiba, que a Constitui-

cito ora intocável. Con*
tra a reforma agrária
erguiam-se, no Con*
gresso o fora dele, os
protestos daqueles que
se recusavam a me*
xer na Constituição. Ot
próprios chefes milita*
res, ao aprovarem o
monstrengo jurídico a
que sc deu o nome de
Ato Institucional, in*
sistiam na tecla da lc*
galidade.

* * *
Hoje, os escrúpulos

legalistas esfumaram*
se. As prisões em mas-
sa, a abolição virtual
do instituto do habeas-
corpus, as cassações dc
mandatos eletivos e dc
direitos politicos sem
que os acusados pos*
sam defender-se, as
perseguições a técni-
cos de nomeada inter*
nacional, a funciona*
rios públicos, a diri*
gentes sindicais, a es*
tudantes, a militantes
católicos — a todo
mundo, enfim — man*
tém o Pais em um es-
tado de tensão intole-
rável. O princípio fe-
derativo, que os go*
vernadores sublevados
pretenderam defender
pela força das armas,
com as suas milícias
estaduais, já foi por
água abaixo. Todas as
grandes conquistas da
civilização ocidental a
que pertencemos (ou a
que pertencíamos?) es-
tão em perigo. Fala-se,
até mesmo, na aboli*
ção do sufrágio univer*
sal e na adoção do vo*
to de qualidade. A de-
lação foi instituciona-
lizada. E, passo a pas-
so, em marcha força-
da, o País parece ca-
minhaf no rumo de
uma ditadura militar.

A Constituição —
que era intocável —
foi violada. O poder ei-
vil foi submetido a tò-

Doutrina
O Papa Paulo VI dirigiu-se aos participantes de um

Congresso de Industriais Cristãos, agora reunido em Ro-
ma, falando sobre os progressos e os defeitos do sistema
Industrial moderno.

Conforme o noticiário que nos foi transmitido, o Papa
elogiou os esforços dos industriais para aperfeiçoar cada
vez mais suas técnicas, mas advertiu: — o fim não é a
técnica e, sim, o homem. E, enfim, também advertiu con-
tra o uso, ou antes: abuso da religião para mitigar os
ressentimentos dos trabalhadores.

Nenhum desses Itens é propriamente novo: fazem parte
da doutrina social que a Igreja há decênios professa e
apregoa. No entanto, ainda há quem se admire dos ensi-
namentos papais. Porque também há quem goste de ma-
nifestar seu respeito ao Papa apenas em palavras, mas
contrariando o Sumo Pontífice pelos atos, sentindo-se ofen-
dido quando o chefe da Igreja adverte e exorta os fiéis
em vez de censurar os infiéis.

O elogio ao progresso técnico não é, na boca do Papa,
um lugar-comum. É advertência séria contra certos me-
dievalistas — também os há no Brasil — que querem re-
duzir a sociedade moderna ao status ou regime agrário
e feudal do século XVIII.

O homem — e não a técnica — como fim da convi-
vencia humana inclui implicitamente toda a legislação
moderna de proteção da criatura humana que um falso
neoliberalismo (não o verdadeiro) gostaria de abolir. Mas
a Igreja não compactua com esses atrasos, inspirados pelo
egoísmo materialista.

*> i.» -*

Enfim, a advertência contra o abuso da religião para
fins politicos é assunto de atualidade imediata. Mas é
justamente por ter advertido no mesmo sentido que hoje
estão sendo vitimas, no Brasil, tantos dirigentes e cola-
boradores da Ação Católica.

Definição

O diretor-executivo da
SUMOC declarou acreditar
que, dentro de 60 dias, de-
verá reduzir-se a taxa de
juros, pois haverá falta de
capacidade de tomar di-
nheiro a alto custo.

Resta, apenas, saber por-
que haverá a redução da
capacidade de tomar di-
nheiro às taxas ora. vigen-
tes no mercado. E para
isto há apenas uma alter-
nativa: ou haverá crédito
¦suficiente para pressionar
a baixa do custo do di-
nheiro ou não haverá to-
madores em volume sufi-
ciente para sustentar a ta-
xa de juros pela natural
redução do nivel dos ne*
Sócios.

Aguardamos nova defi-
nição do diretor-executivo
da SUMOC.

Sem conciliação
Comentando o atual pro-

jeto de lei do inquilinato
do Executivo, um depu-
tado acaba de afirmar
que nenhum cidadão no
gozo de suas faculdades
mentais haverá de cons-
truir imóveis para alu-
guel.

Sem ir a fundo no pro-
blema, essas palavras de-
monstrara a profunda con-

tradição reinante entre
quaisquer projetos que vi-
sem a solucionar o proble-
ma, sem que se façam
modificações estruturais
de nossas leis básicas re-
laclonadas com a matéria.
Se, de um lado, protege-se
o inquilino, o proprietário
perde as garantias do seu
direito; se, de outro, pro-
cura-se assegurar o uso
pleno daquele direito, de-
zenas de milhares de in-
quilinos em todo Pais fi-
carão praticamente sem' onde morar.

Nisso tudo, sobra a evi-
dència: hoje em dia, no
Brasil, as relações entre
locadpr e locatário já são
socialmente ilógicas e in-
sustentáveis.

ORIT
Consumindo dólares —

mais dólares — vai para
Genebra luzida delegação,
encabeçada pelo ministro
do Trabalho, aliás ire-
qüentador assíduo de todas
as reuniões havidas nos
últimos anos na Organiza-
ção Internacional do. Tra-
balho. Vai ser difícil ex-
plicar aos delegados de to-
do o mundo a intervenção
maciça do governo em to-
do o movimento sindicai.
Pela falta de liberdade de
expressão das associações
de classe, Espanha e Por-

da a sorte de vexames
e de insultos, Há quem
diga, até mesmo, que
as Forças Armadas só
tém compromissos sc*
cundários com as insti*
tuiçóes e as leis. Sen*
do a sua missão priri*
cipal a da defesa da
Pátria, elas é que de*
vem decidir o que a
Pátria pensa, deseja ou
pretende. Vive o Fais
uma situação de fato.
E os detentores '.essa
situação, ignorando o
conselho de Bonapar*
te, querem fazer tudo
com baionetas — in*
clusive assentar-se só*
bre elas.

t> * *

E, com tudo isso, o
Brasil talvez esteja per*
dendo a sua grande
oportunidade histórica
de afirmar-se como Na*
ção jovem e dinâmica,
de desenvolver-se eco*
nómicamente de acór*
do com um planeja-
mento que atenda aos
seus legítimos interés*
ses, de ser ouvida no
mundo inteiro com uma
politica externa racio*
nal e independente. Ê
inegável que o sr. João
Goulart não conseguiu
entender tal coisa e
que o seu governo ba*
seou-se na demagogia e
na balbúrdia, na ambi*
ção desmedida e numa
forma endêmica de cor*
rupção. Mas a ocupa*
ção militar do Pais, que
parece iniciar-se, que
já paralisou a admi*
nistração, que desorga*
nizou o minimo de or-
ganização que existia e
que não respeita os di*
reitos de ninguém, só
poderá trazer prejuízos
ao Brasil e condená-lo,
irremediavelmente, ao
atraso, impedindo-o de
alcançar, até o fim dês-
te século, o estágio de
nação desenvolvida,
moderna e responsável.

tugal foram, anteriormen-
te, criticados e afasta-
dos, com o próprio voto
das delegações democráti-
cas ocidentais.

Para nosso País, a situa-
ção vai ser deprimente.
Para os viajantes, haverá
um bom passeio. Que pa-
rece ser o mais impor-
tante.

Marcha à-ré
Temos três ex-presiden-

tes da República com os di-
reitos políticos suspensos
por dez anos. Foram todos
eleitos pelo povo, o que
não acontece com o atual,
e representavam, cada um,
facções politico-partidárias
diferentes.

Desta forma, condena-se
o povo por escolher os
seus dirigentes e os diri-
gentes por serem escolhi-
dos pelo povo.

Recuperação
Sete trechos de rodovias

federais permanecem inter-
rompidos, devido a obras
de reparos. Ao mesmo
tempo, em vários Estados
o tráfego pelas estradas
verifica-se em condições
bastante precárias, abrin-
do possibilidade a uma sé-
rie de transtornos e aci-
dentes. Ninguém ignora
também que, em diversas
regiões do Pais, inexiste,
em faixas superiores a
dezenas de quilômetros, um
posto sequer de socorro e
abastecimento para vei-
culos. Dai, multiplicam-se
os problemas.

Já não iremos longe, co-
mentando a imprevisão que
pautou a pressa ou o des-
leixo com que muitas ro-
dovias íoram construídas,
permitindo que a chuva e
outros acasos da natureza
se encarregassem, com o
tempo, de danificá-las *è-
riamente e motivando des-
pesas quase de igual vulto
ao de uma reconstrução.
Mas é preciso criar um
sistema de manutenção e
conservação que funcione
de fato e não permita que
algumas vias de comunica-
ção das mais importantes
cheguem ao estado de qua-
se destruição em que se
encontram, assoberbadas
pelas rachaduras, buracos,
atoleiros e outros óbices, a
traduzirem também o pà-
nico dos motoristas. Tra-
ta-se de uma medida a ser
tomada com a imediatici-
dade que o caso. exige,
mesmo porque, quanto
mais tardar, maiores serão
os gastos acarretados por
ela.

Mundo Político
Deixou comando da 2.' Divisão

Falando ontom aot veprJieiitnntct da Imprcnto, o
mlnlitro tia Guerra afirmou ime nio exIMc, dn pule do
governo, a intenção de efetuar alternçOci noi altos co*
mandoi mllltarei e que o general Arr.aury Kruel, ao con*
trirlo do que tem tido publicado, não «alri do comando
do II Exército, citando aquele militar Inteiramente ajui*
tado com o eiplrlto do movimento militar.

O mlnlitro da Guerra fazia enat dtcltrnçóc» quandorecebíamos, de São Paula, a Informação de que fora afat*
tado do comando da 2a, Dlvlitío de Infantaria, do II Exér*
cito, o general Aluiilo de Miranda Mendei. tubitltuldo
interinamente pelo general Álvaro Alve» da Silva Briga.

Segundo veriCet em curió not ictorei militares de
Sâo Paulo, o afmttirtcnto do general Miranda Mendes •
tua lubstitulçao pelo general Silva Braga fariam parte de
um plano de mudanças, a longo prazo, do esquema de te*
gurança. poli o ex-comandante da 2a, Divisão de Infanta*
ria "nunca chegou a ter um elemento Identificado com o
movimento irrompido em 1.» de abril".

Foi decisão politica
A cassação do mandato

do senador Jutecilo Kubl-
ttchek foi atribuída, ontem,
pelo ministro Luiz Viana
Filho, no Palácio do Pia*
nalto, a um ato "estrita-
mente político".

Declarou, ainda, o che-
fe da Caia Civil da Preii-
déncia da República que
aquela medida nSo tinha
qualquer implicação, por

PSD traumatizado

exemplo, com o mandato
do tr. Ademar de Barros.

A citação, pelo chefe da
Casa Civil, mesm em ter-
mos de excmpli! «ção, do
nome do governador de
Sâo Paulo cauiou espécie
noi meloi políticos, pois até
agora io te sabia que à
UDN paulista, e a mais
ninguém, vem interesitndo
o afastamento daquele po-
litico do gVcrno.

Traumatizado com a medida de violência que prós-
creveu da atividade politica o teu candidato à presiden-
cia da Repúblico, o PSD, que ontem te reunia em Bra-
silia para formalizar o desligamento do bloco governista,
não sabia ao menos como examinar as conseqüências prá-
ticas que terá de adotar daqui para o futuro.

Sabe-se, porém, que o PSD náo pretende capitular
frente às manobras de bastidores que visam a "deixar para
mais tarde", por falta de condições em 1965, as eleições
gerais para presidente da República.

Como e de que forma o PSD vai encarar o assunto
é incógnita que nem mesmo os elementos menos respon-
sáveis se atrevem a prognosticar.

Imagens do Brasil

Um olhar para os índios

Hora não de falar

Negando-se a fazer qual-
quer comentário de natu-
reza politica, em virtude
da "delicadeza do momen-
to", mas prometendo falar
mais tarde, o professor
Carvalho Pinto, que esteve
em visita ao prefeito Pres-
tes Maia. também não quis
opinar sobre sua propala*
da candidatura à Prefeitu-
ra da Capital, sob o íun-
damento de que "não se-
ria patriótico" cuidar do
assunto.

O tr. Carvalho Pinto já
reassumiu seu cargo de mi-
nistro do Tribunal de Con-
tas, do qual esteve afasta-
do durante anos, convocado
para outras tarefas.

Enquanto isso. elemen-
tos ligados ao governo do
Estado começam a tramar,
nos bastidores, plano de
combate ao sr. Carvalho
Pinto, temendo que o mes-
mo se constitua candidato
à sucessão do sr. Prestes
Maia.

Reforma de tecratariado

Do Rio Grande tio Norte nos chega a intormaçáo de
que está prestes a se processar a reforma do Secretariado.

Fala-se, por exemplo, que a chefia da Casa Civil se-
ria ocupada pelo deputado Jocelin Villar. Depois passa-
ria para a Secretaria da Segurança.

O nome do coronel Ulysses Cavalcanti íoi cogitado
para o comando da Policia Militar, ao passo que para a
Secretaria de Desenvolvimento seria nomeado o deputado
Olavo Montenegro, que acaba de renunciar à vice-lide-
rança da maioria. O deputado Assunção Macedo, ao que
te informa, será nomeado para a Secretaria de Saúde.

Seriam forjados documentos

Assessores do tr. Jusco-
lino Kubitschek davam a
conhecer, ontem, denún-
ciai que têm chegado últi-
mamente ao itaff do ex-
presidente e tegundo os
quais estaria sendo trama-
da a prisão daquele poli-
tico, pelos mesmos homens
que impuseram a cassação
de seu mandato.

Acrescenta-se, com efeito,
que, consumada a prisão,

íorjar-se-iam documentos
confessatórios, no estilo
dos processos adotados nos
regimes totalitários.

Não teria sido por outro
motivo que o próprio sena-
dor, no manifesto que di*
vulgou a propósito da cas-
sação de seu mandato, dei-
xou dito, de maneira clara,
que só tem contas a prestar
ao povo brasileiro e que
tudo quanto possa ser dito,
em sentido contrário, não
exprimirá a verdade.

* Chega hoje ao Rio, para tratar de problemas da adminis
tração cearense, o sr. Virgílio Távora, governador daquela
unidade federativa.

• • •
•k Solicita-nos o marechal Henrique Lott retificação para

um trecho da entrevista que nos concedeu anteontem, na qual
prestou depoimento «obre o governo do sr. Juscelino Kubi-
tschek. Considera o marechal que o ato de cassação do man-
dato daquele político «ó podia ser objeto de teu comentário,
te dispusesse da documentação para um exame. Falou do go*
vtrnante com os conhecimentos de que dispunha.

•k Até o fim do corrente més, o senador João Agripino
dará a conhecer o relatório a respeito da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito que Investiga denúncias de irregularidades no
DCT. A informação é do senador Jefferson de Aguiar, presi*
dente da CPI.

•k Telegrafa-nos o deputado estadual amazonense Darci
Michilis, protestando contra acusações que lhe fizera da tribu*
na da Câmara Federal o deputado José Estêves. Afirma o sr.
Michilis, que o seu acusador "não podia falar, em nome da re-
volução, a não ser com o interesse de desviar a atenção das
autoridades de sua própria pessoa".

k Não se confirmou a noticia que se espalhou no fim da
tarde de ontem, segundo a qual o ex-governador Celso Peça-
nha teria sido preso por instruções diretas dos chefes da "re*
volução" no Estado do Rio. O tr. Celso Pecanha permanecia
•m tua residência.

• • •
•k No Ministério da Justiça desmentia-se que o tr. Mil*

ton Campos houvesse pedido demissão daquela Pasta, por dis-
cordar da orientação do Governo acerca de cassação de man-
datos. Informou-se que o ministro não solicitou nem tenciona
solicitar demissão por isso. O noticiário dos jornais refletiria
opiniõesq ue não seriam as que o ministro possui, cm verdade.

* * O

+ A casa que o presidente Alfredo Stroesáner. do Paraguai
doou ao sr. Juscelino Kubitschek, há anos, foi transformada em
uma Escola Pública, a pedido do próprio ex-presidente que,
com isso, devolveu ao povo paraguaio o gesto de cortesia dc
que fora alvo.

Â poria do Coiiiellio
Nacional tlc Proleç&Q oo»
Inalou i um. prater eit«
contror dona Heloísa Al-
berto-Tórre*, que sobe po*
ra o batente. Ora me con*
ta de uma artitta carajá

que modela ai mali lin-
dat bonecos, inferna a rs*
fcrcdtipoi comerclali; ora
me revela o dito gracioso
de «nt bororó, que não
flojta dc teu amigo sô um
pedaço diste tamanho ou
um pouco maior, mo» "o

dia todo"; ora me leva a
admirar o bloco dc resina
cristalizada, convertido em
incenso delicioso ao infla-
vxar-te, e que os nativo!
garantem ur feito de baba
de tapo acumulada no 6co
dat arvorei,,, Hoje, sin*
to dona Heloísa preocupa*
de:

— No Maranhão at cot-
sai mio andam boas para
ot Índios. Há fazendeiro!
querendo tomar tuas ter»
rat. Contratam jagunços
para provocá-los, criar
conflitos e forçar o aban-
dono da propriedade.

A presidente do C.VPI
tem motivo pora inqiiíc*
tar-ie com etsa reforma
agrária às avetsas, O
Serviço de Proteção aos
tndios i tão pobre de re-
cursos e meios técnicos
que talvez precise mais

úe proteção do qiir o*

próprios índios. E íipii*
ia ii a liidl/eròtica broil*
loira diante da iltiiaçáo
real dos illvicolas, A
Constituição manda rei*
peitar a pouso das (errai
onde élct te achem per*
manentemonte localhadou,
mas, retirando.»! o ad-
rórbio pela força, a ler-
ra é dc quem a tome. A
mesma Coiutltuiçíio pre-
Icndc lucorpord-lo a ro*
iiiiinlifio nacional,' c dal'.'
Para o Código Civil, ve»
Ihuteo de ,10 anos, as mu-
lheres casadas, os incito*
res, os pródigo* e os in-
dios são todos uns pobres-
diabos relativamente In-
''apa.es, c ètte conceito
ainda não foi confrontado
com as novas conccpçôci
sociológicas. JVo momento,
o governo revolucionado
trata a tirio dc atttaliiar
o Código; c hora dc pro-
por uma visão nova da
condição social c cconó*
ni Ica do índio, c dono He*
loisa está diligenciando
para isso junto aos reda-
tores da reforma.

— E eles não precisam
somente de pa* c tegu-
rança, No Maranhão, por
exemplo, tuas culturas
iino podem desenvolver-se
sem financiamento, sob

pena de perder-se a sa-

C, D, .-f.
jra deste ana, que porte.
rá render quima Hlllliflci,
ou nada.

Trago da conviria com
a Ilustre cientista a pu»
bllcacilo n" i da nova st»
rie edllada pelo Conselho,
Ê o precioio volume "/»•

dloi", dc Joié M, Cínnia
Makher, Deus sabe o qut
ruilou de paciência, dcdl*
cação c estudo o locam»,
mento dc dados para é.-lt
verdadeiro catálogo co*
montado dos índio.* tira-

tílfcoj atuais". Dados que
revelam pequenos prupoi
c subgrupos dciconliccl*
dos, alguns em contato |n«
termiteute com o pessoal
do SPI, numerosos índioi
isolados nas cabeceira., dt
rios. outros dc quem a úl*
tima noticia vem dc 10 ou
30 anot, t que se supõe,
extintos; Índios em migra*
ção, índios que vão aca*
bando, índios que lutai»'

pela sobrevivência, fcstc i
um notável trabalho dt
muita gente — etnólogoi,
missionários, jotógra/oi,
cartôgrafos, auxiliarei Im*
Tnildes —, concatcuado pt»
lo extraordinário indige*

nista que è Malclicr. B
convida a gente a lançar
um olliar para os índios,
não sentimental, mns prá-
tico e urgente. Enquanto
c tempo.

Para que a vida politica
brasileira não fique capenga
do pé esquerdo o sindicalis-
nio tem de organizar-se pa-
ra o embate partidário. Nês-
te sentido, precisa modificai-
sua estrutura e formar, den-
tro de si, novos lideres. Os
pelêgos de todos os tempos
estáo ai mesmo, i mão dês-
te, como de qualquer govêr-
no, mas sua época de chefia
fictícia esperamos tenha pas*
sado.

Os sindicatos brasileiros
precisam, antes de mais na-
da, desligarem-se do Minis*
tério do Trabalho. Sobre es*
ta .necessidade óbvia todos,
sem exceção, estão de acór-
do. Para que o rompimen*
to do antigo cordão umbili*
cal não os destrua devemos
possibilitar-lhes a sobreviven-
cia financeira. A meu ver,
o Fundo Sindical deve ser
extinto devagar, ao mesmo
tempo em que se institua
contratualmente uma contri-
buição mensal dos trabalha-
dores aos sindicatos. Esta
contribuição teria obrigató-
ria exceto para os que ex-
pressamente manifestarem
seu desejo de não se sindi*
calizarem. Com isto, além de
aumentarmos enormemente
o número de sindicalizados,
portanto democratizando a
instituição, criaríamos uma
massa de recursos substan*
ciai, da qual poderão ser re-
tiradas as reservas para o
fundo de greves e o fundo
político.

Em contrapartida às con-
tribuições dos associados,
têm os sindicatos brasilei-
ros o dever de se populari-
zarem. Sua organização de-
ve ter vertical, indo aos tra-

balhadores e náo esperando
que eles a ela »e cheguem.
A criação de núcleos dos
sindicatos em cada local de
trabalho é essencial ao con-
tato das direções com os rc-
presentados. Esses núcleos,
que se deve desejar peque*
nos para que dos debates
todos possam participar, for-
mariam a verdadeira vonta-
de sindical, que as cúpulas
teriam dc obedecer a cada
crise grave ou a cada con-
sulta feita. Seriam ainda a
base que permitiria eleições
sindicais amplas, os concor-
rentes apresentando seus
programas de ação a todos
e de todos recebendo a dc-
legação para representá-los.
Enfim, ensejariam ainda o
aparecimento de chefes reais
c não dc lideres fantasmas
como os de agora, que re-
presentam, no máximo, mi-
nonas ativistas.

Outra necessidade do sin-
dicalismo brasileiro é a uni-
ficação de certos grupos sin-
dicais que, operando em ta-
refas afins e, muitas vezes,
no mesmo canteiro de tra-
balho, possuem representa-
ções diferentes. £ o caso,
por exemplo, dos sindicato:
marítimos e portuários. No
mesmo sentido unificador, o
movimento operário deve ter
um órgão central. Embora
o eminente jurista general
Costa e Silva considere a
idéia de um CGT como ant!*
democrática é ela, pelo con*
trário, um baluarte da liber-
dade, desde que bem estru-
turado. Nos Estados Unidos
a união da A.F. o£ L.-C.I.O.
é uma central trabalhadora,
como também o são a Tra-
de Union Corporation da In-
glaterra ou o Comitê Géné-

ESPANHA MEDIARIA
ENTRE EUA E FIDEL

; V . » ,* » ,-~»--fe-»^,. 4 «ti5^SrS?oá«S3&jiiai5Íi .* gtiHii^iffTf«aaftaica^--J-~--^--..*.^.;v--3x--

Genebra, junho (De Ja-
nos Lengyel, correspon-
dente do CORREIO DA
MANHA) — Noticias pro-
cedentes de Madri, de que
o governo espanhol esta-
ria empenhado em servir
de mediador entre os Es-
tados Unidos e Cuba, ga-
nham corpo no seio de cir-
culos bem informados da
Europa. Confirma-se, inclu-
live, que o ministro de In-
formações da Espanha te-
ria declarado a aproxima-
ção de Fidel Castro, no
sentido de desenvolver es-
ta atividade e que o go*
vêrno de Madri estaria dis-
posto a atender ao apelo.

O fato de Franco acei-
tar o papel de mediador

BANCO BOAVISTA S.A.
Uma completa organizaçSa

bancária. 1051
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deixa bem claro que o go-
vêrno espanhol tem a in-
tensão de se firmar no ce-
nário político internado-
nal, dentro de uma nova
perspectiva de potência po-
litica. Essa mesma inten-
ção torna-se mais acentua-
da depois da recente visi-
ta do ministro das Rela-
ções Exteriores da Fran-
ça, sr. Couve de Murville
a Madri, acontecimento
que não ficou sem comen-
tários na Europa.

COM A AMERICA
DO SUL

Aventa-se, inclusive, a
possibilidade da França in-
centivar a Espanha a se in-
teressar pelo mercado sul-
americano, usando a sua
influência de antiga pá-
tria-mãe. Em outras pa-
lavras, a França procura,

LIDERANÇA TRABALHISTA (II)
Márcio Moreira Alves

ral du Travai! da Franca,
paises que nos podem dar
alguns quináu» cm matérit
dc democracia.

Há dois grandes problcmai
para a construção deste edi-
ficio trabalhista: a infiltra-
ção comunista e a apatia dot
sindicalizados face ao sindi-
cato. Ambas as dificuldade!
podem ser afastadas com a
solução da segunda. Se oi ,
trabalhadores se sentirem ra* j
almente parte do sindicato,
participarem de suas reu-
niões em niveis de massa t
ajudarem a formular a po*
litica geral, os comunista!
sobre êlcs não terão influ-
encia. O domínio do PC, par*
tido reinteradas vezes bali*
do nas urnas e que não con*
segue, no Rio de Janeiro,
mais de 5% do eleitorado,
sobre sindicatos é fruto, exa*
tamente, da ausência de in-
terêsse dos sindicalizados.

listamos, no Brasil, em si-
tuação idêntica k descrita
na Inglaterra por Sídney t
Beatrice Webb em 1890: "Só
na crista de uma grande cri*
se encontramos as reuniões
sindicais repletas ou o mi*
mero de votos em propor-
ção com o número total dos
sindicalizados. Em tempos
normais o sindicato é, para
a maioria de seus membros,
uma organização politica a
que obedecem ou um clube
assistencial de cuja organiza-
ção não desejam participar."

£ esta apatia que temos
de combater. Mesmo por-
que, como ficou recentemen-
te provado, a greve, como .
meio de comunicação entra
lideres e liderados, é cara
e perigosa demais para o
País.

na Espanha, um novo alia-
do para o desenvolvimento
da terceira íôrça, que
atuaria com uma conduta
de independência entre oi
dois grandes blocos do Lei-
te e Oeste. Acentuando ei*
sa sua intenção, o governo
francês se prontificou fi*
nanciar a primeira gran*
de usina atômica a ser
construída na Espanha.

Os sinais da aproxima*
ção íranco-espanhola e a .
intenção de mediação na
crise cubano-americana co-
locam, assim, o governo de
Franco em nova projeção
no cenário internacional,
assim como o certo degê*
lo para com a área sócia*
lista, que ultimamente tem
tido oportunidades de umt
certa aproximação no ter-
re>iO comercial c cultural
ei. a Espanha.

\
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Coluna dos Sindicatos
PLATAFORMA ESTRANGEIRA

A reunião rin dirlcenttn (.indicai*, pat-ocln.rU pela Con*
ffrt-rscao rin-. Comercifkrloi e ao que se tupòe (inanciiria pela
ORIT, «nrofaria no Hí« nn último flm-deieman», aprovou
u-i piiiisfomni dn 20 pontos qu» seria encaminhada is auto*
tiri-rlri nin fora a pres»an ria CNTI no sentido rie que previa*
mrnir fo*-" Mihmctlria an conjunto rias entidade» sindicais.
r---i plalafaima, seciinrin apuramos no- meios sindicai», naria
irm a ver rom n\ aspirações efetivas d* liderança mais iden*
(Ificidi com o problema,

A exemplo dn.i reuniões pro.
movida* prin CGT, certas rei-
iinril-Açors lesitlmns do ope-
r*n*do fornm Incluídas no do-
riimrnto apenas par» compor,
rlr-rtn que nao houve nenhum
rMiidn prdvlo nem critc-rlos
par.i a sua seleção, mlsturan-
do no problemas essenciais
rnm queslÓM sccundnrlsMmns.
O f-binivr» ria rounlRo em a
aprovação de alRuna pontos
que adianto indicaremos. Ile-
rlama n "a:.scsM)rnmcnio polo
invtiuito Americano pirn o
Desenvolvimento do sindica-
litmo Livre, nos estudos par**. (ormulaçío e execução do
pro-,r,nmn*. relacionados rom a
assistindo ao sindicalismo bra-
¦ilr-iro". O Instituto cm cau-
m (• mantido pela ORIT e, ao
que se üaibii, nüo tem qunls-
qurr r-Mitrtos excepcionais sô-
hie a realidade sindical brasi-
leira, n ponto de quo os prd-
prms sindicalistas patrícios te-
nhem rlircndo ii conclusão dn
qur nfto podem empreender
qualquer passo sem o seu as-
scMoramonto.

Na opinifio dos sindicalistas
católicos o independentes o rio-
cumento d destinado tfio-sò-
mente a substituir uma lide-
rança política, do esquerda,
por outra (anticomunista).

Punta ilcl EMr.

Na plataforma aprovada pc-
Ia reunião que pomposamente
se denomina Conferência Na-
cional, exiço-SO "observância
efetiva e intrprol dos compro-
missos assumidos pelo Brasil
na Conferência Intcramcrica-

na da Punta dei Este". Como
a maioria dos sindicalistas
brasileiros nlo esta" preocupa-da com problemas políticos,apuramos que em seu seio
quase ninguém sabia efetiva-
mento qual o teor dos men*
clonarios compromissos, salvo
vacamento que se tratava dn
alfjo contra Cuba. Isto por si
srt parere indicar que a reu-
nlíio ria Guanabara foi rcallra-
da unicamente para a aprova-
çlio rio documentos aqui irazl-
dos pela OIIIT ft rio cujo con-
teiido nSo se achava inteirada-
n maioria do seus parlicipan*tes.

A1iiiii<*n para
o Proprcimo

A denominada Conferência,
Nacional ric Dlrlcentcs Slndl-
rais exigiu, ainda, "a adoção
urnento de provldftnclas eabl*
veu c indlspensiívels h molho-
ria dns condições econômicas
e sociais do trabalhador, con-
forme planos previstos pela
Aliança para 0 ProRrosso". Se-
gundo a maioria dos sindica-
listas que ouvimos, essa mon-
çáo ,i Aliança era dn todo dis-
pensável, desde que inclusive
lideres católicos o consideram
um plano meramente asslstcn-
nnllsta, que nao deve ser na-
turalmento desprezado, mas
que não resolvo o problema da
grande massa de recursos de
que carece o Pnls para accle-
rar a sua industrialização. As-
sim, a plataforma contem as
reivindicações da ORIT c nao
do sindicalismo brasileiro.

NOTAS & FLAGRANTES

_ a híU de .1!) nomes de cidadãos que tiveram seus
direito* políticos cassados, ontem divulgada, inclui os dirlgen-
tos sindicais Júlio Marques da Silva, Francisco Plácido das
Chasas. Wilson Barros Leal c Uih Tenório dc Lima, ex-dirc-
tores da CNTI, alem dc dois suplentes da diretoria recente-
mente empossada. Os demais diretores da gestão passada,
Clndsmidt Siani, Dante Pelacani c Bencdlcto Cerqucira, já ti-
nham tido seus nomes incluídos na primeira lista.

— 0 ministro do Trabalho empossou, ontem, o sr. Da-
nilo Pio Borpes na chefia da Segurança do MTPS, em subs-
tituição ao sr. Max do Rego Monteiro, que havia solicitado
seu afastamento por motivo de saúde.

— 0 Burcau Internacional da Trabalho oferecerá, hoje,
às 12h, almoço á delegação brasileira participante da 48' Con-
íerència Internacional do Trabalho em Genebra.

_ Fei assinado ontem, no DNT, acordo salarial entre
a Companhia Mineira dc Elelricidsde e o Sindicato rios Tra-
balhadores na Indústria rie Energia Hidrelétrica rie Juiz de
Fora. O aumento concedido aos trabalhadores foi de 82% sô-
bre os salários de dezembro do ano passado, com vigência a
partir rie 1° rie junho rio rorrento.

_ o jornalista Yvon rie Araújo, um rios integrantes do
Comitê rie Imprensa rio MTPS. foi ontem nomeado diretor rio
Departamento rio Pe.",oal do IAPB.

— Padeiros da Guanabara deverão requerer ao DNT pe-
dido rie me.n-rorlonria para debaterem eom ns empreradoros
«uas reivindicações salariais. Pleiteiam aumento dc 707a sóbre
os atuais salários.

Gerico
Armadilha perigosa

Armadilha das mais perigosas encontra-se no cruiamento
ria mnvimenudlssima Gitratla do Quittingn, rom a Rua finge-
nheiro l.afayeito, Naria mal», nada menos do que um bueiro
sem tampa, bem nn melo ria pina de rolamento. Só mesmo
por mllacrc não sa verificou ainda ali desastre de grandes
proporções Todavia, não licito que as autoridades compe-
lentes conlimiom a permitir a presonea daquela armadilha em
Ioeal rin tão grande movimento, confiando na Providência Di-
vina, isso pontlvnmenin não está certo. No local, Informa*
iMin-no* quo duas tampas riaquelo bueiro já foram quebradas
pólos veículos, o que vem provar que alguma colia errada hi
ali, uma ves que ditas peças sio feitas de metal apropriado
para resistir a passagoin de automóveis. Ao que pudemos ob-
servar, hi um defeito no ressortn da boca de esgoto, o que,
naturalmente, nin permito ã tampa ajustar-se convenlentemen-
te c dal pnr certo, quebrar-sa 6 passagem de veiculo mais
pesado. Soja como fôr, providencias urgentes precisam ser to-
madas para sanar a pcfigosa irregularidade.
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FILMES DO BRASIL PARA TV DOS EUA
Para levar aos Catados Uni*

rins lilmos • videolitas braallet-
ras, chsinu à Cusnabara a sra.
Anne í, Pomax, diretora asso*
nada da Dlvlsto Internacional
ria "National Zriucatlonal Tele*
vislon", cadela de TV que con*
ts eom 00 emissora» nos F,M«*
rios Unidos, devendo aumentar
para IM «ale número, ate o
(im rio ano.

Disse a sra. Anne Pomax que
pretenda levar ao povo norte-
amarirsnn, através daquela es*
dela, uma visto ria arie, da
rultura, ri» história e ria pnll*
tica rio Brasil. Acrescentou queos produtores de elnema e de
televisi» brasileiros tam reali*
tado um extraerdlnirlo trabalho
riesertlivo do nosso Pala • que

espera levar «Isuns rios melhn*
res riiites trabalho» para esihi-
eSo na "National Kdueaiiun Tc-
liviilon". mmm

DIVT8A0

A diretora norte-amerleann
•Urinou que »s ejtscftf.* rie te-
UviÚO erlurstiv» em ^rll r*(»

r:tlo filstfllnillaf, bHlearnents,
rm trís fiteponaí. A primeira— e a inaioi' delas — inclui *»•
tavfio* em gríiiulo» cldirie», co*
mn Nova York, Chltaso, Iloaton
e !;So FfMíicisfn, A figunila es*
mearia inclui nU':', • operadas
poli), piópnas . '.fi !'ii'lfi.
eiiislenlm nes Estarins il" UU*
noii, Michiçan, Kcntucky •
Oklahema,

O

Lotações apostam corrida
Situação de verdadeiro

terror-pânico vem sendo vi*
vida pelos moradores da R.
Uruguai, no trecho compre-
endido entre as ruas Max*
wcll c Barão de Mesquita,
onric os motoristas dc lota-
çôcs resolveram exibir suas
finalidades dc "pintacudas"
frustrados. O pior r. que, na-
quelc trecho, estacionam
carro? nos dois lados da rua,
o que deixa sensivelmente

estreita a pista de rolamen*
tn, o que, como não poderia
deixar de ser, aumenta o
perigo para todos quantos
por ali transitam e até mes*
mo para os veículos estado-
nados, essa injustificável e
— por que não dizer? —
criminosa forma de agir dos
motoristas de lotações que
por ali trafegam.

Providências urgentes e
definitivas, claro está, pre-
cisam ser tomadas a fim de
por termo a ésse condena*
vel abuso.

Farmácias
de Plantão

V. S. do Livramento, Hua do
Livramento, 95 Nova Amtrl-

Governo do Estado
SERVIDORES PROMOVIDOS EM NOVOS NÍVEIS

eu, Hua Nabuco de Freitas, 1.12
i— Francisco Gifíoni & Cia.
litda., Ttua ,1 dc Março, 17 —

Acre, Rua Acre, 33 — Sul Amó-
Tica, Rua do Lavradio, 5 — Me-
trópolc. Av. Mr.m dc Sá, 176 —
Lux. Rua Riachuelo. 63-A — Ma-
cedo, R Riachuelo, 221-F —
Oliveira, Rua Catumbi, 121 —
Kex, Ru? Haddock Lobo, 153 —
Sllvio-quimico, Rua São Carlos,
«3-A — Ntcif, Rui DarSo de
Petròpolls. il - Drogacentral,
Hua Haddocl' LAbo, 33-C: — Lo.
rena, Ladciri Frei Orlando, 5

São Jorge, Ru? Almirante
Alexandrino, 98 — Estácio de
Sá, Rua Machado Coelho, 73 —
Marina Martins. Rua Santa Ma-
ria, 6 — Ipiranga, Rua Gene-
ral Polidoro. 156 — Orlando
Rangel, Praia dc Botafogo, 490

Sio Luiz. Rua Real Grande-
za. 313 — Silvio, Rua São Cie.
tnenlc. 254-A — Pinto, Rui Vo-
luntários da Pitrb, 351 — Crus
Azul, Rua dc Catete, 197 — Gló-
Tia, Rua Ja Glória, 318-A — Jo-
sé Can alho de i.;iranda. Rua
General Gliccrio, 224-C — Stail-
dard. Rua áenador Vergueiro,
200-B — Universitária, Rua Be-
Ia, 78 — íris, Rua São Jamiá-
rio, 93 — "ova E'a, Rua Ge-
nera! Josç Crlstino, 18-B — São
Carlos. Rua Senador Bernardo
Monteiro. 88-B — Coutinho, Rua
Conde du Bonfim, 98 — Canin-
dé. Rua Afonso Pena, 66 —
Lago, em São Fr.-.rcisco Xavier,
São Cristóvão c Lruro Müller,
Rua General Roca, n? 263 —
Rossini. Rua Conde d? Bonfim,
879 — Sa-nz Pci.a, Fraç Saenz
Pefia n? 23 — Conde. Rua San-
ta Carolina, n" 8-B — Monta-
Bha, Av. 28 de Setembro, 326

Jardim, Rra Visconde de San-
ta Isabel, 4 — Ergo. Rua Mea-
rim, 112 — São Camilo. Rua
Barão de Mesquita, 605-A —
niva, Rua Ferreira Pontes, 165-A
Vidar., Rua Jorge Rudge
146-B — Bariri. Bariri, 440-C

N. S. da Penha, Av. N. S.
da Penha. 564-A — Hio Minas,
Rua Dionislo, 221 — America-
na. Av. Brás dc Pm., 37!) —
Brás dc Pina, Rua Guapo-
lé, 663 - Eneide. Rua Lobo
Júnior, 1.253-B — N. S. da Na-
tividade, mia Aracóia, 114-B —
Andrade. Av. Brás dc Pina, 750

19 de Março, Rua Capitão
Cruz. 661, — Vigário Geral, Rua
Alvare.ig- Peixoto, 30 — Santa
Tercza de Lucas. Rua Isldro Ro.
cha, 1.230-A — Tel Castilho, Av.
Suburbana, 3.301-B — São João
do Engenho do Dentro. Rua Jo-
*é dos Reis. 43 — Boris & Fa-
Tia Lttía., Rua Júlia Cortim-s,
98-A — Sarandi. R-ia Lino Tei-
xeira, 174 — Manl, Hua Miguel
Ângelo, 637-A — Petròpolls, Rua
Goiás, 234 — Tavares. Rua Sal-
vador Pires, 240- — Guana-
bara, Ruí. Licinio Ca-doso, 261

Nova \vrora, Rua Aivaro de
Miranda, 293 — Viana Cabral,
Av. Suburbano, 7.-.01 Mar*-*
nho Palmicrc & Matos Ltda.,
Rua Conde de Azambuja. 1.097

Menino Jesus, Rua 1'lgueire-
do Pimentel, 61 — Nunes Mo-
rais & Silva Ltda., Rua Viúva
Cláudio, 377-A — f. S. do Car-
mo, Rua -'rojetada, 11-A — Coc-
lho Suburbana. Praça Major
Aderbnl Costa, 6-A — Farmácia
do Povo, Rua passos, 943

Vinte e Quatro 'e Maio. Rua
34 dc Maio, 511 — Santo Antó-"nin 

de Lisboa, Rua Paraná, n"
396-A — Tupi, nua Cruz e Sou-
ia, 173 — Divina, Rua Barão do
Bom Retiro, 459 — Centenário,
Rua Adolío Berpaminl, 345 —
Ncy. Ru-- 2 dc Fevereiro, l.OCO

Lins, Rua Lins dc Vascon-
Mios, 503 — Líder rio Enge-
nho N6vo, nua 24 dc Maio, 1007

Vetramar, Rua Barão do Bom
Retiro, 1.487 — Santa Martfari-
4a, Rua Guaju, 5. n

rar

Numerosos servidores fo-
ram promovidos cm novos
níveis funcionais, cujos no-
mes estão publicados nos
"boletins oficiais", dr. 5 o 3
do corrente. A melhoria sa-
larial, feita através dos cri*
terios dc merecimento e an*
tiguidado, atingiu as seguin*
tes carreiras: escriturado,
datilografo, arquivista^ ai*
moxariíc, oficial de vigiíán-
cia, professor de ensino téc-
nico, professor do recreação
e jogos, dentista, enfermeiro,
obstetriz, motorista, oficial
de administração, motornei-
ro, operador de máquinas
pesadas; zelador, vigia, téc-
nico de laboratório, desenhis*
ta, auxiliar do enfermagem,
operador radiofônico, baila-
rino, bilheteiro, cinegrafista,
agente operador dc rádio-
comunicações, massagista,
pedreiro, pintor, jar.dineirp,
arboricultor, vivoirista, foto-
grafo, paginador-pautador,
carpinteiro, eletricista, artí-
fice, mecânico fresista, tor*
neiro, ajustador, caldeireiro,
ferreiro, serralheiro, solda-
dor, fundidor, ferramenteiro,
operador de elevatória, mes-
tre, taquígrafo, mecanógra-
fo, estatístico auxiliar, fis-
cal do inflamáveis, fiscal dc
transportes coletivos, fiscal
de instalações hidráulicas,
fiscal de instalações prediais,
fiscal de obras, fiscal dc lim*
peza urbana, auxiliar de ins-
petor dc alunos, visitador so-
ciai, encarregado de gara-
gem, continuo, chefe de por-
taria, auxiliar de laborató-
rio, atendente, prodtuor ra*
diofónico, técnico de som,
feitor, auxiliar de campo, ca-
lafaie, marroeivo, cabeleirei-
ro, encadernador, marcenei-
ro, lustrador, costureiro, ele-
tricista enrolador, eletricis-
ta operador, sapaleiro, esto-
fador, lubrificador, betuma-
dor, operador de tratamento
de águas e armador de ver-
galhões.

Todos reprovados

Abastecimento
No Palácio Guanabara,

Hiaverá hoje, às 11 horas,
uma reunião entre autorida-
des estaduais c o superin-
tendente da SUNAB para
debate de assuntos ligados ao
abastecimento do gêneros ali-
mentícins de primeira neces-
sidade à Guanabara.

Turismo

O secretário de Educação
passou a responder pelo ex-
pediente da Secretaria de
Turismo, durante a ausência
de seu titular, que viajou
para a Europa.

Formação

profissional

O Centro de Aperfeiçoa-
menlo Médico da GB acaba
do criar três cursos de for-
mação técnico-profissional,
facultados a todos que pre-
encham as exigências esta-
belecidas. Os referidos cur-
sos são: anatomia patológi-
ca, técnico operador de raios
X e auxiliar de odontologia.
As inscrições estarão aber-
tas até o próximo dia 19, no
Hospital Pedro Ernesto, à
Avenida 28 de Setembro.

Melrô

Está marcada para hoje,
às 16h30m, no Palácio Gua-
nabara reunião para prós-
seguimento de estudos rola-
tivos á construção do metrô
carioca.

Medalha Anchieta

A concessão da "Medalha
Anchieta" acaba de ser re-
gulamentada, devendo esta
deferência só ser concedida
a quem realmente tenha fei-
to alguma coisa de relevan-
te em benefício da educação
na Guanabara.

Fato raro em concurso pü- t <
blico: nenhum candidato foi Luriipaill
anrovado na prova dc sele-
ção para contratação de téc-
nico de laboratório (anato-
mia patológica). Todavia,
somente três candidatos lo-
graram aprovação na prova
de seleção para contratação
de auxiliar técnico de labo-
tório, a saber: Aluísio do
Mendonça Costa, Ivan Bor*
ges e Miriam Zita Ferreira.

O Hospital Colônia dc
Curupaiti mudou de nome.
Passou a se chamar ''Hospi-
tal Estadual Joaquim Mota",
em homenagem ao médico
estadual que dedicou a sua
vida ao estudo da dermato-
logia, especialmente, da le-
pra.

3.n33
3.960
3.965
3.970
3.976
3.936
3.990
3.995
4.900
4.005
4.011
-¦.016
4.021
4.C25
4.03!
4.033
4.014
4.950
4.056
•1.061
4.070
4.075
4.08O
4.088
4.093
4.993
4.103
4.108
4.118
4.123
4.123
4.134
4.141
4.148
4.154
4.161
-1.168
4.174
4.18'J
4.188
4.193
4.29U
-1.210
4.217
4.223
4.229
4.235
4.241
4.247
4.2S4
4.J60
4.236
4.271
4.277
4.283
4.28!)
4.296
4.391
4.30S
4.313
4.318
4.325
4.333
4.339
4.346
4.352
4.357
4.363
4.368
4.379
4.385
4.391
4.397
4.405
4.412
4.420
4.427
4.433
4.439
4.444
4.450
4.457
4.463
4.468
4.473
4.479
4.433
4.489
4.495

3.954
3.961
3.956
3.971
3.977
3.985
3.991
3.996
4.001
4.007
4.012
4.017
4.022
4.027
4.933
4.939
4.045
4.052
4.957
4.065
4.071
4.076
4.031
4.089
4.094
4.099
4.104
4.109
4.117
4.124
4.129
4.135
4.143
4.149
4.155
4.163
4.169
4.175
4.182
4.189
4.196
4.201
4.211
4.218
4.224
4.230
4.326
4.242
4.248
4.255
4.261
4.267
4.272
4.278
4.285
4.291
4.297
4.303
4.309
4.314
4.319
4.322
4.:334
4.340
4.347
4.353
4.359
4.364
4.369
4.380
4.336
4.393
4.398
4.408
4.414
4.422
4.429
4.435
4.440
4.445
4.451
4.458
4.464
4.469
4.474
4.480
4.485
4.490
4.496

Despachantes

O sr. Hélio Beltrão, se-
cretário do Governo, fará
amanhã, às 18h, na sede da.
Associação dos Despachantes
da GB, uma palestra sobre
as razões da implantação do
sistema de administrações
regionais, a convite da dire-
toria da entidade.

Empréstimos
Será efetuado hoje, fias 8 às

1Gli30m, n pagamento das seguin-
tes propostas dc empréstimos:

3.955
3.962
3.967
3.972
3.978
3.987
3.992
3.997
4.092
4.098
4.013
4.018
4.023
4.028
4.035
4.040
4.047
4.053
4.058
4.066
4.072
4.077
4.082
4.090
4.095
4.100
4.105
4.111
4.119
4.125
4.131
4.138
4.144
4.150
4.156
4.162
4.170
4.177
4.185
4.190
4.197
4.203
4.214
4.219
4.226
4.232
4.237
4.243
4.249
4.256
4.262
4.268
4.273
4.279
4.586
4.292
4.298
4.304
4.310
4.315
4.320
4.323
4.335
4.341
4.348
4.354
4.360
4.365
4.371
4.382
4.387
4.394
4.491
4.409
4.416
4.'23
4.430
4.436
4.441
4.446
4.452
4.460
4.465
4.470
4.475
4.481
4.48S
4.491
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3.936 3.957
3.963 3.864
3.969 3.968
3.973 3.975
3.980 3.981
3.988 3.989
3.993 3.994
3.998 3.999
4.003 4.004
4.099 4.010
4.014 4.015
4.019 4.020
4.024 4.023
4.029 4.030
4.036 4.037
4.041 4.042
4.048 4.049
4.0S4 4.055
4.060 4.063
4.067 4.068
4.073 4.074
4.078 4.073
4.083 4.084
4.091 4.092
4.096 4.097
4.101 4.102
4.106 4.10-1
4.112 4.lls|
4.120 4.122
4.12(5 4.127
4.132 4.133
4.139 4.140;
4.145 4.146
4.151 4.153
4.15T 4.160
4.164 4.166
4.171 4.173
4.178 4.179
4.186 4.187
4.191 4.192
4.193 4.199
4.204 4.207
4.215 4.2-16
4.220 4.221
4.227 4.228
4.233 4.231
4.239 4.240
4.244 4.246
4.250 4.251
4.253 4.259
4.263 4.235
4.269 4.270
4.275 4.276
4.280 4.281
4.287 4.788
4.294 4.295
4.299 4.300
4.306 4.S07
4.311 4.312
4.316 4.317
4.321 4.32Í
4.329 4.332
4.338 4.338
4.343 4.341
4.349 4.351
4.335 4,336
4.361 4.362
4.368 4.367
4.374 4.377
4.383 4.384
4.388 4.389
4.395 4.396
4.402 4.404
4.410 4.411
4.417 4.419
4.424 4.426
4.431 4.432
4.437 4.438
4.442 4.443
4.447 4.448
4.453 4455
4.461 4.462
4.4S6 4.467
4.471 4.472
4.476 4.477
4.482 4.483
4.486 4.487
4.492 4.493

4.493

COMUNS CÓDIGO
— PEDIDOS:

10 DE 1963

3.881 3.920 3.921 3.922 3.927
3.931 3.934 3.935 3.937 3938
3.939 3.940 3.041 3.942 3.943
3.937 3.940 3.950 3.951 3.952

Os contribuintes que deseja*
rem informação sobre emprestl-
mo, queiram dirigir-se ao Setot
rie Divulgação o Orlenta.ç.0, AT
Tome de Sousa, 183.

O pagamento de empréstimos
neste mês, atingir* as seguintes
numerações:

Cod. 21 — todos de 1962-63
Cíd. 20 — 4.499 de 1963
Cód. 31 — 7 499 dc 9-3-61 ,
C6d. 41.

Boris Karloff
o gênio do mistério
aptmnfà.

Hoje e toda 4.afeira
às 9 e meia da noite

TV-RIO
CANAL 13
hôvo e eletrízante filme de uma
hora, repleto de surpresas e emo-
ções. impacto—versão brasileira
de Cine Produções Herbert Richers— mostra todas as semanas gentecomum, às voltas com o inesperado...
o insólito... os desígnios do Destino.

ra

ÜMO... «so-açfio—suspense—mutério—toda 4.« feira às 21h30m na sua TV RIO
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INCÊNDIO DEVOROU
LOJA DO FLORISTA

Incêndio, cuja origem cindo nfio foi dotormlnoda,
Irrompeu, na madrugado do ontem, no prédio 373
da Rua Visconde dc Sontu Isabel, deatnilndo-o total-
mente. No local oitava Instalado uma firma que
negociava; com flores, velns c inseticidas, » qual sofreu
prejuízos calculados por seu proprietário, sr, Jon-
quim Rodrigues, cm CrS 10 milhóes. A.s labaredas
que cm poucos instantes ganharam intensidade,
ameaçaram todo o quarteirão, tanto assim que des-
truiram, ainda, a cozinha do Café e Bar "Windsor"
c o telhado do Açouguc "Jardim" que, situados na
Rua Barão de Bom Retiro, dáo fundos para o esta*
bclccimcnto sinistrado.

Correio Militar Aviação e Astronáutica

Guerra

CAUSAS

Chamado ao local, o pro-
nrlctário da firma sinistrada
Informou que a mercadoria
destruída pelo fogo estava
segurada cm CrS 150 mil,
Importância que cobre um
centésimo dos nrcjulzos so-
fridos. Sòbrc a origem do

ALARMA

O alarma foi dado pelo
fiscal dc bondes Agostinho
da Silva, quo passa ns noi-
tos na confluência das ruas
Barão dc Bom Retiro c Vis*
conde de Santa Isabel, exer*
rendo as suas funções. Ao
ver, por volta das 2h. ri-os-
sos rolos dc fumaça saindo ^Incêndio disse ignorá-la.

acrescentando nSo sor "curto
•circuito" tendo em vista
que no sair. desligam as lns-
talaçõcs elétricas. Também
estiveram no locnl ns auto*
ridades do 25° DP que to*
maram as providências exi*
gidas pelo caso. solicitando,
lnclti*'ve, o comparecimento
dc um perito do Instituto de
Criminalística para determi-
nar a causa do sinistro. Foi

a-'o •¦

da loja de flores, entrou cm
contato com os bombeiros do
Méier, onde quem o atendeu
disse-lhe que deveria pro-
curar o Posto de Vila Isa-
bel. Enquanto Isso o fogo,
encontrando material dc lá*
cil combustão, aumentou ns-
eustadoramente, pondo cm
risco os prédios das adjacén-
cias. Quando os bombeiros
chegaram, além dc circuns-
crever as labaredas, pouco
puderam fazer pela casa dc
flores.

DESASTRES IMPEDEM
DOIS TÚNEIS NA ZS

Duas colisões ocorridas na manhã dc ontem nos
túneis Novo e do Pasmado, entre um carro particular
e um ônibus elétrico, no primeiro, e entre um chapa-
branca c um auto particular, no segundo, causaram
interrupção do tráfego entre Copacabana c Botafogo
durante cerca dc duas horas. Em nenhum dos dois

acidentes houve vitimas.
TÚNEL NOVO

No Túnel Novo, as 8h45m, o
énibus elétrico chapa 80-11-40,
n.° de ordem 76, da linha "Ser-
Tedelo Correia — Erasmo Bra-
ga", dirigido pelo motorista
João Barbosa Sobrinho (casa-
do, 52 anos, Rua Otávio de Fa-
ria 401) colheu pela traseira o
carro particular GB 21-04-48,
dirigido por Marli Silva Pi-
nheiro (Rua Figueiredo Maga-
Ihfies, 164 ap. 601). O 13.» DP
registrou o fato e os danos fo-
ram pequenos.

PASMADO
No Tünel do Pasmado, âs

7h30m o auto ciiapa branca
85-46-31, dirigido por Eber
Franskler Deihl Júnior, estadu-
nidense, casado, 47 anos, Rua
Almirante Guinle, 115 ap. 501).
prontuário 804.331 expedido no
Estado de Arizona — USA, foi
abalroado pelo auto GB 20-33-35
dirigido por Rodolpho D'Ablle
c Silva (casado, 33 anos, Rua
Duvivier. 91 — ap. 802). A RP
8-89. com os patrulheiros PVs
1568 e 1644, e o perito Paulo da
Silva Santos, do Serviço de
Trânsito estiveram no local. Os
motoristas foram ouvidos no
10.° DP.

Policiais
SOLDADO FERE SOLDADO TREM MATA EM RAMOS

O soldado da Policia Militar
Armando Pereira Siqueira (ca-
sado, 30 anos, Rua Porto Ba-
tista, 24 — Acari) foi baleado
na madrugada de ontem na
Rua César Zama — Morro da
Cachoeirinha, por seu compa-
nheiro Loureiro da Silva, que
ee achava de serviço no Posto
Policial ali existente. Arman-
do, vestido á paisana, fora ao
Morro da Cachoeirinha vender
produtos de beleza. Ao apro-
xlmar-se a turma de ronda, che-
fiada pelo cabo Reis, Armando
sacou um revólver calibre 38,
ocasião em que Lourenço fez
o disparo. Armando foi inter-
liado no Hospital Souza Aguiar
com um ferimento na barriga
e Lourenço autuado em fia-
grante no 25.° DP.

BALEADO POR
DESCONHECIDO

Foi socorrido, ontem, no Hos-
pitai Getúlio Vargas, com feri-
mento penetrante no abdome.
produzido por bala, o operário
Luiz Gonçalves da Rocha (sol-
teiro, 24 anos, Rua Cel. Bur-
lamaqui, 28), Afirmou que ao
passar pelo campo do Nova
América — Del Castilho —
lias proximidades de sua resi-
dência, ouviu um estampido,
eentindose ferido. O 24.° DP
registrou.

Leia o Martírio dos
SUICIDAS

Peça pelo Reembolso Postal à
Federação Espírita Brasileira —
Av. Passos, 30 — Hio, GB.

38102

Valeria Alves t73 anos, casa-
da, Rua Sargento Pinto dc Oli-
veira, 86 — Ramos) foi atropc-
t;-da c morta por um trem, na
manhã de ontem, na passagem
tíc nivel dc Ramos. O 21." DP
icgistrou o fato c o corpo íoi
removido para o IML.

LADRÃO PRESO

O ladrão Dcolindo Gomes Fi-
lho (Rua da Lapa, 123) foi pré-
so na madrugada de ontem
após ter penetrado no "Bar
Swing" (Rua Raimundo Cor-
réa, 5), dc propriedade do por-
iuguès Celestino Nunes EIvas
Júnior, utilizando-se de chaves
falsas. Às 5h da manhã dc
ontem. Celestino fechou o bar
c momentos depois Deolin-
rio penetrava no estabelecimen-
to, sendo, todavia, notado pelo
porteiro do prédio fronteiro ao
bar, que deu o alarma, c o
soldado da Polícia Militar Al-
mir Rodrigues de Souza pren-
deu o ladrão, encontrando em
seu poder um revólver cali-
bre 22. A RP 8-89 conduziu
c gatuno ao 13.° DP, onde foi
autuado e metido no xadrez.

CRIME DO FONSECA

NITERÓI (Sucursal) — A Po-
licia reconstituiu, ontem, o cri-
me do Fonseca, em que foi vi-
tima de latrocínio o guarda
municipal de Niterói Ormelino
Paes. A reconstituição ocorreu
na esquina das Ruas 22 de No-
vembro com Pereira Faustino,
local do crime. Ari dos San-
tos. um dos autores do latroci-
nio, descreveu todos os lances.

Um dos elementos que toma-
ram parle no crime é eonhe-
cido pelo vulgo de "Verme-
lho", c a Delegacia de Vigi-
Saneia c Capturas está no seu
encalço.

EDITAL
O Presidente da Comissão dc Inquérito designada pela Ordem

de Serviço n." .19, dc 11-5-64, do Sr. Diretor do Hospital dos Ser-
vidores do Estado, em cumprimento ao oue dispõe o I 2.° do
art. 222 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da UntSn.
cita, pelo presente edital, MOYSCS FÉl.IX DE LIMA. Artífice Ma-
qulnisU, nível S, do Quadro do Hospital dos Servidores do Es-
tado, para, no prazo de dez dias, a partir da publicação deste,
comparecer i ula da Seçío Administrativa do Serviço de Pessoal,
do Hospital dos Servidores do Estado, na Rua Sacadura Cabral
número cento e setenta e oito, no Estado da Guanabara, a fim
dc apresentar defe; escrita dentro de dez dias, no processo admi-
nistrativo a que r< nde, sob pena dc revelia.

Rio de Janeiro, 8 de junho de 1964
ARISTÓTELES ALVES CORRtA

Presidente da C.I.
39612

o presidente d* nepuhii-a »»•
tilinu (Iri-rrio, na |i»«la da finei,
ra, f1-!.iKn,nHlii Aníbal Auguno
doi Amo» par» servir como I.»
iuIiiiiIiik do cargo (In nliclal dr
Jiirtice ne segun-la rmrAnria da
It. A, da Ia, RM; exonerando
n general Antônio Aciolv Dor-
«es, do cargo dt diretor do Pe**
soai da Ativa: o general Aluisin
dt Miranda Mendes, dt roman*
dantt da Ja. DI; das funções de
membro» da ComisiJo de Pn-
moçAes dt Oficiais, na (entrais
Estevão Taurinn dt Reiende
Neto t Antônio Ariolv Borges;
nomeando, por necessidade do
serviço, adido militar Junto a
Embaixada do Brasil no Uru*
«uai, n ten.-rei. Milton Câmara
Sinra; membro da CPO. o «e-
neml Allair Franro Ferreira; dl*
rttor dn Pessoal dl Ativa, o fe*
neral Álvaro Tavares do Carmo;
comandante da ia. DI, o «ene*
nl Álvaro Alves da Silva Bra-
«a; diretor de Aperfeiçoamento
e E»peclall*açao, o «eneral Or*
lanrio Gomei Ramacem: t tio.
nerando dn comando da Escola
de Comando e Estado*Malor dn
Exercito, o «eneral Jurandlr Bi-¦arrla Mamede, já nomeado e
empossado nn comando da Ra.
RM e Comando Militar da Ama*
zônlr.

O "DIA DO ARTILHEIRO" -
A Artilharia de Cosia da ta. RM
comemora hoje o "Dia do Arli-
Ihelro", tendo n seu comandan*
te, «eneral José Maria dt Mo*
raes e Barros, baixado uma or-
dem do dia sobre a data, na qual
presta homena«em ao patrono
da Artilharia — marechal Eml*
lio Luiz Mallct. herói autentico
da Guerra do Paraiual. O do*
cumento em apreço, repleto de
expressões patrióticas das mais
si«nlflcatlvas sóbre a data, e en-
cerrado com as seguintes pila-
vrai; "Ao re«lstrir em boletim
tSo Importante documento his*
tórico. fiiemo-lo com leal pra-
rer, pois vivem hoje, com ot. ar-
tllhelros da Costa da Ia. RM. os
artilheiras heróis da FEB, den-
tre os quais citamos, tm home-
na«em merecida, os mais «ra-
duados: marechal JoSo Ratlsta
Mascarenhas de Moraes, coman-
dante «eral da FEB; marechal
da reserva Emílio Rodrigues Ri-
bis e Ademar de Queiroz, «ene-
rais Geraldo da Camlno, João
Pinto Paca. Osvaldo de Araújo
Mola, Nestor Penha Brasil, Fre-
derico Villeroy, Afonso Henrique
de Miranda Corrêa, José de Sou-
za Carvalho, Luiz Braga Mury,
Valdemar I.evy Cardoso. Hu«o
Paniico Alvim. Heraldo Fll«ucl-
ras, Emílio Maurcll Filho, Ã«ul*
naldo José Sena Campos. Raml-
ro Gorreta Júnior. Antônio de
Mendonça Molina, Heitor Bor«es
Fortes, JoSo da Costa Bra«a Ju*
nior, Ney Caldas Cerqueira,
Saint Clalr Peixoto Paes Leme
Jardel Fabricio e Luiz Carneiro
de Castro e Silva."

DOIS EXPEDIENTES — O mi-
nistro da Guerra, general Costa
c Silva, para melhor facilitar o
andamento rápido dos assuntos
dc sua pasta, vem de adotar dois
expedientes, sendo um pela ma-
iihã, a partir de 7h30m, na resi-
dência ministerial do Maracanã
e outro a tarde, em seu «ablne-
te de trabalho, no Ediíicio do
Exercito, na Praça Duque dc
Caxias. Ontem, em ambos os
expedientes despachou numeroso
expediente com os seus auxilia-
res, tendo na tarde ainda rece-
hido o embaixador dos Paises
Baixos, barão Lewe van Aduard,
n reitor da Universidade do Rio
Grande do Sul. os generais De-
iio Palmeiro dc Escobar, Levy
Cardoso, Emílio Garrastazu Mc-
dici e Carlos Gross, além de ou-
Iras autoridades, comandantes dc
tropa, diretores e chefes de re-
partições e estabelecimentos mi-
litares. No gabinete ministerial
também esteve tratando dc im-
portantes assuntos administrati-
vos o general Manoel Dcodoro
Kelly, diretor-geral do Serviço
de Intendencia.

LANÇAMENTO DE LIVROS —
Ao ensejo das comemorações
da Batalha do Riachuelo, a Bi-
blioteca do Exército vai realizar
no Clube Militar, às 17 horas de
amanhã, dia 11, o coquetel dc
lançamento de suas últimas edi-
ções, que .são: "Velhos Regimen-
tos", do gen. res. Heitor Borges
Fortes; "Os Blindados Através
dos Séculos", do cel. Vitorino
Portela; "O Homem Através da
Ciência", do gen. res. Nelson
Sampaio Mitkc; "Império Verde
da Amazônia", do gen. res. José
Venturelli Sobrinho; "2.° RI. o
Dois de Ouro", do maj. José Fi-
gueiredo dc Albuquerque; "Vida

Naufrágio
ao largo de

Florianópolis
SANTOS (Sucursal-SP) —

Com 1.800 toneladas de íosfo-
rita, a bordo, naufragou nas
proximidades de Florianópolis
o navio "Brasilmar", de 80 me-
tros de comprimento e eom
capacidade para 1.730 tonela-
oas, da firma Navegação Con-
tinental Ltda.. A tripulação,
comandada pelo capitão Pedro
Siqueira. íoi toda salva. O na-
vio procedia de Recife e des-
tinava-se a Porto Alegre.

Reúnem-se
grupos de
indústria

Os Grupos Executivos da In-
tiústria, recentemente reorga-
iii*ados sob novas siglas, reu-
niram-se, através seus secre-
tários executivos, sob a presi-
dência do ministro da Indús-
tria e Comércio, sr. Daniel Fa-
vaco. A reunião cuidou da fi-
iação de diretrizes básicas pa-
ra enquadrar o trabalho dos
Grupos na politica preconiza-
da pela Comissão de Desen-
volvimento Industrial.

Meneghetti
não comenta

Associação dos Servidores
Gvis do Brasil

Dept.0 Imobiliário, Patrimônio c Obras
NOVO CONDOMÍNIO NO HOTEL SITIO

TAQUARA
Estão abertas as inscrições para os preten-

dentes a apartamentos de 1 c 2 quartos em
prédio já e£>. construção junto à piscina.

CONDOMÍNIO DO BALNEÁRIO DA
PRAIA DE CHARITAS

No Saco de São Francisco. Esíão também
agora abertas as inscrições para a compra de
apartamentos de 1, 2 c 3 quartos.

Das 9,00 ãs 19,00 — Av. 13 de Maio, 23-B
— Rio — Tel. 42-9905. 39613

cassação JK
PORTO ALEGRE (ASP-

CMi — Roubando uma frase
do governador Carlos Lacerda
("Canário em época de muda

não canta"), o governador
gaúcho lido Meneghetti pre-
feriu não se pronunciar sobre
a cassação do mandato e dos
direitos políticos do sr. Jusce-
Uno Kubltschek.

Avisou que estava imitando
outro governador, para não se
comprometer. Vai esperar a
publicação oficial.

Agentes da DPPS prende-
iam o maestro Eduardo Guar-
niéri, acusado de estar ligado
â entidades culturais comunls-
tas.

Deu entrada no cartório
da 2* Vara da Fazenda Pü-
blica petição de desistência de
mandado de segurança reque-
rido pelo ex-deputado Leonel
Brizola, para entrega de easa
de mia propriedade, localizada
na Rua Tobias da Silva, 66.

• Union» de Unidade, ejn I
r«*rriin", dn Jornalista Octávio
de Castro filho,

MINISTRO MOVIMKNTA Of|.
CIAIS — O mmitirn ria Guerra
«Minou portaria» classificando,
pnr necessidade rio terviçn: na
rtrr., n major Alclomm Arau*
jn Mr|n; na AMAN, n maior
Walter Kllde Guimarães: nn Q(i
da I», DC. o major Milton Pra*
•ilidt» Galvoio: no II. G, Sal*
vadnr. o major rienl. Ademar
Jaie Alvei; • na d. fq. K, o
major vet. Jme Gonçalves de
Santana; tomando iniiiniiMentet
ai 1'nrtarias n.»» |,MT. na par.te referente ao major Helelo de
Soura Clprlann, • claiilllcando-o
no DCMM; 1.0)7. relativa aa ma*
jor Jamil Jorge Sobrinho, e ciai*
aifirandn-n no DGP; M3, ciai*
¦Ideando no I,* Gpt. E. Conr.tr.
o major eng. Jo»i> Martmi de
Doura Hrar.ll; 1.024. na parte do
major Geraldo l.opea da Crur,
exnnerandn-n dai funções de
instrutor da FAO • danificai--
dn-o no DGI'; 1.030, referente
ae major eng. Paullno José Si*

Íiard 
da Coita; 1.032, ref. ao ma*

or Wllly Stliat • rlamfican-
do-n no G. Ea, A.: 1.031. refe*
rente tn maior Joié Segundo
Pereira da Cunha a elassiflean-
rio-o no 3.* BCC; Iraniferindo.
por neceiildade do serviço, ria
1.' BCC para o QG da 4a. DC,
o major Jorge Orlando Xavier
de Brito; do MM IO." BC para n
Curso de Técnica de Ensino, o
major Helvlo Moreira: incluindo
o major eng. I.utr. Caetano Ge*
rianl (eitagtánoi, major Rober*
lo Pinheiro Klein (aluno da
ECEMEj e major com Lafaiete
Teixeira Var. (.aluno do EMEi:
nomeando, por neceaiidade rio
serviço, chefe da Ia. Dl*, o cel.
Cario» Braga Chagas; aux. Initr.
ria ESA para oi anoi escolares
rie S4-S3. o 1.* len. Joie Carlos
Souto Cordeiro: com. da Ia.
do 10." G. A. Coi. M„ o major
Joié Branco; exonerando das
funçoei de aux. Inatr. da AMAN
o 1.* ten. Mario Joié Barbeilns
* clautflcando.o no IR.» RI: e a
contar de I.* de abril M. dai fun-
«.ões que exercia no gabinete ml*
nliterial. Joto Vilar Ribeiro
Dantai; traniterindo do M." BC
para o H. Ge. S. Paulo, o major
Dalton Pereira; por necenidade
do lerviço. do 1.» RI para a DGE,
o major Franclico José Rolln da
Vonieca: do 10." BC para a DSM,
o major Francisco Jorge Ganen;
da DGE para a Ia. DL, o ten-
cel, Joié Anderien Cavalcanti;
do G. Esc. A. para a EAO, o ma-
jor Carlos Alberto Gama Mirai*,
da; do QG do GUE* para n Nu.
D. Aert.. o major Edmar Fnga-
ca Travassos da Conta: do 1.» G.
Can. Au. AAé. para a Fortale-
7* de S. JoAo e 2." GAC. o ma-
jor Leonidas Luiz Rocha Cam-
poi; do 3.» BCC para o QG da
:ia. DC, o major Rorosvaldo Ma-
rio dos Santos: do 1-".° RO I0S
para o QG do IV Exército, o ma-
Jor Hugo Caetano Coelho de Al-
melda; danificando, por necer-
.«idade do «ervlço, na EP Cam-
pinai, o major José Pereira Cam-
pos: no QG da 6a. RM, o major
Phillnto Joié Braga Coelho; no
!•• Gpt. E. Cnst.. o major eng.
Roberto Magen e o major José
Soares de Camarão: deilgnando
para servir na PCEx, o ten.-ccl.
hon. Hugo Philipinas Fernandes;
tomando insubsistente a Porta-
ria n.° 1.050, referente ao major
Armando Amaral Paes. e classl-
ficando-o na EAO; 1.037. refe*
rente ao major Lauro Teixeira
Ervilha e classificando-o no
CMRJ; 235-A. relativa ao major
Mauro dos Santos Braga e trans-
ferindo-o do QG da ID-1 parao QG do GUEs: 1.063, relativa
ao major João Luiz Amado No-
ronha; 1.047, relativa ao major
Fernando de Albuquerque Mcne-
zes c classificando-o na ESA;
1.039, relativa ao major Josias
Freire de Lima e classificando-o
no ECS; 087, relativa ao major
Francisco Ursino Luna e trans-
ferindo-o do REC para a 6a. CR:
e 1.039, relativa ao major Paulo
Guimarães e classificando-o na
Diretoria de Subsistência.

REGULAMENTAÇÃO
DO CWM — Já entrou em co-
citação a regulamentação do
Código de Vencimentos e Vanta-
gens dos Militares, achando-se o
Gabinete Ministerial e o Esta-
do-Maior das Forças Armadas
tratando dos trabalhos prelimi-nares.

POSSE DF. CORONÉIS — As-
sumiu, anteontem, o comando da
Escola de Comunicações, cm
Deodoro, o coronel Cleber Rol-
lim Pinheiro, que lhe foi trans*
mitido pelo seu colega coronel
Euier Bentes Monteiro que, porsua vez, também assumiu a sub-
chefia do Estado-Maior do I
Exército, em substituição ao co-
ronel Antônio Araújo, nomeado
para outra comissão.

PREVIMIL — Pede-nos da
PREVIMIL avisar aos segurados
do extinto seguro em grupo quea partir de l.o de julho, de acôr-
do com a cláusula II das apó-
lices das cias. seguradoras, en-trará em vigor a nova taxa de
seguros, em conseqüência do rc-
cálculo do prêmio médio em
função da idade média do gru-
po segurado, conforme estabele-
ce a Circular n.° S-63, de 18 de
dezembro de 1963. Os que ain-
da não optaram pelos novos pe-cúlioi poderão fazê-lo, vigoran-
do oa seguintes limites de ida-
de: até 60 anos, desde que não
tenha ultrapassado o limite dc
idade de permanência no posto
para os oficiais das armas e pa-ra os do interior não vigorará
essa restrição. A partir de l.o
de junho de 1964. os limites aci-
ma passarão de 60 para 53 anos
e para oi do interior será dc 60
anos de idade até 31 dc dezem-
bro do corrente ano.

ANIVERSÁRIO DE GENERAL— Faz anos no dia 12 do cor-
rente o general Hugo Panasco
Alvim, antigo comandante da
9a. KM e Guarnlção de Mato
Grosso, hoje dirigindo a Artilha-
ria de Costa e Artilharia An-
tiaérea. Os seus amigos, colegas
e camaradas vão prestar-lheuma homenagem de apreço no
seu gabinete de trabalho.

MEDALHA DO PACIFICA-
DOR — O ministro da Guerra
concedeu a Medalha do Pacifi-
cador aos ten.-cel. Jofre Borges
Saliés e majores José do Esco-
bar Beviláqua e Sandoval C. dc
Albuquerque.

MARECHAL NOMEADO PA-
P.A IPM — O marechal Estevão
Taurlno de Resende Neto no-
meou o seu colega, marechal
Nilo Sucupira para presidir um
inquérito policial-militar. Para
luncionar como escrivão deste
inquérito, foi nomeado o capi-
tão Geraldo Sampaio Vaz de
Melo, da Secretaria da Guerra.

CAMPEONATO DA ARTILHA-
RIA DE COSTA — A Artilha-
ria de Costa da Ia. RM reali-
zará amanhã, dia 11, no Estádio
do Forte Duque de Caxias, no
Leme, as festividades que darão
início ao Campeonato Esportivo
da Grande Unidade no corrente
ano. A cerimônia de abertura
.será iniciada com a recepção às
autoridades seguida dc hastea-
mento do Pavilhão Nacional,
chamadas das unidades, palavras
do general José Maria de Mo-
íaes e Barros, com. da AC. dan-
do por abertos os jogos espor-
tivos. juramento do atleta, acen-
dimento da pira olímpica e des-
file em continência ás autori-
dades.

O calendário prevê a realiza-
ção de provas para oficiais, sar-
gentos e praças compreendendo
atletismo, jogos, tiro e natação.
Entre as provas de natação des-
taca-se a "Prova Barão de Coim-
bra" para cabos e soldados que
consiste no percurso entre o an-
tigo Cassino da Urca e a For-
taleza de S. JoSo. A presiden-
cia de honra está afeta ao ge-
neral Orlando Geisel. com. da
Ia. RM. e a presidência executi-
va ao gen. Moraes e Barros. A
comissão diretora c presidida
pelo cel. César Montagna de
Souza, assessorado pelo ten.-cel.
Belo Mafra de Souza « Silva. A
arbitragem dos jogos e torneios

»n»r» • cargo ria Escola rie Kriu.
ração Finca do Exercita,n.Anvs no dgp - Ãuumlu
nntem a chefia de gabinete riu
Departamento Geral rio Penoal
o rornnel Candldn riar.vt Crur,
qu* vinha iervindo nn Kttado.
Matar (tn I Bsércitn. O antiga
com. do 13,» ltl de Pont» firo».
ia foi muna cumprimentado pr*
lm seus amigai, rhefri, colegas

camarada» pre-ente. an ato
CAPEMI INAUGURA NOVAS

CLINICAS - Sábado úllimn, as
10 horas. * CAPEMI fé* inail*
gurar em nu irilc ria Rua Se*
nador Dantai, 117, Grupo 1.341,
auai nova» clinicai, tendo ndu
n ato presidido pelo general
Jato Raptitu Mattos, vando.i*
preeentti diretores rie hnipitau
militares, representante* doi dl
retorei dt Saúde pelo» coronel
l.annei de Oliveira, ria Aeronáu*
tlca: capitfio.rif-fragata dr. Ivan
Monteiro de Caitro, da Marinha;

major dr. Laurentino Santo,.,
dn Estreito, além rie outrai au*
tarldariei nvli * mllltare» * re.
preientantt» da Imprensa, ien*
cio que o Comitê do Ministério
ria Guerra fot repreientado pe*
Is icu preiidente Jornalista
Octávio de Castro. Pela GB Oex .
via-se. presente o general Walter
Cramer Ribeiro: pelo Clube Ml*
litir. o gen. dr. Waldemlro PI*
mente); pela Academia Brasllri.
ra de Medicina Militar, o capi*
tâo da PM, dr. Onofre Bljos. e
mali n gen. Joié Borgc» de Fl-
gueiredo, o cel. dr, João Mallcei-
ki Júnior, dlretnr-gerat do HCK,
diretores, comelheiro» e pessoas
gradas da entidade. Discursaram
no alo o general João Baptuta
Mattos e o coronel dr. Carlos
Neto Souto, preiidente e dire*
tor-técnlco. A.» clinicas Inatigu*
radas foram a» «eguintei: Cirur-
lia. dr. Souto; Pediatria, dr.
Guaracy Faria: Cardlologia, dr.
Paulo Ceiar: Obstetrícia, dr. Da*
vld Schnelder; Genlcologla, dr.
Marco» Wajnberg: e Dermatolo*
gia. dr. Ferdlnando Silveira.

UNIFORME DO DIA - A Se-
cretarla da Guerra marcou para
hoje, dia 10. o 3." uniforme.

CONGRESSO DE CARDIOLO-
GIA NO CANADA - O preil-
dente da República dispensou do
ponto os médicos pertencentes
an Serviço Público Federal e Au*
tárqulco que, comprovadamente,
na qualidade de congreisiatas,
comparecerem an 7." Congresso
da Sociedade Interamcrlcana de
Cardlologia a realizar-se na ei-
dade de Montreal, Canadá, de 14
a 19 de Junho do ano em curso,
devendo a dispensa do ponto
abranger não sò a duração do
conclave. como também o perio-
do da viagem do aervidor, con-
siderando meio transporte tilili-
7ado e ob.>ervando-sc. ainda no
que couber, disposto na Circular
n * 2-57. do Gabinete Civil da
Presidência da República, tudo
rie acflrdo com a comunicação a
respeito recebida pelo ministro
da Guerra do chefe do Gabine-
te Civil. ir. Luiz Viana Filho.

Marinha
O presidente da República

afinou os seguintes decretos:
exonerando o capitão-de-mar-e-
guerra Andvé Leon Ficuiy Na-
zareth do cargo de diretor «íj
Serviço de Navegação da Ama-
zónia e Administração do Porto
de Pará e nomeando para subs-
titui-lo o almirante da reserva
Edir Dias de Carvalho Rocha;
nomeando o almirante da rc-
serva Joaquim Carlos do Rego
Monteiro para exercer as fun-
çôcs de membro da Comissão
de Marinha Mercante.

INTERESSE MILITAR — O
chefe do Serviço dc Estatística
pnra fins militares do IBGE cn-
tregou ontem à cliviFão de Es*
tatlstica do EMA o primeiro bo-
letim estatístico dc interesse ml*
lilar (estatistica externa). Tra-
ta-íe dc um trabalho pioneiro
e de grande valia que. dentre
os múltiplos encargos afetos ao
Conselho Nacional dc Estatis-
tica se destaca, pela importàn-
cia. para o planejamento da se-
gurança nacional no referente
à estatistica externa.

NO GABINETE — O ministro
recebeu, ontem, em audiência,
os almirantes Levi Pena Aarão
Reis. Luiz Otávio Brasil, Arman-
do Zenha de Figueiredo c o sr.
Francisco Rocha.

OLIMPÍADAS — O coman-
dante do Primeiro Distrito Na*
vai, almirante Sílvio Moutinho,
acompanhado de oficiais de seu
Estado-Maior. comparecerá ama-
nhã à cerimônia de abcrlura
das Olimpíadas da Artilharia dc
Costa da Primeira Região Mili-
tar. em homenagem k Batalha
Naval do Riachuelo.

50.° DA EGN — Em come-
moração ao cinqüentenário da
Escola de Guerra Naval, que
transcorre amanhã, dia 11. o ai-
mirante Fernando Carlos de Ma-
tos. diretor daquele estabeteci-
mento de ensino superior, bai-
xou ordem do dia alusiva a
efeméride.

NO CFN — O capitão-de-mar-
e-guerra fuzileiro naval Heitor
Lopes de Souza, comandante-
geral do Corpo de Fuzileiros
Navais, manteve na manhã de
ontem, demorada conferência,
em seu gabinete, com os co-
mandantes do Núcleo da Força
de Fuzileiros, capitão-de-mar-e-
guerra Haroido do Prado Azam-
bnja, do comandante da Guav-
nição do Quartel Central, ca-
pitão-de-mar-e-guerra Edmundo
Drumond e o comandante do
Centro de Instrução, capitão-de-
mar-e-guerra Roberval Pizarro
Marques e com o chefe de seu
Estado-Maior, capitão-de-mar-e-
guerra Doris Greenhalgh de
Oliveira. A reunião foi reali-
zada a portas fechadas e nada
transpirou á reportagem.

ALMIRANTE VAI AOS EUA
— O almirante Luiz Otávio Bra-
sil, diretor-geral do Armamento,
acompanhado do comandante
Hugo Stofev, deverá seguir na
primeira semana de julho vin-
douro para os Estados Unido?,
a fim de visitar as principais
repartições da Marinha Ameri-
cana e principalmente as que
dizem respeito ao armamento.

FESTA JUNINA — O capitão-
de-mar-e-guerra Edmundo Drti-
mond, comandante da guamição
do Quartel Central do Corpo de
Fuzileiros Navais, vai promover
no próximo dia 26, com inicio
às 17h, uma festa junina para
a oficialidade e guamição e fa-
mflias. Haverá danças, show c
queima de fogos de artifícios.

JUSTIÇA MILITAR — O Con-
selho Permanente de Justiça da
Ia. Auditoria da Marinha, em
sua sessão de ontem, sob a pre-
sidéncia do capitão-de-fragata
(MD) — Itamar Soares Vargas,
tendo como juiz-auditor, o dr.
Oswaldo Lima Rodrigues e pro-
motor o dr. Robcrio de Albu-
querque Lima, apreciou os se-
guintes processos: N.° 8096, de
Rcinaldo Di Benedetti; foi in-
terrogado o acusado; n.o 8104,
de Francelino dos Santos, acusa-
do de homicídio. Foi condena-
do a seis meses de reclusão, de
acordo com o artigo 381 combi-
nado com os artigos 39, II le-
tra K. e 8 4.o do 182; n.o 8060,
de Noel Ribeiro, acusado do cri-
nie do art. 198 do CPM. Foram
inquiridas 3 testemunhas de
acusação e interrogado o acusa-
do: n.° 7904, de Edson Barreto,
acusado do crime do art. 198
do CPM: condenado a 8 meses
de reclusão; n.° 79B8. de Sineslo
Amaral Cruz, acusado do crime
do art. 198 do CPM — Foi absol-
vido o acusado; n.° 8109, de Ma-
riano de Carvalho. Foi quali-
ficado o acusado; n.° 8119. de
Ananias Silva Santos. Foi con*
cedida liberdade provisória ao
acusado, sem prejuízo do pro-
cesso de deserção a que res*
ponde.

CAN
O voo inaugural rio "Correio

A*r»o Nacional" teve lugar na
dia 12 ri» junho de 1931, da
Campo da» Afoinns pai» n cam.
po rie Marte, em >«Sn Paulo n
rralirarin pelos tens-av. i ¦ *omi.
ro Montenegrn Fillm t Nelioil
Freire Uvenéie.Wandfrley, n|.
lotando um avião 4'urll»» fcila
em 3 icinroj hnra» » J0 ivnitei
minuto* ri* vôn r traniportou
apenas ritias rarlas, o avião
í urilii-UrrlIni. que pela ma
aparência fni ileiionun»iln Fran*
kiteln e potttriormeme de "Vi*
ra-Mundo", ei» equipado com
motor tVrlght.ChalUnger. dc
170 IIP, Com tua linha inxu-
furai, outra» vieram. Sempre
creicndo e ir rifienvnlvrnrio, n
"Correio Aéreo Nacional" cobre
hoje todo a terrltária breillri*
ro. em linha* regularei «ema-
nalmrnte. qiilnrennlmcnt* e
mentalmente. Criado há 33 anos,
com um» única linha, cuja ex-
tensão era de 370 quilômetros,
potiul, atualmente. 13 linhas
principal» qua percorrem todnt
ni Estado» « Território* da
União, afora oito nutra* linha»
Internacional», num total de ..
141.63* quilômetro» de exten-
tão. O» avlfle» rio CAN servem
a M localidade*, incluindo tó-
da* at capital* rio* Estado* e
Território* t o Dittrlto Federal
iBraillla). O Comando de
Transporte Aérto (COMTA), é o
encarregado de dirigir e exe-
cutar o tervlço do CAN. pre*
vlito na Constituição Federal
de 1ÍI6. A vida do CAN cons-
titul- uma verdadeira ei>opéi».
cheia de lance», onde a perícia
• arrolo »obre»»»cm. tste »er-
viço pioneiro único nn mundo,
da exemplo de fé e patriotismo.
E' um orgulho da FAB.

ATOS
O ministro Nelson t.avencre-

Wanderley aulnou ato»: man*
dando a adir à Diretoria do
Peito»!, o cel-av. João Batina
Monteiro S»nto« Filho: deslg-
nanrio o brlg*eng.» Joié Vicente
de Faria Lima. chefe do Depar-
tamento de Asiunto» Econotnl*
co» d» CAF.P; o ten-cel-av.
Friedrich Wolfgand Denchum,
chefe do Serviço rie Rotas da
I.a Zona; o padre José Cario»
S. Liiboa, para fazer o estágio
Junto ao cap-capellio Conégo
Pedro Gomes, na Capelanta MI-
lltar do QG da 4a. Zona; dis-
pensando o cet-av. Faber Cln-
tra. comandante da Base dc
Recife, classificando-o no K*ta-
do-Maior: o maj-av. Almerlndo
Santos, de assessor do Ministério
da Aeronáutica, junto ao Sem-
do Federal e Câmara do» Depu-
tados: o suboficlal Silvestre Jo-
»é Ferreira, da» funçõc* que
exerce na Estação Rádio ZPN-4,
em Assunção, (Paraguai);: de-
sicnando o «uboflcial Claudino
Leandro de Araújo. Estação Rá-
dio ZPN-4. transferindo para o
COMTA, o ten-cel-av. Etiene
Andrade Busiiere: classificando
o tel-cel-méd. New Lannes dc
Oliveira, na Diretoria de Saúde,

BUSCAS
O Serviço de Busca e Salva-

mento (SAR). comunicou que
foram suspensas as buscas para
localizar o avião "PT-BUS",
que «c encontra desaparecido
entre Caiena c Zambery, nas
Guiana*. Nas buscas foram co.
bertas 20.484 milhas quadradas,
perfazendo um total de 101 ho-
ras de vôo. Foram empregados
17 dias. com dois elementos em

coordenação e 16 tripulantes. A
missão foi realizada na sua
maior parte sob intensas chu-

Ml - —^B-»tmM mm
Foi nomeado adido iteronáutiro cm Washington e
cumulativamente delegndo do Brasil na Junta
Interamericana de Defesa e membro da Comissão
Mista dc Defesa Brasil-Ratados Unidos o brig. Ary
Prcsscr Bclio, que, na foto (primeiro à esquerda),
está sendo cumprimentado pelo ministro Nelson
F. I.avancrr-\\indrrlc.v. Ao rentro o brig. Gabriel

(•rum Mos», comandante dn "COMTA"

TSotas
Médicas

v»». em terreno* pantan-so* t
na «eiva, com rrvullados ntfa*
ttvo».

MISSÃO
O SAR transportou o menor

Augusto José, de Parabal, Para-
ni, para São Paulo, onde firou
internado no Hospital em Clini-
caa. O menor apresentava po-
llomlelite infantil c foi arnmpa-
nhado do médico Décio Ferreira.

DECRETOS

O presidente Castelo Branco
assinou ato* na Pasta da Acro-
náutica: aprovando o regiilamen.
to para a concessão do auxilio
erpeclnl dc emergência a* Em.
presas de Transporte» Aéreos rc-
ruiar; exonerando o mni.-nv.
Celso Leite Olticlca. de adjunto
de adido aeronáutico em Monte,
vidéu e chefe do posto do CAN.
em Montevidéu; exonerando de
membro» do Conselho da Ordem
do Mérito Aeronáutico, de mem-
hro temporário, o marechal Rai*
mundo de Vasconcelos Aboim
e de membro suplente, n mai.-
brig. Joelinii- Campos de Ararl*
pe Macedo; nomeando membro
temporário, o maj.-brig. Joelir.ii-
Campo» de Araripe Macedo e pa-
ra membro Miplmie o maj.-briB.
Armando Perdigão; exonerando
n brig. Itamar Rocha, de romã".
dante do Comando Aerotático
Naval e o brig. Ar.v Presscr
Belo, de comandante da Escola
Trcparatéria de Cadete» de Bar-
bacena. Promoveu ao posto de
m,i.i.-int., mandando agregar ao
respectivo quadro, o* capi.-int.,
José Benedito da Costa Paiva e
Bclline Farias Júnior.

DIRETOR

Por Decreto d» presidente da
República foi nomeado diretor-
geral do Material da Aeronáuti-
ca, o brig.-eng.o Oswaldo Bal-
loussicr. O brig. Balloussicr um
dor. oliciais mais inteligentes c
culto» da FAB foi nomeado, in-
lerinamente. para aquelas fun.
ções, que já exerceu em 1961. e,
vai substituir o marechal Rai-
inundo Vasconcelos de Aboim,
que foi transferido psra a rc-
serva. |

ADIDO

O presidente Castelo Branco
r.r-mcou o brig. Ary Presser Belo
adido aeronáutico em Washing*
ton e cumulativamente delega-

dn dn r.r i«il na Junta Interam*-
rlcana de Defe*» e membro d»
Conmsãn Mista de Dcfeta Bra*
».'.Estado» Unidos.

O inl*f, Prtsser Belo foi pro.
movido «i grneralnto d» FAB
em 2.', de maio d» IQ6.. Nt»-.s-„
no Rio Grande do Sul em 7 de
setembro de lítll ingressando na
ai.tiu.i Escola Militar rio Rea-
lrngo em SS de m.irço de 103*.
Oficial da FAB cuia vida é In*
telramente dedicada k protiss.io;
foi um do* pioneiro* rio "COR-
RF.IO AÍREO MILITAR" e torta*
as suas promoções foram pet*
principio de merecimento; no»,
nu todo» os rtirsos da Aeronáu.
tica e ria Escola de Comando •
Kslado-Maior. Tem mal» rie II
mil horas rie voo; po»*ul meda*
lhns de guerra e dn Mérito Aero*
náutico. Tendo ultimamente *••
mandado a Escola Preparatória
dc Cadete» de Barbacena.

Contrabando
de café

denunciado
Buenos /tires (KP — CM)

— O deputado argentino,
Emílio Carreira, denunciou
tim contrabando de café bra-
sileiro, que deu prejuízo d»
2.200.000 dólares ao Fisco
brasileiro e cem milhões dt
pesos ao Fisco argentino.
Trata-se de cem mil sacai
que estão entrando no paíl
com falsa documentação. _

É proibida a exportação
de café brasileiro por outros
portos que não sejam os do
Atlântico. Com esta opera-
cso. cometc-sc ato fraudu-
lento.

O sr. Carreira denunciou
como envolvidas as firmas
José Agostin Solaria e H. K-
GonzaW. e Companhia, as-
sim como outras cinco lir-
mas que introduziram o café
por portos argentinos do
Mio Uruguai, o que constitui
manobra dolosa.
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CLtNICA DO DR. FERNAN*
DO PAULINO — Será realiza*
da hoje. quarta-feira, 10, á» 19h,
a reunião semanal da Clinica
do dr. Fernando Paulino para
a apresentação dc casos com
comprovação operatória c his-
topatológica e discussão de com-
plicacões pós-operatórias. O pro*
grama será o seguinte: Reci*
aiva de cálculo no colédoco —
2 casos — (Fernando); Divcr-
ticulite do cólon e fistula ve*
sical (Augusto — Anadil); Gas-
trectomia total — 2 casos —
(Fernando — Anadil i. Comen-
tário: Patologia dos diverticulos
do cólon (Ana-lil). Local: Sala
de Aulas, Rua Conde de Ira*
já 447. Assistência livre.• *

CONFERÊNCIA DO PROF.
MANUEL J. FERREIRA — Se*
rá amanhã, 5a. feira, 11, às 18h,
na sede da Sociedade Brasileira
de Higiene (Rua Álvaro Alvim,
2) — IO.0) a palestra do prof.
Manuel José Ferreira, diretor-
geral do DNERu e catedrático
da Faculdade Federa) de Medi*
cina do Estado do Rio. Falará
sóbre "Integração das cam*
panhas de massa em serviços
gerais de saúde".* •

DERMATOLOGISTAS BRASI*
LEIROS NA ITÁLIA - Está se
realizando em Nápoles, Itália,
o l.o Congresso da Sociedade
Internacional de Dermatologia
Tropical. Seguiram do Brasi)
para tomar parte no referido
Congresso os dermatologlstas
Antar Padilha Gonçalves, Rn-
bem David Azulay e Osvaldo
Serra, que fazem parte da re-
preaentação da Guanabara. O
dr. Antar Padilha está inscrito
para apresentar um trabalho
aóbre "B)astomicosc sul-ameri-
cana" e "Pinta", que o mesmo
realizou no Departamento de
Dermato-Venereologla da Poli*
clinica Geral.» * •

"JORNAL BRASILEIRO DE
MEDICINA" — Está em circula-
ção o "Jornal Brasileiro de Mc*
dicina" correspondente a maio.
O simpósio do més foi organiza-
do pelo prof. Olympio da Fon-
seca. obedecendo ao seguinte
desdobramento: "Panorama sa-
nitário do Brasil", Olympio da
Fonseca; "Epidemiologia e pro-
filaxia da fome". Jorge Bandci*
ra de Mello; "Medicina de mas*
sa em saúde pública", Achilles
Scorze)li Jr.: "Subsidio ao plano
diretor da luta antitubereulose
na Guanabara", Reginaldo Fer-
nandes c Walter Mendes; "Ma*
lária no Amazonas", Amilcar
Carvalho da Silva; "Municipa-
lizaçSo dot serviços de saúde",
Mário Magalhães; "Próteo-ana-
bolizante em tuberculose pulmo-
nar", Oscar TJgolini, este último
como artigo adicional. O pró-
ximo simpósio será dedicado
aos progressos terapêuticos em
medicina e cirurgia tendo sido
organizado em Portugal pelos
professores da Faculdade dc
Medicina dc Lisboa.* * *

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS
DO HOSPITAL PEDRO ERNES-
TO — Será realizado no pró*
ximo dia 26. às 20h. no auditó*
rio do Hospital de Clinicas Pc-
dro Ernesto, na Av. 28 de Se-
tembro n.o 97, a assembléia de
sócio desta instituição para elei-
ção de diretoria e alteração de
nome e finalidade.

Atos Religiosos
Maria Stela Bocayuva

de Miranda Jordão
(MISSA DE 7.» DIA)

Haryberto de Miranda Jordão, senhora e filhos
agradecem a todas as manifestações de pesar rece-
bidas e convidam parentes e amigos para a missa
que mandam celebrar pela alma dc sua filha e irmã
— MARIA STELA —, tio Altar-Mor da Igreja da
Candelária, às llh30m de amanhã, quinta-feira, 11
de junho. .

MARIA STELA
(MISSA DE 7.» DIA)

Inayá Salles Coelho, Mariana Maia, Margot Gui-
marães, Mariquita Abreu Fialho, Sophia Malagutti
de Souza, Fernandina Barbosa, Ruth Schiwek, Yolan-
da Eiras Leite, Norat Pires Ferreira, Amélia Silvei-
ra Azevedo, Elza D'Avla Silveira, Paula Pires Bran-
dão, Elza Grunder Cunha, Mariana François Alen-
car, convidam parentes e amigos para a missa que
mandam celebrar pela alma de sua querida — MA-
RIA STELA — no Altar de Nossa Senhora das Do-
res, na Igreja da Candelária, às llh30m de amanhi,
quinta-feira, dia 11 de junho.

MARIA STELA
(MISSA DE 7.» DIA)

Magdalena de Abaeté Limpo de Abreu e filha
convidam parentes e amigos para a missa que fará»
celebrar pela alma de sua querida — MARIA STE-
LA — no Altar do Santíssimo, na Igreja da Cande-
lária, às llh30m de amanhã, quinta-feira, 11 de
j unho. 38836

ORAÇÃO
A CHAGA DO

OMBRO DE JESUS
(NOVENA EFICAZ)

ASSALTO AO SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS

(Milagrosa) — Agradeço ás
graças alcançadas. R. BOTELHO.

15806

Matthew E. Gately, Jr.
Á diretoria e funcionários do The First

National Bank of Boston sensibilizados
agradecem as manifestações de pesar re-
cebidas por ocasião do falecimento do seu
estimado amigo e ex-vice-presidente, Sr.
MATTHEW E. GATELY, JR., ocorrido na
cidade de Buenos Aires, Argentina, em 6
do corrente.  8846

Leopoldina da Câmara
Leal Moretzsohii
(MISSA DE 1.° ANIVERSÁRIO)

Oscar Barbosa Lage Moretzsohn convida os ami»
gos e parantes amigos, para a missa de 1.° aniversá*»
rio do falecimento de sua saudosíssima esposa LE0»
POLDINA, que será celebrada hoje, às 10 h na Igreja
N. S.a da Glória (Largo do Machade). Agradece aos
que comparecerem a ésse ato de fé cristã. 3896

ALBERTINA THEREZA MENDES
MISSA DE 30.» DIA

A família de ALBERTINA THEREZA MENDES sensibilizada
agradece as manifestações de pesar recebidas por ocasião de seu
falecimento e convida seus parentes e amigos para assistirem à
missa de M." dia que manda ee)ebrar hoje, às 9h 30m aa Igreja
de N. S. do Rosário — R. Uruguaiana. IMO!

I
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Economia e Finanças FLASHES

I
-

Cambio
Livre

o m»r'«do d» câmbio livre
is*iti onitm. »m condiçôtt tt-
lirtlt, rl,m ° ¦•**l:n d" Brtlll
, -i nv«i partieultre» rntiin*
i„ n (Wlar-importacln t Crt ...
i iM.M t o dòltr*e»porttsto •
í*.t i jfodfl f * libra • cn ...
jjâ*,W • t CrS ,1 ÍOA) re-.pre-
nvtmtnti*. O dAltr-cnnvInln re-
itil«u ptr« vendt a Cri 1.143.00
, pira cnmprt t Cri I.Wí.nn.
,\wm fechou calmo t inallt.
rii*.

Manual e Paralelo
O dnlar-rapal rtiulnu ontem,

-i ibtriura rio mercado de cam-
-. manual a Crf 1.JM.00 para
irnrli ' » Cr! 1 210.00 ptrt
compra a no partido a Cri ...
i juí/yi • a Cri 1.110,00 re.p««-*
mt-ornie. Duram» o dlt, n dó*
i-fsr'1 !"'• cottdo no mtnual

t Cri t 30*oo para vtndt t a
Cri 1.111,00 ptrt eamprt e nn
paralfln a Cr» 1,119,00 t t Cri
I *«.l.0fl r*t-j*riivam«nt». Kn tt-
rhamentn e rtnlar-papel ••» v#n-
riidn nn manual a Cri I.rtl.OO• comprado t Cri 1.111,00 t nn
paralelo a Cr» 1,111,00 t l Cr»
I.S75.00 retpectivamentt,

Eetrnngeiro
NOVA YORK. 1
FECHAMENTO - Novt Vnrh

tnbrt Montreal livra pnr o.UM
rnmp. » o MW vtnd, nln dt -li*
nrlro livrt por e.ll eomprt t
O.I7 venda, Butnni Alrn pnr0.1] compra t 0.14 vtnde.
Montevidéu livre por 1.11 rnm*
pra » 1.11 venda. Bania llvrt
pnr J.M725 comp. » 11.177» vtn-
da. Eatornlmn pnr 11.41*0 comp.
a ip.4t.vi vonda. Madri P. M,
M. l.tuo eemp. t I.11K reno.
Lisboa por Etc. 34.190 eomp. e

3 41J0 vtndt. Amittrdk livro
IT.4UO0 comp. t II.Mil vtnd.
Uwidrei pnr t 1,1141 comp. t
11144 ptrt vtndt, Pana por rr.
jo MfO comp. e |0,ilflfl vtndt.
Rélrra por 1.0010 eomprt t ...
» noto vtndt, Altmtnht Oei-
dental pnr M, ll.ttll enmpra »
3,-i.ltM vendt. Nnrurit por £
Kr, 13.0111 eomp. • ll.Mll
vtnd. Auatria por ScP. 3.MÍ0
rnmp, t 3.I1M vtndt. Dinamar*
rt, pnr 11.4171 compra t 14.41»
vend, Itália nor Lira 0.1600,19
rnmp. • 0.1100,11 vtndt, Ptru
por 8. 3.TO eemp • 1,11 veno.

LONDFiE*-. »
FECHAMENTO — Umdrts ao*

brt Nova Vork por £ US» MM",
enmpra * 1.1031 vtndt. canadt
pnr £ d. can 1.0111 compra •
1.0113 vanda. "Cron" por 100
US» «J.59 eomprt » H17 vend."Swlteh" Ptr £ VC» ....
I.1K0 eomp. » I.7IÍ0 vtndt.
Alemanha Ocldtnltl per £

». M. ii íooi eomprt • U.ioii)
vtnd. Amtttrdl por £ OB
10.1070 eamprt t lOIOtS vtndt.
Btrnt por £ Tr. 11,0133 rnm*
nrt t U.otto vtndt, Bruxt*
Itt pnr £ rr, il». ito comp. t
lio.»o vtndt. Ptrlt por £ rr.
li.ttti rnmp. t ll.mt vtndt.
Rnma por £ I,. 1.741,40 rnmp.

i 149.» vtndt. coptnharut
pnr K. lt.3019 eomp. t 10.107»
vtnda. Oslo por £ K. 11.114»
comp. t 11.0119 vtnd. ntocnlmn
pnr £ Kr, 14.3UO eompra t
11 3990 vtnda. Vltnt pnr £
.Vh, 73.11 cnmp. t 11.11 vtnd.
I.lahoa pnr £ Ktc. 10.1» cnmp.

I0.M vtnd. Mtdrl pnr £ T».
117.19 enmprt t .17,11 vtndt.
Burnnt Atrta per £ P. 113.10
cnmp. e 319.00 vtndt. Rio dt
Jintire Crt 1.11IM vtndt,
Montevidtu pnr £ T 13.50 pin
ewrprt t H.il vtndt. Pra.
(a pnr £ K MOU (tmp t »»
vtnda,

O foverti.tdor lido Mene*
ghrtti afirmou que. » «onrga*
ckn wmtntou bntinte nn Rio
Grande do Sul, ttnrlo Mini*.*
do, »lé o preiente momento,
ntd» m*no.t de trinta milh6es
de cruzeiro». Quanto àl fi*
nanqa» do Estado, adiantou,
que dfpni» dos auxílios ir*
derait, a-;ora recebido*, con*
•eguirá equilibrar a 'ituaçao
do Ettado até o fim do inís,

pagando inclutive n funciona*
liimo, Acrescentou que, a
partir de junho, outra provi*
dêneia deverá ser tomada, »ob
f*»na de vòlt»r*ié á litunqio
de agora, Explicou que, a par-
ttr de julho, terá que enfren*
lar novo aumento para ot ser-
vidoret público», da ordem de
cem por cento,

DESACONSELHADA. A
PARTICaTAÇAO DA UNIÃO

6ÔLSA DE VALORES
yuncionou a Bolsa da ValArei

„iifm. 'rn cnndiçAes ativai, ma»
o) nejono» ia filtram em esca*
l> nrnri desenvolvida. A» apo-¦¦•<•< d» UnlSo. aa eslariuaii r
•nunlnp^i* ficaram calma» e
riditradaa, a» .icAci rin n,incn
d„ Br»»11 eittveram firme» e cm
,|ti, rom ai rio» demais inal*
••radl». A» açftcs da» rompa*
-.hias Brasileira dc Roupa». Cl*
mrnto Aratu. Doca» ria fantn»
pprUiior. Artcx. Klbon. Lota*
\mtri'«n»r. Beltn Mineira • Tc-

cifin» D. T»ab»l preferenciai» fo-
fkirim calma» * melh-rarla». A»
¦<¦;»:. das companhias Meibla,

Citarrm Snuia Crur. Mintraelo
et\ Trindade. Sio Paulo Abar-
cata», Manntimtnn prtfcren-ciai». Siderrtrilca Nacional •
Willys ordlnirits rtsulartm frt-
ca» » em balx». O» riemal» pa-
p»*is cm movimento pprmanerf.
r.*m ralmn» p Inalterados. O to-
t.it rir ttlnln» vtndidni tninnu
tnt.ini. rendendo Cri 
247.151.101,00, As letra» rif r*m-
hin netnelada» em Bolsa, ren-
deram Cr» loo.7P7.tf-n.00 • a»
de impnrtacln Cr» 3.00I.0OO.OO.
O Incfice bV da "Bolia, fm fixt*
dn em ."Jí teusando alta dt 3
pento*.

MÍDIA l/N DOS TITULO» PAttTICULAREI OA BOLIA
DO RIO Dl Udiisxr

«.(.ft l*fi-fi| 2*1*«4 SÍ-5-SI lunho de 1983
2.547 5.318 2.611 S.41A 1.S63
(Elaborada pelo: Serviço Ntciontl o» Invtttlmentoi Ltdt.l

•rUNDOI MOTt'0»
Datt

DC INVEIT1MENTOS"
V ria Cfllt Olt niit. V

fundo crescinen
Condomínio Deltec
Fundo Atlântico .
Fundo Orcira
Fundo Kortíc
Fundo TSrasil
Fundo Hailes

f 0
o/a

20 S
4,1

15/S
2't
4/6

Cr»

4C-*.('n
243.00
SOO.cfi
121.09
4.16.27
106.00

111.24

Ct»

ío.on Junho
6,00 Março
6,00 Marco
3.00 Marco
1.00 Fev.
1.50 Maio

10.C0 Março

do rune.
Cri

22.661.96».
2.«11.19».
1.196.441,

339.641.
97.M5.
49.723,
41.922.

tENDAK REALIZADA» ONTIM
LETRAS Dl
IMPORTAÇÃO

f 572 Bcn. Brasil —
Ttf<*. • Emis.
.-,-r,.6t 75,00

FEDERAIS _ Apts. »
Obre.

530 R. Ecen. (95) KO.on
"15 T.r.c. Flnane. . R99.00
537 Idem  800,00

ESTADUAIS — Aplí.
ESTADUAIS

4 Minas 193-1 -
1.« 

2» S
3.» S

• P/A

Rec.

150.00
'30.00
150.00
670.00
7O0.00
670,00

11 Idem
13 Idem ¦

219 L. 820
1 202 Idem

37 L*i 14
20 Munic. Pref.

rfe Belo Ko-
ri zont e C/J
atrasados

BANCOS
600 Brasil  2.600,00
603 Tdem  2.700,00

1.730 Idem  2.7!0.O0
100 Idem  2.760.00

1.013 Cred. Mtrcan*
til 

2.300 E. Guanabara
COMPANHIA»

2.50O A. Fabril Ft.
450 Fab. de Tec.

D. nabel —
Pref

20 Idem
12.498 Com. e Nave-

gaçSo pt. —
Ord

113 Aço» Villares .
465 Amo — Pref.
830 Idem
100 A. GrÂf. Go-

mes de Sou-
S/D C/C 2 .

753 Brás. de Rou-
pas

100 Idem
600 Idem

1.275 Brahma Ord.
100 Idem
200 Idem  4.450.00

3.025 Idem  4.300.00
173 Tdem  4.600.00
620 Idem — Pref. 4.750.00
374 Idem  4.780,00

6.006 Idem  4.500.00
449 Idem  4.850,00

pt.

d« Art.
Artex ..

SOO .CO

250.00
230.00

8CO.0O

1.200.00
1.220,00

2.350,00
3.000.0O
1.620.00
1.650,00

300.00

1.200,00
1.250.00
1.230,00
4.400,00
4.420.00

Nom.
- Pref.

630 Idem
211 Idem ..
303 dem —
301 Brahma

Nom
1.773 dem 

644 C. Souzo Cruz
- Pt

4.900.00
9.000,00• 4.600,00

4.650.00
4.700,00

5.900,00

600 Idem
150 Idem
700 Ieinm
36' triem

20 Idem
141 Iricm
793 Idem

42 Idem
260 C. Aratu

10.233 D. Stntos
S.300 Idem .. .
3.000 Idem .. .
2.900 Idem .. .
3.600 Idem

169 Fab.
T.

200 ldem
310 Idem 
40n Idem

68 F. Brasileiro .
1.400 tdem

130 Idem 
440 Hime Com. e

rnd
440 Fraç. de açíes

da Ind. e
Air. Santa,
Cecília .. ..

145 Dir. de Bonif.
da Ind. e Ag.
Santa Ceei*
lia 

400 Klbon — Ord.
- c/d 

MO Idem - ex/d .
400 Idem

1.450 Idem
500 Idem •.

1.300 Idem — Novas
200 Idem
700 Idem
500 Tdem 
100 L. Telef. Bra-

sileiras Fret.
345 L. Americanas
576 Idem
100 Idem 

25 Idem 
1.019 M. B.

Pref.
650 Idem .
107 M. B.
Pref.

100 Idem -
300 Idem
450 Idem
200 Idem
160 Direitos 

1.278 Idem
400 ldem 

1.521 Mesbla — pt.
Novas 

200 Idem
3.153 Idem

400 Idem
30 Idem 

288 M. da Trinda-

Estréiac/d
'Estréia

c/d
ex/d .

5.120 00
5.030,00
9.950.00
6.oco.no
6.100.00
6.200.00
9.800,00
9.890,00

14.0C0.00
305.00
306.00
307.00
3T%.«n
310.00

1.320.00
1.5-5.00
1.530.00
1.331,00
1.100.00
1.420,00
1.150.00

1.300.00

100.00

60.00

1.730,00
880,00
890.00
900.00
020.00
880.00
835.00
900.00
920,00

200,00
3.800.00
3.830,00
3.860,00
3.900.00

2.500.00
2.350,00

2.600,00
1.450,00
1.300.00
1.550.00
1.580,00

.150.00
380.00
400,00

3.000,00
3.030.00
3.030.00
3.100,00
3.680,00

(fe .,
I..100 Idem

306 Idem 
180 M. riuminen*

se-
133 V. SantisU ..
260 idem
133 Idem

2.JJ0 Petrobrás pref.
150 S. P. Alparft*

laa • e/d ...
I 333 Idem - ex/d .
1 ooo idem

.wi Idem
300 Tdem 

3.000 Idem — Novti
3.300 Idem

jeo idem 
214 B. Mineira —

pt. • e/d ..
134 Idem
17* Idem
100 Idem

i Tdem
368 Idem — Navtt

3.669 tdem
423 Idem
200 Idem

3.305 Idem
200 Idem

3.220 Idem
23 Idem
26 Tdem
lidem

381 Idem c/Div. -
Pare. e/d .

54 Idem
1.94 Sid. Mannes-

n-snn • Ord.
261 Idem — Pref.
616 Sid. Nacional .
100 V. do Rio Do*

ee - port. .
44 W. Martin» —

Nnm. «x/di-
rcito 

300 Willys _ Ord.
lO.COOIdem

DEBtNTURBB
2.10 Cia. D. Santot
200 Petr. de 100 .

1 Tdem de 400 .
337 Idem de 1.000

T.STRAl
HIPOTECARIA»

B50 B"o. Ftt. Gua-
r(alif»r^ .. .,

LETRAS
CAMBIO
Cresa

1300 202 dias .. ..
(iias ., ..
dias ., .,
dias .. ..
diaa •.„ ..
dias ., ..
dtas .. ..
dia» ,. ..
ritas .. ..
diaa .. ..
dia» .. ..
dias ,. ..
dias .. ..
dias .. ..
dias .. ..
dias ,, ..
dia»

30 203
SSO 206
100 J07
••oo 208
ind 209
650 212

50 213
50 214

530 217
6Cft 220

30 222
450 223

1.300 224
50 225

650 226
250 227

2.500 228
3.000 230

150 ?3?
250 237
200 239
100 240
100 263
300 274
t00 275

1.200 276
700 286
300 396
100 299
100 99
500 303
100 109

SOO 111
200 127
100 143

50 148
500 150
500 154

1.500 157' 
300 164

50 172
1.000 173

dias
dias
dias
dia»
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dia»
dias
dias

I. »»o,on
1.530.W
1.990.60

I.100.00
2.200.00
í. IM.fO
2.300,00

400.00

410.00
289.00
mo.fo
292.00
291.00
«5.00
288,90
«2.00

4.159.00
4.200.00
4.300.00
4.380.00
4.900.00
1, ooo.nn
1.650,00
2.670.00
2.660.00
2.6»0.OO
2.690.00
2.700.00
2.730.00
2.740.00
2.790.00

4.390.00
4.200.00

.-i.3on.on
3.300.00

890,00

6.800,00

1.000.00
270.00
272.00

100.00
200.00
400.00

1.000,00

600,00

79.80
79.70
79.«0
70.30
79,20
79,10
78 80
76,70
78.60
78.30
78.00
77.80
77,70
T7.60
77.50
77.10
77.30
77.20
77.00
76.80
76.30
76.10
76.00
73.70
72.60
72,30
72,40
71.40
70.40
70.10
90.10
69,70
89.10
81.90
87,30
85.70
85.20
85,00
84.60
84.30
83.60
82.80
12.70

650 174 dia» .. .. U,t0
90 11» dltt .. .. 12.40

íro in dia (IJ0
90 17» dlt «2.10
.'0 180 dl 1100

«oo ni dita .. .. 11.90'00 in dia «LHO
l.ooo itt dia» .. .. 11.60

290 im dia «1.90
90 181 dlt» .... «1.40

200 1»» dia» .. .. «110
3.90 ll» diaa .. .. «i.io
.'00 190 dias .. .. «l.oo
190 1»1 «ai .. .. «0.90
390 IM dltt .. .. «0,40
4.V) 197 diaa .. .. HI.30
2oo 1»» diat .. .. Mijo
100 IM diu .. .. «0.10
70O 200 dll M.OO
SM 201 diu .. .. 79,90

Coflhrti
8M MM dll» .. .. «2.15
200 M» diat .. .. 11.42

4.700 38» diat .. .. «7.JI
9M 31» dias .. .. 19.01

Crtdi-aatro
1.800 17» dl K2.10

330 181 dia» .. .. R4.70
4.OOO 180 dia» .. .. «2.00
2.251) 210 dia» .. .. 19,00

Crédito comtreítl
1.300 139 dias .. .. 8R.'I

55A 160 diat .. .. 82.58
IM 171 dia» .. .. «3.7»

7.000 IM dias .. .. «0.40
1.3M 191 dia» .. .. MO»
3.6.50 294 dias .. .. «3.00

2M 210 dia» .. .. «2.50
7.300 214 dlts .. .. 80.91

600 222 dia» .. .. «1,90
7M 236 dia» .. .. M.33
200 240 dias .. .. 80.00
7M 322 dia» .. .. 73.17

2.WV. 330 dia» .. .. 72.50
IM S51 dias .. .. 70.73
1M 353 dia» .. .. 70,42

1 500 3M dias .. .. 70,00
Deereí

1.300 170 dias .. .. «3.00
1.4M 176 dia» .. .. 8240
.2M 177 dias .. .. «2.30

3.700 179 dias .. .. 82.10
900 132 dias .. .. 81.80
100 185 dia» .. .. 8' .Í0

l.tOO 163 dias .. .. 81.20
1.3nn j«| dias ,. .. 77.90

400 249 dias .. .. 73.10
2.300 252 dia» .. .. 74*0

700 335 dias .. .. «6.50
400 360 dias .. .. 64.00
100 370 di» 63.00
300 ->0fl di*s .. .. 60,00

Aymorí
200 171 dias .. .. 81,05
300 170 dias ,. .. 84.42
1M 173 dias .. ,. 83.96

10.600 186 dias .. .. 82,95
2.OCO 138 dia» .. ,. 81.35
2.00O 193 dia 81.85
2.000 231 dia» .. .. 78,38

2M 359 dias .. .. 76.26
2.000 262 dia 75,99
2.000 200 dia» .. .. 73.42

, 1.300 321 dia» .. .. 70.5»
300 362 dias .. .. 66,82

Finco
11,400 4M dias ,. .. 60.00
11.400 310 dias .. .. 87,90

STOCK EXCHANGE
DE LONDRES

LONDRES, 9
TÍTULOS DIVERSOS

Ccnsol». 2 1/2 .. .. 40.7.6
S. Paulo Rallwtyi Ce.
Ltd  0.1.4

Bank of Londan
South America Ltd. 1.7.6

Lioyd'» Bank Ltd. (A
Sharea ........ ¦ 2.3.1

Royal Dutch Fetro*
leum  17.2.»

Ocean Wilson k. Co.
Holdinr Ordinari .. 0.6.1

Cable & Wirelei Ltd.
Ordinárias 0.17.7

Rio Flour Mills A Gra-
narie» Ltd  0.16.7

Imperial Chemical In-
dustries Ltd 212.7

Emp. de Guerra Briti*
nico 31/2% 1927/47 95.12.6

CAFÉ: CORRETORES
CONTRA 272

O ir. Ary de Castro Domingues, presidente dt
Anocíaçio dot Corretor*» de.Café, declarou que "a
SUMOC, com a Itwtruçfio 272, eitabeleceu as quotas
de contribuição por taça de café exportada, de 22,50
dólarei ou o equivalente em outras moedas, para o
produto da tafra 6-.J65 e de 28 dólares para as safras
63/64 e anteriores. O saldo da cambial proveniente
da exportaçio «erá negociado no câmbio livre até a
taxa mixima de CrS 1.210,00 por dólar, taxa essa
que, excedida importará num reajustamento da cota
de contribuição".

— Km despnrhi. exarado no
processo de intcréitn da Cin.
Municipal dc Trampories
Coletivos — Sfto Pnulo — ri
ministro da Fazenda aprovou
o parecer dn Comiss-lio de
Delcia dos Copltaii Nacio-
nils, que desaconselho a par-
ticlpaçáo dn UniRo no hu-
mento rio capital ria referi*
dn companhia, salientando,
ainda, a inexistência rie au*
torir.açfio legislativo para tal
fim.

Outrosslm, determinou a
restituição do proc«sso aque-
Ia Comlisfio para ai provi*
dências cabíveis.

EXATIDÃO DO TAGA-
MENTO DO IMPOSTO —
Tendo em vista o que cons-
ta do proceiio n.° 72.782-6*1,
resolveu o diretor das Ren-
d«s Internas rieslsnar ns
agentes fiscais do imposto dc
comumo, Jogo de Cordeiro
Uchos c Ernáni Marinho, lo-

tados na Capital do Ettadt
do Rio d» Janeiro, para, nt
Alfândega de Niterói, prora»
derem n ravisfio do de»pi*>
cho» aduaneiro* proceuidoi
na referida reptrtição, com •
fim de apurar a exatldãt
do pngamonto do Imposto de
consumo devido pelas mtr-»
cariorins importada».

ni MII.IIAF.S PARA O
TFR — Tendo em viitft a »o«
HcitaçSo e parncer da Cpn»
tndorln Geral ria Republica»
Rutoríiou o ministro da Fa»
?.tnda a entrega da impor»
tíincin dc CrS 31.325.000,00
ho Tribunal Federal de Ra»
curso», correspondente »•
saldo do primeiro trlm«tr«
da» dotações orçamentfirlU
do viacnte exercido.

Adiantou:"A rtftrida dtcisin da SUMOC
não sttitfez »o comércio nem
à lavoura de café, qut plejtet-
vtm melhores condições em
vittt do decréscimo dt colhei-
ti déstt tno, havendo inclua!-
ve dificuldades eom i Junta
Administrativa do IBC, que en-
trou em receito e voltiri a
reunir-te no dlt 10, pin tpro*
vir, ou nio, o cittdo esquema
e ts buei de garintii dt com-
pri pelo IBC, que nio fortm
oficializadas ainda, mis qut te
itbé strem ts seguintes (por
sacai: Cafés do grupo I (Pa-
rané, Sio Paulo e Sul t Oeste
de Minis): 32. 35 e 37 ou ....
.13.000,00, a partir de, rtsptc-
tivtmtnte, 1/7, 1/10, t 1/1/65;
t ctfés do grupo n (Zont dt
Mitt, Espirito Sinto, Rio dt
.laneiro t demtii rtgiits pro-
dutorts de Cifés-Rioi: 23, 27
e 29.000,00, ms mtsmis ditas
retro iludídts."

LIMITAÇÃO
Prosseguindc:"Na parle da contribuição

(confisco), deve-se ressaltar
que a quota de 23 dólares pa-
ra os cafés existentes nos por*
tos e a caminho dos mesmos,
nio fêz justiça i atividade nor-
mal e legitima dos comereian*
tes e exportadores que, por
motivo da limitaçío das quo-
tas de exportaçio e dos acon-
tecimentos políticos que partli-
saram o mercado no exterior,
não puderam dispor de seus
estoques e ficaram sacrificados
—¦ e sem defesa — pela co-
branca de uma taxa demasiado
elevada, especialmente quando
posta em confronto com t dos
cafés novos. Melhor teria te-
rem ficado com o café no in-
terior. A Junta Administrativa
rio IBC já aprovou o nAvo Re-
gulamtnto de Embarques, com
pequents alterações em rela-
çâo ao anterior. Nio haverá

quota de rctençto. Será per-
mltidt t exportaçio dos trln*
dtrt ptlos portos pequenos, po-
dendo t concenio ser esten*
dldi tos dtmtis portos. Ttm-
bém, strá permitido o tipo 5/6
nt quoti d» mtrctdo ptrt o
grupo I (Ptnná, Sio Ptulo e
Sul t Oesta de Minis). Con-
ttrvido o tipo 7, como o mi*
nimo, ptrt ts demais regiões.
Deipolpido, no mesmo regime
anterior.

OPINIÃO
Continuando:"Feito o balanço do que-tei-

mt está descrito, e a despeito
do seu lido negitivo, mu des-
rie que o fininciimento ptloBanco do Bratil sejt amplo e
em batei titisfitórias, inelusi*
ve pira oi ctfés dis ufrii
passadas, i nostt opiniio é de
que t tituiçio dtisi riqueta
r.aciontl estará perfeitamente
garantida, até que ts ordem
de fora comecem a chegtr. As
qutntidadts de café i serem
r.egociidis pelas vias comer-
ciais normais, durante o pró*
ximo tno ctfeeiro, nio sio su-
ficientes para atender is ne-
cestidades dt exportaçio. O
IBC, como é óbvio, terá de con-
tribuir supletivamente com oi
seus estoques, no momento de-
vido. Desta maneira, o próprio
mercado e as compenudorai
basts de preço obtidts no ex*
terior irio proporciontr ao
possuidor de café aquela re*
muneraçào que os esquemas
governamentais nio puderam
dar. E ao comércio cafeeiro
patrício, coeso e disciplinado,
em colaboração com a nova di-
retoria do IBC, que irá prestar
agora os serviços que dela to-
dos esperamos, caberá a gran-
de responsabilidade rie fazer
escoar a nossa produção e de
comerciá-la nos mercados in-
ternacionais, elevando cada
vez mais o conceito do café
brasileiro."

"Condomínio do HHítlo
Rio Boulovard"

ASÍKMBLtlA GERAI.
CONVOCAÇÃO

Pelo prettnte «ditai tio con-
vidado» todos os compradores
de unidades do Edifício Hm
Bouleyard, em eonttruçlo netta
cidade, i Av. M de Setembro
n.» 111. para a Aisomblíla Ge-
ral a rcnliiar-sc poa escritórios
da Empresa Constpitnr.1 Onnn
S/A, 1 Av. Rio Branco, Í77,
grupo 120». nesta cidade, no dia
2» de Junho corrente, ás 10 ho-
ras, em primeira, e ás lfi.30 hn*
ras, em aesunda convocr.çno,
com qualquer número, para, de
acordo com o contrato rie cons-
trução, deliberarem t6bre t se*
guintt ordem rio dia:

a) Aprovaclo de revisão orça*
mentiria;

b) Estabelecer nova modali-
dade de pagamento dt
acordo com a revislo orça*
mentiria;

c) Nomeaçln de nova Comis.
alo riscai;

d) Assuntos de Interesse geral.

Rio de Janeiro, 9 de junho
de 1964.

TOMAZ CAVALCANTI DINIZ
Comissão Eiscal

JEOVAH FIALHO
Comtssio Fiscal

EMPRESA CONSTRUTORA
ORION S/A

MAURO MARTINS DE ARAÚJO
Diretor Vico-Presidento
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COMPANHIA SUL •
AMERICANA DE

ARMAZÉNS GERAIS
Assembléio-Geral

EXTRAORDINÁRIA
Slo convidados os senhoria

acionistas ria Companhia Sul
Americana de Armar»ns Geral!
a se reunirem em AstembHla
Geral Extraordinária, a aer rte«
llanda A Ru» Dom Gerarrio n.t
'.'. — Sala 301. ás 11 horai d*
dia IO ric julho de 1MI, t fite
delibercrcm o «e-julnte:

a) Relatório ria Diretoria, BI»
lanço. Conta rie Lucros •
Perdas e parecer rio Con»
aclho Fiscal relativos ••
exerrlcio encerrado era ti
dt deiembrn de lOfirct

b) Elelçlo dos mtmhrei ia
Conselho riscai para 19841

c) Elel-ilo da Diretoria ptr*
n biênio rie 14*13:

d) Fixaçlo dos honorários ria
Diretoria e membros 09
Constlho Fiscal pari •
exercido de 1961;

e) Assuntos Gerais.

Acham-se á disputeis dta
Senhores Acionistas, na Seda
Social, ns documentos t que (O
refere o Artlso 99 do Decreto»
lei n' 2.627, de M d* aetembrt
de 1910, relativos ao exerclelt
de 1D63.

Rio rie Janeiro, 8 dt junht
de 1984.

OSCAR CARRERA
Dlretor-Gerente

MI

MOEDA & SEGUROS
Deverá reunir-se de 29 de novembro a 2 de

dezembro deste ano, em Washington, a l.a Reunião
Latino-Americana de Instituições Financeiras de
Desenvolvimento. Para a agenda dessa reunião íoram
incluídos os seguintes temas: "Função dos bancos de
fomento na politica de desenvolvimento sócio-econó-
mico dos paises da América Latina", "Papel que cabe
aos bancos de desenvolvimento no progresso da inte-
graçáo econômica da América 'Latina" e "Relação do
BID com os Bancos de Desenvolvimento Econômico
da América Latina". Para participar da assembléia
foram convidados os Bancos de Desenvolvimento do
Brasil.

NEGÓCIOS COM 0!SUL?

Depósitos bancários
na Suécia

MERCADORIAS
CAFÉ

MERCADO DO RIO
O mercado de café disponível

trabalhou ontem, em condições
estáveis e sem alteração nos
preços. A comissão de preço
sorteada declarou cotar o tipo
7. saíra 1963|64, contribuição de
19 dólares a CrS 3.100,00 F o li-
po 7, safra 1962,13, cbntribuiçlo
rie 26 dólares a Cr$ 2.600,00 por
io quilos. NSo houve vendas
s^bre o disponível e o mercado
fechou inalterado. Entraram
11.337 taças pela estrada de ro-
dagem. Embarcaram 3.892 sacas
para a América do Norte; 4.630
para a Europa » 30.000 para
cabotagem, no total de 40.522
ditas. Existência e café despa-
chado para embarques o IBC
nso declarou.

(Safra 1363/61. contribuição 19
dólares); Cr$:

Tipo  4.100,00
Tipo  3.900,00
Tipo  3.700,00
Tipo  B.500,00
Tino  3.300,00
Tipo  3.100,00
Tipo  2.900,00
(Safra 1962|63, contribuição 26

dólaresi-
Tipo  3.600,00
Tipo 3 ..'  3.400.00
Tipo  3.200,00
Tipo  3.000,00
Tipo  2.800,00
Tipo  2.600,00
Tipo  2.400,00
Pauta — Estado te Minas Ge*
rais «
Café comp. laí. 82/63 250.00
Idem fino  440,00
Idem 63/64 '.. 300,00

Estado do Rio
Idem 63/64  300,00
Idem 62/63  230.00

Estado do Ptxtnl
Café fino  440,00
Café p| disc  470,00

MERCADO EM SANTOS .
TtBMO

SANTOS, 9.

Junho 1964 .
-.Tulho 1964
Set. 1964 .
De-.. 1964 .
Janeiro 1961
Marco 1963
Maio 1965 . .

FosiçSo

Abert
1.9.6,00
1.926.00
1.926,00
1.926,00

N/C
N/C

N/C
Nt abertura,

Feeb
1.930,00
1.930,00
1.930,00
1.930,00
N/C
N/C
N/C
firrnt

no fechamento, firme.
Contrato c

Abert
Junho 1964
Julho 1961
Set. 1964 .
Dez. MM .
Janeiro 1063
Março 1965
Maio 1965 .

1.721,00
2.721.00
1.721,00
1.721,00

N/C
N/C
N/C

Fech
2.725.00
2.723.00
2.725.00
2.725.00

N/C
N/C
N/C

'POSIÇÃO — Na abertura, Hr-
me, no fechamento, firme.

CAFK DISPONÍVEL
Por 10 quilos

Hojt Ant
Estilo lantoa

Tipo, 4 safra _
62/63 . . . 4.700,00 4.700,00

santos Rlado
Tipo 4 . . . 4.400,00 4.400,00
sem deseriçio . .
Tipo 4 . . . 4.000,00 4.000,00

Mercado — Calmo — Calmo.
MERCADO DF NOVA VOBE
NOVA YORK, 9.

Contrato -B''
Meses

Julho 1964 .
Set. 1964 .
Dez. 1984 .
Março 1963
Maio 1964 .

VENDAS
1.300 sacas
36.250 ditas.

NA ABERTURA

Abert Feeb
16.00 — 46.20
47,15 — 47,10
48,45 — 48,20
49,00 — 48,45
49,10 — 48,75

. Na abertura,
no fechamento .,

Mercada

estivei, com altl de 30 a 28 e
baixa de 20 a 31 pontos.

NO FECHAMENTO — Merca*
do apenas estivei, eom baixa de
11 a 30 pontos.

ALGODÃO
MERCADO DO RIO

O mercado de algodão em ra*
ma regulou ontem, calmo é
inalterado. Entrarim 139 fardos
de SSo Paulo e saíram 200, fi*
cando em depótito 4.187 ditos.

COTAÇÕES POR 1* QUILO*,
Em cmstlrot

(Er.treu tm 120 diu)
Fibra longa

Seridó, tipo 3 1.100,00 1,200,00
Seridó, tipo 4 1.000,00 8.100,00

Fibra Média . -
SertOes, tipo 3 7.000,00 7.100,00
Sertões, tipo 4 8.900,00 7.000,00
Ceará, tipo 3 t.800,00 6.800,00
Ceará, tipo 4 1.700,00 6.800,00

Fibra curta
Matas tipo 3/4 1.300,00
Paulista tipo I 1.200,00* 1.300,00
MERCADO DE I. PAULO

S. PAULO, 9.
(Cottc&et por 11 quboi)

Meses Abert. Feeb
Maio. 1984 . ../C N/Ç.
Junho 1964 ... N/C N/C
Julho 198* ... N/C N/C
Out. 1964 ... N/C N/C
Mtio 1981 . . N/C N/C

Potíçío — Nt tberturt ptrt*
laado. no ftehtmento pirili-
tido. '

DISPONÍVEL
(Cotaçíet por 13 quilo»

TIPOS HOJE ANTERIOR
CrS Nominal Nomlna," 7.700,00 7.700,00

7.630,00 7.610,00
7.350,00 7.350,00
7.400,00 7.400,00
7.280,00 7.250.00
6.830.00 8.880,00
8.550,00 6.830,00
8.430,00 8.430,00
6.250.00 8.256,00
6.080.00 6.080,00

¦ Calma — Etttvel

¦1/2
4
4-
1
5 - 1/3
8

¦ in8-
7
7-1/3
8
9

MERCADO ¦

APLICAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
NO NORDESTE

(LEI 4 239 DE 27*6-63)
Oferecemos ações de empreendimentos localizados no Nordeste e apre-

vados pela SUDENE para as empresas que já infegraliiaram depósitos no Banco
do Nordeste. ,,

Informações e referências completas sobre os empreendimentos:
COFITEC — Consultoria Financeira Técnica Lida.
Edifício Avenida Central, sala 2423. Tel: 52*7479. 38206

MERCADO Dl PERNAMBUCO
RECIFZ. 9.
MERCADO - Ettlvel.

Cotações — Por 80 quilot
Mtta tipo 8 comp. T.MO.00.
Sertfiet tipo 8 eomp. 8.400.00

Entrada: 3.186.
Em 1.* de setembro: 212.383.
Existência: 20.838.
Exportação: 1.108.
Consumo: 70*.

MERCADO DE NOVA TOM
NOVA YORK, 9.

Abert. Int. Fee.
Julho 1964 , 32,80 N/C 32,10
Out. 1984 , 30,88 N/C 30,76/82
Des. 1984 . 30,85 N/C 30,77
Março 1963 30,70 N/C 30,77
Maio 1983 . 30,65 N/C 30,75/77
Julho 1985 . N/C N/C 30,05
Out. 1985 .. N/C N/C N/C
Am. Ss. Milds.   35,40

NA ABERTURA — Mtrctdo
calmo, com baixa de 5 a 13
pontos.'NTERMTTJIARIA — Me-cado
estivei, com alta de 2 pontos.

NO FECHAMENTO — Nio re*
NO FECHAMENTO - Mer*

cado estivei, com alta de 4 a 18
e baixa de 2 pontes.

AÇÜGAR
MERCADO DO RIO

O mercado de açúcar estive
ontem, firme e inalterado. En-
traram 3.000 sacos do Ettado do
Rio « saíram 10.000, ficando em
depósito 336.293 ditos.

CoUçíes por 60 quilos
MERCADO - Estivei."Resolução n.« 1.822 de 27*2-64".

p V.  8.471,00
MERCADO DE PERNAMBUCO

RECIFE. 9.
COTAÇÕES POR 80 QUILOS:
Cristais: 7.157,60
Demeraras: 6.830.00.
Entrada: 3.214.
Em l.» de setembro: 7.S86.935.
Exportaçio: 27.400.
Existência: 3.430.277.
Consumo: 2.000.

CACAU
NOVA YORK, 9.

Abert. Fech.
Julho 1964 ,. 21,51 21,06
Set. 1984 . . 21.80 21.62
Dez. 1984 . . 22,55 32,36/37
Março 1963 . 23,20/22 23,02
Maio 1988 . . 23,62 23,48
Julho 1968 .. 34.01 23,85
Stt. 1963 . . 24,35 24,22

VENDAS — Na abertura 10
contratos, no fechamento 208
contratos.

NA ABERTURA — Mercado
estivei, com alta de 1 a 5 e bai-
xa de 7 pontos.

NO FECHAMENTO - Mercado
apenas estável, com baixa de 10
a 23 pontos.

TRIGO
CHICAGO, 9

Noticias da Suécia informam
que o volume de depósitos
bancários, naquele pais, em
1963, experimentou um aumen-
to de 450 milhões de cruzeiros,
ou seja, cerca de 11% em re*
laçào ao ano anterior, que
apresentara majoração de 14
por cento.
Licença de
exportação

A Carteira de Comérciq Ex*
terior do. Banco do Brasil et*
tara recebendo, até o dia 12
deste mês, os pedidos de li-
cenca de exportaçio de 20.000
toneladas de farelo de amen-
doim, liberado pela Superin-
tendência Nacional do Abaste-
cimento. Ái licenças concedi*
das terio praio para embar*
qué até o dia 30 de julho pró-
ximo.
Prestação de contas

ra estão abertas aos bancários
as inscrições para o «eu Cur-
so de Recepcionistas. As infor*
mações poderio ser obtidas na
sede da Associação, à Rua do
Ouvidor, 50 12,° andar, no ho-
ririo de 9 as 12h.
Ratificação
de assembléia

O Banco Lino Fimentel esta*
rá reunido em assembléia geral
extraordinária no próximo dia
20, em sua sede tociil, à Tra-
vessa do Ouvidor, 34, para dis-
cussio e ratificação da assem*
bléia de 3 de dezembro de
1963, que introduziu modifica-
ções no Estatuto da Sociedade.

SEGUROS

e eleição
O Banco Nacional de Cré*

dito tstá convocando os teus
acionistas para se reunirem em
assembléia geral txtriordiná*
ria, no próximo dia 18, is 16h,
em sua sede, à Rua Primeiro
de Março, 51, 4.° andar, a fim
de que apreciem o relatório da
Diretoria, deliberem sobre a
prestação de contas e proce-
dam a eleição dos cargos va-
gos na Diretoria.
Curso de
Recepcionistas

No Centro de Treinamento
Bancário da Associação dos
Bancos do Estado da Guanaba-

Julho 1364
Set. 1964 .

Fechamento
Boje Ant

1.43,37 1.44,62
1.43,37 1.47,12

COMPANHIA
NACIONAL DE NAVEGAÇÃO

COSTEIRA
AUTARQUIA FEDERAL

AVISO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

N.» S.V. 3/64
(Venda de 1 forno para fabri*
caçào de aço, tipo Siemens-

Martin)
Comunicamos aos interessados

que o Edital de Concorrência
Pública n.» S.V. 3/64 se acha
publicado no Diário Oficial (Es-
tado da Guanabara — Parte I),
As iAlhas n.*s 9514/9315, edição
de 13-5-64. ,

Quaisquer outras informações
serSo prestadas na Sede da Au*
tarquia (Av. Rodrigues Al»
ves, 303). no horário de 11 is
17.30 horas.

Rio de Janeiro, 11 de maio
dc 1964.

MOACYR BRANCO BARBOSA
Chefe dt Divisio de Compras

1843

O aumento constante dos va-
lóres que buscam Cobertura no
seguro de Lucros Cessantes —
informa o "Boletim Informati-
vo" do TRB, em seu número
7, ora em distribuição — le*
vou ot órgãos técnicos do Ins-
tituto Brasileiro de Resseguros
a estudos no sentido de am-
pliar a aceitação desses segu-
ros por parte das companhias.
As restrições determinadas pe-
Ias Normas em vigor, no ramo,
perfeitamente justificáveis à
época da sua fixação, vinham
dificultando a ação das compa*
nhias, em virtude da grande
difusão dessa modalidade de
seguro, sua procura cada vez
mais acentuada e sobretudo a
vertiginosa aseençào dos capi*
tais em giro nas atividades co-
merciais e industriais.

Associação dos
Diretores de

Vendas do Rio
de Janeiro
ASSEMBLÉIA GERAL

ORDINÁRIA
EDITAL

Estão convidados os Senhores
Associados para se reunirem em
Assembléia Geral Ordinária, i
Rua do Passeio n." 56. 11.» an-
dar, no próximo dia 22 do cor-
rente mês, ás 12 horas, em pri-
meira convocaçío. para eleger
os novos Conselhos Diretor e
Fiscal, que administrarão a As-
sociaçlo no biênio de 31 de ju*
lho do corrente ano a 30 de
junho de 1966, de acordo com
o art. 33 do Estatuto.

A Assembléia ora convocada
deliberará com doia terços dos
Associados em primeira convo
eaçEo e, com qualquer número
de associados presentes, em se-
funda convocação, ás 13 horas
do mesmo dia, no mesmo local.

Rio de Janeiro, 10 de junho
de 1964.

ARMANDO SALAS
Presidente
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Utilize-se de nossa experiência, de nossa
eficiência. Rapidez é a característica principal d»
nossos serviços em todas as operações bancárias.

^22jj^^^^3ESSI
FILIAL RIO

Rúa Buanos Aires, 4 - Tel.: 31-4163
AGÊNCIA CASTELO

Av. Calógeras, 15-B • Tel.: 42*8978
AGÊNCIA MAUÁ í

Rua Uruguaiana, 141 - Tel.: 43-3009
^w*-- AGÊNCIA MÉIERf

R.Días da Cruz, 210-C - Tel.: 49-1484

Matriz • Porto Alegre. E mais 110 departamento! em]1
Sio Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande .do Suli

Serviço de Assistência Médica Domiciliar
e de Urgência - SAMDU

AVISO
Achtm-M tbertst tt ttguinttt eoneerrinclii:
N.° 41/44 — Relttlvi a tqultleâo dt Btn» MAvtit, pu-

Wletdt no Diário Oficial da Guanabara, parto I, fl». 102(5,
dt JS-05-64.

N.° 42/64 — Rtlttlvt a tquitiçio dt mttt ortopédlei,
publlrtdt ne Diário Oficial dt Guanabara, ptrtt I, fia.
10364 mt 2 MkêA.

N.s 43/44 — Rtlttlvt a conserte dt tpartlhet técni*
cot. publletdt ne Diário Oficial dt Cutntbtrt, ptrtt I,
fl». 10366, dt 244644.

N.° 44/64 — Rtlttlvt t aquisição de arquives da ate,
publicada no Diário Oficial da Guanabara, parta I,. fis.
1075», dt 03*0644.

MIGUEL BATISTA AZEVEDO
CHEFE DA SEÇÃO DE COMPRAS- »

.,o(i*i 313U

títulos e ações
COUNTRY CLUB, compro
titulo. 31*0918. Rodrigues.

IATE CLUBE, vendo um titulo
31*0996. Rodrigues.

COSTA BRAVA CLUBE — Ven*
de*se titulo sócio proprietário .
Cr$ B00.000.00 —i Eduardo — ..
27*2075 — Horário Comercial.
MARIMBAS, vendo titulo à vis-
Ia, 31-0996. Caldas.
COSTA BRAVA — Vendo um
titulo pela maior oferta i vista.
Célio. Tel. 52-1501. 32149 . 94

FLORESTA COUNTRY CLUBE
— Vendo 2 títulos pela maior
oferta à vista. Célio — Tel. ..
52*6724. 32150 94
NEVADA PRAIA CLUBE, trans-
firo título CrJ 500.O00.00, liqui-
do c á vista. Fone: 52-0197 —
Sv. Paulo (horário comercial).
GÁVEA GOLF compro um ti*
tulo. 31-099G. Caldas.
.TOCKEY CLUB, compro um tt*
tulo, 31*0996. caldas.
FLUMINENSE, vendo um titulo
31*0996. Rodrigues.

PANORAMA P. HOTEL, vendo
cotts integraliiadas. '.150.000 -* Ba
31-0996. Rodrigues. 
COSTA BRAVA — Vendo ur*
gente 600.000,00 a vjsta. O.
Paiva. 47*8208. ¦_ i
IATE CLUBE DO R. JANEIRO
— Compro titulo facilitado. Cé*
jyo^-^el^2-l*0L^^J21519

TÍTULOS DE CLUBES j |
COMPRAMOS:

Country
Jockey \,(

-Iate. -M

VENDEMOS:
Soe. Hipici
Fluminense
Iate Jardim Guanabara

Av. Alm. Barroso, 91 - sala
812 - Fone 32-9003,
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PSD ABANDONA BLOCO MAJORITÁRIO
GORDON NÃO CRÊ NA"HANSON'S LETTER"

BRASÍLIA (Sucursal) — O embaixador Lincoln
Gordon considerou "irresponsável" a publicação nor-
te-ftmericanu "Hanson's Lettcr", que comentou a ação
da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, acusan-
do-a dc interferência em assuntos brasileiros. Snlien-
tou que isso "íoi uma bobagem de jornal completa-
mente irresponsável, que está fabricando histórias
sem fundamento".

Acrescentou quc não poderia entender como o
CORREIO DA MANHA dava cobertura de primeira
página ás noticias da referida publicação,

viagem será o encamlnhamcn*
lo e a discussão de vários pro*
jctos do governo brasileiro aserem executados com finan*
cinmcnlo dc agencias interna-
cionais, especialmente a Ali*
anca para o Progresso Prefe-
re dissertar sobro o assunto
Quando voltar ao Brasil.

N. da II. — As declarações
do embaixador Lincoln Gordon
náo constituem um desmenti-
do à publicação da "HansorTs
Lettcr". Apenas disse quc se
surpreendia eom a transcrição
de um comentário desta revis-
ta. Como se explica o conceito
que ela goza em várias este-
ras dos Estados Unidos e do
resto do mundo? O que cabia
ao sr. Lincoln Gordon era con-
testar objetivamente as infor*
mações do aludido periódico,
dirigindo-se a éle para esclare*
cimento do assunto.

INFORMADO

O diplomata norte-america-
no, após fnzer tais declarações
solicitou do repórter do COU-
REIO DA MANHA quc as di-
vulgassl e enviou suas "sau-
dações e cumprimentos A di-
reção do jornal". O sr. Lin-
coln Gordon, na ocasião, afir-
mou quc fizera uma visita dc
consulta ao presidente Castc-
Io Branco, para passar em re-
vista a situação brasileira. Pre-
tende embarcar hoje para os
Estados Unidos, complctamcn-
te bem Informado sobre to-
dos os aspectos revoluciona-
rios.

PROJETOS

O embaixador das Estados
Unidos, que passará dez dias
em seu País, admitiu que o
objetivo principal de sua

IPM VAI OUVIR HOJE
OFICIAIS DA MARINHA

RIO, BELO HORIZONTE, SAO PAULO, PÔR-
TO ALEGRE, GOIÂNIA, SALVADOR e NITERÓI
(ASP-CM-Sucursais) — O almirante engenheiro
Ubaltino Castelo Ruiz, os capitães-de-mar-e-guerra
Francisco de Souza Maia Júnior, Antônio Augusto
Cardoso de Castro e o capitão-de-fragata Alfredo Fi-
gueiredo serão ouvidos hoje pelo IPM instaurado
para apurar atividades subversivas e indisciplina no
âmbito da oficialidade naval. Ontem, foram ouvidos
o almirante Pena Boto e o capitão-de-mar-e-guerra
Heitor Lopes de Souza, atual come.hdante-geral do
Corpo de Fuzileiros Navejs. O ministro da Marinha
alm. Melo Baptista, nomeou o alm. Fernando Carlos
d* Matos, diretor da Escola de Guerra Naval, para
proceder rigoroso inquérito na escrituração do Fundo
Naval.

IBC

Em Belo Horizonte, o ge-
neral Carlos Luiz Guedes,
comandante da 4a. Hegião
Militar, constituiu comissão
presidida pelo major Luiz
Roberto Barrios, para apurar
irregularidades no IBC do
Estado, relacionadas com a
compra do edifício Lafaiete,
que envolve milhões de
cruzeiros e várias pessoas.Os inquéritos referentes à
cassação de mandatos e sus-
pensão de direitos políticos
já íoram concluídos e enca-
minhados ao marechal Este-
vão Taurino, presidente da
CGI. A ID-A convocou mais
28 pessoas para, no prazo de
três dias, prestarem declara-
çôes no 12.° Regimento de
Infantaria, sob pena de pro-cesso. Os convocados são:
Geraldo de Assis, Nilo Moss
Liberato Barroso, José Evan-
dro de Oliveira Brandão,
Francisco Teixeira Campos,
Carlito Sena Cardoso, Sa-
muel Moreira da Cunha,
Teobaldo Lopes Cançado,
Wilson Catete, José Braga
da Costa, Roberto Canavar-
ro Costa, Vertulino Domin-
gos. Miguel Estêvão, Miguel
Cunha Filho, Misael Martins
di Freitas, Noêmia Gouveia,
Walqulrla Gomes Jardim,
José Carlos Júnior, Roberto

Lista de
Meneghetti

tem 157
PORTO ALEGRE (ASP-CM)

— Ocupando a tribuna do Le-
gislatlvo gaúcho, o deputado
Cindido Norberto protestou
contra atitude do governador
Meneghetti assinando lista de
caseaçSo de mandatos e direi-
tos civis e enviando-as às au-
toridades federais, "sem mes-
zao ler o documento ou se In-
fereesar pelos nomes dos atín-
£!¦'"".

O governador confirmou ler
assinado a referida lista, que
inclui 1S7 nomes, os quais"surgiram como resultado dos
estudos da Comissão de Expur-
Soe'*, • admitiu ter limitado-se
a remetê-la às autoridades fe-
derais, "fazendo questão de
nio tomar conhecimento dos
seus integrantes".

Anuncia-se nesta Capital que
O Movimento Trabalhista Reno-
vador irá às eleições indiretas
para prefeito da cidade com
candidato próprio, apontando-
se o sr. Hab Erver como o
provável candidato dos ferra-
ristas. A Câmara Municipal
aprovou a emenda Sommer de
Azambuja à lei. orgânica dos
municípios, que determina elei-
ção indireta para escolha do
prefeito da cidade, EoJ apre-
sentado projeto fixandu _ . ¦• •
ferida eleição para o dia j.
próximo. O sr. Edilberlo do
Grada tomou posse no cargo
de subchefe da Casa Civil do
Palácio Piratini. r

Décio Las Casas, Raimundo
de Lélis, Teodoro Alves La*
mounier, Resvik Moreira
Marques, Alaor Madureira
Melo, Geraldo Alves Nasci-mento, Sebastião Everardo
Neves, Avelino Alencar de
Oliveira e Antônio Peixoto.

ANTECEDENTES

. Antecedentes políticos de 40
pessoas, a maioria residente
em Belo Horizonte e o resto
no interior do Estado, estão
sendo examinados no Depar*
tamento de Vigilância Social.
São elas: Gil Machado, Satur-
nino da Mota, José dos Santos,
Almir Leal Arnout, Hélio Sou-
za Mafra, Jair Alves Martins,
Jofre de Almeida, José Mendes
da Silva, Odilon Silva Miran-
da. Anélio Marques Guimarães,
Antônio Anastácio Campos,
Adelino Alves da Silva, Aristi*
des Saldanha, Antônio Teixeira
Siqueira, Belizario Ferreira
Rodrigues, Camerino de Olivel*
ra e Silva, Cirilo Riomar, Cos-
me Simplicio Santos, Cláudio
José da Silva, Daniel Rosalino
de Freitas, Delmir Rosalino de
Freitas, Delmir Fernandes Vi-
leia, Elizeu Teixeira Araújo,
Floriano Corrêa Vaz da Silva,
Geraldo Rodrigues Queiroz,
Geraldo Policarpo de Souza,
Isaurino Gomes de Soura, Jo*
sé de Freitas Picardi, João Ba-
tlsta Viana, João Felix, Jesus
de Paulo Marques, Laudelino
Antônio dos Santos, Mario Di*
marco dos Santos, Manuel
Bastos Santana, Zeuxis Veloso.

LIBERDADE

Foram postos em liberdade
condicional, ontem pelo DVS,
os seguinte presos políticos:
José Teóíilo da Silva (Curve-
lo), César Eduardo Gino Si-
queira (Ipatinga) Felipe
Cupertino da Silva (capital),
Manuel Xavier Jamides (capí-
tal). O sr. Armando Ziller,
um dos principais dirigentes
do Partido Comunista em Mi-
nas, e que se encontra em Ro-
ma, foi convocado a compare-
cer, no prazo de cinco dias, à
sede do Sindicato dos Banca*
rios, sob pena de processo.

VINGANÇA

A coreógrafa uruguaia Dóris
Marcela Ocampo, acusada pe-
Ia bailarina Marilia Franco e
Maria Pia Pinocchio e pelo
produtor de TV Vicente Sesso
de propagar a ideologia co-
munista no ballet paulista, foi
ouvida e absolvida pela DOPS.
Tudo não passava de vingan-
ça pessoal.

Em Porto Alegre, o governa-
dor Meneghetti pediu ao Con-
selho de Segurança Nacional a
cassação de mandatos e sus-
pensão de direitos políticos de
150 pessoas, enquanto a Jus-
tiça Militar do Estado decre-
tava a prisão preventiva de
todos os oficiais da Brigada
Militar recolhidos'ao presídio
estadual. Descobriu-se que to-
dos os que ocupavam cargo
de chefia da repartição dos
Correios e Telégrafos da clda-
de de Santa Maria eram obri-
pados a pertencer ao PTB. O
jornalista Elbio Brito foi pôs-
to em liberdade.

O vereador Norival Corrêa
da Silva (UDN-RJ), signatá-
no do oficio enviado ao Con-
selho dc Segurança, acha que
o mandato do prefeito Joa-
quim Lavoura, de São Gonça-
lo, não pode ser cassado pela
Câmara porque tem maioria
na Casa.

Lágrimas na despedida
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Choro e protestos dominaram a sessão de ontem da Assembléia Legislativa de
São Paulo, quando da despedida dos deputados cassados

ASSEMBLÉIA CHOROU
PERDA DE MANDATOS

BRASÍLIA (Sucursal) -
O PSD nacional emitiu nota
reiterando .«ua solidariedade
ao sr, Juscelino Kubitschek,
<l__llgiin„o*_c do bloco majo*
litário c dcclnrando-sc cm po*
sição de independência pn.ui-
te o governo, face á cas-
saçfio ,tln mandato e da sus*
pensão tios direitos políticos
do ex-presidente da Kcpúbli*
ca. Essa decisão íoi tomada
após reuniões sucessivas cm
residências tlc pessedistas e, a
última, na Comis-áo de Orça*
mento, sempre presididas pelo

i *r. Amaral Peixoto.

Independência

As bancadas do PSD no
Senado c na Câmara afirmam,
no comunicado,. adotar tuna
posição tlc independência"sempre no propósito tlc res-
guardar, servir e fortalecer
as instituições democráticas".
li dirigem-se, "em especial,
aos seus correligionários dc
totlos _s recantos do Pais,
muitos tios quais vitimas dc
graves injustiças,' as.scguran-
do-lhrs a sua vigilante preo-
cupação dc corresponder .à
stia confiança, defendendo os
ideais do partido, que se con-
fundem com os interesses su-
periores do Brasil".

VOTAÇÃO

A declaração, que foi redi-
gida às 17h e discutida por
mais dc 5 horas, íoi aprova-
da contra os votos dos srs.
Burlatnaqni dc Miranda, do
Pará, c Guilhcrmino dc Oli-
veira, de Minas, sendo que
este último vetou-a por con-
siderá-la "inócua e por não
fixar uma posição honrosa
para o partido".

ADEMAR: PRESSÃO
PARA EVITAR 65

SAO PAULO (Sucursal) — O governador Acle*
mar de Barros está ameaçado de perder seu manda*
to por imposição do "comando revolucionário" —
informava-se ontem, extra-oficialmente, nos Cam*
pos Elísios. Segundo as mesmas fontes, sua perma*npneia no governo do Estado está condicionada à
reforma do secretariado e desistência de concorrer
ao próximo pleito presidencial.

0 sr. Ademar de Barros se nega a comentar o
alijamento do sr. Juscelino Kubitschek da vida po*litica, tendo cancelado viagens programadas e, desde
a semana passada, mantém freqüentes contatos po-litico-militares. Sigilosamontc, tem feito viagens ao
Rio.

SAO PAULO (Sucursal) — Inten-
sa comoção dominou deputados e de-
mais presentes à sessão da tarde de
ontem na Assembléia Legislativa, quan-
do da despedida dos deputados Cid
Franco e Farabullini Jr. que tiveram
seus mandatos cassados. O deputado
Cid Franco, resumindo seu pensamen-
to, féz uma profissão de fé como "um
socialista democrata" que crê "na sa-

REFORMAS

bedoria e perfeita visão dos que con-
sideram a necessidade de conciliar o so-
cialismo com as liberdades fundamentais

da criatura humana, como a de mani-
.estação do pensamento, a sindical, a
religiosa, todas as liberdades, menos a
de explorar o trabalho de outro ho-
mem, e enriquecer à custa do seu so-
frimenlo, das suas privações, da sua
pobreza, do seu analfabetismo e de sua
doença".

Ressaltou o deputado a ne-
cessidade das reformas e refe*
riu-se aos trustts, que possi-bilitaram "a sujeição de povosdesarmados e pouco desenvol*
vidos a uma exploração que
protege tiranias e finge favore-
cer populações indefesas, parar.a realidade subjugá-las". De-
clarando mais adiante quc cas-
savam seu mandato aos 60 anos
c que não tinha certeza se aos
70 chegaria, com ou sem man*
dato, declarou que, na sua opl-
nião, o maior homem público
de todo o mundo foi Mahatma
Gandi.

FARABULINI
, Em seguida, o deputado Fa*

rabulini Jr. apresentou suas

despedidas, recordando sua car-
teira politica dc "homem hu-
mi|de que ascendeu ao Parla-
mento com o voto do prolcta-
riado". Afirmou não ser cor*
ruplo nem comunista, só po-
dendo encontrar justificativa
para sua cassação "no ódio dos
que sempre viram em mim
adversário dos privilegiados".
Não houve manifestações de
sentimento pela cassação do
deputado Gualberto, que não
compareceu à sessão. À saída
dos parlamentares, foram vis-
tas várias "peruas" da DOPS
na porta da Assembléia.

JUSCELINO

Falando no pequeno expc*
diente, a deputada Conceição
da Costa Neves considerou a

PRESOS: FAMÍLIAS
APELAM A TAURINO

Esposas, mães, filhos e irmãos de 180 militares
presos no navio "Custódio de Melo" — há mais de
60 dias, sem culpa formada e sob condições desuma-
nas, segundo informaram — visitaram ontem a re-
dação do CORREIO DA MANHA a fim de comuni-
car a situação em que se encontram. Famílias de
sargentos e suboficiais da Marinha vêm suas condi-
ções de vida se agravar em direção da miséria, pois
— afirmam — as autoridades da Marinha não lhes
pagam os soldos. Muitas sem dinheiro para os alu-
guéis, entregaram suas casas aos locadores e se mu-
daram para casas de parentes. Os familiares dos pre-
sos levarão um abaixo-assinado ao presidente da Co-
missão Geral de Investigações solicitando a liberta-
ção dos detidos.

cassação do senhor Juscelino
Kubitschek como a manifesta-
ção "dos covardes, dos presi-dentes do sindicato do ódio".
Em seguida, leu as declarações
do marechal Lott ao CORREIO
DA MANHA, afirmando, cn-tão, que "ainda há imprensa
que não está completamente
tinta de marrom". A certa ai-tura, a deputada contestou odeputado Cunha Bueno, dizen*
do qpe "êsse moço devia seragradecido aos seus patrõesda indústria automobilística" ereferiu-se a declarações do pa-dre Godinho. ao'qual tachou de"padre tocador de violão e be-bedor de uísque".

INAUTÊNTICA

O deputado Salgot Castillon
(UDN), protestando contra a
cassação de mandatos, disse
que nenhuma lista de cassação
de São Paulo seria legítima se
não fosse encabeçada pelo Im*
probus adminlstrator que go-
vorna São Paulo. O deputado
Israel Novais leu noticiário
contendo acusações sobre ati-
vidades ilícitas na Caixa Eco-
nômica estadual.

Mourão iria
' comandar o

IV Exército
BRASÍLIA (Sucursal) —

«Segundo fontes oficiais, o
general Olímpio Mourão Fi-
lho deverá ser p novo co-
mandante do IV Exército,
em substituição ao gen. Jus*
tino Alves Bastos, que assu-
miria o comando do III
Exército, no lugar do gen.
Mário Pope de Figueiredo,
que, apesar de ser conside-
rado na classe, perderia o
posto por ser general-de-di-
visão,

O ministro da Guerra de-
terminou, e o Estado-Maior
do Exército vem providên*
ciando, nova regulamentação
para o acesso dos gradua-
dos, cujo quadro está com
suas promoções demoradas.

BRASÍLIA (Sucursal) —•
O presidente Castelo Branco
assinou decreto nomeando o
general Décio Palmeira do
Escobar para a chefia do Es-
tado-Maioi* do Exercito, em
substituição ao general Emi-
lio Maurell Filho. Assinou,
ainda, os seguintes decretos
de nomeação: coronel Gen-
til Marcondes Filho, pára o
cargo de vice-secretário. da
Junta Interamericana de De-
fesa, sediada em Washington,
e capelão dom Alberto Tre-
visan, para as funções de ca-
pelão chefe do Serviço de
Assistência religiosa nas Fôr-
ças Armadas.

CASSAÇÕES

Alem dc insistir na recusa
dc tecer qualquer comentário
sòbrc a cassação do mandato
t- suspensão «los direitos poli-
ticos ilo senador Juscelino
Kubitschek, o governador dc-
terminou a mesma conduta
aos seus auxiliares, alegando
que ijão deseja "tumultuar
ainda mais a diíicil situação
quc a Nação atravessa". Ape-
sar do silencio oficial, c visi*
vel a preocupação do candi-
dato do PSP ante o agrava-
mento da politica de cassa-
ções que — afirma — entra-
qticce cada vez mais o poder
civil.

CANDIDATURA

Apesar do clima dc apre-
ensão e reserva, a campanha
AB-65 continua, pois o gover-
nador já reiterou várias vézcs
que sua candidatura "é inar-
redável". Evita-se a propa-
ganda direta, mas, segundo o
sr. Artur Audrá, chefe da
Casa Civil c coordenador-gc-
ral da campanha, permanece
ativa a coordenação do PSP
em todo o Pais.

Em alguns círculos, admi-
te-se que a retirada forçada
do sr. Kubitschek poderá
acarretar o afastamento dos

outros candidatos, srs. Adc*
mar dc Barros e Carlos La*
cerda. Mas o governador pau*
lista só admite a prorrogação
por um ano do mandato de
presidente Castelo Branco,
pois continua acreditando nai
eleições — e diretas —¦ cm
1965 ou cm 1966.

VIAGENS

íi sintomático o cancela-
mento de duas viagens ji
anunciadas pelo Serviço de
Imprensa dos Campos Eli-
sios: o governador não mais
irá à inauguração da Feira
do Calçado, dia 20, cm Novo
Hamburgo, nem ao jantar
oferecido por uma revista, no
Rio.

JUSCELINO

O ministro Luiz Viana, do
Gabinete Civil da Presiden*
cia, disse quc, pessoalmente,
considera o ato dc cassação
do mandato e suspensão dos
direitos políticos do senador
Juscelino Kubitschek "emi*
nentemente político, que se
justifica por si só, pois está
fundamentado no espirito da
revolução". Assim — acres-
centou — não se pode ligá-lo
a uma suposta cassação do
mandato do governador de
São Paulo.

DESEJO DE CASTELO
É CONSERVAR ORDEM

BRASÍLIA (SucuftaljL — O presidente Castelo
Branco afirmou "que i 

"governo 
está empenhado em

restabelecer a ordem nos setores estudantil, opera-
rio e militar. Acentuou que a ordem só estará res-
taurada quando "algumas reivindicações forem abso-
lutamente colocadas nos seus devidos termos." Essas
declarações foram prestadas a todos os secretários de
educação dos Estados, que visitaram ontem o Pala-
cio do Planalto.

BALCÃO

Para o marechal Castelo
Branco, reinam a ordem e a
tranqüilidade, "faltando ser
restabelecido o .que diz res-
peito à parte institucional".
Ao dizer que as cátedras do
MEC tinham sido transfor-
madas em balcões, acrescen-
tou: "E êsse dinheiro entrou
a fundo no bolso dos jovens
dnsavisados, que ficaram
pervertidos em sua própria
niocidade." Acrescentou que
o "balcão" chegou a finan-
ciar setores de empreendi-
mentos, "que nada têm a ver
com o ensino". Pediu que

todo os presentes colaboras-
sem com o ministro Suplicy
de Lacerda, na restauração
dc Ministério da Educação.

PROMESSAS .
Prometeu o presidente le-

var avante a "revolução",
"ampliando as condições hu-
manas do brasileiro, para a
consolidação democrática".
Falando à televisão argenti-
na, citou a necessidade dai
reformas e falou da política
externa do Brasil. A entre-
vista para a TV foi feita pe-
lo sr. Francisco Manrique,
ex-chefe do Gabinete Militar
do governo Aramburu.

DESUMANIDADE

Parentes de 11 sargentos e
suboficiais presos queixam-se
de que eles tenham sido expul-
sos da Marinha, sumariamente,

,sem oportunidade de defesa.
Todos os 11 tinham mais de
15 anos de serviço.

Segundo informas» os fami-
liares, os 180 presos vivem
amontoados no porão, sem um
chuveiro para banhar-se, com
barba e cabelo por fazer, ali-
mentando-se de uma comida
"intragável". Muitos, que es-
tavam doentes antes da pri-
são, tiveram seu estado agra-
vado.

A esposa do sr. Antônio
Maurício de Carvalho, terceiro
sargento do Corpo de Fuzilei-
ros Navais, e pai de uma meni-
na de cinco anos, disse que êle
foi retirado de casa sob alega-
ção de que precisava de trata-
mento médico. O sargento so-
fre do sistema nervoso e esta-

va sob cuidadas médicos. De-
pois de preso, teve várias cri-
ses nervosas. Segundo o medi-
co que o atendia, a Interrup-
ção do tratamento pode levá-lo
à loucura. ¦

Alguns presos há 67 dias só
agora tiveram permissão para
visitas e outros permanecem
incomunicáveis. *•

SEM CULPA

Parentes do tenente-coronel
da Aeronáutica Oscar Ferreira
de Sousa, preso há SO dias na
Quinta Zona Aérea — Porto
Alegre, estão solicitando ao
presidenle da CGI, marechal
Estevão Taurino de Rezende
Neto, providências para sua
libertação. Informam que êle
e mais cinco oficiais não têm
culpa formada, nem prisão
preventiva decretada. Por or-
dem do marechal Taurino de
Rezende, todos os presos que
se encontrem nesta situação
devem ser postos em liberdade.
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— "Jamais rainha alguma foi traída até êste ponto!"



yMttPKMTB
HOU*» UÓMII SODM KTrWCOU»!

BlRCTOK
M. PAVIO FILHO

Aualta Qtati rralre, 411

Correio da Manha
•VPElUKnrtDENIB
OSVALDO PSRALVâ

OEIIINTB
HlUO CAMILLO DC ALMEDA

2.° Caderno — Rio de Janeiro, Quarla-Felra, 10 de Junho de 1961 N.» II IH - ANO Utni

SO

pera
meu amor

sempre maio

"quantos Mores,
tentas o» sentenças;

e*um vento
velas vêm « vela* vão."

(«á de miranda)

Flagrantes
de J._ J. & J.

Ao pé da letra

Com o devido atraso
mas ainda em -tempo
oportuno para uma goza-
dinha, registramos a ma-
neira sibiüna pela qual
um locutor de campo des-
creveu o forró entre Pele
e um defensor argentino,
no Pacaembu:

"O gringo provocou
e Pele testou sua resis-
tência". »

Testar, no caso, deve
ser entendido como apli-
car uma valente cabeçada
nas trombas do adversa*
rio...

A longa viagem

Em matéria de descul-
pa esfarrapada esta bate
todos os recordes. Sába-
do passado, num telefo- •
ne público de um boteco
copacabanense, madama
dizia:

"Infelizmente, meu
bem, nós não podemos ir
ao casamento da Leninha,
porque o Alfredo está de
viagem marcada para
aquele dia".

Seguiu-se uma breve
pausa e logo depois o es-
clarecimento:

"Embarca no cais
Pharoux, para Niterói".

Figura imaculada

Domingo, no hipódro-
mo da Gávea, apareceu
um cavalheiro desafiando
o ventinho impertinente c
o frio pouco carioca, num
branco impecável: terno
branco, sapato branco, ca-
misa branca, meia bran-
ca e gravata branca. Ou
vinha de sua primeira co-
munhão ou então era pro-

messa para desamarrar
lancatréia supurada.

Soledade na raia
Paulo Soledade botou o

bem*bom de lado e re-
solveu montar o próximo
show do Copacabana,
acertando os relógios com
Oscar Ornstein. Na pró-
xima semana o "Cente-
telha" já estará "mandan-
do brasa" nos domínios do
tio Octavio e de seu Os-
car.

Inspiração
Os Jotas foram ver "O

Inoportuno", o belo espe-
táculo em cartaz no Tea-
tro Nacional de Comédia.
Noitada ótima, não fós-
sem os comentários de
uma dama da fila de trás
que, entre outras coisl-
nhas, saiu-se com' esta:

— "iste Pinter ( o au-
tor da peça) já deve ter
andado por Bauru, onde
eu conheci dois irmãos
iguais a esses, sem tirar'
nem pôr".

Os Idos e.a Queda
José Álvaro, editor, com

tudo (e pouco prosa),
graças ao lançamento de
"Os Idos de Março e a
Queda de Abril", oito de-
poimentos sobre a recente
crise politica brasileira,
assinados por Alberto Di-
ries (que teve o "heureca"

de onde a obra demar*
rou), Antônio Callado,
Araújo Netto, Carlos Cas-
telo Branco, Cláudio Mel-
Io e Souza, Eurllo Duar-
te, Pedro Gomes e Wil-
son Figueiredo. Prefácio,
para variar, do onipre-
sente Otto Lara Rezende.
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Vitrina
Silêncio forçado

Alguns ladrões, que cvldcn-
(emente nio apreciam discur-
toa polltlcoa, roubaram um
microfone e um ampüflcador
que um candidato socialista à -
preildéncla da República do
Chile estava utilizando em sua
campanha. O roubo está ava-
liado em cerca de 650 dóla-
res.

Doença do* bosque*
Um documento, redigido pelo

simpósio Internacional FAO,
afirma que uma terça parte
da madeira para construção,
produzida cada ano, rica per*
dlda em conseqüência de do*
enças e Insetos nocivos à ma-
deira. O simpósio realizado
em Oxford, na Inglaterra, efe-
tuarft, uma investigação para
descobrir uma fórmula pre-
ventlva de evitar a doença
dos bosques.

Xadrex proibido
O secretário de Estado, Jean

de Broglle, disse no Senado
francls que o jogo de xadrez
exige esforço demasiado da
mente infantil e, portanto,
continua como passatempo
proibido em todas as escolas.
Segundo êle, o xadrez requer
grande concentração mental,
e pode dar origem a estafa,
enquanto suas vantagens in-
teleetuals nio compensam o
prejuízo. O secretário provo-
cou, inclusive, sorrisos na
platéia quando disse: "O In*
ventor do xadrez tinha em
mente demonstrar que nada
se pode fazer na Terra sem a
intervenção do rei". A piada
era tendenciosa, de vez que se
acusa ao presidente De Gauí-
le de pretender governar co-

mo um monarca.

Lágrima* de cão
Uma firma britânica acaba

de lançar no mercado, uma
pequena blsnagn, contendo um
irritante suave para os olhos
dos cachorros com o único In*

. tulto de salvar os calcanhares
dos carteiros. Um esgulço s6*
mente provocara, uma Irrita*
cio dc alguns minutos nos
olhos dos c&es agressivos, sem
contudo causar efeitos ulttrlo*
i cs. Em conseqüência das ex*
perlriicias, o Departamento da
Correias australiano Ju ma*
nlfestou a intenção de equipar
todos os carteiros com a pro*
videncial bisnaga.

Complexo de altura
Anteio Rodrigucz, de 91

anos, mexicano de nascimen-
to mas em turismo pela Ca-
lifórnla, permaneceu sobre a
extremidade superior de um
poste telefônico de 20 metroí
de altura por mais de 12 ho*
ras. A policia afirmou que o
rapaz havia subido ao posta
na parte da manhi, gritando
que o estavam perseguindo.
Várias pessoas que falavam a
sua língua tentaram convence*
Io a descer, inclusive o cônsul
mexicano, mas êle ameaçava
te atirar, caso alguém ten*
lasse aproximar-se. Flnalmen*
tf, vencido talvez pelo cansa*
co, o rapaz desceu para ot
braços da policia.

Maja subversiva

O Departamento Postal de
Manila, Filipinas, proibiu que
circulasse pelos correios a edi-
cão atual da revista "Time",
por ter publicado uma repro*
dução do famoso quadro de
Goya, "La maja desnuda". O
dlretor-geral disse que deu tal
ordem pelo fato da fotografia
ser obscena. A maja Ilustra
as páginas da revista em vir*
tude de sua visita & América,
no pavilhão espanhol da Fei-
ra Mundial de Nova York.

A quantidade de infor-
mações "verdadeiras" sobre
a personalidade histórica dc
Camões é profundamente de-
salentadora. Um dc seus cs-
tudiosos, e não dos mais cé-
ticos, escreveu um - dia que,
acerca do poeta, sabemos
apenas duas coisas: que éic
foi pobre, "tão pobre que
vivia de amigos"; e que mor-
reu a 10 dc junho dc 1580.
Afastadas as veleidades bio-
gráficas, resta-nos, ainda as-
sim, o recurso, limitado só
pela pobreza de nossa fan-
tasia, de criar para o poeta
uma personalidade extraor-
dinàriamentc numerosa e ri-
ca, ordenando, como nos
agradar mais, os dispersos
fragmentos de notícia que, à
seu respeito, chegaram até
nós: Camões estudante, Ca-
mões na Corte, Camões na
Índia, Camões na China, Ca-
mões Pr*vedor-mor de De-
íuntos e Ausentes, com todas
as limitações, baixezas e mi-
sérias impostas fatalmente
pelo tempo e pela vida. Em
silêncio, dedo nos lábios, sen-
tlmo-nos murmurar, com o
auxilio de um grande poeta
de nossos dias: Camões fas-
clnaçío, Camões problema...

Falta de informações ver-
dadeiras, dissemos; tanto me-
lhor. Está assim desimpedi-
da a derelta estrada, no sa-
boroso dizer do cronista, para
a personalidade real que êle
nos soube, nos quis e nos
pode legar: a poesia.

Seria ridiculo, em nota de
aniversário, tentar estabelc-
cer um "roteiro" à poesia ca-
moniana. Talvez caiba, en-
tretanto, mais do que uma
seca enumeração dos gene-
ros em que se manifestou
seu gênio fecundo — o lírico,
o épico, o dramático, o epis-
tolar — um breve aludir aos
"temas" que, para além de
uma distinção formal erro-
neamente compreendida, se
libertam de toda a sua obra
c lhe dão uma superior uni-
dade — temas aqui mencio-
nados só por serem óbvios,
tão óbvios que até o leitor
menos familiarizado logo'
identificará na obra do poe-
ta: o tema amoroso, cm seu
duplo aspecto ideal (via Pe-
trarca) e sensível (I c II); e
o tema platônico, de um pia-
tonismo cristão filtrado por
Santo Agostinho,' que leva o
poeta, desesperado por não
encontrar, ordem nem inteli-
gibilidade no acontecer do
mundo, a procurá-las na
Idéia, ou no pensamento di-
vino; ordem e intcllgibüidá-
de, segundo o mito platônico,
gravadas também na alma do

poeta ao "tempo" em que
cia habitava o reino das
Idéias Puras, dc que saudosa-
mente se lembra, ao qual
fervorosamente aspira.

t
Tema amoroso I (soneto
141):

Êstc amor*que vos tenho,
limpo c puro, / De pensa-
mento vil nunca tocado, /
Em minha tenra idade come-
çado, / Tê-lo dentro nesta
alma só procuro. / De haver
nê!e mudança estou seguro,
/ Som temer nenhum caso ou
duro Fado, / Nem o supremo
bem ou ba(i)xo estado, /
Nem o tempo presente nem
futuro. / A bonina c a flor
asinha passa; / Tudo por terr
ra o Inverno c Estio deita;
/ Só pera meu amor é sem-
pre Maio. / Mas ver-vos pe-
ra mi(m), Senhora, escassa,
/ E que essa ingratidão tudo
me enjeita, / Traz este meu
amor sempre em desmaio.

Comovidos, gostaríamos de
reter, para nosso encanta-
mento, a cristalina formação
deste verso — um decassí-
labo tão simples, com acen-

• tos na sexta e na décima si-
labas e rima consoante obri-
gatória no último verso da
composição — onde parece
ter-se condensado toda a ri-
queza afetiva do idioma:

SÓ PERA MEU AMOR
É SEMPRE MAIO

Tema amoroso II (soneto
64):

Pede o Desejo, Dama, quo
vos veja. / Não entende o
que pede; está enganado, /
É este amor tão fino e tão
delgado, / Que quem o tem
não sabe o que deseja, / Não
há cousa a qual natural seja
/ Que não queira perpétuo
o seu estado. / Não quer logo
o desejo o desejado, / Por
que não falte nunca onde so-
bsja. / Mas êste puro ateito
em mi(m) se dana; / Que,
como a grave pedra tem por
arte / O centro desejar da
Natureza, / Assi(m) o pensa-
mento, pela parte / Que vai
tomar dc mi(m), terrestre,
humana, / Foi, Senhora, pe-
dir esta ba(i)xeza.

O tema platônico da Idéia
(vedondilhas de "Sôbolos
rios que vão...")

(...) Que, se o fino pensa-
mento / só na tristeza con-
siste, / não tenho medo ao
tormento: que morrer de pu-
ro triste / que maior conten-
tamento? / Nem 'na frauta
cantarei / o que passo c pas-
sei já, / nem menos o escre-
verei; /porque a pena can-
sara; / c eu não descansa-

rei"; (...) "Mas, ó tu, terra
da Glória, / se eu nunca vi
tua essência. / Como me lem-
bras na ausência? / Não me
lembras na memória, / se-
não na reminiscência. / Que
a alma é tábua rasa / que,
com a escrita doutrina / cc-
leste, tanto imagina, / que
voa da própria casa / c sobe
à Pátria divina" (...) "Que
os olhos e a luz que ateia /
o fogo que cá sujeita, / não
do sol, mas da candeia, / é
sombra daquela Idéia / Que
em Deus está mais perfeita"
(etc.)

Talvez um repórter aten-
cioso, em qualquer outra
ocasião, encontrasse motivo
para deter-se mais demora-
damente na quase identida-
de de adjetivação aposta por
Camões às palavras "amor"
e "pensamento". O amor.é
fino e delgado, como quem
diz, já interpretando: o amor
é água, fino e delgado como
a água, tênue, transparente
e liquido; em sua íinura e
delgadez desliza c foge, de
tal íorma que, no momento
de nos apercebermos dele,
não está mais ali. E o pen-
samento (o exercício do falso
pensamento, como diz Ca-
mões em outro poema) é fino
e triste, como o amor. Quem
sabe se,' pelo jogo evanes-
cente de espelhos reflexos e
correspondências de um sim-
pies adjetivo poderíamos de-
duzir toda a visão pessimista
de Camões... Isto, porém,
seria bizantinismo inútil, ex-
cessivo forçar de uma pa-
lavra provavelmente escrita
por exigências de metro ou
motivos de estrita melodia.

Mais direto do que estas
desnecessárias sutilezas psi-celógicas — e isto seria en-
trai- um pouquinho na expe-
riència vivida por Camões —
é seu lamento em voz baixa,
quase obsessão, sutilmente
fundido à intima estrutura
do verso, ao alado movimen-
to estrófico, ao retinir da
rima, à incomparável música
verbal. Às vezes, atingindo,
num crescendo, estratos anl-
micos mais profundos, o la-
mento se transforma em de-
sabusado monólogo, protesto
inflamado, imprecação impo-
tente e raivosa contra o fa-
tum — o Fado — a dura sor-
te, o extremado rigor de sua— nossa — condição. Nesses
momentos, sem depor nos sal-
gueiros "os órgãos com quecantava", Camões se torna
ainda mais próyimo de nós.
Nossa época, tão impressio-
nada pelos temas de ausên-
cia e exílio, deveria encon-
trar particular eloqüência
no desterro do poeta, muito
mais rico de significação, sem
dúvida, do que um aludir
circunstancial e geográfico à
índia, ou China, onde viveu:
(Canção 5)"Junto de um seco* fero
estéril monte, / Inútil e des-
pido, calvo, informe. / Da
Natureza em tudo aborreci-
do; / Onde nem ave voa ou
fera dorme, / Nem rio claro
corre ou ferve fonte, / Nem
verde ramo íaz doce ruido;
(...) Aqui me achei gastan-
do uns tristes dias, / Tristes,
forcados, maus c solitários, /Trabalhosos, dc dor c de ira
cheios; / Não tendo tão-sò-
mente por contrários / A vi-
da, o sol ardente, e as águas
irias, / Os ares grossos, íér-

vidos c feios, / Mas os meus
pensamentos, que são meios
/ Pera enganar a própria
Natureza, / Também vi con-
tra mi(m)," etc.

Amor, platonismo, ausên-
cia, desterro, pessimismo,
exílio — temas demasiado
genéricos por serem assunto
único de toda a grande li-
teratura. Mas hoje trata-se
apenas de uma nota de ani-
versário, e cumpro lembrar
as qualidades exclusivas do
homenageado. O que é —
todos sabem — a maneira
como éle soube utilizar os
possíveis da limguageem am-
pliando seu campo expressi-
vo, através de todos os meios
a seu alcance — sintáticos,
semânticos... — fazendo-a
veiculo dc afeições, idéias,
sentimentos, estados dalma
que ninguém, na Hngua por-
tuguêsa, nunca tinha prati-
ca d o; isto, naturalmente,
além de seu gênio sabido,
graças ao superior dominio
artesanal dc todas as formas
dc poesia (nos limites do
idioma, bem entendido) de
sua época, e de todas as épo-
cas anteriores à sua: do dolce
stil nuovo, de procedência
italiana, há pouco introdu-
zido em Portugal por Sá de
Miranda, êsse outro mestre
de escrever e viver, abran-
gendo — sonetos e canções,
à maneira de Petrarca; a oi-
tava rima, de Boiardo, Poli-
ziano e Ariosto; as éclogas e
versos encadeados, de Sanna-
zaro; a terza rima, de Dante;
etc. Das formas tradicionais:
a bem comportada redondi-
lha, com registro no Canelo-
neiro Geral; os vilancetes, as
glosas, as cantigas, até êsse
tempo simples passatempo de
cortesãos enfastiados. Da sex-
tina, invenção diabólica do
provençal Arnaut Daniel, de
forma estranhamente intrin-
cada e difícil, uma vez só,
em Hngua portuguesa antes
de Camões, elevada a sua
máxima voltagem por Ber-
nardim Ribeiro, na mágica,
belíssima, desconeertan-
te composição "Ontem pôs-
se o sol, e a noute.". Dos
versos éndecassílabos jâmbi-
cos. Da ode horaciana. Nem
deve esquecer-se também
eomo éle soube elevar à dig-
nidade de grande POESIA
formas precárias do poesia
popular, qu?se sempre emo-
ção desperdiçada, folclore no
melhor dos casos. Procuran-
do bem, seria possível até,
sem violentar o conceito, en-
contrar exemplos — não fre-
quentes, é certo — dessa pa-
vorosa conquista dos moder-
nos, elevada a seu supremo
grau de refinamento pov
Mallarmé e Valéry — a poé-
sie purê, arte pura, expurga-
da dc tudo o que não fôr
poesia, a ponto de, às almas
sensíveis ou excessivamente
doutas parecer esterilidade.
Como exemplo, bastaria citar
uns versos muito conhecidos,
com passaporte em todas as
antologias bem comportadas,
as endechas a fia cativa com
quem andava de amores na
Índia, chamada Bárbara.

Sem esquecer, que, nas ho-
ras vagas, Camões ainda en-
controu tempo de escrever os"Lusíadas". Mas isso todo
mundo sabe.

A. M.
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Escritores e Livros
JOSI CONDI

A CHARGE LITERÁRIA
— tam dúvida, amigo, tti qut pata*

ma» multo pouco pelts dinltot autorais,
f que nos btstamei ne lible principie: •

Júlio Oinis
Diversas gerações passaram e vin pas-

sando maravilharia*, pnr íste romance de
Júlio Dinir, As Pupilas do Stnher Rtltor,
cujo centenário esti senrln comemorado, o
que justificou a nnva edição agora Isn*
cada pela Boa Leitura, rm discreto volu*
me prefaciado por Joio Alves das Neves
A história, contada de forma afivel r ln-
ieressante, reveste-se, através do tempo,
de aspectos diversos, O de ler sido, por
exemplo, o primeiro romance realista por
tucuêf. dsndo-nos um sugestivo painel ria
vida rural ns segunda metade rio século
dezenove. A verdade é que Ai Pupilas do
Stnher Rtltor — um dos livros msls li-
dos da lingua portuguesa — encontra a
conquista ainda hoje leitores renovados,
numa ifirmaçio rle sua vslidade, por seu
caráter de bom folhetinesco, por sua onda
de romanesco amoroso tio a gosto de to-
du as gerações e épocas.

Diz Joio Alves dss Neves no prefácio:"Quando por sóbre At Pupilas de Stnher
Rtltor passou o longo período de um té-
culo, a sua redescoberta torna-se ainda
mais agradável, porque nos oferece opor-
tunidadt de avaliar com maior exatidão
o sentido renovador da obra de Júlio Di-
nii — e a sua presença inconfundível na
literatura portuguesa do século XIX."

artista que ni» sofrt, ni* predus nada
que preste. t

(De MOURA)

ctnftrincla: "Umt nava censtiinile pai*
tkt americana, poesia d* Brasil"; aubllca
tm "Lt Nteien" um lente artlflt «are m
ftttlvth dt tterlttr brasiltlrt.

Cimo istt tnbtlhe, Altlandri Viemlt
nos prttti t depoimento viva dt umi fe*
ração tm vigília: tnbtlhe qua mereci um
lirft credita dl cenflinta.

As Amargas, Nio
ÁLVARO Morcyra vai ter lançada pala

Editora Letras e Artes uma nova ediçio
do seu livro de memórias Ai Amtrfii,
Nie. Trata-se di uma ebra qui i uma li*
Cio de ternura, de infinito amor pela vida
e pelas criaturas, t qui Álvaro Moreyn,
sos setenta e quatro anos, eoniervi i mes*
ma lucidet do coração aberto, i mesma
disponibilidade para a compreensão.

Revelação

Brasil • Argentina
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V1GNAT1

"E C O Contcmpori*
nte" — revista Inttr*
americana dl eulturt,
editada tm Butnos Al*
rts — elaborou um
Itlntrirlo dl Inttr*
clmble cem vistas no
Brasil, México, Vtnt-
zuela. Colômbia, Esti-
dos Unidos, Pirto Ri-
co t outros p a I s t s
americanos. Assim, hi
um tno t mtio passa-
rim ptle Brasil qui*

tra peetis, des qutlt um tqul ptrmtni-
(tu, vivendo • trabalhando: Alijtndro
Vigmtl.

Vignitl vem cumprindo tui agenda dt
trabalho: im julho dt 1963, • dtltgaçio
dt pottit irgintinos lançi no IV Ftstivil
do Escritor Brasileiro, umt antologia da
pottlt argentina, prefaciada per Manual
Bandeira; alunos de Mustu dt Btlas-Artts
Ilustram com 16 gravuras petmts dt |o-
vins poetas trgtntlnes; Vlgnatl fn duas
cenftrinclas sibrt t peesli dt teu piis,
nt Pontifícia Unlvtrsidadt Católica; am
setembro de ane pastado viaja a Butnos
Airts, ondt prenuncia palistrt tibrt pet*
tlt brisiltirt, t convltt dt Sociedade Ar*
gtntini efe Escrlterts; dt rtgrtsse ao Rio,
Inklt » tnbtlhe dt tradução dt 50 Anos
de Poesia Brasileira, pari o cistelhane;
tm jtmire di 64 vai nevtmintt a Butnes
Alret pirt t Ftttl dll Letrts, levando
montar/em grivtdt dt tlguns dt nestes
ttcrrterei; entrega i Cm dt Necechei
umt tirlt dt livros de Instituto Ntcioml
do Livre a prenuncia, mstt incentre, •

A IDIT6RA Globo, dl Pérti Altgrt,
anuncit uma revelação: TSnli Filllicb,
qui aparecera na coltçii "CltlvMlte" (II*
vros-de-MIse) cem um romance Intitula-
de Fuga. "Apiur dt str • livre'dt et*
trélt di umt |evtm" — dli a tdHin —
"|i tt aprMtntt ¦ luten cem um istilit
mtrcido per traços Indivldutli: umi presi
aparentemente oblitlva, mu cirngidt di
angústia lubjttlvt dt qutm lomeu conti*
to cem it ralitt prefundts dl vldi."

Cem ittt velumt, i Globo cumpro a
Impertinti mlttie dt Itnttr um novo ot*
erltor. Aguardemos, portanto.

Pearl S. Buck
AINDA a Globo: em formato de bolso,

a editora gaúcha acaba de* lançar dois no*
vos livros da norte-americana Pearl S.
Huçk; Um lonoo amor c O Cldadèo. Pearl
S. Buck, como se sabe, recebeu o "Pré-

mio Nnbel rie Literatura" de 1938, e, em
dezembro do ano passado, mereceu estudo
especial numa exposição realizaria na Bi-
blioteca Pública rie Brooklin, so lado de
Steinbeck, Fsulkner, Hemingway e 0'Xeil.
É, dos escritores norte-americanos, um dos
que contam eom maior número de leito-
res no Brasil, tendo suas obras aqui lan-
çsdas por diferentes editoras.

Pausa poética

... cem VINÍCIUS DE MORAES (Ante*
logia Poética — Editora de Autor, 1960):

Agora chamini a amiga cetevia
E pedirei qut peça ao rouxinol do dll
Qut peça ae sabiá
Para levar-te preste istt «vigrsm*:"Pátria minha, saudadis dt quem fe imi...
Vinícius dl Meraet."

% PARA remessa de livros e informa-
ções: Rut Viveiros de Castro, 41, ap. 201,
ZC — 07.

Vida Católica
SANTA MARGARIDA RAINHA

Vida
Cultural

Sobrinha de Santo Estêvão,
da Hungria, Santa Margarida
nasceu em 1046, cedo demons-
trando ser muito virtuosa.

Modesta e carinhosa, dedica-
va-se aos infelizes e desprote-
gidos, sendo chamada mãe dos
órfãos e tesoureira das obras
do Jesus Cristo.

Obrigada a asilar-se na Es-
coela, mostrou-se muito cora-
josa nas provações que sofreu,
motivando a atenção do rei
Malmolm ITI, que lhe propôs
casamento.

No desejo de propagar a fé
no reino, aceitou o pedido, pro-
curando converter o marido,
eom paciência e doçura.

Logrando convencê-lo, con-
verteu depois a corte e o povo.

Seus oito filhos foram piedo*
6amente educados na doutrina
cristã, seguindo seus belos
exemplos.

As obras de caridade a que

se entregava, deram-lhe gran-
de popularidade e quando saia
do palácio era cercada pelos
pobres, viúvas, órfios e beatas.

Diversas vezes foram vistos
mais de trezentos pobres no
palácio, os quais eram servidos
pela própria rainha, auxiliada
pelo esposo.

Morreu a Santa Rainha e.m
1093, enlutando todo o reino.

"6 coração miu, ji não
hás dt agir a não str ptlos
movimentos do Slgrtdo Co-
rtçio dt Jtsus; diante dele
hás de morrer tm silêncio
para tudo e que é humano."

S. MARGARIDA MARIA

SANTOS DE HOJE

Getúlio, Landri, Maurino,
Aréslo, Astério, Itamar, Timó-
teo, Zacarias, Máximo, Cris-
pulo.

ASSOCIAÇÕES

RIO ITA LTDA.
RIO-ITAPERUNA — Perto Novo, Volta Grani*.

Pidua, Mirarem», Itaperuna,
Horário saída — 6,00 e 14,00 h, diariamente.
1TAPERUNA-RIO — 5,3", diariamente.

Plrapetlnra

42840

í VIAÇÃO FRIBURGUENSE S/A
Tradicional empresa ligando as cidades: Rio de

Janeiro — Magé — Cachoeiras — Friburgo — Bom
Jardim — Monerá — Cordeiro e Cantagalo '

Informações: Tels.: 43-3130 e 43-5855. 84424

.OUÇA
Dt? segunda
òjt sábado
isl2 horas, f/" If-s

I Pela'

GUANABARA
1360 Kc

A CRÔNICA DE

! Sérgio Bittencourt

BOA TARDE, RIO

INSTITUTO DE COLONIZA-
ÇAO NACIONAL — Haveri ho-
je, quarta-feira, 10, às 17h, na
sede do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, reunião
do Instituto de ColonlzaçSo Na-
cional, quando falará o proles-
eor Inglês de Sousa sobre "Con-
irimiiçío ao estudo da reforma
agrária".

COMEMORAÇÕES
FESTA NACIONAL DE POR-

TUGAL — Hoje, 10, das 17 *s
I9h, o embaixador de Portugal

e ira. Battaglla Hamo» oferecem
uma recepção à Rua S. Clemen-
te, 424, em comemoração da res-
ta Nacional de Portugal.

DIA DE PORTUGAL — No
Real Gabinete Português de Lei-
tura, hoje, ás Jlh, será realiza-
da solenidade comemorativa do
Dia de Portugal. Presidirá o
embaixador João de Deus Ra-
mos e serio oradores a proles-
eéra Maria de Lourdes Belehior
e o dr, Américo Jacobina La*
combe.

CENTENÁRIO DE ALBERTO
NEPOMUCENO — Na Escola
Nacional de Música, será reali-
zadn hoje, 4a. leira, is 17h30rri,"
recital de canto de Lidia Podo-
rolski, comemorativo do nasci-
mento de Alberto Nepomuceno.
Ao piano Ella Podorolski.

CURSOS
SOBRE O PROBLEMA DO

MAL — Será iniciado hoje, 4a.
feira, ás 18h, no auditório do
Centro Dom Vital, Rua Araújo
Pftrto Alegre, 70, l.«, o curso do
professor frei Pedro .Secondl,
O.P., «Obre o tema supra. En-
trada franca.

CONFERÊNCIAS
"O TEATRO INFANTIL• DE COELHO NETTO" — No

Teatro de Arena da Guana-
bara, a escritora Lúcia Be-
nedetti falou ontem, sobre o
tema supra, encerrando um
ciclo de debates sobre teatro
infantil, sendo declamados
trechos de algumas peças pa-
ra crianças daquele escritor.
Também se referiu ao livro
Teetrinho. de Coelho Netto,
publicação póstuma das Or*
ganizações Simões.

Bom dia,
RIO

SIRGIO IITTINCOUKT

| De Owjím»
li Br»",-, Siiiti

Kr» sen.*, que náo ícabivi
miili enUn eu i» msls dois
•m!"i> rs.ilrcmoi ir ver o

¦ tua *••., r.".t JK, nu melhor,
»"¦¦*» Síitfi enormes i dispo,
¦!*lo d« qutm quisesse atil*
nu, em ritfcs» ds não*ras.<a*
{lo dos ¦ direitos politlros do
hpm.m. Dirigindo os trabalho!
d; recolhimento dss aistnatu*
ris, mulheres, muitas mulhe-
re*, ledas llndss e cuidadosas.

Sempre amei as mulheres.
Cm qualquer situação. Lutan*
do pelos direitos de um ho*
mtm com o qual nada t*m,
além de alguma afinidade po*
litica ou eleitoral, eu nào as
conhecia. Mais pelas mulheres
que por JK, pedi caneta em-
prestada e deixei o jamegáo
numa daa listas. Associei-me
i luta da muitas mulheres, te-
du lindas e muito cuidadosas.

Hoja, porém, JK nio mais.
O verbo easiar (eom dois ca*
tes) atingiu-o em eheio, e teu
nome virou, mais uma ¦«,

manchete de jornal. Ot qua
exigiram aua punição eatio

gritando que o nosso ax-pre-
sidente é ladrio. Ot que aten-
deram a atta exi|éneia, preme-
tem provar ot rouboe de JK.
Nio vou discutir, netta minha
terra, quem é, quem nio é lt*
drio. Vou limitar-me, apenas,
a um avião, um aviso a mait
ao AH* Desmando que anda
desgovernando o leme deste
imenso e doido navio, chamado
Brasil.

Certos brasileiros* enriquece*
ram depressa, a jato mesmo.
O Alto Desmando nio pode
parar, a embalagem precisa
ser aproveitada. Falta tudo
nesta minha terra, menos ia*
drio. Nio discuto ae JK, é
ou foi o que dizem. Sei, sim,
que no seu governo era cha-
mado de "desbravador de ser*
toes", "baluarte do Progresso",
e sua sigla acabou, até, mar-
ca de automóvel. E sei mais,
porque sei que, se hoje pude
comprar um automóvel fabri-
cado por brasileiros, no Brasil,
a culpa é dele; se lá fora
náo é mais Buenos Aires a ca*
pitai désle pais, também é dè*
le a culpa. Capital no planalto
central e indústria automobi-
listica foram, durante séculos,
a grande utopia brasileira.

Sempre amei as mulheres.
E esta crônica de hoje é para
aquelas que, há dias, nio dor*
miram por causa de um ho*
mem. As mesmas que pedi*
ram meu nome, e eu dei por*
que nio sei negar às mulhe*
res, principalmente quando
elas me reclamam uma obriga-
gacio cívica e humana.

Aqui no jornal a noticia è a
lista. Uns afirmam que sairá
"listinha", outros que sairá
"listão". "Listáo" ou "listinha",

a onda náo assusta mais. Não
sei de troco mais vulgarizado
que esse tal de direito politico.
Em matéria de lista, a única
que continua me interessando,
no momento, é mesmo a do
"bicho". Que sai todas as tar*
des, sem onda nenhuma, po-
dendo ser encontrada nos pos-
tes da cidade...

Aite brasileira na Inglaterra
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Amanhã, às 21 horas, a Galeria Barcintki es-
tara apresentando trabalho* do pintor Zé Iná-
cio. Pelo nome, logo te dedux tratar-se do mais
um, netta fato em que proliferam, valoriindo*.,
ot Ingênuos, primitivos, "nalft", eu como quer
que te queira chamá-los. At' galerias vio bus-
cá-lot no interior, íaiem-se carreiras fulminan-
tes, ot trabalhos tio vendidot num abrir e fe-
char de olhos, ot colecionador** mostram-te
detlumbradoi e o mundo continua a girar.
Exemplo ditto é Zé Inicio que, segundo ot in-
formes da Galeria, nasceu em 1S2T e, tàbiamen-
to, depois que começou ¦ pintar, adotou • no-
me de Ze Inicio para dar mais autenticidade
•o seu tipo de trabalho, acentuar o tom brasi-
leiro das tuas paitagent, marinhai, etc. Seu
nome verdadeiro é Luís Rufolo, nascido «n Sio
Paulo. Começou a pintar em 1M1 e, no ano
seguinte, expii 45 trabalhoi na Galeria Seta de
Sio Paulo, totalmente vendidos. Seus dois qua-
drot, aceitoi pela Bienal, também foram vendi-
dos. Atualmente, reside em Paqueti, onde pin-
ta das 7 da manhi até i noite, mesmo aot do-
mingoi, na certa porque a procura i grande.

O cliehê reprodui um dos trabalhos de
Zé Inicio

Na nova Galeria do Real Colégio de Arte de L-on-
dres, aeri inaugurada, em outubro próximo, uma grande
exposição de arte braaileíra contemporinea. "Sir" Robin
Danvin, diretor do Real Colégio, em duas recentes via*
gens feitas ao Brasil, ficou impressionado eom a alta qua*
lidade do trabalho dos artistas brasileiros, surgindo dai a
idéia de realitar essa exposição que, pela primeira vez,
dará aos ingleses uma ampla visio da arte brasileira atual.

A mostra esti sendo organizada pelo prof. Carlos
Weight, docente de pintura daquela instituiçio e que es*
tive percorrendo o Brasil, na tarefa de selecionar aa obras,
especialmente no- Rio e em Sio Paulo, a convite do De-
partamento Cultural do Itamarati, que apoia a iniciativa.

De volta a Londres, o prof. Weight declarou i im-
prensa britânica:

— Para minha surpresa, quando cheguei ao Brasil, em
vez de funcionar apenas como representante inglês numa
comissão seiecionstíóra, fui solicitado a escolher pessoal-
mente todos os trabalhos. Fiquei extremamente impres*
sionado com o que vi. Durante uma semana, visitei mais
de 60 estúdios e algumas galeriss comerciais. Finalmente,
escolhi 100 pinturas e um ni':m?ro içu-1 de desenhos, li-
torjrafias e gravuras, representando o tiabalho de uns 70
artistas. .

Itinerário %
das Artes
Plásticas

JAYMi MAURÍCIO

Elogiando o alto padrin da arte a hei rata brasünua,
tinto nt pintura enmn nas artes grifieat, o prof. Weight
confia em que a expottçio seja a mais completa, nn g».
nero, realiiada em Londres e no conseqüente Interesse d*
ioda * Ori-Bretanha.

O Conselho de Aries da Ori-Bretanha lambem est»
cooperando eom as autoridades brasileiras e o Real Cola.
gln d* Arte na organização da mostra. Espera-se qur »!¦
cuns críticos de arte brasileiros realizem palestra, na Orl.
Bretanha, sóbre as artes nacionais. Simultaneamente cnm
a exposição, deverão ter realizados concertos de mú-irü
brasileira.

Por outro lado, ji se pensa, lambem, em realizar uni-,
expoaicln de artistas ingleses nn Rio de .Taneirn, dentro
dn programa de comemorações do IV Centenário de fun.
dsçio da cidade, no próximo ano.

Mni» uma vos dc protesto
Continuam repercutindo a prisão de DJanlra e n cnn-

seqüentt protesto feito por Jayme Maurício nesta eolun».
Chega-nos is mios a crônica de Yvnnne Jean, publicaria
no "Correio Brasiliense". Depois de, relembrar os temo»
de Djanira na Pensão Internacional, em Santa Teresa, diz
Yvonoe Jean, dirigindo-se i pintora:"Parece-me Incrível que nada menos que .in «nldados
armados tivessem cercado você, no Eatado do Rio, como
st voei feese uma personagem sinistra e perigosa: trani-
portanto-a até Niterói e feito perguntas absurdas á
voei durante 9 horaa. A você, a pintora dos balões das
noites de Sio Joio e das velhas casas do interior, rios
anjot sorridentes, dos eaftsait e arrotai: em movimento,
da alegria brasileira que arrebenta logo oue afastam as
nuvens, que transformam em jaburus aqueles que gosta-
riam de dançar e cantar,

Nio podia deixar de lhe mandar o meu abraço brasi-
liense, Djanira, e publici-lo numa coluna de ensino, pois
se alguém, neste Pais, ajuda a amar melhor esta boa terra
e sua gente simples e fabulosa, i vorè com sua arte an ai-
cance de todos, que espalha a alegria das cores, vivas, a
simpatia humana e a sensibilidade que só você possui.

Agora que você esti novamente no seu sitio de Ps-
raty, eom o Mottinha, recupere a calma que incidente
romn éste abalou — incidente que indigna, mas cujo
absurdo deve Impedir que oa levem a sério — e reco-
mece depressa a pintar, a pintar muito, psra a sua e a
nossa alegria".

Notícias portuguesas
Organizada em colaboração entre a revista "Gravura"

p a Cooperativa dos Gravadores Portugueses foi inaugu-
rada, em Lisboa, uma exposição de gravuras de Almada
Negreíros, j. Hogan, José Bronze, Júlio Pomar, Cipriano
Dourado e outros.

Onze pintores do Porto inauguraram, na Galeria Di-
vulgacão de Lisboa, uma exposição; a Galeria Divulgação
é a terceira galeria d« arte que, nos últimos meses, veio
juntar-se is já -existentes na capital portuguesa.

A Espola Técnica Elementar Francisco Arruda, apre-
sentou, numa exposição de pintura infantil, cerca de l.SOO
trabalhos, executados por jovens de todo o pais, em pos-
tais de correio..

No Museu de Angola, em Luanda, foi inaugurada uma
exposição etnográfica de instrumentos musicais e máscs-
ias dos povos daquela província, promovida pela divisão
de etnologia e etnografia do Instituto de Investigação
Cientifica de Angola.

(INTERINO)
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RJ: GOVERNO INOPERANTE
LARGA OBRA EM ITAIPAVA

Estou de regresso de Cacho-
eiro de Itapemerim, para onde
fui a convite da prefeitura.
Vou contar coisas de lá, mas'
por hoje aqui fica a noticia:
fui proibido de ser entrevista*
do na rádio local, pelo propri-
otário da emissora, um tal de
Idalécio. Para esse boi-zebu
lachoeirense, sou comunista e
alvo fácil do Alto Desmando.
Recebi a proibição, lógico, co-
mo indiscutível condecoração
de quem, no minimo, nasceu e
vai morrer analfabeto. De pai
c mãe.

a • •

Mas deixei amigos em Ca-
chôeiro. Amigos e irmáos.A
terra' de Newton e Rubem
Braga tem qualquer coisa in-
definível que obriga você a
se integrar à sua paisagem,
de repente. Gente simples, so-
nhos bem mais simples, e um
rio cortando a cidade, com as
costelas de fora. Nos próxi-
mos dias, escreverei reporta-
gem sóbre Cachoeira de Ha-
pemerim.

No mais.jama denúncia: alu-
nos da Faculdade Fluminense
de Odontologia pedem que se
peça mais educação ao reitor
da Universidade Fluminense.-
O moço tem usado bastante a
pornografia como meio para
solucionar os problemas dos
alunos da faculdade, além de
ser um exemplo vivo, c inso*
fismável, da inércia pátria, Ês-
se tipo de boca suja, os alu-
nos da Faculdade de Odontolo*
gia de Nit»rói juram que não
sabem lu.»....

Iniciadas ainda em 1963
*— depois de anos e anos de
reclamações e denúncias con-
tra governantes fluminenses
— âs obras de pavimentação
da Estrada das Arcas, em
Itaipava (Estado do Rio),
estão abandonadas, comple-
tamente, desde fevereiro,
tendo apenas um pequeno
trecho construído. Com isso,
está cristalizado o drama dos
moradores, comerciantes e
lavradores da região, que
em certas épocas — lace o
estado deplorável da rústica
estrada — passam dias a fio
sem poder comparecer ao
trabalho, ir à escola ou es-
coar a produção agrícola.

Numa atitude que exem-
plifica a inoperância, o des-
calabro e a improbidade que
marcaram sua administração,
o ex-governador do Estado
do Rio — muito antes dos
acontecimentos que provoca-
ram a sua queda — prome-
teu, aprovou verba, contra-
tou empreiteiros, levantou
placas e ordenou o início da
pavimentação. Dos cinco qui-
lómetros de terra, porém, só
foi asfaltado um, e assim

mesmo a duras penas. A
obra parou ai; os trabalha-
dores se retiraram e nenhu-
ma explicação foi dada, per-
manecendo rio local, apenas,
uma imponente placa.

PRIVILÉGIO

Como se não bastasse o
abandono das obras, sabe-se
agora que a promessa foi
uma tirada demagógica e,
aparentemente, de proteção
a privilegiados. Não ia re-
solver a situação. da região,
pois a verba e o projeto apro-
vados iriam cobrir apenas
quatro quilômetros, "coinci-
dentemente" até um clube de
veranistas, deixando despa-
vimentado o quilômetro res-
tante. Justamente a área em
que a estrada se torna pior,
face a elevação do terreno
que vai desembocar no vale
em que se concentra a maior
parte da população e faz
ponto final a linha de ônibus.

INTRANSITÁVEL

Antes de ser iniciado o
calçamento, a Prefeitura
mantinha uma turma de con-

Herança de Badger
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Uma estrada e uma população abandonadas

Só a placa
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A obra parou, só íicou a placa

serva, suprimida logo depois.
A estrada, que já era péssi-
ma apesar, da conserva, tor-
npu-se intransitável no seu
trecho final, próximo ao pon-
to final do ônibus. Ainda és-
te ano — nos meses de ja-neiro e fevereiro — o ôni-
bus não conseguiu ir até o
fim da linha uma única vez,
dado o estado lastimável em
que íicou aquela parte da
estrada, com grandes danos
para a população das zonas
de Santa Môriica, Pedra Ne-
gra, Cachoeira, Cotia, etc,
que se serve dessa linha de
ônibus. O mesmo aconteceu
com ot táxis que fazem pon-to no inicio da estrada e quealgumas vezes, mesmo dis-
postos ao sacrifício, não con-
seguiram transpor o local.
Nem .os caminhões que fazem
o escoamento da produçfiodessa zona puderam por srli
passar. ,

PREJUÍZOS

As conseqüências sempre
foram e continuam sendo aa
mais drásticas possíveis paraa economia da região, quenas épocas e dias de chuva
fica com a sua produçãoimobilizada, ante a impossi-
bilidade de colocá-la nos
centros consumidores. O co-
mércio que funciona à beira
da estrada sofre queda,nos
negócios, o mesmo aconte-
cendo com um hotel de ve-
raneio ali localizado. Por
falta de condução, os mora-
dores que trabalham ou es-
tudam em Petrópolis ou mes-
mo em outras regiões do Dis-
trito de Itaipava, são obriga-
dos a permanecer em casa,
com prejuízos evidentes. Os
veranistas (geralmente resi-
dentes na Guanabara), as
vezes não podem chegar até
suas residências de veraneio
tugindo então para outras

cidades, o que representai
uma evasão de rendas que
seriam ali depositadas.

VERBA

A verba já empregada foi
de dez milhões, restando 30
milhões dos recursos totais
aprovados para o projetrEssa verba, entretanto (&;:¦
gundo cálculos e supondo-sr
que as obras sejam reinicia
das) não dará para que i
calçamento atinja o local<qu<
mais sacrifícios impõe à po-
pulação, pavimentando ot
cinco quilômetros de èstra*
da. Beneficiará apenas 'Os 4
primeiros quilômetros. Ot
prejuízos, no fim de 1963 •
no inicio deste ano, dos mo*
radores de além désse tre*
cho, foram imensos; e se nfio
houver uma providência
imediata, recrudescendo no
período das chuvas.

ALTERNATIVA

A solução para esse pro*
blema é bastante simples:
basta que da coleta de pre*
ços para o emprego da verba
restante (30 milhões), cons-
te a construção daquele tre-
cho até novembro deste ano,
quando começam as chuvas.
Esse trecho da estrada tem,
mais precisamente, 750m, o
que resolveria o caso defi*
nitivamente. Admitindo-se
que o DER considere longo
demais o perímetro, ainda
restaria uma alternativa;
calçar a subida que tem ini*
cio após o quilômetro 4, numa
extensão de 130m, e a des*
cida,. que finda na Praça
(ponto final do ônibus)t
numa extensão de 160m.
Assim, com 290m de estra-
da construídos, o assunto fi*
caria satisfatoriamente re*
solvido até o término da pa*
vimentação completa da obra.
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Música
Os concertos que o brilham

ti* pianista brasileiro Jacques
Klein vem realizando cons*
tltuem, a esta altura da pre*
sente tomporada. o fato dc
maior significação artística
nao somente peln qualidade
eiiis realizações como pelo in*
terèiio repetidamente muni-
(estado pelos ouvintes que ju*
prrlotam o Teatro Municipal
para ouvi-lo. Assim aconte-
ceu domingo último e peran*
te um enorme público Jac-
ques Klein Interpretou dc ma*
neira extremamente bela c
com absoluta correção o Con-
certo n.° 1 de Brnlims, Par*
tlndo de uma realização téc-
nica soberana a obra (oi con-
rebida em proporções ideai!;.
O pianista deu à sun versão
um admirável estado dc con-
tenção afetiva bem consls*
tente com o estilo do com-
pofltor e transbordou o sc:i-
tido poético rio texto em tu*
rio o que ile tem dc genuína-
mente musical. Não seria rie-
mais dizer que expressar-se

KLEIN E BOCCHINO
tfj. *tyl*;**if$:*xtt*ty**i*$p$t+*fr&i

musicalmente parece corres*
ponder, cm Jacques Klein, a
um Imperativo, a um estado
de renli/.ação humana essen*
ciai e definitivo.

A consistência de sua In*
lerpretaçno da obra-prima
du Brahms deve-se « unida-
dc de concepção musical que
torna-se cada vez mnis rara
nos artistas jovens. Dessa
maneira dc entender as obrns
como um lodo. dc pormeá*
Ias de uma Intenção lunn*
rime, cie Inciii-lhc os três
movimentos num alento uni-
co, maciço c Indivldldo. des*
.sa maneira é Jacques Klein,
um admirável exemplo. Quan-
to no sentido poético da mu*
slcn de Brahms romprecn-
dc*n bem o pianista ao dar-
lhe feição objetiva, mascull*
na. cm que as trnsos pare*
cem comportar umn cloãüén*
cia compulsiva característica
rio romantismo progressista
rio qual é o compositor ale-
mão representante notável.
Sobretudo uns passagens rie
grande virtuosismo predomi-
nou èste sentido dc magnifi-

ca eloqüência aue deu » in-
lorprctação de Jacques Klein
significação artística do mais
alto nivel, digna dos maiores
artistas ria atualidade. Sem
favor nenhum Jacques Klein
é um dos maiores pianistas
surgidos nos últimos anos e
não de outra maneira se cn*
plien ns nvações de que é obje-
to por parte do publico oue
assiste a seus concertos. No
domingo último repetiram*
se ambos os exemplo.»: o de
um público arrebatado pclns
suas realizações c a notável
interpretação dn obra*nrlmn
rie Brahms pelo brilhante
pianista. , .

Rogou a Orquestra Slnfônl-
cn Nacional, tonto na exe*
cucão rio Concerto ».° 1. eomo
na ..' Sinfonia dc Brahms,
o maestro Alceu Bocchino.
Sun participação no Concér-
tn n.o 1 foi sóbria c acerta*
ria. colaborando para que n
parte solista pudesse mover-
te sem esforço dentro rio
complexo sinfônico. A versão
rin 1.' Sinfonia rie Brahms
demonstrou um sensível pro-

NOTICIÁRIO

gresso de Alceu Bocchino em
relação a seu último concér*
to criticado nesta coluna, Nes-
te notou*sc uma orquestra
ensaiada cuidadosamente e
Ihre dc falhas que compro*
metessem a natureza da rea*
ligação material da execução,
Dal resultou umn tnterpre*
tação que sem ser perfeita
alcançou momentos dc ge*
imina intensidade cxprciil*
va. Observaremos todavia o
oue julgamos terem sido os
fai Arei negativos da inter*
pretnção da 1.' Sinfonia dc
Brahms. pelo maestro Alceu
llocchlno. Em primeiro lugar,
a predominância das pulsa*ções métricas que tendem a
cindir os longos períodos me-
lodiros tão freqüentes nesta
obra. Êstcs longos períodos
íão. como se snbe, elemen-
io formal decisivo que, con*
(reposto a outros de nature*
za sintética e rítmica, dão a
forma ria sinfonia sua estru-
tura. Fragmentados pela pul-
saefio métrica perdem a slg*
nlficaçãn c riesvltaliznm a
ferma. Em segundo lugar,

uma certa tendência do mars*
tro Bocchino i náo tornar
mnis explicita a participação
das pausas como elemento
formal negativo mas nem por
i*so menos Importante quan*
do, por exemplo, funcionam
como eesuras feita» n» me*
India como no caso da I." Sin-
(onla dc Brahms. Em tercei-
ro lugar, faltn de controle
dinâmico que estabeleça uma
hierarquia dc plnno» sonoros
que tocados sem acentuado
diferenciação dinâmica che*
«nm a dificultar a real Intcle*
cibilidadc da obra. se nm- In*
lellglbllldade se entende per-
cepçáo integral dos valores
musicais. Não obstante essas
restrições que se aplicam so-
breludo aos trís primeiro*-
movimentos da 1.' Sinfonia,
a interpretação do maestro
Alceu Bocchino alcançou no
quarto movimento alguns mo-
mentos que se presentes np
tnteliriarie ria obra lhe teriam
riado intensa significação.

AGINOR SOUZAFORTc

Na secretaria do Conscrvató*
rio Brasileiro de Música estão
abertas as inscrições para os
seguintes cursos: História ria
Música e Apreciação Musical
pelo prof. Enrico Nogueira
França a ter inicio na segunda
qiiinrcia de junho, com atila**
ministradas às scxtas-íclras à<
)"h. Dicção e Empostnçào ria
Xor. pela prof* Glorinha Bcul-
lenmtieller » ler inicio no dia
7 de agosto, As Ih.

— Dia 14, às 10h, no Teatro

Teatro
A nova comédia dc Neil

Simon "Descalços no Par-
que" (Barefoot tti t/ic Pari;),
que ainda está vivendo sun
carreira na Broadway, e já
está cm pauta nos estúdios
da Warner Bros. para ser
filmada, abre, hoje. a tem-
porada de 64 do Teatro da
Maison de France. numa
produção de Oscar Ornstein.

Para nosso lançamento
passamos a palavra a Zicm-
binski, diretor e intérprete,
que desta forma (az para
nossos leitores o papel dc
mestre de cerimônias. Ziem-
binski com a palavra:"Há certos aspeclos ria
vida americana, sobretudo
cia sua vida cotidiana, que
deveriam ter-se tornado
bastante penosos, para os
jovens representantes desta
Nação, sinceros e espontà-
neos do tipo Neil Simon, o

O AUTOR — Trata-se de¦ Neil Simon, que entre nós
1 ficou conhecido através da

sua comédia "O Bem Ama-
rio" (C o ni e Bloio Your
Honi) que já ganhou versão
cinematográfica. Simon, que
já havia contribuído tanto
no cinema como no teatro,
de repente passou à ordem
do dia. E daquele autor
obscuro de sketches, como
do musical "Catch a Star",
passou a autor famoso e
disputado. Sua comédia"Nobody Loves Me" per-
manece inédita entre nós,
enquanto sua última come-
dia "Descalços no Parque"
começa, hoje, sua carreira.

Municipal, 4" concerto da sé-
rie Juventude Escolar da OSI1
pnlrocinado pelo Ministério d.i
Educação e Cultura. Recente:
Henrique Morelanbaum. Solis-
ias: José Carlos de Castro, cia-
rinetista t Graclcma Félix dc
Souza e Esther Mclli. sopra-
no«. e Coral Pro-Múslca, En-
nada franca. Não será permi-
tido traje esporte. Programa:
Abertura Trágica op. 81. dc
rir»lim«: Concerto n? 2 para
clarineta e orquestra, de We-
ber; Sinfonia n9 8, de Schu-

herl, Invocação para a de(csa
ria Pátria, de Villa-I.óbos.

— A pianista Magdalena Ta-
'.Mlaferro foi contratada pelo
Departamento dc Cultura dn
Kstado da Guanabara para rea-
luar, nn Rio dc Janeiro, um
Curso de Alia Interpretação
Musical, aberto a iodos os pia-
nistas da Guanabara e dos Es-
lados vizinhos. O curso Inte*
lessa em especial nos jovens
virtuoses e concertistas já adi-
.intados na técnica, bem como

aos que se destinam à earreira
pedagógica.

O Curso de Alta Interpreta*
cáo Musical constará de umn
«crie de oito aulas públicas que
terão lugar nn auditório da TV-
Mio. sendo transmitidas por es-
>a emissora rie televisão e pela
Rádio Roquettc Pinto, confe*
lindo-se prêmios aos mais des-
laçados intérpretes ali apresen-
lados.

Os pianistas executantes, de-
sejosos de participar deste Cur-
to que lhes possibilitará um

passo de grande importàncii
cm suas earreiras, poderão int-
erever-se na Secretaria do Cur-
so que estará funcionando de
10 a 25 de junho corrente na
sede da Rádio Roquette Pinto,
á Avenida Erasmo Braga. Df.
II" andar, onde receberão o
regulamento, prospeclos. fichas
e demais informações relativas
ao Curso em questão, o qual
será iniciado nos primeiros dias
de julho entrante.

LANÇAMENTO: "DESCALÇOS NO PARQUE"

autor da peça "Descalços no
Parque".

A estandardização, não so-
mente da vida, mas também
do.s sentimentos, a extrema
organização e previsão de
tudo, at*> rio que é imprevi-
rivcl c não sujeito à organi-
ração, a facilidade do cs-
quema dc alcançar o obje-
sivo e de resolver qualquersituação que levo a'*j a
automatização dos propósi-
los. o costume rie trocar a
vida cm quantia dc dólares
c a quantia dc dólares em
vicia, o potencial de desejo
igual, tanto da peouena
quanto da grande felicidade,
reinam nos seres comuns
iiuc perambulam atualmente
nas ruas da? grandes cida-
des dos Estados unidos, e
principalmente, de Nova
York.

Por outro lado, n infantil
protesto que, supõem eles,

li!\a ao abandono desta ren-
lidade através do álcool t
narcomania, a suposta fuga
pelas margens da extrava-
gáncia de atitudes loucas,
pseudo-románticas, ou pior
ainda, pseudo-histéricas tipo
coca-cola. os falsos excessos
ria independência pessoal
que adquirem os aspectos da
mocidade transviada ou da
delinqüência juvenil, orodu-
zem um mundo dc sé-
res esquisitos, dc peque-
nos monstrinhos-fantasmi-
nhas, que vivem sua vida-rtificial e suposta, dentro
ou fora das normais c sábias
regras da chatice geral.

A comunicabil idade hu-
mana c emocional entre és-
tes seres encouraçados é lò-
gicamente impossível, até
que não se quebre a cou-
raça.

Talvez por ísjo Neil Si-
mon, na sua sinceridade jo-

vem dc homem espontâneo,
propõe-se, jocosamente, mos-
trando o emaranhado fútil
i: sem importância das suas
vidas, a resolver êste pro-
blema de maneira um pou-
co dom-quixotesca.

E se uma mocinha que vi-
ve imaginando a sua mora-
dia na Lua, sem mais nem
menos levasse uma pauladano meio da sua cabecinha
louca?

E se a mãe dela, digna e
frágil senhora, portadora da
doença do bico-dc-papagaio,
caísse um dia entorpecida
no meio do bueiro e (ósse
obrigada a dormir no chão
rio apartamento de um ho-
mem desconhecido?

E se um garboso barba-
azul da Rua 48. extravagan-
te e brilhante ootirmet, che-
gasse de estalo à conclusão
de que é apenas um leão

TUDO SOBRE A ESTRÉIA DE HOJE

O TRADUTOR — Tati de
Moraes, jornalista ativa e
inteligente, volta a brilhar
na área rias traduções, ver-
sionando "Dercalços no Par-
que" de Neil Simon com
sua autoridade, já tendo
pronta sua nova tradução,
que é a peça de Muriel Rus-
kin: "Qualquer Quarta-Fei-
ra".

O DIRETOR — Ziembins-
ki como diretor está pro-
fundamente ligado ao teatro
brasileiro. A éle se devem
alguns dos mais extraordl-
nários espetáculos montados
entre nós. Para tanto basta-
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taria lembrar espetáculos
como "Vestido de Noiva"
rie Nelson Rodrigues. "Vol-
1 one" dc Ben Johnson, "Ma-
ria Stuart" de Schiller, "Di-
vórcio para Três", entre
tantos outros, onde Ziem-
binski mostrou e demons-
trou sua qualidade de me-
Icur-en-scéne. Agora de
volta da Europa e dos Es-
tados • Unidos, Ziembinski
com "Descalços no Parque"
marca seu retorno às suas
atividades de diretor e tam-
bém ator.

O CENÔGRAF'0 — Tra-
ta-se de Napoleão Moniz
Freire que tem respondido
ativamente por uma quanti-
dade de cenários. Recente-
mente, brilha com a ceno-
grafia de "Pluft, o Fantas-
minha" de Maria Clara Ma-
chado. Entre seus trabalhos
mais conhecidos lembramos'A Ratoeira" de Agatha
Christie, "De repente no

Verão passado" de Tennes-
see Williams. "Lição de Bo-
íànica" de Machado de As-
:;is. "Um Domingo em Nova
Ynrk" de Norman Krasna,"Boeing-Boeing" de Marc
Camolctti. sendo esta a se-
gunda vez que cenógrafa
uma produção de Oscar
Ornstein.

FIGURINISTAS — Os fi-
gurinos femininos estão sob
a responsabilidade de Maria
Augusta Teixeira que desta
forma faz sua estréia na
área teatral, estando os mas-
culinos sob a responsabili-
dade de Elmo.

FICHA TÉCNICA — Ho-
je, no Teatro da Maison de
France. temos a produção
de Oscar Ornstein "Deseal-
cos no Parque" (.Barefoot
in the Park) de- Neil Si-
mon. em tradução de Tati
de Moraes com Maria Sam-

sem dentes, e o que é pior,
sem dinheiro?

E se o jovem advogado
que cuida dignamente tanto
rio seu futuro quanto do
amor pela sua jovem mu-
lher, tomasse dc repente um
descabido pileque c resol-
vesse andar descalço no
meio do parque com dois
graus abaixo de zero?

E se todo mundo fosse
obrigado a andar descalço,
contrariando as convenções
preestabelecidas c normais?

Talvez dc pé no chão esta
gente se entendesse melhor?

Talvez estraçalhando as
falsas couraças começassem
a sentir necessidade um do
outro?

Quem sabe?
Não levem a sério o que

eu escrevi."

VAN JAFA

paio, Ziembinski, Helena Ir-
nès, Henrique Fernandes,
Carlos Kroeber e introdu-
zindo Cecil Thiré. Direção
de Ziembinski, com ceno-
grafia de Napoleão Moniz
Freire e figurinos de Maria
Augusta Teixeira e Elmo.

AS ESTRÉIAS — Hoje,
às 21h, no Teatro da Maison
de France, a produção de
Oscar Ornstein "Descalços
no Parque" de Neil Simon
que será apresentada em ré-
cita de gala beneficente pa-
trocinada pela Embaixada
da França em prol da "So-
cieté dc Bienfaísance Fran-
çaise", em que será tam-
bém realizada a entrega do
Prêmio Molière-Jacques
Martin aos Melhores de
Teatro em 63, numa promo-
ção da "Air France", com a
presença da critica drama-
tica. Amanhã, quinta-feira,haverá outra i*icita beneíi-
cente.
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Dan Duryea, egoísmo & cinismo, e Jo Marrou, escalpelaria liclcza

Cinema ONDE A BALA É LEI
(He Ri-lo* Tall)

• Direção de R. C. Springsteen — Produção dc (lordon Kny — S««J>-

play de Charle» W. Irwin e Roberl Crighton Williams — Fotografia de Elli»

W. Cartcr —- Música de Irving Gertr. — Intérpretes: Tony Young. Dan Du«
r.vea, Madlyn Rhuc. Jo Morrow. R. (i. Armstrong. Jocl Flticllcn. Carl Rcin»
dei. Mickey Simpson. George Murdock, Michacl Carr, George Pctric. — Uni»
vcrsaMnternational, 84 minutos, 1963.

He Rides Tall é o que se tomou uma
raridade hollywoodiana nos últimos anos:
um weatern B. Esta categoria foi gradual-
mente absorvida pela televisão, até que se
apagaram, mais ou menos cm 1900, duas
grandes fontes de ressurreição de um Oeste
puro e verdadeiro: a série Randolph Scott-
Budd Boetticher. dc absoluta grandeza (Ride
Loneiome/O Homem aue Luta Só, o melhor
exemplo), e cm seguida a série Audie Mui-
phy (No Name in lhe Bullet/Balas que não
Erram: Seven Ways from Sundown/Matar
por Dever). Sem uma só rins virtudes desses
e outros westerns B. He Rides Tall antes se
assemelha, pela inépcia dc concepção e rea-
lizaçáo, ao far-west da tv.

Ao mesmo tempo, a .narrativa vai incor-
porando. ou displicentemente pervertendo,
idéias ou sugestões de clássicos ou semielás-
sicos do gênero. No começo, High Noon (Ma-
tar ou Morrer): o herói, marshal de cidade
da fronteira, está de casamento marcado pa-
ra o dia seguinte, domingo, e a noiva (Ma-
dlyn Rhue), dona dc saloon com pinta de
ingênua, não quer que Tony Voung se arris-
que em seu último dia de "estrela de lata"
no peito. Em seguida, quando o marshal é
compelido a atirar no irmão de criação —
um -ovem (Carl Reindcl) na linha da arro-
gáncia transviada dc hoje — a história rc-
produz uma situação tradicional, explorada
centenas de vézcs, e é o que impele o herói
a procurar seu pai adotivo, preso a uma ca-
deira dc rodas (como o poderoso vilão alei-
jado de Man with a Gun/Armado Até os
Dentes), para comunicar-lhe o duelo. Como
vários catile barons de outros filmes, R. G.
Armstrong tem mulher nova, bonita (Jo
Morrow). muito mais moça do que êle. Por
isso e por outras coisas, ela põe-se à disposi-
ção de Tony Young, que lhe repele o ime-
diato avanço, e de Dan Duryea. cínico,
egoísta, irresponsável, às vezes recordando
um bandido feito pelo mesmo ator. o dc
Ride Clear of Diablo (Traição Cruel).

Andando a narrativa, surgem outras íl»
tuaçôcs com precedentes. A inutilização da
mão direita cio herói, o gatilho mais rápida
na zono. só difere da que sofreu, por esma*
gamento ou tiro, o mesmo herói (Jamei
Stewarl) de dois westerns excelentes de An»
thony Mann (The Far Country/Rogião d*
ódio; The Man from Laramie/Um Certo
Capitão Lockart). c ainda da de MarloB
Brando cm One Eyed Jacks (A Face Ocul»
ta). porque Tony Young é "operado", pof
imposição sádica de Duryea, confirmada por
um Armstrong incitado por Jo e totalmcntt
bébedo. Mas a operação não foi feita como
queriam os malfeitores, por silenciosa rebe»
liào do médico negro (Joel Fluellcn). As*
sim. o marshal pode seguir no rastro de Du»
ryca que. nessa altura, já roubou a mulher,
os vaqueiros c todo o gado dc Armstrong.
Segue menos como vingador do que como co*
vciro. Primeiro tem dc enterrar o corpo da
bela Jo Morrow, escalpelada por alguns in»
dios ante a omissão covarde do amante. De*
pois. é o cadáver do velho Armstrong, es*
magario pelo estouro da boiada que o capa*
taz Duryea lhe roubara. Só ao regressar
ao saloon, onde um dos bandidos, o mais
volumoso dc todos, já foi fuzilado por uma
Madlyn Rhue dc combinação branca, é que
Tony tem oportunidade do atirar de novo.

Náo sobra um malfeitor vivo na cidade,
num final mais ou menos sugerido por High
Noon. como o coméco. Todas as sugestões,
naturalmente, contribuem para tornar ain*
cia mais débil e ridículo, na comparação ine*
vitável, êste vestem de R. G. Springsteen.
que prossegue em Hollywood quando já de*
veria ter-se mudado para a tv. reduto de
medíocres como éle. Lamentável o principal
ator, Tony Young. e só a velha classe da
Dan Duryea no elenco de He Rides Tall,
desperdiçado como a beleza dc Jo Morrow
e um certo encanto de Madlyn Rhue, ambai
cm poucas cenas.

ANTÔNIO MONIZ VIANNA

Televisão Agora no Quadro de Honra
0 "Jornal Excelsior" é fei-

to com habilidade, em bom rit-
mo de TV, talvez um poucoapressado na passagem de uma
noticia, ou comentário, para
outra noticia e comentarista,
não dando tempo ao telespec-
tador de engolir o que acabou
de ouvir. A pressa é muita,
então a gente muitas vezes
engole mesmo sem mastigar,
o que não é muito aconselha-
vel para a digestão dos acon-
tecimentos.

Apesar dêsse pequeno senão,
o informativo, de modo geral,
é muito bom, e está como um
colegial que levou pito e pas-
sou a merecer figurar no qua-
dro de honra... Embora se
atenham dentro dos limites

Rádio NOVA SINFONIA COMPLETA CICLO BEETH0VEN
Acompanhando o lançamento tes números). Do alto mar,

no Brasil das nove sinfonias consta nas estatísticas, também
de Beethoven em gravação da já chegou um pedido para o
Orauestra Filarmônica de Ber- programa. De um transatlan-
tim sob a regência dc Herbert tico, possivelmente viajando de
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lim. sob a regência
von Karajan, o programa Pri-
meira Classe vem apresentai!-
do o ciclo completo das sin-
lonias de Beethoven todas as
quartas-feiras, às 22h05m. Hoje,
a audição final do ciclo vai
apresentar a sinfonia coral
número nove, tendo como so-
listas o soprano Gundula Ja-
nowitz, o contralto Hilde Roes-
sel-Majdan, o tenor Waldemar
Kment e o barítono Walter
Berry. O programa Primeira
Cltsse continua faturando um
sucesso tantas vezes desmenti-
do e vem provando que a mú-
sica de primeira classe pode
ganhar ouvintes quando bem
dosada. A equipe produtora,
na tarde de ontem, apurava
algumas estatísticas especial-
mente para esta coluna. O
maestro Edino, Antônio Her-
nandez e Zito Baptista Filho
informaram que a correspon-
dência do programa tem chega-
do de mais de cinqüenta cida-
des diferentes do interior do
Pais (os Estados de São Paulo,
Rio, Minas, Goiás e GB contri-
buem com a maior parcela dós-

primeira classe, um cidadão so-
licitava que uma determinada
sinfonia fosse incluída numa
audição do programa da RJB.

Tony Bennett mantém nos
Estados Unidos o seu prestigio,
incluindo no repertório do seu
LP The Many Moods of Tony
;. canção When Joinna Lovtd
Me, que no cenário das letras
(em geral fracas) da música
norte-americana, consegue ser
uma das melhores que temos
ouvido nos últimos tempos:
Whtn Joanna Lovtd me /
Bv'ry town w«s Paris / Ev'ry
day wm sunday / Ev'ry month
was may / When Joanna lovtd
me / Ev'ry sound was muile /
Muslc made of liughttr /
Laughttr that was brlght and
gey / But whtn Joanna Itft
mi / May btcamt dtcembtr /
But tvtn In dtctmbtr / I re-
mtmbtr / Htr toueh, htr «ml-
It / And for t llttlt whilt /
Sht lovts me / And onet again
it'i Paris / Paris on t sunday
/ And the month was may.

Agora em junho a TV-Excel-
sior anda vendendo cm dóla-

res, pois sua torre no Sumaré
entrou em caráter experimen-
tal esta semana e vai ser inau-
gurada breve. Isto vai-se tra-
duzlr num aumento proporcio-
nal de índice de público. Otá-
vio Villardc afirmava na tarde
de sábado que a emissora já
passou a TV-Rio. segundo as
estatísticas do IBOPE. O lo-
cutor Glauco Fassheber enfren-
ta calado uma proposta para
voltar à TV. Glauco é o even-
tual substituto de Alberto Cúri
na leitura do informativo prin-
cipal da PRF-4 e na TV andou
fazendo com êxito a Reporta-
gtm Ducal das 24h. É um ho-
mem acostumado às notícias
importantes e a proposta que
recebeu na última semana (está
no seu bolso) tem sido estuda-
da com o mesmo carinho com
que o locutor trata as noticias
que habitualmente lê. Do ou-
tro lado do vidro, o operador
Jorge Augusto faz um eheek-
up na fita do programa espe-
ciai de Prlmtira Clasit que foi
para o ar no último domingo.
Neste domingo entrou em nova
fase o tradicional programa
Paptl Carbono da Rádio Nacio-
nal (21h30m). Osvaldo Sargen-
telli chega dc Teresópolis e faz

os últimos planos para o res-
taurante que vai inaugurar na
Tijuca. O nome é Bungalow.

A expressão pouca g t n 11
sabt disso usada ontem por
esta coluna ao publicar infor-
me sobre a canção No Slrings,
foi, de certo modo, mal inter-
pretada por alguns leitores e
vale corrigir aqui que ela não
revelava uma atitude de sabt-
tudo do responsável pelo texto.
Pouca gtntt sabt disso é qua-
se uma gag do critico de cine-
ma Antônio Moniz Vianna c
faz parte da lenda que gira
em torno do seu nome, pai
que éle é de toda uma gera-
ção de críticos cinematográfi-
cos (Paulo Perdigão, Sérgio Au-
gusto etc). Contava Moniz
Vianna um episódio muito raro
sobre um filme qualquer e
completava a história que re-
velara quase em primeira mão,
com a expressão famosa: pouca
gtntt sabt disso.

última: o jornalista Hélio
Fernandes, segundo circulava
na tarde de ontem no seu jor-
nal, adquiriu o canal de TV
pertencente ao matutino "Diá-
rio Carioca". -

JÚLIO HUNGRIA

convenientes, alguns comenta-
ristas ali parecem dizer uma
coisa e pensar outra. Talvez
o único que pelo menos dá a
impressão de ser destituído de
veneno é Jorge Sampaio. £le
tem uma espécie de ausência
na fisionomia, que lhe angaria
simpatias. Uma das melhores
atrações do programa são os
desenhos de Borjalo. Realmen-
te esplêndidos.

Hélio Beltrão compareceu,
uma destas noites. E disse,
entre outras coisas, eslas, bem
importantes: O Rio cresce ca-
da ano 120 mil pessoas. Há 1
milhão de criaturas vivendo
nesta cidade em condições sub-
humanas. O número de favela-
dos ascende a 800 mil. Estão
construindo de 20 a 30 casas
decentes por dia, para êlcs.
Como não recebessem apoio e
sim indiferença dos governos,
os habitantes das favelas bus-
cavam ajuda em políticos ines-
crupulosos, que os exploravam.
Se o governo da Guanabara
conseguir auxilio financeiro,
construirá 50 casas por dia.
Essa é a "verdade habitado-
nal", que ouvimos de Hélio
Beltrão.

Não gosto muito de assistir
iis estréias dos programas, ou
melhor, de comentá-los basea-
da nessas "premières". Por-
que em geral elas são muito
bem temperadas, com tudo o
que há de melhor. Depois, cai
iudo no ramerrão. e o elogio
feito ao strogonoff com eham-
pignont sai aplicado ao tutu
de feijão...

tado por Geny Marcondel,
rom cenários de Montmartra
Jorge. Geny vai lendo, passan*
do rapidamente de uma cida*
de para outra, e vão aparecen*
do fotos ilustrativas. Estamof
na Alemanha. E vêm coisas
sobre técnica de reatores. Exa*
tamente o que poderíamos es-
perar dêsse povo. Pesquisas
atômicas. Máquinas fabulosas,
homens de óculos curvados sô-
bre o estudo ou examinando
aparelhagens, engrenagens fan-
tástieas. adiantadíssimas, tudo
muito Alemanha. Depois Geny
fala de jardins, de atletas •
de modas, e é como se o pro»
grama sorrise. Como se tives*
se desfeito a carranca em quase vinha mantendo. E vêm lin*>
das vistas de Hanover. com
suas casas típicas. Mas há
uma fundição de chumbo. Já
tardava. Geny despede-se, re*
pentinamente. prometendo vol*
tar na semana seguinte. O "gi-
ro pelo mundo" fot curto. O
programa não leva nem det
minutos. Penso que se poderia
estender mais, abrangendo
uma porção maior desses lu*
gares do globo onde há tanto
que mostrar. Assim, é "o mun-
do sacrificado pelo tempo" o
que ali vemos.

LASINHA LUIS CARLOS

"Espião", no Canal 6 com
Raymond Massey no papel de
host-narrator, falando num
português dublado de um mo-
do que não se entende quase
nada, é uma série de histórias
em geral bem desenvolvidas,
de espiões e sabotadores, com
aquelas vozes já nossas conhe-
cidas de longa data, e que mais
ou menos identificamos logo,
como tendo sido ouvidas em
outras séries de filmes.

O "Cinema de Arte", da Ex-
celsior costuma dar filmes in-
teressantes, mas os letreiros
nio aparecem com a necessá-
ria clareza.

No Canal 1,1, "O mundo e
tempo", produção de Alfredo
Souto de Almeida, c apresen

CIDADÃO DE
NOVA SALEM

Um dia o gigantesco ma»
deireiro chegou. Viera"flutuando como um lenho
trazido pela corrente", di*
zia, como se alguém di*
rigisse os seus passos por
um caminho antecipada»
mente traçado. Seus om*
bros e braços eram fortes
bastante para suster o
imenso destino de uma
grande nação, porque
eram da Abraham Lincoln.
Leia em Seleções de ju-
nho, j'á nas bancas.

Oportunidades de hoje
Quarta-feira, 10 dc junho de 1964

As pessoas nascidas neste dia são dotadas de
íorte vitalidade e grande energia. Coragem indo-

mável e capacidade de recuperação permitem recom-
-orem-se rapidamente de reveses e fracassos. Sua
capacidade mental aconselha a um aproveitamnto de
nivel superior. Sua versatilidade é grande e suas

possibilidades de realização são muitas.

• CARNEIRO — De 21 ds quer ser rápido no seu modo
março a 20 de abril — Se de. agir, procure tomar mais

cuidado, a fim de não dar 3
impressão de grosseria, o que
poderia causar mal-entendi-
dos. Os influxos planetários
sãò, em geral, favoráveis. •
TOURO — De 21 àz abril a
21 de maio — Prcvina-s*!
contra possíveis erros, gran-
des ou pequenos. Siga uma
ordem bem estudada nas
suas atividades, dando o pri-
meiro lugar às questões es-
senciais. Na busca de praze-
res e diversões seja mais co-
medido. • GÊMEOS — De

22 de maio a 21 de junho —
Mercúrio, favorabilissimo, es"
timula-o nas pequenas em-
presas. Não descuide dos
pormenoi-es, no cumprimento
de suas responsabilidades
mais sérias. Um toque novo
pode abrilhantar atividades
rotinsiras. • CÂNCER —
De 22 de junho a 23 de ju-
lho — Evite trabalhar em
desacordo com outras pes-
soas quando uma ação con-
junta traria melhores resul-
tados para você e para a co-
munidade. Procure ao me-
nos deixar uma margem de
liberdade, em que todos pos-

sam auferir seus lucros. •
LEÃO — De 24 de julho a
23 de agosto — Sc os siste-
mas que vem usando, não
têm propiciado os resultados
que desejava, procure dedi-
car algum tempo à reflexão
sóbre a aplicação de novos
métodos. O impossível só
existe para os covardes e
irreüetidos. • VIRGEM —
De 24 de agosto a 23 ds se*
tembro — Êste será um dês-
tes dias oscilantes entre o
extraordinário e o medíocre.
Procure ouvir algumas opi-
niões experimentadas e siga
as mais abalizadas. Aos que

se esforçarem haverá um
prêmio especial. • BALAN-
ÇA — De 24 de aetembro
a 23 de outubro — Perio-
do excelente para a ex-
pansão de seus interesses.
Mas nos novos empreendi-
mentos a astúcia será muito
importante. A exatidão no
cumprimanto de suas obriga-
çõ3s prepara o terreno para
o progresso individual. •
ESCORPIÃO — De 24 rie
outubro a 22 de novembro
— Influxos excepcionais dos
astros facilitam o progresso
pessoal e a expansão de inte-
résses individuais. Oriente

seus esforços na mesma li-
nha que tanto êxito propi-
ciou no passado. • SAGI-
TARIO — De 23 de novem-
bro a 21 de dezembro — A
posição de Júpiter sugere
um controle rígido sòbrc as
emoções, desejos e ambições.
Não importa com que situa-
ções tenha que se defrontai',
mantenha a dignidade e o
senso da justiça. • CAPRI-
CóRNIO — De 22 de dezem-
bro a 20 de janeiro — Leia
e tome para si os conselhos
e indicações oferecidas a Sa-
gitário. Nào aja primeiro,
para depois refletir. A boa

vontade é sempre importan-
te para se atingir a um fim.
• AQUÁRIO — De 21 de ja-
neiro a 19 dc fevereiro — Q
conteúdo de suas idéias, à
delineação clara de seus pia*
nos, o entusiasmo e fé na sua
capacidade o levarão, neste
dia, a um sucesso excepcio-
nal. Siga sempre o caminho
reto. • PEIXES — De 20
de fevereiro a 20 de março —•
Abundância em certas área»
e insuficiência em outras po-
dc constituir problema ago*
ra. Os astros apontam nova»
avenidas de progresso mata*
riai e espiritual.
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Correio
Feminino

Espera
elegante

1LCLÉÁ

Em lainage côr de champanha, modelo evasé, go
linha degagée terminando em laclnho. Mangas

sino acompanhando o movimento da saia

Sio nove meses em que os
quilinhos vio se acumulando,
obrigatoriamente. Mals uma
razão para que as futurasma*
mies elegantes nio relaxem
em seus cuidados pessoais e,
sobretudo, no apuro ás tollet*
tes.

t um erro pensar que du*
ranta o período de espera, de
nada adiantará preocupnrso
com elegância e beleza. Mui*
tas mulheres — pessimistas —
acham que é Impossível man*
ter-se elegante fora do peso o
fora de uma linha normal.
Acontace que, exatamente pen*
¦ando neste caso, os costurei*
ros e flgurlnlstas trabalham, e
com multo carinho, em cria*
ções especiais que marcam
elegincla e bom gosto.

Alguns itens devem, obriga-
tortamente, ser observados.
Tais como:

Os tecidos de tuas toilet-
tes de espera devem sor pesa-
dos e com ótimo caimento.
Jamais transparentes, esvoa*
cantes. Renda, absolutamente
proibida.

Os tons neutros e pastel
devem ser os preferidos. Teci*
dos à pois sio clássicos para
essas ocasiões. Evitar cores
gritantes e estampados.

Adotar tecidos que nio
amarrotem com facilidade e
evitar marcação de cintura.

Tecidos listrados sâo per*
mltldos, mas só na vertical.

Nada de saltos rasantes.
A medicina moderna permite o
uso de saltinhos moderados,
ate" 4,5 cm.

Nada de saias muito cur*
tas. Tampouco decotes exage*
lidos.

« As batas estão completa*
mente superadas. Foram subs-
tituidas por duas-peças moder*
nas — vestido e casaqulnho, ou
vestido e otanteau.

Gênero "guarda-pó", em
fustio cloqué, é linha moder*
níssima para espera 64|6S.

Cabelos sempre pentea-
dos, curtinhos. Maquilagem
muito bem cuidads, pés c
mãos sempre manicurados.

Evitar uso de jóias es*
palhafatosas e muita bijuteria.

» E conservar durante os
nove meses o bom humor ne-
cessado ao seu estado. Trans-
formando-o num período ale*
gre, elegante, inesquecível.

Abaixo, dois modelinhos
especialmente desenhados para
futuras rnarnSes, por MARIO
VALLE.
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Ronda dos Clubes
AGENDA

— O Orilaú Tênis Clube
promoverá amanha a noite,
rias 20h «m diante, um co-
qtietel * imprensa • eandl*
datas participantes do con*
curso ''Miss Guanabara'.
ncnsláo em quc será oficial-
mente apresentada sua re-
presentante, Maria Teresa
Cateraianl.-- Álvaro Cardoso Feio,
presidente do Clube Comer*
cinl. dli que a tosta do dia
12 do corrente, em homena-
gem ao cinqüentenário da
CBD é um namoro ao trl-
campeonato mundial de tu-
lebol. pois ela será realiza*
da justumente no "Dia dos
Namorados"._ O setor social do Clube
Monte Líbano programou
para o próximo sábado um
jantardnnçante ao som da
boa música do conjunto dc
Moacyr Silva.

"Mlis GB" i o iiiun-
lo: a lourlnho Ivanllda Oo*
mes Pestoa foi eleilu, no ul-
timo domingo. "Miss Barra
de Guarntibn Country Club '.

Sábado próximo, dns 22
às 2h, o setor social do Clu*
be Municipal dnrá inicio no
seu movimentado programa
do festejos juninos. ,Um grupo de sócios nn
Pontal Praia Country Club
está programando um pas-
selo a cavalo, sábado próx •
mo. ao Recreio dos Bandcl-
rantes. Salda ás 8h30m..

O programa do Cniçn-
ras para o mês dc junho
trouxe uma nltcroçno: as
sessões dc cinema passaram
para as noites de quarta* fel*
ra. Inicio as 21h- , „ ,Também a Vila da Feira
reúne seus associados em
torno dc uma sessão cinema-
tográtlcn: "Com Lágrimas
na Voz" (Ann Blyth c Paul
Newman). As 20h30m.

Até à hora em que re-
dlglamos a coluna, flumi*

n«níf. Flamengo, notafn„n «
Clube Leblon alntln nâo li*
nhnm confirmado olicinlineu*
te sutil, pnrtlclpncflos no con*
CUrtO "Miss GB" déSlo ann.

Bento Cunho, eficiente
relações públicas do Sontn*
pntiln Quitnndinhn Clube,
envia bon nova: durante ln-
dn éste môS. haverá ns me
Ihnres atrações regionais tini
festejos do rlttbf* dn serro.
Já no próximo sábndo, esta*
rá so exibindo cm Qultnndl*
nha n conjunto Pnn Douro-
dns. Integrado por oitenta fi-
guros.O grupo amador do Mi-
norva comemora no próximo
din 25. quatro anos dc apre-
sentacões, Será cnccnndn a
comedia "Joaninha Busca-
pé". Captei: o conjunto pau*
listn Cry-Babics virá tocar
nn Tljucn Tênis Clube, dia
12 próximo, nn festa dedi-
cada aos jovens ennmorndoi
enjutis.

LUIZ CARLOS
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Para as noites elegantes — um fourreau longo, em
crepc preto e casaco 3j4 no mesmo tecido, absolu-

tamente simples. Botões forrados
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Imanat Motta —

ANTVERSAr.IOS

Tazem anos hoje: Antônio
Pacheco de Menezes, Sdmundo
Schneider. Miguel Abadd. Do-
mingos Dias da Silva, Hoberto
de Oliveira Lopes. Sylvlo Soa*
res de Hetende. eng.» Maurício
Jonpcrt da Silva. Clemenceau
Luiz de Aievedo Marques, dep.
Getúlio Moura, Alcides Car*
neiro, Atila Soares, gen. Hélio
de Macedo Soares e Silva, Edu*
ardo Pereira da Costa.

| NASCIMENTOS

Está em festa o lar do casnl
de arquitetos sra: Maria Ber*
nardette Hlrth e sr. Joham
Hirth pelo nascimento do pri*
mogénito que recebeu o nom»
de Boberto. Sendo aves mater*
nos. o prof. Altamirano Nunes
Pereira, da UB e sra. Dllah
Mader Pereira, t paternos o sr.
Jorge Hlrth e sra. Irmã Hirth.
O casal festejou recentemente o
JI.» aniversário de casamento,
dai constituir o nascimento de
Boberto, motivos de comemora-
ções nas famílias Mader Nu-
nes Pereira e Hirth.

BODAS DE PRATA

O casal sr. Manoel Simões e
sra. Maria da Cunha Simões
comemora hoje, 10, o 23.° ani-

em dia com a plástica para a noite dc 27, no Maracanãzinho
(foto J.eoft.

Sociais

versado Cz cE__iv.cr,to — Bodas
de Prata. Os filhos. Carlos Al*
berto e Marllene mandam ceie*
brar. festejando a data, às 18h,
missão em açSo de graças, na
Igreja de N. Sa. Aparecida, no
Cachambi — Méier.

Está festejando hoje. o 25u
aniversário de casamento —
Bodas de Prata — o casal sr.
Manoel Simões e sra. Maria da
Cunha Simões, e os filhos Car-
los Alberto e Marilene, come*
morando a data. mandam ceie*
brar missa em açSo de gra-
ças. 4» 18h, na Igreja de N. Sa.
Aparecida, no Cachambi, na
Estação do Méier.

ENFERMOS

Sr. Jocob Cc-.ícHio de Arcjía
— Encontra-se internado no
Hospltal-Escola SSo Francisco
de Assis, da Universidade do
Brasil, o sr. Jacob Caetano de
Araújo, publicitário, nosso com-
panheiro de trabalho, recebeu*
do, na Enfermaria do dr. Sid*
ney Arruda o tratamento in-
dlcado no caso de sua enter-

mldade. Aos stus amigos o
clientes aquêln nossn rompn-
nheiro avisa que está recolhi-
do ao leito n." 5 da Enfermaria
n." 15. sendo as visitas às puln-
tas-feiras e domingos, das It
às 16 horas.

MISSAS

Alberto Zittlow, hoje. ás Sh,
missa de 1.- dia do sf" faleci-
mento, na Catedral Metropolita-
na.

Clube Naval, missa por oi*
ma dos sócios falecidos, hoje,
ás lOh, na Igreja da Candeia-
ria.

Leopoldina da Câmara Leal
Morct.sohn, missa de _,'• ani-
versário do seu falecimento,
hoje. ás lOh. na Igreja de N. S».
da Glória, no Largo do Macha*
do.

Antonietta Citro Couto, ho*
je, na Igreja do Santíssimo Sa-
Tamento, às lOh.nm, missa do
7.» dia do seu falecimento.

flapiiael GalvSo Júnior,
hoje, às Hh30m, na Icreja de
Sáo Francisco de Paula, n»
Largo de S5o Francisco de Pau-
Ia, missa de aniversário em in-
tençâo da sua alma.

Arari Diniz dc Silva, mis-
sa de 30." dia do seu faleci*
mento. hoje. às 8h30m, na I_re*
ja de Bom Jesus da Penha.
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Scoubidoue Torneio dominam o campo da prova especial
Sioiilililoii « Torneio dominam a melhor carreN

,» de amanhã na (lávea, uma prova etpeclal em
2.100 metros com 300 mil cruieirot de dntnçio, »
que ser» dítputada em homenagem à Confederação
Brasileira de l>e-.porlo-..

O* dolt anlmaii, por terem superiores carrega»
r«o 58 a SR quilos, dando Vantagem de peso ao» do»
-••tis in-crlto*.

"w*P ^

NA PISTA LEVE t OUTRO

Nossa reportagem ouviu
ontem poli mniiliii o Júniicl
Daniel Netto, que vem diri»
gindo Scoubldou. ,

_ Cvclo que na plstn le*
ve o cavalo nüo perderá —
observou o jóquei — pois,
mesmo cm ralo adversa, co*
um encontrou nat chia* últi-
mis VÔZM cm que saiu A pis*
tt, o Scoubldou correu bem.
obtendo dois terceiro*. Além
disto, o parco enfraqueceu c
«rim conto com n vitória.

Sobre o apronto do filho
d-* Dcrnali, disse-nos Daniel
Netto que gostou multo do
arremate do mimai.

Não o apurei em parte
nenhuma, dal os 53" para os
800 metros. Mas o final foi
bom c note-se que a raia
ainda não está inteiramente
leve.

Q.Miito aos adversários, o
jóquei apontou Torneio, To*
ny c Lord Pingüim como os
principais.Esses cavalos andam
bem e devem correr muito,
mas ainda assim não acredi*
to na derrota do Scoubldou,
cm raia leve.

TORNEIO ESTA EM
PLENA FORMA

O alazão Torneio acha-se

MATINAIS ¥

cm plena forma, conforme
vem demonstrando nos mu*
tlnals. Em ma última apre-
fcntncão. reaparecendo do
uma ausência do três meses,
fracassou no páreo vencido
por HI Condor. Esse fracas-
so, todavia, sc deve n pista
que se encontrava pesndn.Não fosse a raia tão
ruim, naquela tarde — dis-
tc-nos Ricardo, ontem — o
cavalo teria sido dos primei*ros. Na areia leve e outro
animal. Bastn lpmbrar quo
«'• o recordista dos 2.100 me-
(roí, distância que vai agora
abordar.

Informou-nos o freio cn-
larincnse que Torneio apron-
tou 800 metros em 52", peln
cerca do for» correndo mui*
to.

Penso que o cavalo não
vai perder. Se nio chover
ati a noite de quinta-feira,
Torneio me parece um pon-
to certo.

TONY E LORD PINGÜIM
Em que peso a supcrlori-

dado dc Scoubldou c Tor-
neio. os jóqueis Albciuio
Barroso c José Portilho con-
tam com a vitória dc Tony
e Lord Pingüim.

Disse-nos Barroso:
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ECOS DAS (1LTIMAS REVMÕES

Sky desmontou seu piloto na partida

í*í»í>i*tój»

Torneio

Ótimo exercício de Scarlet 0'Hara

— A forma dc Tony é a quilos, ele fracassou princi*
melhor possível. No outro palmontc devido à raia pe-
dia, quando correu com 45 sada. Na leve, é outro ani-

mal. Gostei bastante do seu
apronto, quando passou 700
metros em 46", contido em
todo o percurso. Se eu qui-
sesse, ele teria baixado a
marca. Estou certo de que
será dos primeiros.

E Portilho não féz por me*

r coaRin,\ nc nadado
• _ Vlfleda foi espalhada co*

mo barbada, porím é umt ísut
multo pc'|iiei'.a t frouxa. Ltrgou
na (rente e velo ate a rela,
quando te entregou tem lut.i,
terminando na quinta coloctç.lo.

, — Ftrth .Diblmh tndou
•trapalhada nn melo da «rindo
curva t, nn reli, spnrtceu em
atropelada fraca, tem chegar t
ameaçar a poslçio dt vencedo»
ra Decretai.

J — Sapotl confirmou o et*
perado. vencendo por bn« mar*
gem depois de custtr t render,
poit vinha tocado desde t curva
e «6 desenvolveu nos trezentos
metros flntls.

* — Jubllr.r correu bem, <lc-
monstrnndo procressos. Largou
r\* vanguarda « fez um traln
violento ati os metros finais,
etiiiinclo esmoreceu e acabou per.
dendo a segunda colocação para
Cantarola.

— Qudle-Nult venceu com
autoridade, depois de acompa-
nhar a carreira cie perto para,
no direito, surgir pelo centro
da pista e dominar a situação
aem maior esforço.

— Hepatan corrlt tm últi-
mo lugar e, na reta, atropelou
pela cêrct externa, chegando
tarde para alcançar os vencedo-
Tes, *"-smo assim, foi terceiro
colocado.

8 — El Asterolde levou a me*

lhor nt lutt trtvtda com El l'i*
ronero, Durante mtl» dt -.em»
centos metros os dois te tmpe*
nhnram tm forte comlitte, ter»
minando com t vltórit dc Kl At*
terolde por diferença pequena.

t — Arguapn aproveitou bem
a vantagem de poso recebida,
pari vencer numt ttropeladt
curta t violenta.

7 — Monterrlco reabllltou*ie
dt frr.ca atuação de crtreln,
conquistando um triunfo cavado,
uma vez, que nel Ricardo f >t
um adversário teimoso, sò *«•
merecendo no» últimos instan-
les. quando acabou perdendo o
segundo pinto pari Paçoca.

' — provençol não se cnpon.
trava em boa» condições, tan-
to que mlu empurrado e cem
metros «pós t largada nfio es*
lava ma!» na carreira. Foi fran*
co f-ivorito e decepcionou por
completo nilo rt tabe porque
motivo.

* — Timoneiro, que havia sl-
do r-ulto prejudicado «o estrear
nt Gúvea, venceu agon em
companhia móis forte quando fi*
cou livre de tropeços. Saiu Io*
go entre os primeiros, dominan-
do Kochtlo na reta de chegada
pnra mirar o espelho com boa
folga.

9 — Jatai voltou a perder,
desta feita para Sklndò, que
reapareceu com a corda tftda.
Pelo visto, Jatai t uma ígua
encabulada e que sempre en*
contra outr para derrota-la.

CORRIDA DC DOMINGO

j — Sky desmontou teu plln*
to nt porlldt t tegulu correndo
ptn vencer t cnrrtlrt dctgover*
nada;

v — Seandlntvtt cuitou a p**
gar carrtlra, aparecendo em
atroptlnda tardia, pela ctrrt ex<
terni, pira couqulsltr o quarto
lunar.

» — Elora refugou nt partida,
ficando alguns corpos tirai do
lott. Mis foi carrldi com iM.-
to. poli seu piloto a trouxe dc*
vagar, descontando o terreno
tot poucos. Ni reti, foi lança*
da por fort numt atropelada
curta e velo Igualar t Unha de
Ondtgiiatiú. nos últimos Instan*
tes, obrigando a IntervençAo do
phntochart. O empate foi dccla*
rado pelo olho mtgl<-n.

— Levcr apareceu firme no
ranter, galopando com dliposl*
ç.io. Ka carreira, largou nt
frente t liquidou com aa pre*
tensões dat adversária?, venceu*
do tranqüilamente.

— Egls e Flamengo lula*
rum vivamente pelo triunfo e,
cmptrelhado», cruzaram o tt-
pelho. O photocharl, consultado,
acusou t vitória dt Flamengo.

— Descarte, desta feita, n.lo
f'-. m-inhas. Saiu na frente e
correu certo até o final, fican*
do t salvo dos ataques de Tre-
flx, que apareceu tardiamente.

— Estlbordo, que vlniia
acompanhando a carreira de
perto, levou um tranco na «1-

tura dns mil metros, ptrdtndt)
a potlçfto. Na tntrtdt dt rttt.
desgarrou muito e ttve dt atre»
pelar pelo pior tvtcho dt pista.
Attlm, nao conseguiu alcançar

vencedor Caml, qut vlnht flr*
mt nt vanguarda, mas chegou
perto, derrotando Domina neal
metros filiais.

— Agnlarl tntrou na rata
tem poder andar. Mtsmo attlm,
foi obrigado a fizer o conter,
coitado, pois quatt caiu vAiltt
vtztt, quando galopava. Acabo'l
tendo retirado, depois que a C
C. verificou que o alazão esta»
va quasi morto. Aliás, fnl»
Idíntlco aconteceu na quinta*
feira passada e Agalnrl foi obri*
gado i tomar parte nt correi»
ra pelo simples fato de ter ven»
dido muito Jogo, Continua tr»

.nulo o árgfio técnico que nt*
da aprendeu tm' quatro tnos •
vai levar oulrcs tantos na mtt*
ma inoperancla.

— Man Amour foi multo fa»
Ioda, anttt dt carreira, e nada
produziu, Saiu tocada t nunoe
csttve no páreo terminou ' ptl»
dldt no meio do pelotão.

— Motorlpe levou azar,
quando estava sendo preparada
para vencer. Largou escapado •
fugiu na frente, mns foi tlcaa»
çado nos «Itlmos instantes ptf
Tcbano que, desta feito, apara*
ceu firme. Girassol, que terli
o vencedor dn carreira, «ssut»
tou-se nos metros finais e aca»
liou em terceiro, agarrada mtM
ot vencedores.

Pouca atividade esta se-
mana, muito embora as raias
não estejam pc£adas, as mar-
ca?, dc um modo geral, não
são expressivas nos relógios.
O desfile começa com Eulaia
(F. Maia) passando os 1200
cm 82", sem fazer força, e
prossegue com Tubi (J. Por-
tilho) registrando 103" nos
1.500. saindo muito devagar
c apurando nos metros fi*
nais para cruzar o espelho
correndo bem. Scarlet 0'Ha-
ra (C. Morgado), no cn-
lanto, produz excelente excr-
cicio ao passar os 1.500 em
97"4'5, saindo e chegando na
mesma toada c finalizando
com sobras visíveis. Quatro-
centão é visto nos 1.400 em
!)4", sem apurar, e Aslor
(M. Silva) trabalha na re-
ta oposta, da milha à entra-
da da reta, registrando 62"
no quilômetro percorrido,

com parciais violentos. Mon-
telepre (P. Lima) registra
92"15 nos 1.400, correndo
bem nos metros derradeiros,
e Ocar-Way (A. Barroso)
revela a boa forma que os-
tenta no momento ao regis*
trar 77"3|5 nos 1,200, com
boa açfio final. O compa-
nheiro Sabôt (A. Barroso)
traz 88" dos 1.300, com fa*
cllidade, derrotando um
companheiro.» # *

Balmaz (A. Santos) con-
tinua a produzir bons traba-
lhos, agora registrando 85"
2!5 nos 1.300, bem, e Flora-
na (Tinoco) c mais poupa-
da na mesma distíT.cia em
89", sem preocupação de
tempo. Joelle (Negrelló) re-
gistra 101" nos 1.500 e fi*
naliza com desenvoltura,
depois de Chico Preto (H.
Vasconcelos) passar a mes-

ma distância cm 100". cm
condições satisfalóriEs. Sun-
red (L. Carlos) não cor,-
vence com seus 103" nos
1.500, terminando com ação
regular, e Mero (P. Fontou-
ra) aparece nos 1.300 em
89", com sobras, agarrado
com Vat-En (C. Souza) que
terr.iina da mesma forma.

nos:
— Em 2.100 metros, Lord

Pingüim vri atropelar. Vai
com" 54 quilos, levando van*
tagem de Scov.bidou e Tor-
neio. Penso o.ue estará lu-
tando com os favoritos. E
fiquei mais animado depois
do apronto. Revelando ex-
eclente mobilidade, o cava-
lo passou 800 em 52", com
ação final das melhores.
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Debuxo, por dentro, finaliza um exerciVo ao lado
tle Jeune Prince

Icaral (J. Fagundes) pas*
sa os dois mil e quatrocentos
em 165", com 138" na última
voita e 10G" na derradeira
milha. Finaliza um pouco
apurado, derrotando um
companheiro que n espera
pelo meio do caminho. Ear
(J. Fagundes) escapa da
marcação quando passa a
distância, porém, quarenta e
oito horas antes, registrou
78" nos 1.200, com facili-
dade, revelando encontrar-fe
cm boa forma. Debuxo (J.
Portilho) é poupado na mi-
lha e meia em 170", gastan-
do 143" na última volta e
109" na milha, sempre com
facilidade, e o companheiro
Bewitched (D. Netto) tra-
balha mais forte, melhoran-
do a msrea para 1(>5", com
138" na volta e 107" na mi-
lha, terminando com al.eu-
mas sobras. Intocável (L.
Santos) traz 139" da volta.
com 107"3!5 na milha, arre-
matando em condições re-
gulares, enquanto Codajaz
(Julião), vindo de mais !on-
ge, crava 105" na milha,
correndo bem no final. Lord
Vermouth (O. Cardoso) ó
visto nos 2.400 cm 164", com
137" na volta e 106" na mi-
lha final, chCt-ando ao c-~pe-
lho íirme. derrotando Don
Bolinha (L. Vaz) que ain-
da não recd-iuiriu a antiga
forma.

1.» PAreo — às 20h30m — 1.209
metros — Cr$ 330.000,00.

— 1 Esfn, .T. Portilho .
2 M. Splder, S. Cruz ..

— 31.. Brnslnha, O. Cnrd.
4 Vltalgo; .1. Corroa ..

— 5 Fifuca, A. Portilho .
6 B. Ibrohlm, P. Fonto.

— 7 P. Dlver. C. Morgado
Arrivederci, B. Alves
Bronze, S. M. Cruz

K».
5(1
5r,
5S
53
53
ífi
38
na
58

S.o Páreo — os 21h — 1.000
metros — CrS 330.000,00.

Kg.
— 1 Oligarca, P. T-lma .. ü3

Aratlba, O. Cardoso 38
Alcaturbl. I." OlIVélrá. 58
VilniBO, N. Correrá .. 5t

— 5 B. Sr.rdo, A. Hodcc. 58" Bc)f!.i. F. Menezes .. 50
fi Brrlovento, B. Alvrs. 58
7 Ondinn, S. Reis .... 50

— 8 üorclatío .1. Veiga .. 53
II CIor. J. G. Silva .. 58

10 Niclnha. D. Moreno 53
11 Eucr.üpto, J. Corria 54

—12 Tab.-.flico, J. Quinta. 58
13 Jubçu, 3. Santo 58
14 B. Bruna. L. Santos SU
15 B. Dovc, N, Correrá. 56

3." Páreo —
metros — Cr
Havclange.

àí 21h30m — 1000
i 380.000.CO — João

— 1 F.1 Condor. J. Fagun.
2 ingo. J. Machado ..

— 3 Kiliull, A. Machado
4 Corda, D. Netto ..

KR.
57
4»
53
53

Com um movimento de após-
tas, acima de duzentos e ot*
tenta milhões de cruzeiros o
Jóquei Clube de São Paulo rea-
lizou na última segunda-feira
mais uma reunião noturna, a
qual, ofereceu como atração a
ótima marca de 74" para os
1.200 metros assinalada pelo
animal Ditongo, pois o filho de
Fort Napoleon ficou a 2|10 do
recorde, em poder de Nyx
Quanto a Djakarta, venoedora
do terceiro páreo, resolveu a
Comissão de Turfe deselassifi-
cá-la por ter prejudicado nos
últimos 200 metros a competi-
dora Nunca,

Resultado de segunda-feira em C. Jardim
O resultado dos sete páreos

foi o seguinte:

1.* Páreo — 1.400 metros —
1.» Minha Nena, N. Pereira, 55
e 2." Mecha Rubia, Gonçalves,
58. Vencedor, 87,00. Dupla
(34), 20,00. Placas: 29,00 e 15,00.
Tempo, 91" e 2;10. Chegaram a
seguir. Nina, Grelha, Dulcinlia,
Hetam, Ociané e Misol.

2.* Páreo — 1.200 metros —
1." Ditongo, J. Marchant, 56 e
2.» Ioiô Valentão, A. Bolino,
56. Vencedor, 18,00. Dupla
(23), 23,00. Placés: 12,00 e 13,00.
Tempo, 74" e 4]10. Chegaram

a seguir, Quaretaro, Tagoré e
Itapegi. O tempo está apenns
a 2|10 de segundo do recorde
na pista de areia, em poder de
Nyx.

S." Páreo — 1.600 metros —
Nunca, J. Alves, 53 e 2." Dja-
karta, J. Marchant, 56. Vence*
dor, 50,00. Dupla (23), 51,00.
Placés: 25,00 e 14,00. TempO,
104" e 3jl0. Chegaram à seguir,
Iamara, Iataí, Baby Lucy, Ho*
ra X, Clitemnestra e Quês*
tura.

4." Páreo — 1.200 metros —
1.", Dorminhoco, E. Gonçalves,

58; 2.°, White Rose, F. Sobrei*
ro, 56 e 3.°, Bico de Pato, J.
Alves, 53. Vencedor, 85,00. Du*
pia (23), 60,00. Placas: 28,00,
35,00 e 24,00. Tempo, 77" e 5jl0.
Chegaram a seguir, Cortezão,
Fioco, Negri, Oyapock, Casco.
Mpntejsri, Carboxila, Abelha e
Parente.

5." Páreo — 1.600 metros —
1.", Bandar, L. Vargas, 53, e 2.°,
Pien, J. Alves, 55. Vencedor,
90,00. Dupla (23), 49,00. Placés:
31,00 e 20,00 e 59. Tempo, 101".
Chegaram a seguir, Rianco,
Knock-out, High Hills, Bronx e
Gromar.
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Final disputr.do entre FlsT-ntjo e Egis, que exigiu a intervenção do photochart. Mais
atrás apnreee Styx

A noturna de quinta-feira
Moinaria* oficiais e forfnits

— 5 Fl Tango. F. Pereira. 40" Hcdrlnhn, N. Correrá. 47
ti Bar.icVío, M. Andvn.. 51

— 7 II. N'Eg-{S. J. Baffica. 53
Hit Parede, A. Earro. »t>
Chuva, J. Souza ... 47

4." Páreo — as 22h — 1.100
metros — Crf SOO.000,00 — Pro-
va Especial — Confederação
Brasileira de Desportos.

Kg.
— 1 Scoubldou, D. Netto . 

'SS

2 Roscclalr. J. Soura . £i
— 3 Torneio. A. Ricnrdo . 58

Kumboso, C. A- S* 88
— 5 Tony. A. Barroso .. 51

ü Vallauris, A* Macha. 54
4-H, Pingüim. J. Por. 54

0 Barqulnho, D. Morei. 55

5" Páreo — às 22h35m —¦ 1.30O
metros — CrS 280.000,00 — Bet-
ting.

Kg.
— 1 Quantum. A. Ricardo. 58" Quotidlen. A. Macha. 51

Pinkie, S. Silva .... 52
Alorin, N. Correrá 54

— 4 Gcpelo, A. Ramos ,. 58" Pelego. A. Santos .. 52
Ahman, C. Morgado . .Vi
D. Oricnt, C. A. Sou. 51

6." Páreo — 1.200 metros —
1», Heloise, J. P. Marinho, 57;
2.°, Traquinas, J. O. Silva F.°,
57, e 3.°, Filhinha, J. Santos,
57. Vencedor, 24,00. Dupla
112), 33,00. Placés: 13,00, 25,00
« 17,00. Tempo 3'10. Chegaram
a seguir, Lauda, Prlncess Reed.
Big Dance, Orapá, Dona Titã e
Jana. Não correram: Nagari e
Mestra.

7.* Páreo — 1.300 metros —
1.», Vic, h, Rigoni, 57, e 2.*,
Casbah, J. Marchant, 57. Ven*
cedor, 63,00. Dupla (44), 62,00.
Placés: 33,00 e 18,00. Tempo,
82" e 7110. Chegaram a seguir,
Orogenia, Aninha, Patente e Ni*
lita. Não correu: Cuva.

Movimento da casa de após*
tas: Cr? 288.323.560,00.

— 7 Hurllngham, S. M. C. .11" Montalban, J. B. P. 58
8 M. C.i',-í.i. .1. Corrêa. 54
ü Macknever, N. Corre. 54

10 Nlnoichka, L. Carv. 51
— 11 Hartlm, L. Acufia 58

12 Que Fazer, F. Estêves 52
13 M. Túlio, J. Qulntan. 5S
14 Muscarl, M. Nlclevlsck 51" Felina, F. Menezes 52

6.» Páreo — os 23hl0m — 1.300
metros — Cr*, 330.000,00 — Bet*
ting.

Kg.
— 1 A. TOllcmmo, J. Tino. 5»

Siiudo, L; Acufia .. 51
Bomarbelo, S. Cruz . 38

— 4 Ostrich. A. Zanín .... 54
Acl'lietlc". J. Portilho 51
Helino, A. Ramos .. 54

— 7 Anavion, A. Reis .. 58
Brumado, M. Andra. 58
D. Artlgas. C. A. S. 54

— W Sprlngfire, J. Macha. 53
11 IUov. F. Pereira .... 58
12 Xamete, A. Machado. 53

?.« Parto - ts 23h45m — 1.300
metros — Crt 330.000,00 — Bet*
ting.

Kg.
— 1 Iviccmn, m, silva .,

2 C. Azul, P. Alves ..
— 3 Preciosa, J. Veiga .

4 Kocalllc, F. Pereira .
— 5 Zornca, A. Ramos ••" Naninha, F. Maia ..

6 Mahcndra, A. Macha.
— 7 Adubra. O. Cardoso .

Brasa, .1. Portllho ..
Abrideira, A. Santot .

58
54
51
59
58
58
Si
54
54
M

Eloqüência, a melhor potranca

Na ailura dos 300 metros finais, Eloqüência toma a dianteira, dominando Dido
c Lurfnia e rumando firme para o espelho

«;_.¦¦.¦¦¦.-,...;. ;.¦.-**>... .¦¦¦.,.;... ,.-.-::;.; ;V^ lyflpv^ ¦ .^

Eloqüência cruza o espeho com vários corpos de vantagem sôbrc Quem Sabe,
no final do G. P. "João Cecilio Ferraz» (Seleção de Potrancas), disputado do-
mingo último em Cidade Jardim, na distância de 1.500 metros, com 2 milhõe»
e 500 mil cruzeiros de dotação. A vencedora, pertencente ao Stud Peixoto de
Castro, confirmou sua vitória no Clássico "Princesa Isabel" e firmou-se como
a melhor potranca da geração de 1961. Para a distância, a filha de Prosper
e Troth marcou o tempo de 92" 8/10, na grama leve. Carlito Taborda foi o
jóquei dc EV'Í!?n?ia, mandada à pista em excelentes coritl.-ções dc treino,

por Mário de Almeida

Concurso dc
professores

O prof. Flexa Ribeiro infor*
mou-nos que dentro dc alguns
oias vai ser aberto concurso pa-
ra provimento efetivo de 400 va-
gas de professor dos ginásios do
Estado. "Esse concurso —, decla-
rou o secretário de Educação da
Guanabara — é uma exigência
programada no plano de expan-
são do ensino médio oficial._Dols

outros concursos foram realiza-
nus cm 1902 e 1963, com 275 e
330 vagas, respectivamente. O
regime de concursos anuais é o
único que poderá garantir o re*
guiar recrutamento de pessoal
docente para expandir a nossa
rede de ginásios gratuitos. En-
cerrou-se definitivamente na
Guanabara o pernicioso regime
dais nomeações de professores
por "pistolão" ou favoritismo."

Disse-nos o prof. Flexa Ribei-
ro que, segundo o plano de sua

Secretaria, será a seguinte a dis-
trlbuição das vagas: Português,
70; Matemática, 70; Geografia,
45; História, 45; Ciências, 50: In-
glês, 40; Desenho, 40; Música,
20; Educação Fisica, 20.

O concurso terá inicio na úl*
tima semana de julho e se pro-
longará durante o segundo se-
mestre. Os professores que vie-
iem a ser aproveitados serão no-
meados no mês de janeiro de
1065 para entrar em exercício no
começo do próximo ano letivo,

Ens mo
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CONSELHO DA CAPES
Perante o professor Orlando Gomes Caiaza. representante do ministro da Edu-
cação no Estado da Guanabara, empoSSaram-se ontem os membroí; do Conse-
lho Deliberativo da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior, órgão recentemente criado, por decreto do Presidente da República, em
atendimento à exposição de motivos do ministro da Educação e Cultura, para
exercer as atribuições afetas, até então, a três órgãos — CAPES( COSUPI e
PROTEC Os conselheiros do novo órgão, srs. Paulo de Góes, Luiz Ernesto
de Oliveira Júnior, Oswaldo Gonçalves de Lima, Metry Bacila, Frederico O.
Briegèr, Pedro Paulo Penido e Ernáni Braga, depois de saudados pfclo represen-
tanir rio ministro, passaram em revista as atividades dos trê-, organismos
extintos e examinaram a possibilidade de planejamento dos emprendimentos fu-
turos tendo em vista os recursos do orçamento vigente e de outros à conta
dc ''Restos a pagar". A direlora-executiva, professora Suzana Gonçalves, es-
teve- presente à reunião, fazendo uma exposição pormenorizada dás atribuições
e da situação atual do novo órgão, que, por lei, é presidido peio ministro da
Educação. Na foto. flagrante da solenidade de posse dos conselhe'ros da CAPES

Qualquer informação poderá ser
colhida na Secretaria de Edu*
cação ou na Escola de Serviço
Público do Estado da Guanaba-
ra (ESPEG), Av. Graça Aranha
n.° 410, 4.» andar.
Professores
de Ciências

Continuam abertas as inseri*
ções pnra o Curso de Aperfei-
çoamento para Professores de
Ciências Naturais, promovido
pela Associação Brasileira de
Educação (ABE), que terá inicio
no dia 27 do corrente, ás 8h30m,
na Av. Rio Branco, lil, 10.» an-
dar, onde poderão ser feitas as
matrículas. Também na sua se-
de, às lõli do próximo dia 22, a
AEE apresentará a Introdução do
referido curso, com a palestra
do prof. João Jesus Salles Pupo,
sob o titulo "Da necessidade de
sc desenvolver o ensino das
Ciências Naturais em moldes
modernos na escola elementar".
Notícias c
comentários

A Diretoria da Escola Nacio-
nal de Veterinária comunica que
receberá, até o próximo dia 15
do corrente mês, as relações de
titulos, trabalhos e atividades di-
dáticas dos candidatos ao provi-
mento, em caráter interino, da
10a. Cadeira — Doenças Infecto-
contagiosas e Parasitárias; Poli-
cia Sanitária e Clinica. Informa-
ções na sede da Universidade,
Km 47 dn Estrada Rio - São Pau-
lo ou pelo telefone Nova Igua-
va i.U, ramal 45.

•'"*¦"'*

Encontram-se abertas na As-
sociação Cristã Feminina (Av.
Franklin Itooscvelt, 84, 10." an-
dar, tels. 42-6705 c 42-5358) as
inscrições para os cursos de for-
inação profissional em Arquite*
tura. Móveis e Decoração, em 12
meses. Acham-se também abcr-
tas as Inscrições para os cursos
de Ginástica Rítmica, Inglês,

Corte e Costura, Decapé, Histó-
ria da Arte, Teoria e Solfejo,
Plano, Estamparia, Português,
Pintura e Taqulgrafia.• • •

Será realizada na próxima
quinzena deste mês a solenidn-
de de posse dos dei novos ca-
tedrátlcos do Instituto de Edu-
cação, e que será presidida pe*
lo secretário de Educação. Na
ocasião, falará o prof. Vicente
Tapajós, em nome de seus co-
legas, que serão introduzidos pc-
lo Decano da Congregação, prof.
Mário da Veiga Cabral.
Instituto
Eletrotécnico
de Itajubá

Recebemos a visita de uma de-
legação de vestibulandos do Ins-
tituto Eletrotécnico de Itajubá,
os visitantes vieram fazer um
apelo, por nosso intermédio, ás
autoridades educacionais, para
que solucionem definitivamente
o grave problema da liberação
tia verba de 30 milhões de cru-
zeiros (prometida pelo ministro
Flávio Suplicy de Lacerda), pa*
ra as matrículas de 78 jovens
que completarão a quota de 150
alunos, concedidas pelo IEI. Os
jovens que já perderam as au-
Ias c os trabalhos do primeiro
semestre, t os que et encontram
ameaçados de perderem o tno
apelam para que o minlatro Su-
pllcy de Lacerda cumpra o pro-
metido aos alunos e professores
em Brasilia, dando a verba ne-
cessaria para que possam estu-
dar.
VIII Congresso
«le Educadores

Na primeira quinzena de ju-
lho, representantes de estabele-
cimentos de ensino de todos os
Estados do Pais estarão reunidos
na Capital da Bahia, a fim dc
debaterem vários temas da inte-
rêsst primordial, inclusive • Lei

cie Diretrizes e Bases e sua apli-
cação, que constitui um dos prin-cipais objetivos desse Congresso.
As sessões plenárias, bem como
as reuniões dos grupos de estu-
do terão lugar na sede do Gi-
násio N. Sa. da Salete. No de-
correr do conclave, os congres-
slstas e suas famílias terão oca-
sião de conhecer alguns aspec-
tos mais característicos da Ba-
hia, visitando museus e monu-
mentos históricos, assistindo a
espetáculos dc arte, percorrendo
a orla litorânea, estando também
programada uma excursão à zo-
na petrolífera do Estado. Os
educandárlos que não puderemenviar um representante, pode-rão fazer-se representar por um
estabelecimento congênere da
mesma localidade ou do mesmo
Estado, o que permitirá a ins-
crição de todos os estabeleci-
mentos de ensino do Brasil' ao
VIII Congresso Nacional, cuja
realização amplamente divulga-
da, tem despertado o maior in-
terêsse nos meios culturais de
todo o Pais,
Notícias do
Estado do Rio

A Secretaria de Educação do
Estado do Rio Iniciará, nos pró-
xtmos dias, o censo escolar em
todo território fluminense parasaber qual é o Índice de crian-
ças que estão matriculadas nas
escolas públicas e o número das
que deixam de estudar por fal-
ta de vagas ou por descaso dos
pais. O censo aproveitará as
professoras primárias, as esta*,
glárias e os alunos bolsistas. As
professoras que funcionarem no
censo contarão pontos para os
concursos de remoção e relota-
ção. e os alunos bolsistas terão,
igualmente, prioridade para a
renovação dc suas matrículas.* «

Os dispositivos que regula-
mentam a rexta série primária,
no Estado do Rio. foram amo-
vados na última reunião do Con-
selho Estadual de Educação.

It «

O prefeito de Araruama pro*
pós á diretora do Departamen*

to de Ensino J-eJtiário attinttu»

ra do um convênio, segundo o
qual a Prefeitura daquela cida-
de cederia ao governo do Esta-
do os prédios escolares por ela
construídos e, em troca, recebe-
ria professoras diplomadas.
Simpósio de
Cromatografia

Em comemoração às atividades
do quadragésrmo aniversário da
Escola de Química da Universi-
dade do Estado do Paraná, a As-
sociaçâo Brasileira de QuímicaRegional do Paraná vai realizar
um simpósio de Cromatografia
que contará com a presença de
cientistas de todo o Brasil. O Sim.
pósio será dc 27 a 3 Ode julho, à
base de conferências e apresen-
tação dc trabalhos aóbre absor.
ção, troca de ions, eletrocroma-
tografla, repartição, papel, ca-
mada delgada, coluna, fase a va-
por, analítica e preparativa in.
dustrial.

Policlinica Central
dos Estudantes

Milhares de estudantes de ni-
vel superior desconhecem e não
se utilizam dos serviços da Po-
liclinica Central dos Estudantes,
mantida pela União Metropoli-
tana dos Estudante (UME), na
Ponta do Calabouço (Av, Beira
Mar, 133). A modelar organiza*
Cão de assistência médica foi
fundada em 1954, cuja iniciati-
va se deve à dedicação e ao es-
pirito altruistico de uma plêiade
de estudantes, irmanados de um
mesmo e forte idealismo — pro-
porclonar à numerosa classe dos
estudantes universitários e os de
curso secundário, assistência mé-
dico-hospltalar c odontológlca,
inteiramente gratuita. A Pollclí-
nica Central dos Estudantes con.
tá atualmente com 13 Departa.
mentos Médicos Especializados,
em pleno funcionamento, divi-
dido nas seguintes clinicas: Cli-
nica Geral, Gastroenterolog;.i,
Oflalmologla, Tisiologia, Otorl.
nolarlngologia, Radiologia, Psl-
quiatria, Laboratório de Anàli-
tes e Peequlsat, Cirurgia, Urolo*

gia, Dermatologia, Fisioterapil |
Cardlologia. A Policlinica Cen*
trai dc Estudantes para o fun*
cionamento desses Departamen»
tos tem a seu serviço um corpo
clinico, composto de dez (10)
especialistas. O Departamento
Odontológlco, com 12 cirurgiões»
dentistas exercendo suas atlvi»
dades nos cinco (5) consultórios
dentários existentes na PCE, no
horário de 8 ás 20h, dlàriamen»
te. Os dirigentes da União Mt*
tropolitana dos Estudantes (UME),
com o objetivo de dotar a Po.
liclinica de moderna equipagem
médico-cirúrgica, requisito indls.
pensável ao seu bom funciona,
mento, inaugurou íecentemcntt
o "Centro Cirúrgico Prof. Mário
Pinotti" e o Serviço Domiciliar
de Urgência. O referido Centro
Cirúrgico está modernamente
instalado e dispõe da mais re-
cente aparelhagem exigida pela
ciência, destacando-se mesa pa-
ra alta cirurgia e sala completa

Mantém, ainda, a PCE, o setor
de Farmácia, devidamente apt*
para esterilização geral,
relhado para atender aot estu-
dantes.

Curso
Especializado

Admissão aos Colégios Milltaf
e Pedro II — Pré-Normal —
Relações Públicas e Humanas —
Matrículas abertas — Novas tur*
mas — Aulasdiárias — Bua SSo
Francisco Xavier, 591.

38845

ORATÓRIA
AULAS INDIVIDUAIS-

CONFIDENCIAIS
Prepare, pratique c aprimore

seus discursos com um
especialista.

PROF. RAMOS
Tels. 42-0263 e 25-4724 — Av.
Graça Aranha, 145 - s/ 405-B

24492 11
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CORREIO DA MANHA, Quirli-ítin, 10 dt Junho de 1964 2." Caderno

Tudo sobre AUTOMÓVEL - Tudo para AVTOMOBILISTA - Tudo de AUTOMOBILISMO
R. C Bonfim — Sérgio Cavolranti — Rcynaldo Fonieca

<?.:Í-ÍL faça
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compre seu

VEMAOjP^

1 - Utilitários lideram produção brasileira
2-Impostos na indústria dc autoveículos
3 - Pilotos da Willys no programa de A. Viana
4-IV Salão do Automóvel será em novembro

com 031
melhores planos de!

FINANCIAMENTO.:

GÁVEA S.A
Rua São Clemenfe, 91
Tel.: 46-1414

Departamento de vendas
aberto até às 22 horas.

H

PRODUÇÃO —- As on/o
indústrias brasileiras de au*
tovelculos totalizaram, des*
dc a criação do GEIA (1956)
ao fim de abril de 1964, uma
produção global de 898.970
unidades, entre ônibus, caml-
nhõcs, utilitários e veículos
dc passageiros. O tipo de
veículo dc maior produção,até março do ano cm curso,
era o utilitário que, em
abril último, passou para se*
gundo plano, tendo cm vista
a fabricação, cm maior esca-
Ia, nos últimos meses, dos car-
ros dc passeio. Esta categoria
passou a liderar, soman-
do uma produção cumulativa
de 330.694 unidades, repre-
sentando 36,8% do total de
veículos produzidos no Bra-
sil. No còmputo geral os ca*
minhões e ônibus somam
239.fiO». com 26,7% do total.
Os utilitários — Icombi, jipes,etc. — contribuem com ....
3211.473 (36,5%) para a to»

ma dos automotores de fa-
b-.-lcncãn brasileira.

IMPOSTOS *- Balanço es-
tntistico «gora concluído rc-
vela que, praticamente, está
dobrando de ano para ano
o volume dc impostos pagosaos governos pela indústria
de nutoveirulôs. Os Impo.t-
los pagos diretamente pelasfabricai totalizaram, em 1901,
CrS 18,9 bilhões. Km 1983
somente uma das empresas
frbricnntcs, a Volkswagrn rio
Brasil, maior produtora de
veículos neste ano, pngou di-
retamente, em impostos, CrS
29,474 bilhões. Essa contri-
buição representa mais dc
trís vezes o volume de tm-
postos pagos no ano anterior~- 62 —• pela própria Volks-
wagen. Em 1957. ouando
lançou a primeira Kombi de
produção brasileira, essa in-
dustrin contribuiu, cm firmo-;-
tos, com 38 milhCes de cru-
xeiros. Sete anos depois, cm
1963. essa contribuição, por
parte da Volkswagen, elevou-

se a círca dc 30 bilhões 4o
cruzeiros. Essas cifres refe-
rem-ie exclusivamente aos
impostos pagos diretamente
pela emprisa, devendo-se
acrescentar os que sio pagosindiretamente «través de seus
fornecedores, e pelos revon-
dedores t oficinas autoriza*
das.

TELEVISÃO — Durante
Suasc 

uma hora, os pilotosa Willys e os dirigente* da
cscudcrla vc rd c-amarela,

, vencedora de Montevidéu, de
Brasília c no domingo, do
Grande Prêmio Estado da
Guanabara, relataram aos
espectadores do Snnal 5. de
SSo Paulo, no programa Aldo
Viana, tudo sóbre os seus
carros, as provas cm que to-
Hiaram parte e das emoções
que encontraram — nas pis-tas brasileiras e do exterior.
Falaram sóbre suns vitórias,
sem csqucccr-sc da corrida
cm Brasília — até então, a
última vitória —- e da mais

Dodge
DODGTS « — Impecável'Sc. 4p.Urg. v. ou Ir. p. cl nâc. K.Jardlrr. Botânico 7S« — Ismael.¦**¦*¦**••*¦***'¦¦'¦*'¦* **¦ *i,vv*vvvirvvi*rinirirLaAi\i)v

DKW-Vemag
DKW — VEMACUETE «3 -
realmente nova Crf 3.20o aceito
VW eomo pte. de pgto. R. Pro
fessor Azevedo Marquei 37 apto.
202 - Leblon.

VEMAGUET 60 — Coral, vendoTel. 57-8291.
D.K.W. 80 - Sedon 2.. série -

,V«nde*s« 1.900 mil á vilta. Tel.
141*1103 ar. Nalm.

Aero-Willys
AERO WILLYS 61 — últ. série— Aba. novo — Supercquip, c,-«Cf. até 65. T. 52-4678.
*MA*>**>-A*^AMi*^^«%VVVV,«VMM>>Va**V

Dauphine
DAUPHINE — Compro mesmo

. precisando de reparos — pagona hora. Tel. 29-1738. Ivan.
DAUPHINE ou DKW. Compro 1 ávista., p| meu uso. 48-7132.

0KW - VEMAG - Ante:
de comprar, é dt seu inte
rêsse visitar GÁVEA S. A
— Rua São Clemente 91 -
Botafogo. Depto. de Vendai
aberto até 22 horas.

38302 64
BEL-CAR, VEMAGUET ou
CAIÇARA 64 — Zero km
Pronta entrega, desconto pa
ra pagamento à vista. Ven-
das o prazo com longo finan-
demento. PALMAR S.A. —•
Centro: Rua Vise. de Inhaú-
ma n.° 50, 4.° andar. Tu-
lefone: 43-9940. Tijuca: —
Praça Afonso Pena, 67-B,
esq. com Dr. Satamini. —
Olaria: Rua Filomena Nunes,
162 — frente à Escola de
Marinha Mercante.

Automóveis - Sem Entrada
Financiamos teu carro novo eu uiade em 40 MESESe/furos dt 1% decrescente, informares e vendas a Av.Erasmo Braga ÍJ7 ti 1.213 ou peça uma visita ti compro*mino de notto represen tanta pelo telefone: 52-3(44.

41441 44

DKW Belcar
ou

Belcar Luxo 64
Vendemos com longo fi

nanciamento e entrada ao
alcance de todos. Várias
cores. Centro: Rua Visconde
de Inhaúma, 50 — 4°. Tel:
43-9940. Tijuca: Rua Afon-
so Pena, 67-B, esquina Dr.
Satamini. Olaria: Rua Filo-
mena Nunes, 162 (Av. Brasil
— em frente à Escola de
Marinha Mercante). 3?2é6 «4

Oldsmobile
ODSMOBILE M — UM - Con-vertlvel. Raridade, eetado de no*va. carro de inventário. Vendo ou
troco p| carro pequeno. Av. Viei-
ra Souto, 276 — 2.* andar. Ipane-
ma.
OLDSMOBILE — 14 -
excelente «atado. Tel.

as Vendo
3Í-SI37.

Renault

importante, há ilgiin* meses
em Montevidéu (El Pinar).
I. pnra faxer «entir toda essa
realidade, participarem do
programa d vias vedetas estro-
i*ha*i à programação normal
daquela emissora paulista:a bcrllneta Wlllyn-Interlaco»
de n.* 12 — vencedora da
última "12 Hnrau do Brnul-
lia" — e o "1093". de n,« 41— primeiro colocado na cate-
fioria de carros do menor cl*
lindradn.

VARIAS — Providenciai
diversas )á estão em curso

Eara 
a rcalirnçfio. cm nm-cm-

ro próximo, em São Paulo,
<lo IV SalSo do Automóvel.
• Em julho próximo, na pis-ta de Intcrlnrtos, terá lugar

a prova automobilística de
cronistas espcilaliridos. sob
os auspícios da Associação
Brasileira de Cronistas Auto-
mobilisticos — AUCAT —
precedendo competição pro-
movida pela mesma entidn-
de, • Apenas um minimo do
matérias-primas e componen*
tes não produzidos no Bra-
sil está sendo importado pa-
ra a indústria automobilisti-
ca brasileira. Os índices de
nacionalização dos veículos
já se aproximam da casa dos
100%.
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RENAULT :093, novo 1984. )k em-
placado, oportunidade. CrS í.900
ou troco VW.64. pagando dlferen
ca. ver ro Posto de Gar.ollna Jó
quel Club. Tel. 47-8908.

ENTREGA DE PRÊMIOS DO CP DA GUANABARA
Será na tarde dc amanhã, na sede do Automóvel Clube do Brasil, a «ntreg»
dos prêmios aos vencedores do Grande Prêmio Estado da Guanabara. Ao pi.
loto vencedor da prova, Luis Pereira Bueno, caberá ainda uma passagem
de avião —¦ ida e volta — a França, onde assistirá as "24 Horas de Le Mans",
que serão disputadas brevemente, com todas as despesas de estada pagas.
A vitória obtida domingo pelo piloto oficial da Willys Overland do Brasil
foi a quinta cm toda a sua carreira no automobilismo. Na foto vemos uma
passagem do GP da Guanabara, disputado na pista da Cidade Universitária
quando o Simca n.° 19 que foi pilotado por Conceição c Estêvão Brandi,

fazia a curva perseguido pela berlineta n.° 21, de Bird Clement»
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Simca
SINCA CHAMBORD «1 - Ridloe outro» equipamento», lindo e
perfeito Cr» 2.C50. Tel. 382*47.
Olivia.
SINCA — Compro um á vista «emintermediário» f. a 27-9090.
¦msmsmm+tmtfmH M>1i'«MM*aM*«-MiM*V

Volkswagen

J. K.
****•**"•*••"• "i-iiinjvuy

JK 1983 — Completamente equi-pado. cima pérola — estofadocouro preto. 47-6403.**  ' ¦*•-¦ i-n-ifiri -mil..

Karman Ghia
KARMAN-OHIA ti. c| rádio, fran-ca. capas ete. 3.MO mil. ou troco.Rtift Figueira, 33, tel.: 23-7312. ra-CllltOe
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Mercedes Benz
MERCEDES BENZ 220-S 19C4— Récem-chejrada "0" km pre-ta. forrada cinza, banda branca.
Vinte milhões à vista. Inteira-
mente desembaraçada e livre
qualquer despesa. Telefone ..25-2868 ver prata Botafof o UO.

VOLKSWAGEN 19C3 — Novo, na
garantia, equlpadisilmo: ridlo deteclas, mudança Parah, acendedor
dc cigarros, tranca alemj, guarni-
çõea etc. Cr| 2.800 4 vista. Tel.47-7370.
VOLKSWAGEN — Compro 19J0 a
1964. pago a viata Tel. 29-1738 —
Ivan.
VOLKSWAGEN! — Aceito em trocameu Karman-Ohia 63. Tel.: 28-7512.
VOLKSWAGEN S9 — Particular,
único dono vende, ainda c pin-tura de fabrica, belíssimo carro.
VJale a pena ver. ac. troca. R.Bambina 87-A. Botaf.
VW CONVERSÍVEL — Vendolindo Scdan 1960 r.i teto corredi-
ço. R. Bamhlna 67.A
VOLKS 62 úlUma série todo eaui-
pado tel. 42-4663,
'VENDO VOLKS «2 retirado emaezembro placa 3 numero» cerimi-ca super equipado embreagem deKombi tudo nivo ba»e 2.SCO Ver na Av. Gomei Freire 308-A.

MANHA

^i*mvmmX^mÈtik
^oe.NCA-DlRÊÇ^0! CAPAS

íualqv)»' '*0,,.,nflal*o. ••.»
-,«n«l ou •slL". °Tn km»

rÕAVOUKS'M^.

li*^^

"LUSTRES franceses maravilhosos
de bronze e Bacarat e alguns ob-
Jetos de arte. Vendem-se Rua

Sorocaba 277 — Botafogo. Ver a
qualquer hora.

LAQUEAÇAO DE MÔVÊÍT
í patinado. Sr. Francisco. Tel.

•8-3819. 4030 83

VENDE-SE ri™ dormitório deImbuia p Solt. R. Leopoldo Mlguez 7G-S01 drs 14 às 16 hs.

M ú v g IS E DECORAÇÕES

Super-Synteko
MU CRUZEIROS - M2

TEl. 58-7815
HILTON

21611 S3
tM>Ma>**<»**<'V<r'«J'VwV<^VVvv'

VENDE-SE 2 (StMrda-roupaí iun-tos ou «ep. 1,25 x 2.10 alt. pint.duco. tenador Vergueiro n. 30apt. 901.

C ÃTT$
r.ef das capa» para móveit es*tofados — Tel. 25-8139.

17862 83
PINTURA E SHiTEKO

Em 3 pagamento» _ Pintura decasas e apartrmentos. Orçamentosom corrmromlsso. Fone: 28-6247— Tratar com SOUZA.
15803 83

PROFESSORES
CURSO prático e rápido. Piano
acordeon, violão, canto de ouvl>
do ou por música, Pistão, inf. .
27-3842.

ODfASTICA — Emagrocimento —
Elegância. 2.000 p| m 27-8537.

BENHORA oferece para acompa-
nhar ao plano, canto ou qualquerInstrumento. Preferência Copaca.
bana. Tel.: 36-0768.

INGLÊS — Estudante ensina n.
casa do aluno. Telefonar na par-te da tarde — 46-9390.
PROFESSORA FRANCESA ensina
prática e teórica — 47-9265.

GINÁSTICA rítmica feminina
emagrecimento e elegância. Novas
turmai. Ini. 37-3642.
AULAS de português, matemáti-
ca e psicologia. Tel. 41-9348.
VIOLÃO — CantõT^píãiioT^diã-e
noite. prof. Searambone. 45-6757.

TÁQUIGRAFiA MARTI
Port., Inglê», Francês, Alemão

—• HELENA — Tel. 37-1668.
4218 87

ALEMÃO — Prof. nato ensina
jeu idioma, Tel. 57-4826.
MATEMÁTICA — Leciono em
qualquer bairro. Tel. 38-4562.
INGLÊS INTENS1SSIMO — 2 me-ses. Audiovisual. Moderno. Av.Churchill, 129. 52-9649 ou 57-3723.Alemío, Francês.
ENGLISH TEATCHER - Londfi-no.1 Vagas, qualquer fim. 47-2526.
VESTIBULAR — Português, fran.cês, latim e alemío. R. Marques,35, apto. 202. Botafogo.
AULAS — Decapê. pintura emtecidos, pintura em porcelana,rosas francesas, pedraria, uvas devidro. Rua Domingos Ferreira 81apto. 501. Copacabana. '
CONTABILIDADE — Para concur-sos cm geral. Bco. do Brasil, Bco.da Guanabara. Cx Econômicaetc, por explicadorea especial!-HKlos. Tel.: 34-4538.
ADMISSÃO — Aul,is particularesde Português. Matemática., Hlstó-ria e Geografia. Só na parte datarde. Tratar pelo telefone 28.Í926
ou na Rua Marlz e Borro» 470, apt,
808. Profa. MARIA JOSÍ.

VENDE-SE mesinha toda espelha-, VENDE-SE uma sal» tm«w. -1dn. 71 x 46. multo bonita. Av. Co- Carreaii-7 1 rin,,^ LimpÂ ° C'
uacabana. 117.1. «n. um rf-fitL V.Í* , ,dorm)™rl0 Chlpan-dalle completo, sofá. poltronabar. Ver c] o porteiro. R. Hilá-rio de Gouveia, 77, apto. 101

pacabana, 1173, ap. 1102.
GRAVURAS — Vendo excepclo-
nal coleção. Tel. 57-2840.

VENDE-SE sala de Jantar Colo.
nlal. 14 peças. R. Toneleros 231.
apto. 101.

ATENÇÃO I — Vendo todos os
móvel» do meu luxuoso apt. —
Grupo estofado de couro, grupode tecido superluxuoso. em vul-
caespuma. Grupo de veludo fran-
cês de alto luxo, mesa redonda,
em Jacarandá, e cadeiras meda-
lhão. canapés bancos de igrei».
arcaa em decapê e iacarandá, lus-três autênticos em cristal e bron-
ze. Mesa de lado aofá e centro,
em mármore, abajoures de ma-
deira pintados a ouro e decapê.
biombos, cortinas, taoétes, qua-dro$ a óleo, bijuterias, antiguida-
des, lampiões, lanternas, turlbo-
lo», armário» e tudo mais que de-
cora meu luxuoso apt. Tratar clo decorador BARONE em Copa-cabana. Rua Santa Clara 163Í207Somente de 2.» a 6.*-feira, á tar.
de, de 12 às 20h. NSo atendo sá.bados e domingos.

MESA redonda de Jac, cadeiras
medalhSo de mlneirlnha, arcos,
mesas holandêeoa, grupo estofado,
capltoné, poltronaf, abajour», apll*
quês. Jogo de meslnhas cj már.,
relógio errrllhSo, sol, etc. — Rua
Raimundo Correia. 27, apt. 902.

FAZ-SE DECAPE
Sr. Francisco. Tel: 36-3619

4031 83

DEDETÍZAÇÃO ATLAS

Cu \ L\ t Ot l ri,,,l?ba""',5'pu|«i,s'*«*»'.t»!".rt em r\ I n I L ',.5etos* c,,Pim. 10 anos de garantia!
Jormula N.n. única e exclusiva.-**>-*..*.,._ NiO tem cheiro. nSn min«h< .Vitrificaçáo — Assoalho, raspa

gem de tacos, calafoto, gês«o e
óleo. Telefone 34-6612. Fernando.

S820 13

tem c:ielro, náo mancha
nio ataca a «ande.

PREÇO? Tel. 43-8581.
Também perilana» nova»

Consertos e reformas.
24956 83

Móveis e Arquitetura
(INTERIORES)

Armários embutidos' Instalações comerciais e re-
sidenciais, lambris. Antigüidades, tel. 27-2830, SR-
DIAS. 8843 83

DAO-SE AULAS a decnp* e doura-
ç&o a domicilio. 32-0186, Oliveira.
VENDO COM URGÊNCIA salachipandale nova 12 peças, uma
estante, uma cama ae solteiro,
uma prancheta e uma mesinha.
tudo por CrS 200.000,00. Rua An.
dré Pinto 101 apt. 101. Ramos.

MOBÍLIA de fórmica alta novi-
dade apresentada à Praça. Dela
primeira vez. modelos exclusivos,
tudo para e lar. k vista ou prar.o.Fabricação própria, exposlcáo evenda. Rua Uranos, j.101 — A
IPÍ MOVEIS LTDA.
ATENÇÃO — Colonial Brasi*
leiro — Móveis de Jacarandá,direto da Fábrica, pronta en-
tre(ta. Cadeiras medalhão 27
mil. palhinha indiana, cadeira
mlneirinha pé de cachimbo,
mesas redondas de abrir 65mi', mesas holandesas, ai-casem Jacarandá e em decapé detodo tomaniio, canapé, sofá
pernambucano, ramas mar-
quesas, bane? rústico recamler.
Rua Domingos Ferreira, 41-A

PINTURAS — Casas e nps. P.cfor-
mc*. em geral. Benedito, telefone
20-7745.

COMPRE na Fábrica, jogos de 3
merjs com tampos dc mármoi.,
por 45 mil: arcas em decapé ou
jacarandá, 45 mil; abajures, moi-
dura», etc. Erci Caneca, 101, sob.
Tel. 52-5114.

POR MOTIVO de viagem, vende-
se lindo movei de quarto para
moca. Tratar â Rua Flack 101
c 8 api. 102. Riachuelo.

r. na raonca, jogos cie 3jsoFA-CÃMA, 18 mil: colchão mo-
•om tampos dc mármore, ias. 15 mil. Fábrica: Av. 13 dcmil- „,.„,. -™ a —• 'mhío. 23;S04.

FÓRMICA — Conjunto de 5 pe-ças para copa e cozinha cores
escolhidas, por molivu de obrasoferecemos a preço de cuslo a par-tir de CrS 20.800 00. mesmo nafábrica à Kua Frei Caneca n. 117.
MÓVEIS EM JACARANDÁ —
Temos p/ pronta entrega: me-
sas redondas, elásfici-s e fl-
xas, cadeiras império pé de
cachimbo, medalhão, arcas detodos os tipos c tamanhos, me-sas holandesas, bancos rústicose demais peças do Mobiliário

ESTOFADOR
Cortinas e reformas de estofos.

Tei. 35-7328 — Patrício.
27339 83

DECORAÇÃO -
MARIO RFZENDE

Super Sinteko no seu assoalho.
Facilita-se o pagamento. Tel...
57-8383. 4273 83

t*e*>s*A»\*+tÉt*4»i»*****m*m*>u**4p^^ -ir*r\rum+j'jt.

.T; MARINHO — Far-se reforma
pintura, pedreiro, ladrllhelro, carJ
plntelro, telhado, colxa. d'á«ua
bombsiro, eletrlciíta. Facilita-se.
Tel.: 20-3733. Praia BotcfoíO, 828

(PERSIANAS)
Trocam-se cordas, endarço». eof*

rela*. Reformas e novas. Rápid»e garantido. Tel». 27-7089 
26-0330 — Sr. OLIVEIRA.

27311 I]

PERSIAKAS • CONSERTOS
Trocam-se cordas, cadarços. cof»relas, cabo de aço, e instalám-ss

novas a domicilio. Tel. 32-08M
GUIMARÃES. 15809 I)

*«*AA*>VVVN

VENDAS DIVERSAS
Colonial Brasileiro — CompreiCOMPR0 Antigüidades tudo. pordiretamente da fábrica e pron-1ec,an'15' bnlxelas. cristais, bande
ta entrega —¦ Barata Ribeiro,1 Í:'i-?ÍJ- cic arte' quadros etc' Tel
818. sala 1: Ahprtn ,li 91 .58-8352-Aberto até 21.

4300 83

Armários Embutidos
Temos para pronta entrega de 3x3 e 2x3 e fazemos

sob medida. Fábrica Av. Suburbana, 1285, telefone 49-0433.
Exposição, Rua Conde de Bonfim, 406-A, sala 211

19774 83

PINTURAS
?«E-Ê^S' APT0S- EDIFÍCIOS, ETC; FACILITO Pato.
M?«PbEC,mI',ÍDA.D,5 ^ P,NTURAS E COBERTURAS, rom telhai
íilielarf iiíR«a«lh*j[105 em K'"1* eoloea5»o de esquadrl™portas.Janelas, «IvIsBes, forro, soalhos e outro» trabalhos profissionais.
V* f. SILVA Ru» "o Ouvidor, 183 - sala 404. \fa 43*5338
—m__ 3021 83

CLINICA GERAL

DR. FLORIAM) DE LEMOS
CLINICA MÉDICA r, PROFILAX1A
DO CÂNCER. Rua Sen. Dantas n.
78, fl. 807. Tel. 32-2748 Residên-
cia: Rua Boa Vista 132. T. 38-3703.

Dr. Dermeval N. Carvalho
Clinica Médica - Doenças Alérgicas
R. Catete 37 e Av. Copacabana n."
1.082, $|905. T. 25-5828. Marcar hora.

DOENÇAS DAS
SENHORAS E PARTOS

Dra. Naria luíia de Mello
Sen. Dantas 118, ai. 517. 2as. 4as. e
6ai. Tels. 42-4888. Res.: 25-2285.

DR.AL0YSI0 GRAÇA ARANHA
Pr. Botafogo 428 ap. 202, T. 26-2284.
Dláriament» a partir das 14,30 hs.

Doenças da» Senhoras — Cont.

DR. LÜCIO j. GUEDES
Doença» de Senhora» — Parto» —
Operações K. Min. Viveiro» de
Castro. 27. nora marcada. 37-838».

PRATARIAS — Compro objetos de
prata, pago bom. Tel. 38-3199.
MOEDAS ANTIGAS compro, cétlu-
ias, selos, medalhas, comendas peolcçüo. Vou a domicilio — Tel38-8352.
VENDE-SE 1 máquina de escrever1 piano, 5 lustres franceses: pró-prio p| salões e vários quadros aóleo. Tel. 46-4424 — R. Sorocaban.» 277 — Botafogo
COMPRO TUDO — AntiRuidadcs
pratarias c cristais. 37-6360.
QUADROS — Vende-se impressio.-.listas. Tel. 57-7296.
LIVROS USADOS — Compro em
bibliotecas e avulsos. Tel. 37-6366.
COMPRO enceradeira, aspirador
máq. costura etc. 46-6839.
MOEDAS, pago Cr$ 200.000
640 rs. 1832-33, 320 rs. 1827-
1833, Santos Leitão, Graça
Aranha 169, s|lója 7,42-3696.

24485 80

TELEFONE JK, vendo, nfivo. •»embalagem. Tel.: 22-0009.
VENDE-SE para enfeite» ou fel.tios, algumas peles. 5 rapoias *t
2 casacos para recortar. 37-7618.
COMPRA —
estolas. Tel.

Casacos de pele» e
37-7616.

VENDE-SE um espelho grand»de cristal. Aceita-se oferta. R.Vise. dc Pirajá, 531. apto. 104,S04 pela manhã. GEORGINA.
VIOLINO — Pequeno.
37-7616. OcasíSe.

VENDE-SE geladeira, armário em*butido de 3m por 2,95, roupeirocasal, p»u marfim, armário de eo*zlnha, liqüidificador. Rua SSo Sal*vador J9, apt. 703

DOENÇAS CRIANÇAS

DR. VEIGA FILHO
clinica de Criança» — Rua SantaClara 33, 11." and., si. 1.123. Tel.57-7471 e tel. Residência 27*4142.
ESTÔMAGO — FÍGADO
INTESTINO. NUTRIÇÃO

INDICADOR MÉDICO
JMJBLICA-SE AS QUARTAS. SEXTAS E DOMINGOS - ANÚNCIOS NESTA SECAO - T 52 fiKfi

VENDE-SE oormitório pau marrim,uma vltrolo. e duee poltrona» dlferentes. Constante Ramos 164 a»,701. 38-2428.
ASPIRADOR Eletrolux, perfeita.28.000 ou Amo 30.000, ótlmoa. Av.Cop. 71 apt. 402.
ASPIRADOR e enceradeira, pousouso, vende com garantia por Crl .23.000,00 onda. Rua Biquei» Caro.
pos, 43 t\ 420. Tel.* 37-3803.

OCULISTAS

DR. ORLANDO RlBELLO
OCULISTA — Ed. Darke, sala 1.516,2a«.^a»;i_6as. 2h. 32-4046 - 36-1000.

OUVIDO, WÁRIZ, 
'

GARGANTA

DR. M. C. DE MELLO MOTTA
Ap. digestivo. R. Prud. Morais 1234T. 47-6827 • Av. Rio Branco 185 si.410. 3a. 5a. sàb. 8 à» 17h. R. 46-4733.

DR. NOÉ MARCHEVSKY
Partos . Esterilidade . Cirurgia

Dr. Paulo Yasques de Freüas
õn:.7.7_V.—"".¦•»•«"¦ - vi.u.f.1» Cardlologia — Eletrocardiograna»Siauelra Campos 43 s;813, 14 ás 18h. R. Hilário Gouveia 86,813. 57-9288.

DR. MURKL0 DE AGUIAR
Av. Rio Branco 135-»'2123. 45-9753.
As 2.*s, 4.'s. 1/si partir das lõh.

' DR. ÁLVARO COSTA
Garganta, Narti, Ouvido», othesDebret. 23. U.«. T. 42-1065-25-0208

DR. MURKLO REISlÕCHÃ
Ouvido, nariz, garganta, cirurgia.Av. Rio Branco 185-SJ20I7. 42-7431.
DOENÇAS NERVOSAS

E MENTAIS

PROF. DR.J. ALVES GARCIA
NERVOSOS — R. Rosário. 135, J.«das 18 ás 18h. Tel. 82.7539

DR. R0BALIKH0 CAVALCANTI
Clinica Médica, Doenças Nervosas
Mé-tico 41, 8.». T. 43-6724 e 28-2481

POF. DR. HENRIQUE ROXO
DOENÇAS MENTAIS E NERVOSAS
R. Gustavo Sampaio 320. T. 37-6513

DR. J. DE ABREU PAIVA
Psicanálise — Pslcoterapia. Copa*cabana, R. Paula Freitas 19. 57-3260

DR. CLÁUDIO MACIEIRA
Psiquiatria, Pslcoterapia. Alclndo
Guanabara 15 s/401 T. 42-1851. 17h.

DOENÇAS DA PELE
Dr. Agostinho da Cunha

Sifilis, câncer, alergia, verrugas,
espinhas, furúnculo», queda docabelo, varizes. úlceras.
Assembléia 73 Tel. 42-1135, 16-19hs.

DR. KOCK
Varlze» t tileera» da» PernasAv. Copacabana, 433-6.0 T. 57-4810Das 13 ás 16 horas diariamente

REUMATISMO

DR. WALDEMAR BIANCHI
Renmatlimo • Fisioterapia - Fran-
klin Roosevelt 128. Tel. 32-6589

HEMORUÓÍDAS

DRA. HILDA MARTINELLI
Trat.o colltes amebiana» e das He-m>2rrí.idÜ.s íe,m °P,^»São. das 13 ás18h. R. Rodrigo Silva 14 T. 52-3018

DR. DÍCIO PEREIRA
Doenças Ano-retaii • Gen. Polido*ro 144. Tel. 46-4110 e R. 27-7475.

DR. ODIR MENDES
Reumatiimo e Fisioterapia — Rua
Conde Bonfim 406B »:603. T. J4-4565

Dr. Alberlo André Capper
Reumatologin e correção postural.
Av. Copacabana 3Í2-SJ808.'37-4836.

DR. JOSÉ VIEIRA ROSA
Doenças ano-retals. Av. 73 Maio 13

|s,10. 2.\4.»,6.« 14h. .'2-0068147-6010.

HOMEOPATIA

DR. A. GALHARDO
HOMEOPATIA — IRISDIAGNOSE
3a. e 5a. das 14-18. Mnrcar hora R.Álvaro Alvim, 3C s.915. T. 22-1560

(HOMEOPATIA Continuação!

DR. XAMIL CURÍ

RAIOS X
DR. MARIO ALVES FÍLÍÍÕ"

Balos-x _ Radlodlagnístlco
Av. Cop£cabana 861, salas 1.202-3

Tel. 36-3033

SANATÓRIOS

CLINICA SAO VICENTE
Diagnóstico • recuperação cardia*cos, neuróticos e convaletcentes

XiA,^L0,N1?R-ES e ALU1ZIO MAR*«UES. R. João Borges, 204. GáveaTel.: 27-0080

SANATÓRIO SANTA JULIANAPARA SENHORAS NERVOSAS
Enfermeiras Religiosas. Orkntaçâodo Dr. Robalinho Cavalcanti. RuaCarolina Santos 170. T. 29-3954

LABORATÓRIOS
DE ANALISES

Dr. Jorge Bandeira de MelloSangue, urira, fezes escarro meta-bollsm. 7 S-*tembro 124, S.« 43-3282

CASA DE SAÚDE
E MATERNIDADE

Casa de Saúde St.a Teresinha
TELEFONES: 28-2784 e 28-8868Operações, Fratura», ReabilltaçiaNovas Instalações hospitalares. B.

Jf°u" Brito 81 (entre Conde Boa-fim 149 e 155). Pronto Socorro -Apartametno» . Quartos • Enfer-¦Jiarias - TraUmento de queima-dos - Cirurgia infantil e dl adulto*-Fraturas - Reabilitação - Raio»*X - Clinica Médica - FisioterapiaHidroterapia - Ginástica - Mas-sagens - Tratamento ambulatorial- HospitalizaçSo . Aberta aos irs.Alédicos - Médicos plsr.tfnistas •
Exames laboratório • Combinar naSecretaria. Pronto Socorro THuea.Conde Bonfim, 149, Nova Casa teSaúde. R. Moura Brito 81. Õ*n*taçSo técnica Dr. Armando Ama

msal »•.:*' &*¦•¦-*•-
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Kl
¦JfSBCT* um grupo d* talai
i? Preildtnt» Variai, nrojilrr.Av, 

-r«ild»ni« na
ar-ii. provim» a

.,, am manco. Tratar a R. "Jue*

it'.1 a..ií«..V M«»r, daa 11 ai
i* horas, c *r. »vo.

Avalia
Teli

APARTAMKN
vo, pronto, váSHü£ COMPRA Ê VENDA. BE PRÉDIOS E TERRENOS ^ggggIa ••iui «ilu.,

Ul", It, Alm. UOIIÇ
ap. nos. enirtcU a millioti. Ver
innipUiii, n, Alm, Goncalvti 80,

ci porteiro.

fÍTÕ UVIO - Kna. - AS_w •-»*»* ' ~
rENTRO — Ajera vete pede
raaiprar na» awlhorta con*
Ht**» de paiamente - apita.

a'r tala, quarta e «ala, t
,111-14». ei de», .compl. e
i-rsitm. no «dificle reilden-
SS melhor svoJetado ate hoje,
nn centro 4a eMiie. Par més
Crf M.MI.M. pequena tatra*
di. r/ parle faellIUda de I
rm f -tf»»». O odlf. Argos
RU-hutlo, Uri a fachada re*
vrillda rm pastilhas, garagem
|*ol*d» dn« pllnll», banh*.. *
,eilnha» aatilrjaaas at* • leio.
Acabamento de 1.*. Conat. da
CONSTRUTORA TUPY Ltda,
Ver no local durante • 41a.
Ru» Rlachuelo n.» SM — pré-
xlm» à Uréia N. 8. Fátima
^.Çr**HM.

COPACADANA — Pronu entrega,
apto. d* fifiiit, 3 qto., ampla •»¦
Ia, varando, «ir. nua Mimei l.r*
um» -- OS ll.ooo milho*', racil.
7 mllhoe* - i.ui7. süarra -
cntci a#:i. Tal. «*hio.

Flamengo Ml

URGENTE — Vendemos de
fronte salio eom tim t grandes

Suaria*, 
armaria* embutidos,

epondinclas completas para
criada, Aprna* 4 per andar.
Preeo; II mllhòes. Visitas com
-RIS NYSSENS IMÓVEIS -
Teli 3I-II4I.
DUPLKX - Posto • - Fabulosa
viu» ortjnlca. BOOmJ, 4 qli. ttr.
rico. Aceito Imóvel» como part*
«Ito, 100 milho*!. RENATO OR.
HO) IMÓVEIS. 34.K0 — CRK

Cl 570.
URGENTE • • Vendo apt. ótimo,

nli., s, dep,. alufido. — Tel
30-3330, k.S mlllifiei.

VKNDE-8E «P. lill-quarto. tepa*
rido. pronto a entres» à Rua
Withlnfton Lulr, 3. Ini. Rua do
ç.HH, H ei L, Paulo.
CASTELO — Vendo na Av. Oalé
>iru 8 apt. 303 ei i»l», .
tar.. binh.. cor.. Cr» 7.0
M.J430 - CRECI 103.

<*ep.)
Tel.

CASTELO — Vendo vim anoV\r de-
.ocupado c! irea. 77Jm2. Inf. pe*.
Malmente na Av. Nilo Peçanhi,
I5J || 613. CRECI 103.
CENTRO — Vendo ni Av. Prnl-
dente Vargas grupo de (rente dc
1 nin e banheiro. Alugado «om
contrato vencido. MILTON MAGA-
LHAES — Av. Erasmo Br»f», 133,
,i 404 — Pônei 314118 — CRECI
to de II is IS horas.
jrjrjij-trwVir»"!*!" 

•* "i** *-***>-»-*^-^*-*--*- *».*¦«*»>»***•.»*>

Lojas e Escritórios *0>
ATENÇÃO — Vendo loja no me
lhor ponto dc Copacabana 4 R.
Dias di Rocha, 31, com SOOmI. en-
traga Imediata. Preto de oportu-
nldade, pigamento fln»nci»do em
3 anos. Tratar tel, 28-03S1 ou
46-7603 c/ ANITA CELBERT,

CONJUNTO DE 10 SALAS
P| ESCRITÓRIO - Vtndimos
dt frente, lado da sombra,
para tntrtga cm deitmbro,
no 2.° pav. c| árta dc 360m2
na Av. Pres. Vargas a 50
metros da Av. Rio franco —
UNIL — Av. Almtc. Barro-
so 91, sl. 714. Tol: 32*8858
(CRECI 194).

ri.AMINÜO — Vniilu u.iinlllio
ip. dt> irente, libre piloti», Ia,
loiiçSo, rom tr** quarto*, ••!» t
deps. iuniiiifl.il'. Vir iIj- D Ah llh
nu» M.irnuii de AbnnKi 101,
antos. 303 r IMI, nnboi de (ren*
It. Chave» rom lorrelnr n» por-
Un» ou tiltlone 37.3117, 01 LEO
PE QUEIIIOy, - Crecl 343.
RUI BARBOSA. HU. «Pio. U0J -
> rente ji nnr, vendo, 130 mi. 1 s,
3 qtos. 3 hintii. ro*. dep, empr
garagem, Ver no local c| vorr**
tor CARLOS.

MESiD-NCIA tlptllvular. lOMml,
Vista deslumbram*. A mau In*
da u» UU. RENATO ORRICO
IMoVílS venue p UO milliòo,
3«*WJu CHBCl lil).
iPANLMA — V*ntie*se noto. nó
vo, nt*) to Calçar»», Av. Epilacio
Pitua, .40,' apto. 40o, o: .dia, 3
qt-. 3 banlií, iocIiIi, coí.nh», di*
pendenru» e garagem. Ver C| por.
leim Antônio, mim. ns dias 1 »«
HU • ii.ur ptlos tel». K-SOiu e
41-44M.

MORRO DA VKIVA — Apto
SSImt — rrrnte. dr »*l4o. 4
qt*,. copa-cos., ! banh*. «o*
elala, garagem. Final temir.
CrS 4.1.000,, facilitado. Det.
48-M33. (CRECI-llf). Ver i
Av. Rui Barbosa. 311. apl. 313.

33 IM r

UM POR ANDAR - Super
luxo. Rua 5 do Julho, 223.
Nesta rua. hoje, dos mais
tranqüilas o residenciais do
Copacabana, vendemos, do
apenas I por andar, com
265 m2, belos apartamentos
de salão, 3 ou 4 quartos, co-
pa, cozinha, 2 banheiros so*
ciais, 2 quartos de emprega*
da e todas as demais depen*
dincias. Bom gosto e confòr*
to. Preço único o condições
as mais aceitáveis. Venho ver
o que se pode chamar de
uma planta realmente fina.
Vendot exclusivos: de JÚLIO
BOGORICIN (CRECI 95). -
Planejamento o construção:
CHOZIL ENGENHARIA S.A.
Rua Alcindo Guanabara, 25,
sl. 502. Tal: 42*4820 ou
32*6592. Atendimentos hoje
e diariamente no local, das
9 às 22 hs. 35346 700

FLAMENGO — Vendo na R. SU-
velr» Martins próximo à praia
ipto. com oltrna nl» » grande
quarto, bsnhelro e coilnha. Alu-

ido com contraio vencido —
tILTON' MAGALHÃES - Av.

Emmo Brigi 138. gr. 404 — Tel.
11-lllB dai II ài llh. CRECI 80

VENDO — Apto. qto. aala, cor.
banh. mobil. frente, perto praia
cl ttl. gel. (.500 — 4 vista. Va-
tio 'ou alugado c/ renda liquida
de 2% ao més. 57*1348. MoKyr,

VENDE-SE no Edlf. DtUmire, 1
grupo de frente pa. Av. Presiden-
te Vargas, constando de 1 ealai.
•snitirlo e lavitorlo, medindo .
70ml. EsU alugado com contr»'
to vencido à muitos anos. Ini
com proprietário no Sl-0005.
AV. COPACABANA N.» 30 — V.
loja c| 48 ml, nov». Serve p»ra
qualquer ramo de negócio. Ver
no local, tratar e| ERIC NYSSENS
IMÓVEIS — Tel. 38-0840.
LOJAS E SOBRELOJAS PRONTAS,
no melhor ponto da Ru» do Ouvi-
dor. Preço» a partir 4.SOO. Tel.
22-0387.
S LOJA VAZIA com acesso direto
da rua serve como loja esq. Rio
Branco e S. Lutla vendo barato
- 17-4983. ¦ . . .
_*Ws*v^*0w*_w*_w»***^rt»'»«t*»*_t-ei

Botafogo 400

RUA DONA MARIANA — Ap. de
98 ml, «ala, i qtoi. dep. empreg.

Sarige. 
1.» andar. De fundos, In-

evasiivel. 1». lociçio. 10 mllhSes
c| 7 dt entrada — 37-8313 até llh
— VIEIRA SOBRINHO. Crecl 88

COBERTURA - I" Habitação
Ttrr»co c| 40 ml. 1 ímpios qtos.,
binh. tm cor, isis, dtp. comple*
tia. II mllhoe» r 30';. facilitados
30';. em 2 mo*. Ini.: 38-3788.

MARACANÃ - V*nd*iii*M «par*
umenio. em final de construção,
tom sala, <lol< nuarto» e depen-
dònelit. Pr*c» "xn »•"> rítíHt
lameiito. Tr»l»r pelo ttl. 41-M00,
das 14 às 18 horas direumnilr o
ii pra;irlelÃilo.

^^t0S0S0t0t_m0^»0a^tsm^t*m*\I^WMWMMM

Jardim Botânico M1
JARD. BOTÂNICO — Vendo « lln
d» ittidéncl» par» familia de tr»
tamento da Ru» Inglês de Sousa
n.« 1S0. Terreno de 18x30. Vir.li.
Visita» dn 8 As llh. Tratar com
corretor LOUREIRO, tel, 41*3188.
Crecl 413.
J. BOTÂNICO - Vendo resldén
ei» de luxo. Entrega Imediata. —
Bis* 40 milhões. IMOB. SANGE— Av. Cop, 1083, sl. 118 — 27-4788,
RESIDÊNCIA alto luxo. Grande
terreno. 120 mllhSes. 38*3330 —
CRECI 570.
*èmMmm0t^^^^^^^0^^^^0^^^^0^^^^^^

IPANEMA - Excelente loco
liiocòo — Rua Barão da
Térre, 546 (no melhor tre*
cho) — não perca esta exce*
lenta oportunidade que lhe
oferece a CONSTRUTORA
CANADA — poucas unida-
des disponíveis — Edificio
Dom Gúoracy. Construção de
luxo, sóbre pilotis. Amplos

o confortáveis apartamentos
compostos de espaçosa sala,
living, tris o quatro quartos
com armários embutidos,
dois banheiros sociais de lu*
xo, toilettc, espaçosa copa*
coxinha, dois quartos de em*
pregada e demais dependén-
cias. Preços a partir de Cr$
23.500.000,00 com grondo
facilidade de pagamento —
Para maiores informações,
visito-nos, ainda hoje em nos*
sa loja de vendas, aberta
diariamente ati às 22 horas,
ou em nossos escritórios à
Av. Rio Branco 173, 12.°
andar. Tels: 32-9191 e ..
22-5458. CONSTRUTORA
CANADA S.A. 38851 1300

CAXIAS - Vendemos apar*
lamentos, salas comerciais e
lóbre lojas, obra adiantada
5a. laje, financiemos até 60
meses. O melhor ponto de
Caxias. Av. Rio-Pelrópolis
1479, esquina com Av. Ma*
nuel Teles, em frente à praça
dotloraçóei, Ver e tratar no

fone 3!..W.*l. locol OU 00 RÍO Ò RuO MÓXÍ*<»l»'^'**^*>>'¦l'¦''**^*^,*^*^**^**'''''*'','**'*''* 110 (I __6 Tel ' 22*3791

Zona Industrial im
KM 1:1 — nio-1'eiropoiis, i.sou mi
rom (arca * ¦•«¦ bom P*r* Inooi*
tria ou res'díni,'ia, vendcie, leio*

Gávea 1001
GÁVEA — Terreno» em SU. Inéi
e Joio Borges. CrS S milhões —
MARIO ECHENIQUE. 31*0545.

Tijuca 38137 3200
ti, MESQUITA -
»p»rtimentos, pronto*.
te*ic, de sala, 2 qusrlni e deps.
completas. Tular illretam-nle r.
o proprietário paio tel. 43*8309,
d»s li »» ia hora».

TIJUCA - USINA - RUA
ROCHA MIRANDA, 20 -
Apartamentos, pronto entre-
ga — 2 quortos, sala, cozi*
nha,, banheiro, área c| tan-
quo, dependências de empre-
gada. Apenas 2 apartamen-
tos por andar. Edifício de 4
pavimentes com elevador. —
visitas diariamente no loeal.
ponto inicial do bonde Tiju-
ca o diversas linhas de lota*
çóes. Informaçóes direta*
mente com o proprietário —
Tel: 43*3137 e 23-9127.

38839 2500

Vendem*»» m**»**>com h,bl" Unha Auxiliar
MM4s*MMIAl*M»tMMtR*V

RUA CONDE DE BONFIM. 38
Entrada pela R. Péllx da Cunha,
vendo um apartamento no Edi-
flclo Dias d» Crua. de constru-
çBo recente, com 2 quartos, salas,
dept. p| emp. e garagem. Tra-
t»r pelo teleíone 34-2489,

2000

guá rompro dando em pagamtnts
fxrelrnte bir e reiuunntt illui*
do tm SAo Cristóvão. Favor tela*
tonar par» EVANDRO U-7440 au•fl.MHI,

SH'10 — iV.íksiiii'/. 45 min. rio
Hin. íiIhim cisa, 8 iiiiIIiíu» A vil.
U,J8*3J2ft.
COMPRA.SE firruda píiix. Rio,
com nclintlt» pin 40 II. I*. Tel.
47*8»M.»iite» dl» üh,
HOTW. - • Faiind» - "vendo 

J3
qts., 14 bsnlis., 3 selAes, tr. po-
mu, cachoeln, A «)q. *gu». Iui.
30 milhOM. Facilita 30. HtANCIS-
CO, 41-1910.
FAZENDA - Aliar» do» Riu —
Vendo 230 »lq. un. ferro, -if«l*
to. m*•*¦•. 40 mllliAea. Facilita 30,
FRANCISCO. 42.S8IO.

t&ji0t0*nft0)0a0i0tA0_nj_t*mgtsf*0a$*le*0»0ms***

1'IIIIAS OA VAMIUA - ¦•
l.etnbii/ • Miguel Pereira. |illiòd» a vim. Ci* 38 mil da on*
irada * 44 prtiiacttt d* • mil.
14*170*. CRECI 110

SAO LOURKNÇO — V*Rde**e
rxrrl, Irrrrna com MOmt ro
Jardim Nevida na centra it
He l.ourencn. Prcc* CrS ...eei.eee.ee ei cr$ iii.nim
dr rnl. Salda a combinar. —>
Inf. ars-frlra. Fone 31*4173.

ASSIS BRASIL bom sp. ISOmI — «1 ,
frente, vendo, base 11 mllhSes —
42-3641.

MARQUES 8. VICENTE. 13* -
Vendo ap. 308. final conitr.. 54
ml, vest.. iili, dois qts., tudo
frente, área e dep. comp. emp,
Apenas 4 p| andar. Tel. 37-8187

VIEIRA SOUTO OU DELFIM MO-
REIRA — Vendemos os m»lr con-
fortévels aptos, alto luxo, oronla
entreg». novos, a partir de 80 mi-
IhBea. Temoi na Av. Epitácio Pes-
soa oi mils confortáveis apto*.. —
SILVIO FLEURY IMÓVEIS - T».
ltfontt 38-4310 e 38*1735. Creci 880.

TIJUCA E ADJACÊNCIAS — Dou
como entrada em apto. de 2 qtos.
Slmca 63, 10 meses de uso. Res-
tante » combln»r. Tratar Almi-
rante Barroso 78. s. 103 — RUV
— Após 12 horas.

ATENÇÃO IRAJA - Ótimos
cotos — Vendemos junto o
Estação com condução para
toda o cidade o junto ao co*
mércio — Confortáveis casas
em construção em centro de
terreno eom 2 quortos, 10I0
e demais dependências com-
pletas, inclusive dc emprego
Se. Preço CrS 4.100.000,00
com apenas CrS 100.000,00
de entrada o o saldo total-
mente financiado em 80 pres
tações mensais de CrS ••
50.000,00 — Sem qualquer
parcela intermediária. Ver na
Estrada Coronel Vieira 259,
diariamente das 9 às 18h, in*
clusive domingos o feriados.
Informações no local eom os
nossos corretores ou em nos-
sos escritórios.

ERHAHI LIMA E SILVA

Zonas Veraneio 3,0U
MARAZUl. •
prili. Tel.:

- Vendo lote frente »
33-6418.

PAnA Ai.ur.UKi. ou vend». A
imobilliii» e promocoei dt vendi,
•guiiei-o «os ns ilndicei pre*
pricltrm c porteiro, ii imi co*
liboricOts. Av. 13 dt m»io 478/
710. Diárítmtnte dn 8 ài llh.
Tel. 33.1353 — P. Soura.

1.1,'ZIANIA - cidade Stelitt d»
Brasill* — Vtndo área U.OOOml
— Xoii» rural. Ci| 430.000 liquido,
fone 82-0187. Sr. Nunit (Horário
comerei»».

ue_rijajs*Aio*riinr-*iininnnri^ " ~rt-rirrirtnfTr»~Yr~rit~t^r^^

LOCAÇÃO DE CASAS
E APARTAMENTOS ¥

Centro
AI.UGA-SF. uma ótima sala, Ia
locação. Av. Presidente Vargas.
Tel. S7-0.1S8. 33.188 1

Lojas e Escritórios
LOJINHAS — Alug.im-se. ¦ par-
tir de CiS 10.000.IM mensais, á rua
das Laranjeira*, 3.18. Tiatar: BOI-
ss de Imóveis, Av. Rio Branco,
128, 1».

um
SOBRELOJA com acesso direto u.v
ra rua, serve como loja, esq. Rm
Branco e Sia. Luzia, alugo ou
vendo. 27-4993. — .-,
*»^^^^»**•^M»l»^»»4^^^^e^•^^ CiTipr«?g>da, TCl

COPACABANA — Onde mori*.
piorurt "O Gula Imobiliário" T*t>
82-0244. |
P6STO < -- Apto. bem moblllíé*
e equipado eom jardim, eala, •
quarto*, etc, Mínimo 1 ano. R.
Jullo Caitilhoi 101 ipto. 104 eha.
ves com o porteiro, no apto. S01.
COPACABANA — AIUg»-« ou
vendf-*e apt. de luxo, mobillado.
cl e»l2o. 4 qtt.. 3 binh. tocltii.
cupj. cozinha, dependáncln e gi*
rage. num total 100 ml. Ver •
tular tel. 81-5008 e 41-4834.
l.EME — Alug»-s»

por andar fli
do r.| tel. 1 silie. 3 quirtoi. 1 ba*

. *pt. duplex
or andar finamente mobília.

COPACABANA — Todo o 3.*
andar, vendo à Rua Barào de
Ipanema n.* M, apartamento
vaalo de frente com i quartos,
sala. coilnha. banheiro comple-
to, varanda e irea eom tanque,
por U milhões i vista ou 11
milhões financiados. Ver hoje
das 9 as 4 horas, fones: 31*2851
e 31-16Z1 — LUIZ BABO IM.
— CRECI 416.

Grajaú

COMPRO Z. SUL ap. «to 10 mi-
lhfie» a vista ou aplico »ob hip.
m/ ocup. 41*3841.
AV. ATLÂNTICA - Pilotis. 1 Pi
and. 300 ml. Ae»b. de primeiris-
slma. Visitas, infs. c| ERIC NYS-
SENS IMÓVEIS — Tel. 38-0049.

BOTAFOGO — Rua Wencet*
lau Brás 18 (quase esquina
da Av. Pastcur). Edifício So-
lar Cidade do Porto. Em cons-
trução. Sinal de CrS —
154.000,00 e o saldo grande-
mente facilitado. Apartamen-
tos de quarto e saía separa-
dos, banheiro, cozinha, de*
pendências de empregada,
garagem am Edifício sobre pi-
lotis e construção de luxo.
Construção de Ribemboim
Engenharia Ltda. Informações
no local diariamente das 9
às 21 horas. Vendas com:
SANTOS BAHDUR — Incor-
poração a Vendas de Imóveis
(CRECI -CART. 21). Av. Rio
Branco 185, 18.° andar. Tel:
52-7316. 7947 400

COPACABANA - O ÚNICO
LANÇAMENTO NO GÊNERO
NA GUANABARA — AV
PRINCESA ISABEL 350 -
Em edifício moderno, conjun-
tos de 2 salas, kitch. o banho,
Sinal de CrS 360.000,00 a
prestações de CrS 26.667,00.
Construção do IRMÃOS DE
PAOLI Incorporação de HE-
LIO AGUIAR — Rua México
74, gr. 802. Av. Copacaba-
na 861 grs. 401'403. Tels:
22-6910 e 37-8233. Correto*
res no local de 9 às 22 horas.

38205 700

BOTAFOGO — Vendo n» Rua Ju
plr» apto. de frente com nli, !
quartos, banheiro, cozinha, quarto
e dependências de empregada e
garagem alugado com contrato ven-
cido. Ver com cartão. CrS 
4.500.000,00. — MILTON MAGA-
LHAES — Av. Erasmo Braga, 285,
sala 404. Fone: 22-6118, de 11 às
ISh. (CRECI 80).

AV. ATLÂNTICA — Superluxuo
so, 830 m2, rara ocasião. Visitas,
infs. ERIC NVSSENS IMÓVEIS
Ttl. 38-0949.

1200

IPANEMA — Ttrrtno Interno —
Vendo 20x80. R. Ftrme Amoldo,
148. Ver com ir. JoSo (zelidor),
à R. Alberto de Cimpos, 25. Tra*
tir Mário Rei. Av. Rio Branco.
18*. 5» andar. Sal» 512. 21*0800 e
47*3221.

ORAJAD — Praçi José Ribeiro n
S, ed. SSo Juda» Tedeu, entrar na
ru» s& VlAnna, dobrar n» ru» R».
J» Okbeglln, Incorporaeto apta.:
dt eala, 2 t 3 qts., banh., cot.,
dep. empregada, áree, de itrvlco,
gtrtgem, 4 pars. com elevador. —
Preço a condições excepcionei». —
Plantas e Informações no local,
vendas exclusivas de OLYMPIO
OLIVEIRA, rua, Rodrigo Silva 18,
tal» 804. Teli.: 42-8881 ou S7-0838.
F»c»-no» uma Tlatta. (CRECI S74).
TITO LIVIO eng.. ivtll» compra
e vende imóveis. 37-9074 e 41-178»

*MM»»»-M»t»%*»_wa»»»«t*»*as*»Vi**»

Ipanema 1300
IPANEMA — Vendo, v«r.io, lindo
ap, ir. «| garagem, sala, 2 bons
qtos. b. coz. dep. emp. Ed. de
fino acab. sem elev. — 14 mllhSes
f«eilitados ou 11 milhões à vist».
Ver c[ o port. o ap. 102 à Rua
Nisc. Silva 384. Aceitamos pro.
peita pi alugar só pessoalmente.
F. P. VEIGA èt FARO FILHO -
Av. Alm. Barroso 00 sl 1108. Te*
lefone» 42-5231 e 41-7144.

IPANEMA—Aptos, desolo,
2 quartos, copa-cozinha, ba-
nheiro em côr, área cl tan
que, depend. de empregada e
garage. Pilotis, plav-ground,
azulejos até o teto, syntskj,
persianos, elevadores Atlas
etc. Entrega em 12 meses cj
preço fixo o irreaiustável.
Ver no local, à Rua Barão da
Torre, 481, junto à Praça
N. S. da Paz.

^ NATANHKRMAiN

W*u4m
38550 1300

TIJUCA - RUA SAO FRAN*
CISCO XAVIER, n.° 465 (es*
quina de Rua Dona Zulmira)

Todos os apartamentos de
frente, com: Vestíbulo, sole*
ta, sala, 2 quartos com ar-
mários embutidos, 1 ou 2 ba-
nheiros sociais, copa-cozi*
nha, dependências completas
mensalidades: CrS 60.000,00

Uma GARANTIA no in-
corporação JAYME GOR
BERG - Loja "A ECONÒ-
MICA" Rua 7 de Setembro,
44 (esquina da Rua da Qui-
tando). Tel: 42-5136. Ver
no loeal diariamente até às
22 horas. Uma SEGURANÇA
NA CONSTRUÇÃO: —

(CRECI 420).

VIEIRA SOUTO — Alto luxo —
400m2. Novo. 4 qts.. 110 milhe*».
RENATO ORRICO IMÓVEIS. Tel.
38.3530. CRECI S70.
IPANEMA — Engenheiro eon
vida 3 pessoas para completar
grupo para construir apto. de
alto luxo. eom frente para Av.
Vieira Souto e Praça Gen.
Otório, 1 por andar, 4 dormi-
tortos, 3 banheiro», 1 tollette,
salio com 103 m2 e 17,20 m
de frente. Preço pelo culto, o
engenheiro participando. Tel.
36-1214. Dr. Tavares. Base
45 milhões.

DESEJA vender bem aeu imó-
vel? Solicite ARRUDA FAL-
CAO — Assistência técnica,
jurídica — Documentação —
Impostos etc. Tel. 36-3738.
PóSTO 2. ótimo apto. 180m2. 2
salas grandes, 3 qtos. 2 ban. dep.
garage, fundos c/ vista livre. RE-
NATO ORRICO IMÓVEIS — ....
38-3330 — CRECI 870.

ARPOADOR — Apto. frente, c| 1
nlas, 3 quartos. 2 banhs. copa
coz. dep. completas • garagem —
Preço 30 mllhSes. IMOB. SANGE
— Av. Cop. 1083, sl. 118 — 27*4788,
RKNATO ORRICO IMÓVEIS
Clientela selecionada. 36-3330. —
CRECI 570.

Laranjeiras 1400
VENDE-SE — Cr$ W.000.000,00
f*c. soro a combinar, apartamento
a Rua dis _»ranjtiras 243, sala, 3
quartos, banhtlro em cor. cozinha
azulejada, áre» e dependências —
No local com, o porteiro — LUIZ
HACK — 38*4388 ou 49*3472 —
CRECI 260.
SALA INDEPENDENTE — Ampla,

ou sem moveis, c| cozinha, ba.

Rua da Assembléia, 51 —• 5.°
andar - Tels: 42-7225 -
52-4445 ou 42*5444.

38840 2900
_n_"LrLr.*i.ru*inriTi—

Ilhas 3400

Andaraí-Grajaú
ESTRANGEIRA aluga quarto mo ,
billado independente. L>delr*>*.IULHO
Noeu Senhora 176 apt. 52.
mint. atrás do Hotel GlAri».
t**mi*mmpv^*^*^&*^^*&+^t*m*imummMt*m

nheiro» «ociaJa e dependência do' 37-4.60,
3 POSTO 3 — Aluga-se «pto. freã*

Ite. grande sal» — 2 quartos •»
¦ 

|dep. empregar!». Tel. 27*10*7.
_ Casa mobll. 3 qtoi., t

|li„ g»regem, telefone, «6 Site mis,
17-SSM.

Botafogo-Urca
URCA -
quartel,

- Cisa, aluga-se. 1 salas, S
Tratar. 36-5844.

COPACABANA — Vag» P«r« I
mOça educada, «mbiente familiar.
37-S67S.
ri."jnnn.[TanrAn.ni"i^nn^'*T*t*irjJJ'^J^J"*'

Jacarepaguá »

\

ILHA DO GOVERNADOR -
Casos de alto padrão, sala,
2 quartos, jardim e quintal,
varanda o dependências com*
pletas. Perto dos terrenos da
Portuguesa, antigo Jockey
Club. Logo no princípio da
Ilha, na Estrada do Galeão.
Cada comprador recebe grá*
tis um TITULO PATRIMO-
NIAL DA PORTUGUESA, que
lhe dará direito ao uso da
piscina, campo de futebol,
quadras de vôlei, basquete,
etc. 320 mil de sinal o pres
tações de 42 mil. Informa
ções no local ou com a

f- s_ ¦ ALUGA-SE um» casa com 3 qtos.
LODOCODOnO-Leme » * •'• ™~ tono «morto. Rua

iitaa Verbenas 370. Vil» Velouíl*

INGtNHAWA ITDA.

L
T

7813 2300

TIJUCA — Rua Conde de
Bonfim, 130, esquina de
Marquês do Valença. Num
ponto excepcional, um tipo
de apto. familiar raro no
bairro, 3 quartos, ampla sa-
Ia, deps. completas, inclusi

ti VU asm »i»-*-T*fc»-, *-| 1-wi.íiiii») ¦-•»- m, |

nheiro, água quente, luz, umpez» ve par o empregadas, sinal
e conservação, em cas» térrea. — - 
Aluguel 50 mil, 2 meies depósito.
Rua Mario Porteis 40 — 25-3320.
LARANJEIRAS — Vendo »pt. 3
quartos, de frente, 1 a»la etc. —
Alugado <| contrato. Tel.: 31-0096.
CALDAS, »te 12h.
WW*^»***»»'!*»**-*»^^

Leblon 1500

TITO LIVIO eng. avalia, compra
e vtnde imóvel». 87-9074 e 43.1769.
RUA BOLÍVAR (melhor trecho)

Vendo urgente apto. vatio, to-
do claro, pintado de novo. áre»:
,150 ml, d 2 salas separadas, j.
Inverno, 4 grandes quartos, 2
banhs. compl, copa-coz.. 2 qtos.
emp. e garagem. Base: 40 milhões.
IMOB. SANGE — Av. Cop. 1063

sl. 216 — Tel. 27-4768.

PRAIA BOTAFOGO —Vendo
aptos, de frente eom vista ma-
ravilhosa para Praia Botafo-
(O, Flamengo, Urca. Aeropor-
to, Ilha Raia. etc. — Projeto
de Sérgio Bernardes. Edificio
Casa Alta com proJecSo inter-
nacional, para fino gosto com-
posto de hall, t aala*. 3 e 4
quartos, 2 banheiros sociais em
cor, copa e cozinha, área, la-
vendaria, deps. de empregada e
(aragem. Sinal SOO mil na pro-
messr. 500 mil saldo financiado
em 3 anos a combinar. Tratar
tel.: 26-0281 ou 46-7603 com
ANITA GELBERT.. Preço: Cr$
13.800.000,00 — Raro e único
negócio.

POSTO 2 — Apto. de frente va-
zlo, mobillado, c| sila. quarto,
banhs. e kltch. Base: 4.800 mil fl-
nane. R. Rodolfo Dantas, 101, VI-
sitas combinar cl IMOB. SANGE

Av. Cop. 1083 — li; 218 — Tel.
27-4768. Temos outros.

IPANEMA — 86 afora «ío
poitos à venda os melhores
apartamentos, fach. de tndu-
minlum, somente 9 unidades.
SUPERLIVING. 3 quartos com
armários, 2 banheiros sociais
em côr, copa-coslnha. 2 qtos
empregada, vaga até para dois
carros. Obra em fundações.
Garantia extra no negocio —
TÜPT-SIBRAL LTDA. Peque-
na entrada, com parte faclli-
toda. Por mês 200.000. Ver no
local: R. Barão da Torre, 639,
próximo ao Peg. Par. CRECI-
200 — Tel.: 22-2668. SIBRAL,

BOTAFOGO — Vende-se ap
pronto, sala e quarto separados,
cor. b»nh. M»rqu6s de Olinda,
106. Filar com o porteiro Ma-
nuel.

U^^^^S0»m^^»^m»^^»As*»f*^*t^m*m*^i*,»*»Mtm*»mt^

Catete 500

CATETE — S»l» e qto. conj. 4 mi-
lhSet. Vtr R. Catete 310, ap. 408
Inf. 37-8638.
Hsf m*s3*m*sm*^*s*m1s rrviirtrirtni^rir*i'**r**i -*-*-*-¦*- *•*¦-*-

Copacabana 700

LEME — Apto. vailo, c| llll, 2
quartos e dep. completas. Peç»s
amplas. Base: 8 mllhòes liquido.
Ver R. Gustavo Sampaio. 610 —
ap. 1204 — IMOB. SANGE — Av.
Cop. 1.063 — Sl. 216 — Tel. 27-4768.
AVENIDA ATLÂNTICA — Apto.
com 1.000 m2 trlplex. Base Cr$
200 mllhòes. Parte do pigamento
ncelta-se em salas, lojas ou apto.
mesmo alugados. Tel. 27-8416.
ATLÂNTICA — Vendo grande »pt,
70 milhões entrega imediata; Te.
mos outros quadra da praia 80 mi-
lhôes, SILVIO FLEURY IMÓVEIS— 36-4320 e 36-2718 — CRECI 880

IPANEMA — Pronta entreg», re-
sidéncia proxim» A praia, com 2
salas, 4 qtos. gtragt etc. (Ttrrt-
no 11x12). CrS 30 mllhSeí. jendo10 em 2 anoi — LUIZ SEABRA
— Crecl 363. Tel. 47-7370.

LEBLON — Ru» Engenheiro Cor-
tes Sigaud 310. Em prédio em
final dt construçáo (4 meses) e
de alto pidrüo, vende-ie apto. de
sala, trts quartos, 2bs. demili de-
pendências e garage. CrS 
15.500.000,00 com parte facilita-
dl. Ver no local, a qualquer ho-
r», e tratar com o proprietário
e Construtor.
COBERTURA — Ia. h»blt»çlo -
200 m2 — Terríço c| vilt» des-
lumbrante, 3 qtos. arm. emb. ban.
salSo. dep. completas, garage —
20 mllhSes ci SOft facilitados e
50% financiados. Ver Av. Barto-
lomeu Mitre. 792, C-01 — Cl en-
carregado. Tratar tel. 36-3788 —
Disp. corretores.
TERRENO — 20x50. Vendo. Tel.
36.3530. ótimo ponto.

de 300 mil e prestações de
50 mil. Um empreendimen
to da

COPACABANA — Aluga-se uma
vaca p! rapar, roupa de cama.
CrS 12.000.00. Tel. 47-6968.

^^j^tmgt^^^^^^t^^mm^^^^^t^^^^^^^^^mmsS

Aluguéis diversos n
ALUGA-SE — 3 meses apto. mo-
billado cj todos pertences, 2 qts.
sl. deps. etc. Preço 130.000.0i)
mensais. Pegamento adiantado. _. , . . _ ..,...,
Av. Princesa Isabel 300 apto. 307. , A'u«"-,* ,i?i*,.d* V«. " ÍIÍ..Tratar R. Leopoldo Mlguez 8o!M,M-. ,«m °.l4r'':» *B,0AmA«0i!
apto. 301 |P«lo telefone 22-06.0.

LOJA EM OURIA.
1S734 31

APARTAMENTO — Procuro p»-
ra «lugar sem móveis. 3 qtos, sala,
etc. Zon» Sul. Pago até Cri ....
100.000.00 e ótimo fiador. Tratar
tels. 22-6166 e 27.7364.

Zonas de Veraneio 3I

ALUGA-SE apartamento com te-
lefone. 3 quartos, devido viagem,
150.000.00 por 6 meies. R. Leo*
poldo Migue/., 53-202.

CAXAMBU -
mis de agôito.
rias 47-9535.

Alugo cau p! *
Garanta sua» fé*

NCIL
Rua México, 148, gr. 905
Tels: 42*5312 e 42-4574 —
Corretor: JÚLIO BOGORI-
CIN (CRECI 95).

38849 3400

CABO FRIO — Cas» mobiiiada
aluga-ie para fim de semana ou
férias. Tel. 52.8333 — 8 as 12 hs.

l»*A»«4^**MM»*»T«i*l*V'VN^^^^»0»*^»VN**>^»*>>> m^jSmtnlmn^^fmt^t^jtimj^j^jvvij^i^jtjV

OURO E JÓIAS
Oportunidade rara em jóias

Renove sua jóia usada para outra modera* • nov», pasuX»
«penai am módico feltl». Se deseja também trocar ¦•» aatii»
Jóia por outra modera» » aov». en mesmo -wiê-U ptr bem prece,
procure-nos. Joiu-erla Hora Exata Ltda., Ru* Sinta Ciar» n.o 33— l/loja 2*1. SS366 70

mI
ímJOMCIL

Rua México, 148, gr. 905.
Tels: 42-5312 e 42-4574 -
Informações no local, até às
22 horas. Vendas: JÚLIO
BOGORICIN (CRECI 95).

7913 2500
IVVVV»yVV^^W*^*V«*Ws*»*»><r«4>b>V*<»>»*<»*<

Vila Isabel 2700

LEBLON — Vtndo cas», ótim»,
ttrrtno 10x30. Rua Oarlos Gols,
quadra prataj CrS 80 milhões II-
quidoa, 27-1876.

I •m*0*f»fm+^»tmmm*+»?**»mm****t***t***^**i+***m*m*

Lins Vasconcelos im

VIEIRA SOUTO — Novo, pilotis,
450 m2. - Infs. ERIC NVSSENS
IMÓVEIS — Tel. 36-0949.
VIEIRA SOUTO — Apto. duplex
c! 400 m2. Pront» entreg». Vlsi-
tas. infs. ERIC NYSSENS IMO-
VEIS — Tel. 38*0949.

COPACABANA — Temos compra-
dores. Nada cobramos. "O GUIA
IMOBILIÁRIO" — Tel. 52-6144.
AV. COPAC. 793 — Vendo »pt. sa.
leta, «ala qt. (»ep.) banh., coz..
CrS 6,300. Tel.: 22-2430. — CRECI
103.
COPAC. — Vendo apt. frente no
Corte Oantagalo c! 2 salas, var., 3
qts., c] arms., banh., cor... ire*,
qt. emp., 13 milhões. 32.2430. —
CRECI 105.

IPANEMA -- Prédto de 4 pa*
vlmentoa — Somente um apar-
tamento por andar — Vende-se
no 4.ò andar, de frt., magnífico
apartamento com 165m2, com-
posto de vestibnlo, salto, 3 otl-
mos quartos com armários em*
butldos. 2 banheiros em cor,
ótima copa-coslnha, 2 quarto»
e banheiro para empregada.
Garage. Acabamento de luso.
Início de eonstruçío i Rua Ba-
rio da Torre, 496 — Tratar
com Mello de Araújo de Filhos
Ltda. Av. Almirants Barroso, 6
21.» andar, sala 2100. Tel.
42-8885.

Llr-JS -CASAS DE LUXO
— Povimentos térreos: Jor-
dim, varanda, sala, cozinha
e dependências completas, in-
clusive para empregada. Pa-
vimento superior: 2 ou 3 dor-
mitórios e banheiro social,
310 mil de sinal e 41 mil
mensais. Um negócio como
poucos. Informações no lo-
cal. Rua Heráclito da Graça
93, até t". 22 horas ou com a

ATLÂNTICA - 400m2. 1 pj and.
Novo. Alto luxo. Ar cond. 4
qtt., 3 talSes, único na GB. 120
milho»» * tixas. RENATO OR-
RICO IMÓVEIS. 36.3530 — CRECI
570.
ALDO MOURA VENDE APT.
LUXO PRAÇA ARCO VERDE.
FINANC. EM 36 MESES. —
Entrega imediata. Todo atape-
tado. Salão. 3 quartos, arma
rio embutido. Demais depen-
dências. BASE: CrS 
1S.000.000.00. Chaves. SEÇÃO
DE VENDAS. Avenida Copa-
cabana 583 sala 810. Tel. ..
37-9471. N. B. Temos outros
CRECI — 353.
DUPLEX — Belíssimo terraço —
400ml. 1 pi and. Tino *c»b»men-
to. 3 qts.. 80 mllhoei. RENATO
ORRICO IMÓVEIS. 36.3530. —
CRECI 570.
COPAC — Vendo «p. para en-
treg» em Setembro, aala, 2 quar-tos, andar alto. Rua 5 de Julho,
junto à Rua Santa Clara. Entra-
da 3.500.000. Sibral — CRECI 200
— Tel. 22-2668. Moreira da Costa,

•COP. — Oportunidade — Vendo
urgente. 3." andar, frente, salSo,
2 qtos. cop. cor. dep. emp. vario.
Ver R. Prof. Gastio Baiana 112,
das 0 ia lih. Inf. 37-8638.

COP. — Alm. Gonçalves, 50 apto.
1005 — I"rente p| mar. Quarto e
sala separado, banh. e coz. peças
amplit e claras. Preço Cr$ 7.900
em 3 anos ou à vliti CrS 8.800.
Tratar em J. M. IMÓVEIS. Teli,
42-2723 ou 32-0022. Chaves cl por-
telro (CRECI 165).
AV. ATLÂNTICA — 3 quartos, c;
armários, 2 salas c| piso em mar-
more, banh. em côr, copa-coz
grande irea c| lavandaria e gara-
gem, todo pintado a óleo, grande
melhoramento. Preço CrS 36 mi-
lhões em 2 anos ou á vista CrS
32 milhBes. Tratar J. M. IMO-
VEIS. Tels. 42-2723 ou 32-0922 —
(CRECI 1651.
POSTO 6 — Luxo, 1 por andar,
Raul Pompeia. Salio, 4 quartoa,
3 banheiros etc. Tel. 26-8284.

IPANEMA — Vende-ie Cr»
3.500.000,00, apto. de tala, quarto,
kltch. e banh. — LUIZ HACK —
Tels. 38-4366 e 49-3472. Crecl 160.

VILA ISABEL — R. Torres Ho-
mem, 710, ap. 402 — Sala, 2 quar-
tos c] armários embutidos, deps.
completas, garagem. Todas as pe-
ças sociais de frente. Edificio de
primoroso acabamento, com am
pio play-ground. Sinal' facilitado
e o laldo em 40 meses. Não dei
xe pissar esta oportunidade. En
trega-ae vazio. Ver no local <
tratar com Murillo Freitas. Rua
COnde Bonfim, 389, s] 903. CRECI
354.
V*-*V*t******m^**w**t*t*m*»*t*Ént*t+t*Atn/****»+é

Central 2800

ILHA DO GOVERNADOR -
Praia Jardim Guanabara —
Na Praia da Bica n.° 431.
Ed. Vitéria Márcia — Ven-
demos aptos, com frente pa-
ra o mar, de sala, 2 quartos,
banheiro, cozinha, área dc
serviço e dependências com-
pletas para empregada. Ga-
ragem. Também com fren-
te para à Rua Nogueira
Acióli. Sinal 200 mil e men*
saudades de 40 mil. Infor-
macôes no local ou com a

'irítn/a ¦
tTtmrtiit,l\ntrn

1 IUIIIlH.il. í_\

Rua Uruguaiana 55, sls.
604 e 607. Tel: 23-9205.

38848 3400

Petrópolis 3500

COMPRO cisa em Petrópolis, :
qts., iila, mesmo neceMlUndo re.
formu. Pequeno ttrrtno. Pag»-
mento à viit». Ttlefonar dliria-
mente dai S ii 11 horn pira
16-6886.. Negócio direto" com o
proprietário
*Mms*n**0M* m*sa^m^»4*^*f^0Vsm_mms*V^m*yS^i

BRILHANTES - JÓIAS - CAUTELAS
Compro. Paio o Justo valor atual em seu brilhante. Compre

Jóias de ouro, plat., etc. Compro Cautelas da Cxa. Econômica. Pa-
gamento Imediato. Consulte-nos e comprove. Atende a domicilio.
RUA URUGUAIANA. 81 • 7.0 ANDAR - SALA 701. Tel. 43-2312.
ESQUINA DE OUVIDOR. 1900 71

CAUTELAS: BRILHANTES E JÓIAS
Brilhantes BR ou AM, puros ou cem defeitos, pago pelanova valorização!
Compro cautelas, jóias etc. Pago ò vista.
Atendo a.domicílio. Rua do Ouvidor, 169 — 3.' andar— sala 301 — Sr. RENE - Telefone: 43-5233 — Esquina

de Uruguaiana. 4934 te
Í-»V»4«»W»>»%*>'»>*^*>*4*»VV*4A*^l»*4^

Instrumentos de Música
PIANOS ESTRANGEIROS E NA-
C10NAIS — Vendem.se de alta
classe, a longo prazo ou à vista
com estrondoso desconto. R. Sta.
Sofia, 54.A. Saenz Pena. Aceitam-
se trocas. N.B.: Pianos de alta
classe mesmo.

PIANO Gaveau Crapeau, pouea
uso. 1.700.000,00 à vista ou faci*
lito. Aceito troca p| carro nacio*
nai. Av. Copacabana 610. loja 7.

PIANO — Vende-se 1 maravilho,
so p| pessoa de fino gosto. Teli.
16-4424 e 48-3422.
PIANOS novos, europeus, a prazo.
Doli de Dezembro, 112, Catete.

COMPRO 1 PIANO
À VISTA - Tel: 52-7589

Em quilqutr estado —«Urgente.
19733 7S

PIANOS baratos, garantidos. Pra-
ça 11 n.° 19, sob. Facilito.
VENDO piano Schwartzman,
novo, apto., sonoridade mara-
vllhosa, 3 pedais, 88 teclas, eôr
clara, preço de ocaslio. Rua
Mariz e Barros, 470, apto. 316.

OMCIL

IPANEMA — Cobertura — Duplex
— Luxo — Terrace, 2 salas, 3 qtos.
com todas dependências. Vista
deslumbrante — 40 mllhSes, 50 à
vista com juros ou sem Juros —
Tratar 22-9425 — Sr. RANGEL.

Rua México, 148, gr. 905.
Tels: 42-5312 e 42-4574 -
Corretor: JÚLIO BOGORI-
CIN (CRECI 95).

, 38850 1700

IPANEMA — Compro OU alugo —
Casal sem filhos deseja «parta-
mento. 1? andar — 300 ou 350m2,
ou casa 2 pavimentos e saragem.
Perímetro: Praça Gen. OsOrio á
Praça da Par.. Prudente dc Mo-
rais. Vieira Souto e tranveriais.
Favor telefonar 22-0800 ou 47-3221
— MARIO REI.

COP. — Av. Cop. 851, apto. 1001
— 3 quartos, 2 salas, grande ban,
em cor, copa-coz. grande varan-
da, pegando toda fachada do pré-
dlo. Preço CrS 26 milhfies em 4
anos ou à viita CrS 22 mllhSes. -;___. .• ___„ --.i-u.
Tratar J. M. IMÓVEIS - Tels.: plendida copa-çoainha
42-2723 ou 32-092». Chaves c| por- Acabamento de luxo. Inicio de
telro (CRECI 163).  eonstruçío à Rua Barão da

Ribeiro n.° 463, ap. Torre, 496 — Tratar com Mello

IPANEMA — Apartamento de
cobertura com grande terraço

Em prédio de 4 pavimentos
com 1 apartamento por andar

Vende-se ótimo apartamen-
to com ampla sala. dois bong
quartos, banheiro em côr, es

etc.

COP. — B
604, último à venda. Quarto e sa-
Ia conj. banh. em cor e coz. —
Preço CrS 5.200 em 4 anos ou a
vista CrS 4.200. — Tratar J. JI.
IMÓVEIS — Tels. 42-2723 ou
32-0922. — Chaves c| porteiro —
(CRECI 165).

de Araújo & Filhos Ltda. Av
Almirante Barroso. 6 — 21."
andar, tala 2106. Tel. 42-8885,
COBERTURA — V. Souto — 4
qtos. 95 milhfies. 36-3530. Com
sr. DÉCIO.

ATENÇÃO CASCADURA -
ótimas casas — Av. Subur
bana e apartamentos, sendo
todas as casas em centro de
terreno com 2 quartos, sala
e demais dependências com-
pletas, inclusive de emprega*
da. Já em início de constru-
ção. Preço Cr$ 3.950.000,00
parte facilitada a combinar
e o saldo em prestações
mensais de Cr$ 39.000,00 —
Informações no locol diária-
mente das 9 às 21 horas.

VENDAS:

ERHAHI LIMA t SILVA
Rua da Assembléia, 51 — 5.°
andar - Tels: 42-7225 -
52-4445 ou 42-5444.

38841 2800

Teresópolis 3600

Pça. da Bandeira 190° Méier 3100

PRAÇA DA BANDEIRA — Rua
Júlio Furtado, vendo 4 aptos. 3
quartos, sala, cozinha e deoen-
dência, apto. 101. 201. 301. 401 —
Vendo tudo junto, preço a com-
bln«r. Tratar Sr. RANGEL, tele-
fone 22-9425.

VENDE-SE uma casa de altos e
baixos em centro de terreno me
dindo 12x30, situada no Cacham
bi (Méier). Rua Onório, 1.441
Tiatar pelo telefone 23-4164.

^0tjS0*jtit^*^t**m***jm*m**t******»*S*Ae*l*t****r+*

Santa Teresa 2100
ATENÇAOI Vendo casa c/ vista
maravilhosa, em Santa Teresa, R.
Hermenegildo de Barros, 158, com-
posta de hall, 3 salas, 6 qtos., co-
pa cozinha, banheiro, terraço, etc.
Oportunidade financiado em 4
anos. Tratar 46-7603 ou 28-0281.
ANITA GELBERT. Raro negócio.
fVVVVV*i4*«VW«MVWV4rMr>MrWrVr>r>M*V

Maracanã 2300

MARACANÃ — Vendo apto. Rua
Pedro Guedes, s[ pilotis. c| 2 qtos.
sala. banh. coz. dep. emp. e área
c] tanque. CrS 9.500.000. — Tra>
Ur tel. 32-5240.

ENG. NOVO — Casa — Terreno
8 x 28,5, térrea, 3 qtos. i. banh.
social, copa-cozinha, dep. empr.
garagem. Jardim, etc. Aceito pro
posta — Rua Vise. Itabaiana 167.
Inf. 23-8320 - D..LOURDES.
MEIER — Cachambl — Vendo

TERESÓPOLIS — Possuo o mau
lindo recanto no mais belo jar-
dlm. Valorizaçio garantida por
diversos empreendimentos: clube,
ligo, eascita, residencial etc, Ter-
renoa em 80 meses tem juros. —
Construímos casas com financia-
mento a longo priro. Tratar com
JOSÉ A. ALVES. Tel. 29-6308.

69541 3600

TERESOPOLIS — Vendo terreno
em local residencial c| frente pa
rt 2 ruis. oportunidade. Telefo-
nes 57-5187 e 57-2086. Creci 243.
VÁRZEA — Teresópolis. vende-se
caia nova, alto luxo, talão, lOOmS
3 banheiros sociais, garagem, t
automóveis telefone etc. fora ca
st completa criados — S. BOSEL-
LI — Praça Pio X n.» 78, sala 607
— CRECI C-86.

ACORDEÃO "Honer". 96 baixos.
Vendo. Av. Copacabana, 1066, »|
610.

PIANOS F. HODSTEIN
Representantes exclusivos, maior

estoque da Guanabara, variadl*-
slmos padrfies e cores, diversos
modelos, grandiosos descontos à
visti. a prazo até 20 meses. Av.
Copacabana 613, s|loja — N.B.
Revendedores exclusivos. Preço
de atacado. 27337 75

STEINWEI & SONS
1/4 DE CAUDA ALEMÃO
Vendo 1 nfivo. documentaçtio

100ÍÓ » 4a. via rosa, com garan-
tia. Av. Copacabana, 613. slloja.

273.16 71

COMPRO 1 PUNO
T. 57-1590

0*0t**s*mlsmr*»*»0*mTm***

Modas e Bordados sl
VENDE-SE vestidos, pulòver d»
18, e uma tstola de lontra. CrS
33 mil. 57-9016. 33367 81
MODISTA — Aceita costures fina»
ou vestldot «imples. T. 46.7416.

Atenção revende-
doras (es) - Últi-
mas novidades»
modas e confee
ções diretamente

da fábrica
Japonas pura 15, cores marl-

nho. roial, vermelho, forridas, S
botões prateados a 10.980; calçn
Helanca, várias c6res a 8.400;
grande sortimento de saias Ter*
gal. N.vcron, justas e evuéts, blu-
sfits, vestidos, Chemislé a preçosde alto atacado. Av. Bario dt
Tefé. 7, s/ 407. Telefone 43-1284.

8852 61

TERESOPOLIS — Apto. pronto —
Sala-quarto conjugados com CrS
500 mil de entrada, na Reta, Ee-
lieiano Sodré, 396, parada de oni-
but. Tel.: 47-3154 ou 32-3567.
f*W«W*»sVi»>*W*»rV>«^^

Friburgo S700

Compro 1 Piano
Tel. 45-1130

SoluçSo rápida, hoje. á vist*.
7954 7S

m+r*t*mmm^0**mj^f^^^j^_mm_m_*^0t0^l^,

NOVA FRIBURGO — Vendo
um bonito apartamento de
sala, quarto, banheiro em
côr, cozinha, área etc. Tem
sancas, sinteco, tudo novo, no
Centro da cidade em lugar
sossegado. Excelente para o
seu fim de semana ou morar.
Tratar em Friburgo com d.
IRENE BOHRER. Tel: 2348

CrS 12* mllhoei, 
"terTeno 

esquim, ou n0 Rj0 com jf< ALOISIO
28x30. pronto p»ra construir — T., ,-. -_«« ,___• • e*> __
CRECI 101. Tel. 37-9740. R. São.— 101'. 2J-04írU ramal 13/ na
Gabriel.
PjLOJA e 7 apts.. 220m2. perto
estação, dez milhões, fac. 57-9074.
i^^tn0t^^msmimn*^tSt^Ámm_ngn^^0ttV*ie^0»^^_*^

Leopoldina 3200

PENHA CIRCULAR — Vendo ter-
reno, frente 12 m2, fundos 12 m2.
irea 306 m2. pronto ptri cons-
truir. Tratar: RANGEL, 22-9425,
urgente.

parte da tarde.

4269 73

Achados e Perdidos61
PERDEU-SE a carteira profissional
8471-D CREA 5* Reglio pertenceu-
te ao engenheiro MILTON OE CAR-
VALHO MARTINS. Pede-se a quem
encontrar, entregar Barata Ribeiro,
739 — apt. 501.

ATENÇÃO - ULTIMAS
NOVIDADES

Modas e Confecções
Japonas pura li, forradas, O

botões prateados a Crf 10.960,00;
Vestidos Chemisie, gola e punha
malha a CrS CrS 4:600,00; Calças
Helanca, várias cores, a CrS ¦••
5.400,00. Cirande sortimento de
vestidos, slacks, saias Ttrgal »
Nycron, justas e tv»sí-s, a preço»
de alto atacado — VILSPORT —
Av. N. Sa. de Copacabana. 5S3
— Grupo 202. 8851 81
^VVk-^^r^r*4*^>*t»*4A^^r>AAMe*^Ar>rVy

DECLARO que o titulo n.° 665 do
Iate Clube do Rio de Janeiro, de
minha propriedade, »e «cha es-
travlado. Glleno Fernandes Gurjlo.
+*>smmm***mf*^^^ij)f^^^^^^^^^*^^^^0v

Mater. Construção n

Animais e Aves 6?
DINAMARQUÊS GIGANTE — O
Canil 3 Lagos vende 2 fêmeas, 3
meses, filhas de Camp. 27-4274.

NOVA FRIBURGO - Vendo
casas de campo, apto. sítios,
fazendas, áreas para indús-
trios, tenho bons negócios —
Visite Friburqo ou telefone
para d. IRENE BOHRER -
Tal: 2348.

Diversos

PREGOS
PREÇOS DA FABRICA

10 x 10 ,..
12 x 12 ...
13 x 18 ...
15 x 15 ...
16 x 24 ...
17 X 27 ...
IS X 80 ...
10 x 3fi ...
Para tacos

CR?
. 330,00
. 470.00
. 440,00
. 390,00
. 370.00
. 360.00
. 340,00
. 920.00
. 470,00MANICURE a domicilio. — Tel.:)

46-2791. MARINA.
t *j*0yv*j*ftm*s*ij*sv*^*4V>am***e**i**m***e+*»f \•_ _m Tubo? elelrodulo, conexões Tu»
/nsirufnenr. Ot/co *r\m: f>°* ei«ri«>s, fogões, íouça

.(sanitário, cordas, etc.
BINÓCULO Omegi 30x50, névo. — Rua Trei Caneca, 15, próx.
Tel.: Si-0008. Vsa. r.cpública. 3891 Tf



ft -*•' CORREIO DA MANHA, Quarta-íaira, 10 de Junho da 1164 2." Cwlcrtio %

*EMPREGOS DIVERSOS
1UOIO TtCNICO - rr«cl(*fHP
H4Ia ,ni.Ml,.yra» de liilio» trau-
M.i.irei, f necoMárln ilrp-i.u.ir
'*n 17,000 valor do kit, d«i>«l* Ue
i intMfti, lhe* compramos por Cri'-'" "i»i imi.t iii*i>.ii i»o — ilsinii.
cnunn» J, M.rh.iilo Elelrnnl-a.
Av. fli>mt>. Freire, JM — terno
fona — 62.8641,
COlUUtTOnCStASl - BI bon» ne*
r.vio.. ••(» fiiiia imobiliário", —
Tri. IU-B34I.
l.AVADKinA.PAS.SAUEIflA: Pre*
i-ma-ie |i S vem na irmana, ord,
mensal K.000. Tratar k Av. AtUtU
tica, 1ii2 nptn. 1001,
-MOÇA ou -minora — Procurajie
¦li* Ixia .iparfní-iii r aprrtenttcan
i.ti- 40 ano» para 1'ulille-RrlMlon
"d. fl foto. farta para 2414111
nfl, r' foto, Ciirlu para 24.14111
lilltl Jornal.
REVISOR com mima prática de
revlillo tipográfica cnpy.dcak e rn.
nliecliiienui» urrai* do attes $rti-
I..'.... (lir, ir,,..».'-. IMiAiIi. li «t 111,1
CrS Ml mil Inlclnli. Caixa Tostai
UM — 7.C.0O.
KSTUDANTIi DB DIREITO — 3.»
mi •l" enlata, qiii mIIm «acraver
a máquina t queira praticar ad*
Trxwela, prrclra-ie, para trabalhar
daa 12 Aa !7h. Infn.-mncfles: Rna
«?nador Dantas, 45-B, 4.», a! 401]
404.
COSTUREIRA — Aceita frltio f
reforma» fone 4S-HI0.

Empre. domésticos 5I
PRUciso cmpruãdáí dõrntítícãi
recomendável*. Ordenado»: 20 a
40 mil. Av. Copacabana 534 apt.
402.
OFEREÇO empregadas domeatlcai
muito eacolhlil.il. hoai referência"
e documento*, AGÍNCIA OLGA.
:t7.7iai.
drÊRECEM.SE domésticas, todo
aervlço. lá diaristas. Tel. 22-61*5.
CASAL SEM FILHOS, precisa
de empreitada para todo ser-
viço domrstico. com multa
prática e boa aparência. Pa-
sa-se muito bem e exigem-se
carteira e referenciai. Apre
sentar-se i Rua Figueiredo
Magalhães, 456 • apto. 1001.
Tel;: 37-9467.

Amas-Governantas M
iTÃfiÃ"— "PtÕÕIm 

para"õrlãnõãii <íô
3 ano». 1'iiKii liem, Av, Atl.lilllcii,
im, Apio. .nn.
l-RECISA.SK OU RARA, para
uinn criança lie ,1 meie», Rua
Conutante Ramos (1, auto, 401.
DARÁ — Kiinilliii eilranarlra pre-
dia pj brbè de 6 meici que possa
vlalar n Curitiba por ,1 meie». Te.
lefone 5J-M0J • 42*1001.
OFEREÇO 1 baba mineira o ou-
tt» p1 arrumar, ÍJ-33J7, 
RADA — Para 2 crianças de 6 e
in meses, pratica • referMicin».
BarSn Ipanema 011,702. Pato bem.

ESTADOS
UNIDOS:

PRÓXIMA ABERTURA fio çur*ro preparatório gratuito pi moça»
cl no-nes do Infiel, candidata»
n| emprego* c. famlllai amerlca*
naa, Hervlço» caielroí levei • dt
pajem. Salário raroável. Con*
trato 1 ano, Paisasem adiantada.
Possibilidade eitudar ~- AO.
COUAHOR - Av. Rio Branco, 113
- Conj. SOD — Tel. 52-BH07.

26011 S5

AUXILIAR
DE CONTABILIDADE

Precisa-se eom experiência, doctilógrafo, para admiuão
imediata. Cartas indicando ordenado desejado, experiências
anteriores, paro a portaria deste jornal sob n.° W829.

Agência de Vapores
Necessita para sua seção de fretes e

exportação, pessoa competente e expe-
riente no ramo. Guarda-se sigilo. Cartas
com todas as indicações necessárias para
a portaria dêste jornal n.° 18751.

18751 55

EMPREGADA — Todo icrviço me-
nos lavar. Paga-se bem e exige-se
referencias. Tratar Viveiros dc
Castro, 50 apto. 601.
DOMÉSTICAS como a elite social
rervem-se da boa Agíncia Rlachue.
lo a mais conceituada desde 1934.
Rua Joaquim Silva n." 123. Tels
32-OSS4 c 32-5550.
PRECISA-SE senhora mela idade
todo serviço 3 pessoas, Av. Co.
pacabana, 905—903.
OFERECE-SE empregada todo ser
viço falando alemão corretamente.
Senador Dantas, 39 »' 203.
GOVERNANTA por liora — Pre.
rifo de uma senhora de iniciativa
para cuidar de apartamento. Rua
SAo Clemente, 470 apto. 701.
AGENCIA RIZZO oferece copei,
ros portugueses e outros, faxinei,
tos, cozinheira, babá etc. efetivos
e diaristas. Tel. 32-5644.
OFERECE-SE faxineiro, cozinhei-
ras, lavadeir.is. pass.ideiras, dia.
riirta ou mensal, prática casa trato
— 22-9416. I
OFEREÇO ótimas diaristas faxi-
nelras, lavadeiras, engomadeirn?
cozinheiras. 22-5557.
OFERECE-SE 2 empregadas espa-

. nholas todo serviço juntas ou se.
paradas. Senador Dantas, 39 s|20õ.
PREC. X EMPREG. feiras;. p| i
1 casal. Paga-se o que merecer
Trat. cl Odina 52-1595.
OFERECE 1 faxineira e! S filhos
um deles c| 15 anos. Av. Pres
Antônio Carlos «I5.A.
EMPREGADA — Precisa-se pi to-
do serviço apto. casal estrangeiro.
Orden. Cr$ 20.000. Solicita-se re-
ferèncias. Rua Toneleros 257 apt.
502.
EMPREGADA doméstica precisa-
se com família estrangeira CrS ,,
35.000. Rua Desembargador Alfre-
do Russel 202 junto ao Canal. Le
blon.

Cozinheiras 52

COZINHEIRA — Prccisa-ie para
cozinhar e passar, somente trivial
fino. Saldas aos domingos a com'
binar. Crf 20.000,00 mensais. Est
gem-se referências — Av. Epltâ>
cio Pessoa 1938 ap. 301 — 28-9785

PRECISA-SE cozinheira forno
fogão. Av. Ruy Barbosa 348,
apto. 1401. — 45-790S de Cr$
40.000,00 mensais. Pedem-se
referências.
COZINHEIRA — Precisa-se com*
petente, fora, casal, paga-se bem,
57-8443.
ASSOCIAÇÃO EMPREGADOS Do-
mestiços, oferece cozinheiras etc,
credenciadas. Tel. 52-5601.

PRECISA-SE de cozinheira e pas
cadeira que ds referencias e dur
ma no emprego. Paga-se muito
bem. Tratar na Rua Allan Kar
dec, 50 casa 6 Engenho Novo.
EMPREGOS DE CATEGORIA pa-
ia cozinheira, copeira, babá etc.
Salários de Crt 25 4 40 mil, tratar
Rua da Lapa, 120, si 304-5 — Clne-
Jándia.
COZINHEIRA — Procura-se para
pequena família. Exige-se refe-
rencias. Paga-se bem. Av. Atlân-
tica 3018 apt. 1201. Tel. 57-5098
OFERECE-SE Cozinheira mineira
— 5 anos, referência, casa, trato,
mais 1 mocinha, todo serviço e
babá. Senador Dantas 39. s| 205.
COZINHEIRA todo serviço casal.
R. Constante Ramos 114, apto.
302. Tel. 37-5005.
COZINHEIRA — Precisa-se trivial
fino. Paga-se bem. Tratar Av.
Atlântica 3114, apto. 70.1. Tel. ..
38-6498.

COZINHEIRA — COPEIRA —
Precisa-se de uma cozinheira
e uma copeira. Exige-se refe-
rências. Paga-se bem. Tratar
à Rua Rui Barbosa, 348, apar-
tamento 601.
CASAL Precisa cozinheira, trivial
variado. Exige referências. Cr*> ..
20.000,00. Hua Constant Ramos 43,
apto. 602.
PRECISO Cozinheiras * Copeiras
15 a J5 mil. R. Joaquim Silva 123,
OFEREÇO 1 cozinheira mineira c|
protic. refs. 22-5557. 
PRECISO Cozinheiras e babás 15
a 40 mil. R. Joaquim Silva 123.

Arrumad.-Copeiras 53
PRECISO — Copeira arrumadelra
para casal de alto luxo que saiba
servir à francesa. Exijo referén-
cias. Mínimo de 1 ano de casa.
Ordenado: 30 mil. Tratar: tels.
26-0281 ou 46-7603 c| MARIA.

PRECISA-SE copelro faxinei-
ro. Pedem-se referências. Cr$
40.000,00 mensais. Av. Ruy
Barbosa 348, apto. 1401 —
45-7905
ASSOCIAÇÃO EMPREGADOS Do-
mestiços. Oferece Copeiras etc,
credenciadas. Tel. 52-5601.
COPEIRA — Ord. 15 mil. Freci-
sa-se á R. São Manual, 36, Bota-
logo. (Começa na R. da Passa-
Rem).
CASAL Precisa coreira-arruma-
'leira. Exige referências. Cr$ "0.000,00. Rua Constant Ramos 43iipto. 808.

REPRESENTANTES VENDEDORES
Indústria fabricante rom raplt.il próprio admite para trabalhar

por conta prúprla rnm possibilidade* de ganhar até 40.000 diários,
para trabalhar rum ioda a nossa linha de montagem inicialmente
damos o equipamento base como amostra. Aefita-se representantes
para os Estados com excerto dr Minas, Salvador e Feraambueo
Marque entrevista, rom o fone 82-2841. ¦ 24517 55

Ga. Federal de Veículos
Senhores corretores, a conta dc participação da

Cia. Federal de Veículos é no momento o melhor
negócio da praça.

Venham trabalhar conosco.
Rua México, 74 — 7.°, s,704.
Tel: 32-8677. 4952 55

MOCAS E RAPAZES
CONTATOS SOCIAIS

Possibilidades superiores a Cr$ 200.000,00. Ve-
nha conversar conosco munido com 2 fotos 3x4. Av.
Rio Branco 156 s| 505.

Das 9 às 12 e das 14 às 17 horas. 8841 55

CHEFE DE VENDAS
Procura importante firma, para a sua

filial no Rio. Ótima oportunidade. Tratar
à Rua Senador Dantas, 80, 2.° paviníen-
to, das 9 às 12 e das 15 às 18 horas.

8827 50

Grupo Tradicional de Empresas
localizado ein amplos escritórios à Rua da Lapa,
180 — 4.° andar, necessita de uma esteno-daçtiló-
grafa cm Inglês e Português, com bastante prática
— AMBIENTE SELECIONADO, trabalho agrada-
vel, salário experimental: CrS 150.000,00. -— As
interessadas podem se dirigir ao local indicado
(Edifício Rio-Magazine), diariamente de 8 às 12
e de 14 às 18 horas — Tratar com o Sr. Décio.

82878 55

Auxiliar Contábil
Indústria necessita de pessoa capa-

citada para controle dos saldos das
suas contas. Cartas com curriculum vi-
tae mais pretensões salariais para por-
taria dêste jornal, sob n.° 8842.

8842 55

AUXILIAR DE ESCRlS
Tempo integral ou meio expediente

Procura-se pessoa habilitada e (om grande ex*
pertencia. Marcar entrevista pelos telefones 42-1311

e 32-2802. 32317 55

TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
¦ ' i »¦ ¦ ¦ —¦"' ¦¦¦¦¦¦ i wi i i— in ¦ i m

II FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA E DANÇA

ESPETÁCULOS LÍRICOS
JULHO - AGOSTO

(Estréia: 1.° semana de julho)
REPERTÓRIO

MEFIST6FELE
do Arrlfo Seita

MACBITH
ée Okntopo Vtrdl

Io. RiproMtitatê* no
¦mil

ADRIANA LECOUVRiUR O GUARANI
4e Pranteies Clléi tfe Cariei Ooimi

ANDRIA CHINIER
do Umfetrte Gtordir»

LA FANCIULLA
DIL WIST

LA BOHIME
dt Cltcemo Pucclnl

do Gltiomo Putclnl

LÚCIA Dl LAMMERMOOR
TOSCA

êe OittirM Donlitttl do Oltcomo Pwcclol

MALAZARTE
d» OMir Loronw Ptnundot

LA TRAVIATA
ée OIumwo Vortll

MONTAOINS NOVAS Oi Ti3Al Af «PIRAS

MISSA DE RSQUIEM
do OIomm* Vordl

WOZZECK
do Alkon ¦**•

It. Ito-trtMnttcl* no Brasil

ELENCO ARTÍSTICO
(POR ORDIM ALPAIITICA DOS IOIRINOMIS)

REGENTES
BRUNO BARTOLETTI — SANTIAGO GUERRA —'
FRANCISCO MIGNONE — NICOLA RESCIGNO —

FRANCESCO MOLINARI PRADELLI
MAISTROS DO CORO

SANTIAGO GUERRA • NORBEBTO MOLA
DIRITOR TÉCNICO

MARIO CONDE

METTEURS-EN-SCINE
CARLO MAESTRINI JOSÉ MARIA MONTEIRO

assistinti di "MirriuniNsciNi": AUGUSTO COLOMBARA
CRMGRAPOI CORIMRAPOI

NICOLA8 BENOIS — ATTIUO
COLONELLO — MAMO CONDE

DENNIS GRAT
VACLAV VELTCHEK

ORQUESTRA, CORO E CORPO DE BAILE
DO TEATRO MUNICIPAL

CORO INFANTIL DOS "CANARINHOS DE PETRÓPOLIS"
SOPRANOS

ARACY BILLAI CAMPO! — OIANNA 0'ANGILO — LIYLA OENCIR
— MARCILLA DE OSMA —CLARA MARIII — IOA MICCOLIS — MAODA
OLIVERO — RITA ORLANDI — DIVA PIRRANTI — IVA TUSSIK —

IDDA VINCENZI.
MEIOS-SOPRANOS

MARIA HINRIDUIS — ADRIANA LAZZARINI — NILINA MUCILLI —
CARMEN PIMBNTBL — OLARIA QUEIROZ.

TENORES
ALPRBDO COL6IIMO — NINO CRIMI — JOÃO OIBIN — ANOBLO LO

POREII — PLAVIANO LABO — ZACCARIA MARQUEI.
BARÍTONOS

RENATO CAMCCHI — PIRRO CAPPUCCILLI — PAULO PORTES —
WERNER ORIBIIMAN — OIAN GIACOMO CUBLPI.

BAIXOS
GUILHERME DAMIANO — WLADIMIR DS KANEL - NEWTON PAIVA

— CISARE SIEPI — CARLOS WALTER — NICOLA ZACCARIA.

ASSINATURA PARA 10 RECITAS NOTURNAS
Na bl.htUrli do tMlro (Salict Auírlo) SERÁ ABERTA AMANHA, QUINTA-FEI*

RA, II, DAS 10 AS 1* HORAS, UMA ASSINATURA PARA DEZ (10) RECITAS NO-
TURMAS, COM 10 6PERAS DIFERENTES. DENTRR AS PREVISTAS NO REPER*
T6RIO ACIMA. AS RECITAS DB ASSINATURA DEVERÃO SER DUAS POR SEMA*
NA (Salvo motivo dt Mn maior).

O traje a rigor sòmonto tara obrigatório no otpatáculo
inaugural, nas frisas, camarotos • poltronas.Nos damais ospatáculos: traja ascuro para cavalhoiros t
traja da noita para as sanhoras.

Uma vai iniciado o aspatáculo, si nos intorvaloi sara per-mitido o ingresso na sala.

Preços para venda avulsa: Frisa ou Camarote, Cr$ 90 000,00 —
Poltronas, Cr$ 15.000,00 — B. Nobre, Cr$ 10.000,00 — B. Simples,
Cr$ 5.000,00 — Galeria, Crf 3.000,00.

Preços para as 10 Recitas de Assinatura (desconto de 10%) -—
Frisa ou Camarote, Cr$ 810.000,00 — Poltrona, Crf 135.000,00 — B.
Nobre, Cr$ 90.000,00 — B. Simples, CrS 45.000,00 — Galeria,
Cr$ 27.000,00. '

Os Srs. Assinantes da Temporada Lirica de 1956 terão prefe*rência is suas localidades até tdrça-feira 16, is 16 horas. A partirde quarta-feira 17, is 10 horas, serio atendidos os novos preten*dentes is localidades que ficarem vagas. O pagamento terá feito emduas cotas, sendo a primeira no ato da inscriçio • a segunda porocasião da retirada do cartão definitivo, o que será anunciado.

UMA AGÊNCIA SUA... 11 Assinatura para 6 Vesperais
VOCÊ TEM alguma experiência em propagan

da; tom obtido resultados em seus contatos publi-
citários; tom diversos clientes a quem deseja ser-
vir bom...

Mas você não tem (ou melhor: agora temi...)
UMA AGÊNCIA EFICIENTE A SUA DISPO-

SIÇAO.
Venha pois, incorporar-se i nossa equipe,
Av. Rio Branco, 183 — 3.° andar. 38140 55

AUXILIAR DEPARTAMENTO
DE PESSOAL

Com conhecimentos gerais, folha de pagamen-
to, contribuições IAPI, registro de emprega-
dos, etc.

Semana de S dias.
Apresentar-se ao Sr. Jorge, à Rua Neri Pi-

nheiro, 240 — Estácio.
- COMPANHIA FEDERAL DE FUNDIÇÃO -

38844

Na sexta-feira 12, a partir das 10 horas, será aberta uma assi-
natura para 6 vesperais, (que serio realizadas aos domingos ou feria*
dos, salvo motivo de força maior) com 6 aparas diferentes dentre as
apresentadas no repertório acima.

Preços para venda avulsa: Frisa ou Camarote, Cr$ 90.000,00
— Poltrona, Crf 15.000,00 — B. Nobre Crf 10.000,00 — B. Sim-
pies, CrS 5.000,00 — Galeria, CrS 3.000,00.

Preços pára as 6 Recitas de Assinaturas (desconto do 10%) —
Frisa ou Camarote, Crf 486.000,00 — Poltrona, Crf 81.000,00 —
B. Nobre, CrS 54.000,00 — B. Simples, CrS 27.000,00 — Galeria,
CrS 16.200,00.

Os Srs. Assinantes de vesperais da temporada lírica de 1956 ie-
rão preferência is suas localidades atá quarta-feira 17, is 15 horas.
A partir de auinta-faira 18, is 10 horas, serão atendidos os novos
pretendentes as localidades que ficarem vagas. O pagamento será
feito nas mesmas condições estipuladas para as rácitas noturnas.

3SS47

Vamos ao Teatro

~-JÍKaPg-: ¦ —"<¦»«» T f,uoY.o me t
«M IINIICWS MICO MICIDS ! no ii aikp GINÁSTICO
t>« J». a dom., íi» '.'Ihiom. Vrtp. Sai. e dnmt, ,u llh,

jájj, ti aih e «Mim — T-l, l.-Wl

RUBENS CORRÊA o IVAN DK ALBUQUERQUE
MTRKIA AMANHA AR SI IIOHAK

MISTER SEXO
"ou a ILHA DE CIRCE"

rotnMI* «e Joio B»lh»nrnntl
1'rnirlo Ot Aniilo Mtdelroí

Peln CIA. TEATRO 1)0 RIO
RUA DO CATETK. 311 — KHS : «-90.M
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HOTÉIS E PENSÕES
COLÔNIA DE FÉRIAS N. SRA. DE LOURDES
Jardim Redentor — N. Iguaçu está recebendo inscricSes para

as férias escolares do mis de julho — Somente crianças até 14 anos.
Estada, refeiçfies de primeira, passeios, condução e recreações dlá-
ria 5.000. Inf. Rio 25-1320 — 45-4057 — Da, Lourdes. 493S S5

DINHEIRO X AUTOMÓVEL OU *s- U;«-#A--» ÍV..L.»:.- 91tuda-se outras garantias até 10 me- nipOteCOS-UinheirO "*
ses. Rua Sá "Terrelra, 204 — i.'
RENDA MENSAL de 4 a 6 mil
cruzeiros, por cem mil aplica-
dos. Financie grande Orjani-
zacão de comestíveis, partici-
pando nos lucros. Garantia
total.' Rua Bolívar, 38 — Sr.
Arthur. "*Q
PARTICULAR emp. j. 12 íi hip.
Z. Sul, Tijuca, compro imóveis
42-5641.
A JURO 12% sob hip. retro. GB
Petr. Niterói, 3 a 60 milhões, neg,
direto 22-0764.

PARTICIPAÇÃO nos lucros —
4-6 mil cruieiros por 100 mil
aplicados para grande loja de
comestíveis. Aplicação espe-
ciai. de curto praio, para
aproveitar compras ocasionais
com devolução do dinheiro em
15 dias. Praios maiores tam-
bém para compras em quanti-
dade na fonte Informações
sem compromisso Rua do Ca-
tete. 112 ou 125 —- procurar
Madureira.

CAPITALISTAS — Inveatlmantoa
com dupla garantia reais juros de• a 12%, só nós oferecemos, ve-
nha conhecer a minha modalidade,
tenho a certeza de que V. S. fl-
cará satisfeito e com absoluta
tranqüilidade, Av. 13 de Maio
47 s/710 dai 8 às 13h. Manuel.

MOEDAS
Compro, de ouro e de prata —

Cautelas, jóias e brilhantes. Pago
melhor preço. Alfândega 111-A —
Sala 203 — Tone: 43-1045.

1977 92

Reinaldo Loyo apresenta
IIARKL TERESA e CARLOS AI.nF.HTO ns
maior comédia policial do século

"O HÓSPEDE INESPERADO"
de AGATHA (HRISTIE

eom GLAIXE ROCHA e PAl'1.0 SERRADO
NAO CONTE A NINGUÉM O FINAL DA PEÇA

De terça a sexta, ás ZlhISm — SAI», is 20M5m c 22liaom
Doms. is 18h e 2lhl5m

no TEATRO DA PRAÇA — Reserva-: 27-701)-
Sob os auipielos do Serviço de Teatro do Est. da Guanabara

HHananHEESi

de

ÚLTIMAS SEMANAS

MARY. MARY
. 7.° MÊS DE SUCESSO

Teatro Copacabana — Tel.: 57-1111 (ramal teatro)
Sa. a dom. is 21,31. Vesp. Sas. e doms. II bs. Sáb. 20 e 23 hi.

TEATRO NACIONAL
DE COMÉDIA
GRUPO DECISÃO

APRESENTA

3 ÚLTIMAS
SEMANAS

"O Inoportuno"
Dc H PINTER

Diariamente is 21h. 
'sibs. 

is 20b e 22h30m.
Doms. is llh e 21h.

Bilhetes i venda — Reservas: 22-0317.*¦* Impossível deixar de admirar o espetáculo". — Lula
Barreto Leite — "Jornal do Comércio".
^acui. ¦ ' ,1L—..,—*mmmmmmT^mtSmm9mMmt^mmmmm^\

^ t/. ., B'

Produções apresenta
na comédia da
Mareei Aymé

CHICO ANÍSIO
MILTON MORAESÍ4A 5.a CABEÇA"

com Roberto Falssal. LOURDES MATER, Jorge Dória
e Ribeiro Fortes. Direção de: MAURÍCIO SHERMAN

3as., 4as. e Ias. as 21,15 bs. — Sas. vesp. is 16.15 bs. — Sabs,ás 20,15 e 22,15 bs. — Doms. is 16,15 e 21,15 bs.
Sob o patrocínio do Llons Club de Copacabana

TEATRO RIVAL — Tel.: 22-2721

TEATRO SANTA ROSA
R. VISC PIRAJÁ. 22 Tel 47-8641"TODA DONZHA

TEM UM PAI
QUE É UMA FERA'

Diariamente is 21,30 horas
5a*. e doms. is 11,30 e 21,30 horas

Aos sábados is 11,30 hs, 20 hs e 22,15 hs

2 ÚLTIMAS

SEMANAS

FÁBIO SABAG 7 ULTIMAS
T SEMANASmm

tDe 3a. a 6a. feira, as 21hl5m. 5as, e doias. is iGhlam •• 21hl5m
Sibs. 20hl*m » 22h15m. N'o TEATRO DULCINA — Tel. 32-5817.

De Ribeirinho •
Henrique Santana

800
IEPRESENTAÇÕES
Com André Villon, Daisy

Lncldl, Rodolfo Mayer
e grande elenco.

TEATRO MESBLA
De 3a. a dom. is 21 horat.
5as. e doms., vesperais às 16
horas. Sabs. is 20 e 22 horas.
Gerador próprio. Res.: 42-4880.

m^P/ /mmmÀX Wi mWSK^Ç&SimmW1k**^s^pr\>l*wo/tà do v&&^m^mmmmmum^ÊjmmmM

Wb&ÊSLT>1'I m '^o^^a^
máttSCâu^^^mm^^ivmmm^K^m^A '-*** v i \ À V jT"*** I
Io materno m^mW^Hm^^^Js^Sà^mWBBBsí^JÊnl
l^F wm WMmmmfrÊfà^
I Hí W<mmmmmt.^3Vl"t:Tirrf,^r]Hil*i]71Tf.7liT\

¦«!&• £jj£g$MmWB!mL \ íi LHE!
Diariamente is 20 e 22 hs

Vesp. 5as., sábs. e doms. is 16 hs.

AURIMAR ROCHA apresenta em 4.° mês de sucesso
6H> Cunhado

do Ex-Presidente"
No elenco: MONAH DELACY (Madamc Dener)

De 3a. a domingo às 21hl5m. — Vesp. 5a. e doms. às llbl5m.
(preço reduzido) — Sábado is 20b30m e 22h30m

TEATRO DE BOLSO — Reservas: 27-3122.
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(tt Repórter
J ti Maria da Graça
l Aristocrata t O tu-eiso
IW DlKOteca do Char-mh*
| I) f.nnrll
( ti Ain Doçuta
I ti afiou'
i ti .va Mgund«» d» Musica
( || .••-»¦;*. Humana
I || SVtmdA
HJi Pr«ca On»»
i ii fthow d* Sornie:
I ti Armo M
dll Impacto
{ li Din Nn Balanço'
I si Muncal
I ti Meiar*ntdon(ias
I «i Noticias
(Ul Ornem do Dia
(13» Nossa Cidade
( si o Homem iemhr»
I 31 Jornal Sxctlstor

Joii, Ipanema, Ttiuat, rumin**»», Cj*
rlâ. OMrv-i (Me Jeãt

d* Mertili » Canas. Ba-*rlai vtntati.
I»*u Vti to*". Ir».t«lnn* Cartaz de Hoje
Caniura: — lt tnna,
• M.HANnn p*m n ciu us»»*
«Ml. Com Kyu faakumeto • MIUun Ha*
mada No Riramar, tem indicação tt
hnrãriaa • eentura,

•.""^"HJi! ssmík ixs?: mi«*w
CTirlet •Ser. Se ¦ruaLOratt*. Ifori*

Continuações
tt CAN-BAN (Amernano). eom fran»
amatr». ahrrk* MaaUttvt o Uauí» Jmir.
WmTth T/irn iMtwi, «rtSf»»
_ t,N/l/IJ»/let*. Cenwrai - M enoi.

muni - rtit.nd" tx* Infame
¦aU-V - O Ur-panj*
PAIIIANtH' - Tieo-Tiee Ke firtè

MAKtCAKA - («J.IH») - Tamboret

MADRI ~"*i**IIHi - Onde A Rala •

MãTmÒ - («••t-TOi - Dou Sln Culpa.

(il.tNIiA - MMW» - A Montanha
Bôi Mte Abutre» _ „_

tMlXA- I4t*4»lll - Al Oats» Rebel*
dei

Botafogo Subúrbios

Teatros
(Vide 

"Vamos ao Teatro")

Cinemas
Lançamentos

a fugindo ho inferno lAncm*
Americano). Com Btevt McQueen, Bi-
chard Attenborough e James Carner.
•Co Brunl*riam*m|o. Horãrtoi: — a/S/
Sh, Censura: — 14 ano».
S VICIO MALDITO (Amtricanol. Com
•tf* Lemrr.nn, Le» Remlclc, Charle» Bi-
eV-lord • Jack Klrufman. Nn VitArl».
Miramar, A'»»k«. Carioca, Santa Alice e
Centra) iNIttroil. Horário»: — IJO/J,!»/
S*n/1.S0'inh. Censura: — IS «no».
| O CAIPORA I Brasileiro i. Com Car*
10» petrnvicb, Milton Gaúcho. Maria <la
Ceneetpão e Iva Dl Carla. Nn Pulam.
Leblon, América, Botafo|n, Leopoldina
iPenhai e Odenn iNiterni). Horário»:
« t,2O/3.S*/».40/T,S0/lOh. Cen»ura: — lt
ano».

A MONTANHA DOS SETE ECOS
(Bra»il*iro). Com Milton Morair. Tere-
linha Mende», Teimo Elita. Roberto Ter-
reira t Artur Semedn. No Pathi. Art-
Palácio Copacabana. Art-Palãcio Tijuca,
Art-Paiaeio Mtler. Mau* (Ramos), Para*
Todos (Mtterl. Sem lndicaçlo de hora*
rio» e cenaura.

ONDE A BALA t LEI (Americano).
Com Tony; Young. D«n Duryea e Jo
Morrow. No R*x, ,Roxy, Madri e Maou*
reira. Horário»: _ 2/3,40/5.20/7/8.10/
10JOh. Censura: — 14 ano».

A MORTE EM TRtt TEMPOS (Br.,
•lleiro). Com Irmã Alvares, O«waldo
Loureiro e Joseph Guerreiro. No 8to
Luiz. Horários; - 2/3.40/8,20/7/8.40/
10.*Oh. Cenaura: — 14 anos.

AS CATAS REBELDES (Mexicano) ¦

I.AWRENCE DA ARARIA (Angle*
Americano), Com Alei Ouinaaa. Anthony
Quinn. Jack HawWna a Joié Ferrar. No
Capitólio. Horário: - |/4,40/IJ0h. Cen-
aura: — lt anos.

nnt R O DIA»0 NA TIRRA DO
SOI. iBrasileiro). Com loni Maialhfti.
Geraldo Del R*y, OUton Rute» • Mau-
rlrln Valia. Nn Brunl-Copaoabana, Riu*
ni-Raimi PaAa, Hrual*Mei*r, ópera iRa*
(Kfn-n), Bntinla, Regência (Caicadurai,
Giiorary iRocha Miranda), ato Pedro,
Rosário (Ramos), Mello iBonauetiani,
Mello (Penha Circular', Rio Jota iMt*
ritl), Arul (Nllipollt) O fie Jorte (NHc-
rin. Horários: - ,,taV3,4O/t,**Vt/lt.l0h.
Cansnra: — lt anoa,

POR CAUSA Dt UMA MULHER
iFranc4*l. Com Jaequn Charner, My*
Iene rvamongsot. Maria Ufertt » J.i-
llett* Maynlel. No Império. Horárloa:

t'4?fi/t/1f)h. Censura: — 10 «noi.
ODIIMIA DE UM BRAVO (Itália-

nn), Com Snsnaco Sentani, Alld» Vai-
li. Waar Homero, Fr.nkl* Avalnn •
Broderick Crtwfort. No Presidente.
M*mt**Ca»t*lo # Rom». Horárini: —
2/4iw/7't,jrm. Censura: — 14 anos.

O LAMPARINA (Braalleiroi. Cnm
Mairaropt. fienv Prado, Maneei Vitlre,
Ztlda Cardoso • Cariai Garcia. No PIA-
rida. Kelly, reativai, Mkye (TIJurai. Rio
Hránro. Ramo». Prnfrvaao • Me Bento
(Niterói). Horários variados. Censura:

ljvre.,
O TEMPERO DO AMOR (America*

no). Com Dons Day. Jamra Gamar e
Ariene France». No Copacabana. Hori*
rio»: — »/4/a/S/10h. Cenaura: — Livre.

DOIS SAO CULPADOS il.» Gtalve
et Ia Balancei. Com Anthony Perkln».
jean-Claude Brialy. Renato Ralvatoh •
Pascal* Audret. No Mttro-Copacabans,
Metro-TIJucn. Horário»: — 1.1S/S/7.M/
lOh. Metro-Pa»s»lo. Hoiárlo: — 1J/J.30/
t'7,M/10h. Cenaura- — 14 anel.

O LEOPARDO (Italiano). Com Burt
Lsneastar, Claudia Cardinal* * Alain
Delon. Nn Rian, Horários: _ I/4.S0/7/
tJW. Censura: — 14 anos.

ENTRE DEUS R O PECADO (Ame-
r:eano). Com Burt La-eaiter * Jean
Simmons. No Alvorada (Copacabana).
Sem Indicação de horárloa. Cenaura: —
II anos.

Relançamentos
• CLROP ATR A i Americano). Com Rea

HJrrttn*), BlMbeth Taylor * Rlchard
Burton. No Carusn (Copacabana). Pa*
rstio • Brasília (AboUflo). Horário»:
— u/4/th. Centura: — 11 arte».

Repritet
A MONTtNMA DOI StTE ABI'*

IMS (Amerlraiioi. Cem Kirk Deuglet
J jin Itwllai. No Pia»-.. Mvlert iÇo-
paraMna), Olinala. Ma»oot» e Hermlde
7Baniui. Horirtoa: - l»/Jth (Pia»ai. -
l/4/«VR'10h. Cenwrt: - 14 ano».

TlfO*TICO NO FliRA l»ra»il»lrol.
Com TAnla Carrero. Ataelmo Duarta •
Marltl Predo. Na Par(»*Palae». Pai«ean.
du. Rivnll (Cinelandlai e Rle*Palac*.
Norartoa: - l/4/t/l/K*. «rensurai -
Llvr».

Cinelândin
CAPITéIJO - (tt-tTsf) - Uwre-iea Da

Arábia
IMPMIO - (M**»MI) - Pe» Caut* D*

Uma Mulher
METRO - (M*t4M) - Dou lio Culpa*

do»
OIIEON — Itt-ltOS) -
PLAEA ~ m*l*t") — A Montanha Dos

sela Abriitt*
PALÁCIO - iB-IBol) - O Caipora
PATKt — itt*t1!>S) — A Montanna Dot

seu tím
%SX — m-tmtt) - Onde A Bala t Loi
RrvOLI — Tleo-Tieo Ne Fubá ,
VITORIA - (41-ttM) - Vleto Maldito

BOTAFono - (».mni - o Caipora
BRUNI - A bpada Mtjice „
nuANARARA - (M-efl) - ««artau»
OPPRA - Deut I O Diabo Na Terra Do

Sol
VRKEJSA — (4«*0IM) - C«n*Can

Copacabana

Centro
(M*l ti — O Lam*riKE-FEITIVAI.

narina
ClNBAt - (4t*IOM) — Deaetperadat

P#ltt flátXrí-Bis — i4l*07lli - Cabeçt D* Prata
P1.0RIANO — (4I*t074) — Manau»
MARBorot — m-TtTt) — O Triunfo

D* Maeiitt
t-REIIDBNTg - (tf-TlM) - tMltaéia

D* l*m Bravo
•AO JOIf - (4I*dMII - Al Gatai Re-

baldes
RIO BRANCO — (4I-1W) — O Um*

parina

Catete
ARTRCA - I4S-M1I) - Os «Juatré Ca-

valeiro» Da Apoealipa*
POLITEAMA — (M*114i) — O PHador

D* Promessa*
SAO LUIZ - (Jt-7l7t) — A Morte aVn

Trt» Tampo»

AI.AIKA - Vicio Maldito
ALVORADA - (tJ-WM. - »ltM Deu»

E O Diabo
ART-PtlACIO - l»7**-íí) - *A Mon*

tanha Do» Bole Eco»
BRUNI - D*>»« E O Diabo Ni Tetra Do

Snl
C4RIII0 -. Cleópatra
COPACABANA - 167-H») - O Tam*

piro Do Amor
FLÓRIDA - (17-7141) - O l**J"!»arin:i
METRO - ir*M#t) - Dole Mo Cul-

PARIt.P4l.ArE - Tico-Tlco No Fui)*
RIAN - (•«••1141 - O Leonardo
ricamar - 117-t»») - oihtndo Par*

o ciu
Ml VISE 4 — A Montanha Do» S*t* Abu*
trei _ _ .

ROYAI. - Forre. B O Oftro Do Caci*
qut

ROXY - Ht*M4l) - Ond* A Bala «
Lei

Ipanema « teblon
BRl Ni — O* VIdado»
IPANEMA - (47*IBOt) - Mul*t*r*« D«*

m*^ll,, .....
PIRAJ4 - (47-Mtti - Supllelo 9* Tua

Auatneia
LRtILON - H7*7t«) - O Calpetl
MIRAMAR - Vicio Maldito
PAX - <!7*«aM) - F*l* Prtr*»vlr* Vtt

Jardim Botânico
JUItAEA - (»*«57) - O Wirio D*

Um Louco

Ti;ucfl
AMERICA — I4I-4S1SI — O Calpera
IhT-PALACIO - IM-Oltl) - A Monta-

nha Doa fàtt* tco»
BRITANIA - Deu» E O Diabo Na T*rra

Do Sol _.
HRUNI-SARNS PERA - D*u* B O Dia-

bo Na Terra Do Sol
BRUNI-GRAJAt) — Mercado Be Cora.

cã*»
CARIOCA — (SMlTt) - Vício Maldito
RSKTE - (St-MU) - O Lampatlaa

ACIRI — Gunt»*Dln
alf». - ne-aaiM - o» viciado»
ANCHIFT4 - Pobre» Mllirnárin»
ART-PALACHl MtinR - A Montanha

Dos S»t» rro» ,'.:„¦'. „
BANDEIRANTES - (Abolição) - O

nuiinidi Glulltno
HORONESA - (Jacarepatiiá i««l —
BORJA REIS - (W-4W1) - O Ol|»nt»

n* Metropulii
brim Mttni - nn-tjui - D«u» t o

Dlshn Na Twra Du »oi
NEI.MAR — IM-J-KJ) - P»nlco No Ano

RRAÍILIA - IAbolição) - Cleépatr»
BRA» HE PINA - i30.SU») - Manau.
CACHAMIIV - Indla „¦¦'.;•: _„,
CAMPO r.HANDE - ICC. *M) - Cor*

redores De Snntue
CARMOLT — Mundo Do» Vampiros
«'ENniAl. — i30-,1iU) — tndla
COIMHRA - (Ricardo de Albuquerque)
COLISEU - IM-875J) - At Cata» Re-

ENCENHO DK DENTRO - (M-41MI —
FLUMINENSE - 118*1404) - A» Catas

RelielO»
OUARACV — iRoche Miranda) — Deus

E O Diabo Na Terra Do Sol
HERMIDA — lB*n»(ii) — A Montanha

Do» Setr Abutre»
IMPERATOR - (Meter]r- O» Viciado»
JARDIM AMIRICA - Mfto» Crlmlnoan»
LEOPOLDINA — (Penha) — O Cnlno.a
MADURRIRA -. (»*8733) - Onde A

Bala t L*l „ . ,
MASCOTE — <t8-0»ll) — A Montanha

Do» Sete Abutre»
MARIANA - IM-1337) - Ninho De E«-

plfie» •..
MARAJÁ — Bomba, Te»oiiro Africano
MATILDE - iBanfu) -
MAUA — (M-SOM) — A Montanha Do»

Sete Eco»
MARABÁ - (»-SMS) - A B.W E A Fe-

MELLO — (Bonweeiao) — Deu» t O
Diabo Na Terra Do Sol

MELLO — (Penha Circular) — Deus E
O Diabo Na Torra Do Sol

MONTE-CASTELO — («-«SO) - Odll-
sita D* Um Bravo

NATAL — (41*1410) - O Leoparclo
NAVO HOR1EONTE — As Amiga»
ORIENTE - (30-1131) -
PADRE NÒBREOA — (Piodatl») —

Amita» Intimas
PALACIO-BIGIENOPOLIS - Madure*

Sans Gíne . ,
PALÁCIO CAMPO GRANDE — AdorA-

vel Jfilia . , - ,
PALÁCIO SANTA CRUZ -Alall Im-

plaoávcl
PARAÍSO — liO-lOM) — OeApatra

PARA.TADOt - «M-aiOU - A MtBaRV
nha Dot ttta ten

rENHA - (»*1IIII , __PIEDADE - IM-MU) - Clil-1 fuiUtl
PILAR - iPlIirtai — Papai Doce vtll
TROORERSO — O Lamparina
RAMOS — 190*10041 - O UmparUM
II10*I>AI,ACR - TIcn.Tieo Nn PuM _^
RfAi.ENiio — Viaitm Ao funda M

Mar
reiíCncia - tt;a«cadura) — Deus I •

Diaon Na Ttrra Do Sol
RIACHUELO - Indla - _
ROtAHlO - (30.1HMI - D*UI t O BH»

lio Na T*rr» Do Sol
BOULIEN r-JU-X9i) — N* VoragtJB

SANTA ALICE - IJt.tDM) Vido M*r*
dito „ —_

SANTA CECÍLIA - IJ0*1S«) - Na *#••
ragem D»« Palxft»» ¦ • —

SANTA EMII.IA - Baneçai Pa AtuMIi
SANTA HELENA - (30-B»K«) - N* V»>

rl(«m Dm Palxo»»
SAO JOAQUIM — Ob**a»io D* «anis»
SAO LUCAS - O» Canalha»
SAO PEDRO - (»*4II1> - D*U» B t

Diabo No Terra Do Sol
SENADOR CÂMARA - Um Anjo B*»»

ceu Do Cíu _.
TODOS OS SANTOS - (40*0-00) - M

Ultimo» Dia» D* Pompála
TRINDADE - (4S-JMI) - ZatriU B*
Foto , m^

VITORIA — (Bangu) — No Domlnl* BB
Violência _ , __

VA* I.6B0 - (J0-0IW - Ai Oatat Bt*
beldei

Ilha do Governador
JARDIM
Niterói
ALAMEDA - O Mal» Lojjgo Dot MM
CENTRAL — Vicio Maldito
riien - A Caravana Ba IVaorte
ICAR4I - O MAU Longo Do» BUS
OIIEON - (J-Í707) - O Cftíora
SAO JORGE — Deu» E O BtSÍ» ¦

Terra Do Sol
SAo BENTO — O Lamparina

Caxias
BRASIL -
CAVALHEIROS —
PA7. — Manau»

Pt?lrópo//f
ART-PALACIO - , , ¦ _
CAPITÓLIO — O Herdeiro D*
D. PEDRO — Demlnela
PETROPOLIS — O Picollna

Estado do Rio
AZUL — (Nilópolls) — D*US I O

Na Terra Do 8o!
OLARIA — (Silo João d* M«rlU) — BS

Cutas Rebeldes _ . __
UlLAÇU - De Volta A Caldeira Bi

Diabo
IMPERIAL — Prisüo De Mulh*r*t
SAO JOAO - (Meriti) - Deu* I •

Diabo Na Terra Do Sol
SAO JBRANIMO — ITdldamente Tui

HIBJIHC [DIZ SEV P'*\N(.

I«M» AIVAKW

O^WAIDO iOUKtIKO
MIlTUN ROURIOIII',
j()'.ll'Hl.urKP(lkO

t-i-t*T»".»* SFQsuBII

fllNlb' Ti ii"n |
^M-tj m imtüiiiaim w

¦ V I*t'*Ii^sP1i^

TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
S«xta-ftira, 12. às 21 horas

Temporada de Ballet
pelo

Corpo de Baile
e .

Orquestra do Teatro Municipal
sob a regência ao M.« MORELENBAUM

Programa:
PACTO, do Darias Milhand, cor. do DENNIS GBAY - DIVEBTIS-
SEMENTS, do Jaeouat Ibort, cor. do VELTCHEK — GRAND PAS
DE DEUX, do BrittOB, eor. do VELTCHEK — ESBOÇOS» do Badamet

Gnatalll, cor. do ISMAEL GUISEB.
Bilhetos à venda: Fritai o Camarotes Cr$ 10.Mt.00 — Poltronas e
B. Nobres Cr$ t.«8«,00 — B. Simples Cr$ 1.100.00 — Galorias Cr$
500,00. >M4a

mETROlmETROmETROraisiio copocaanam tijucj
Kimcõiírfliiãpr
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2k- SEMANA
UM NOVO.
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,,_>. no filme d« ESTILO Of ..a"?1 MBCMnt -SUSPENSEÍ
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ULTIMO J
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mmmv

¦si
HOJE'
ULTIMO

P.o.b.do aua nisaiil ai» 14 a»" JXZZtZw.'

CAVALEIROS glenn foro*
'APOCALIPSE iwniDTHain
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VEM Alf

COMEDIA DE MARCELAYMtl
lAPtVÇÃO PE NORMA BLUM

iouw»*<<MAygR ^Bl|^' mmr mm*EmmM

LIVROS USADOS
Compramos pelos melhorei

preços. MWotceas e Urros —
Raa do RotArio. 187 - Toh.:
91*771» e 5Í-04S4. 76461

mnm sexo
V6M Aí!

mttrtlt ajiunht is il h».
no TEATBO DO BIO
Reierva» pelo tel.: «-Mil

DETETIVE
LUZ

Enearrera-ie «ualtquer ter
vteo» eonfideneialt

uut natrantet.
_ _ Inelntlve

Tel 25-6762. 1973

ipilil. CUNHA FILHO
TeWowr m 47*7963, Wilter - rawrto seu

imtrtoe 3>>3tmwi *y»y»* _ WjUKMjljkf{tfjtririi-sr.,-srrí-r ¦----**¦**¦-**•—¦

MAUS PARA AVW0

hs.

Eitréia amanhi às 21 ht.

no TEATRO DO RIO
Reaerra» pelo tel.: 45-1051

M13Í

CASAMENTO
NO EXTERIOR — St *!!«*. Iwirt»
experiência. Garantia de serieda-
de. Con»ultas grátis. 10 às 12, 15 as
ISh. Rua Assembléia. 13. a| 302, -
Tels' 32-7080 • 12-3076, Rio Dr.
LEITE. »5666

CUPIM
Baratas - Ralos: "Ruoani"

GARANTIA: OITO ANOS

22*0873 e 22-3289

MISTER 
*** *|

•9EXO VfíWAlJ

^MJ J

Estrfla amanhS às ti hs.
no TEATRO DO BIO
Reservas pelo tel.: 45-9051

1IIMa»

RÁDIOS E TELEVISÕES

Estréia amanha às 21
no TEATRO DO RIO
Re»erva» pelo tel.: 41-lttl

ty/ljaXAAirU*JU\r»f'iral"a"»"l**'*>""*** ¦¦¦a-a*^.
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COMPRO televisão, qualquer ei-
tado, mtq. escrever e cinema,
usados. 57-0222.
VENDE-SE um TV Invictus, mod.
21156, cftr marfim, funcionando
bem. Preço t vista. Cr» 150 mil.
Rua Miguel Cervantes, 371-B —
Cachambi, Meier. 69545 60

Comprem dir*«am*r.t* na Ti-
Viça Guanabara¦qu*^ * »¦«-»;
mais barato */*rid». Conayrtam-ia

r*formam*t*. Rua do Lavr»«o
«1 — Tel. 41-MM UMT

DÉDETHAÇAO

C;EUIUO PELATVBI.GELSIOH
MERA GERTEL-FRANCISCO MILANI
SANDOVAL MOTTA* PIETRO MÁRIO

ce,»»os « MILTON FEFERMAN ^^«ííJ
NA7JtfiETHcr/ociosr*iodelosr^raatrites,confccaonack)S por
. .... n „^o.»r™inr1<;SPARTA da DUCAL- mó-

veie de est i Io DOMUS - mrivei&dcaçoSECURIT

iioje às 21 Horas

RíííFRVAS ANIECIPAUHS^^ÍTPI
38837

, GaranUa d* tjtvnt.
[San - Tel. »0-M«».

Expururio-
J5M3

/

5^H
WmmW

Máquinas
COMPRA-SE motor Dtteel 45-HP
— íerve trator. T*l. 47-I8I0. an
Im du th.Wl «N SU- _

COMPRESSORES I
PARA PINTURA ¦

I

MICRO-VOLTS — Uma nova fon.
te de alimentação, para rádios,
gravadora», -/itrolinha» *harp, »n-
clusive calibramos a rotação oo
motor, de 1.5 a 45 volts — J. Ma.
ohado Eletrônica garante-o por
um ano. Av. Gomes Freire, 566 —
térreo — Tone: 52-2648.

TELEVISÃO 6 POL. portátil,
¦Una e corrente, ns embala-
tem. Tel. 22-C009.
CONSERTOS — T«l*vi*âo,
aWreo.
JS.5057

transistor,
„ .. . Hi-fi
gravador, Tel.

COMPRO 1
pi neu u»o

TV e 1 rtdlo à vlBta,
Pago hoje. 58-S814, ar.

|A DINHEIRO — Compro 1 TV.
Imesmo c| def. 52.4907. BARROS.

GRAVADOR SONY ELÉTRICO -
Portátil, 120 mil — «-1401.

TV GE port. 11, e| rádio, relógio
despertador 280 mil. Peso 8 kg.
Av. Copacabana «10. loja 7.

TELEVISÃO PHILIPS Sl/P. usada
precisando de conítrto, vendo por
Crt Í0.000,00. Hua Siqueira Cam-
pos, 43, S| 420. Tcl. 57-5803^

ASSISTÊNCIA TÍCNICA RADIO»
— Consertamos, calibremos qual*

3uer 
trantlstorlzado como grav».

ores. vitrolinhas sharp, e outrot,
J. Machado o primeiro nome em
circuito impreiso garante-o «eu
aparelho por trís meses. Av Go*
mes Freire, 566 — térreo. Fone:
52-2648.

21

OUTROS FINS
CASADOS

COMPRESSORES
MPfMO LTDA,

Rh BeMwdRkios,
Tel. 23-5274

OBAVADOR d* pilhes,
«8vo. Tel.: 22-O00t.

portátil,

¦VSIVERTOHE23". 114°
Coniolet* marfim, mod. 64, no-

va na embalagem p| pesioa de
fino gô«to. Av. Copacabana, «10
- Loja 7. ÍÜU?

mmbmmtmmmmmmmwmmmt^^

GELADEIRAS

10$, Ia1
4

38827

COMPRO 1 geladeira! 11 Atenção I! I
Compro 1 g*lad*ira p| uso pró-
prio. Tel.: 26-S843. Sr.

iso pró.
DUTltA.

Estréia amanhi is 21 hs.
no TEATBO DO BIO
Reservas pelo tel,: 45-90*1

ATJSNCAO motores • 'materiais

para geladeira. Rua Passagem 148
—' loja 4 — Tel. 4t-M71.

->«.*» w*»*/

Estréia amanhi, is 21 hs.
no TEATBO DO RIO
Reservas pelo tel.: .45-9051

38136

TERNOS
USADOS

COMPRO A DOMICILIO
Calota, camisa*, «pato* «te. Pa*

go melhor que qualquer sutro.

TEL: 22-5568

TERNOS USADOS
Calças, camisa» • sapatos. Com*

pram-M — Paga*»* mal» J0% qua
qualquer outro.

Telefone: 22-3231
-,.' ¦ ¦ , mo»

CASAMENTO
MO EXTERIOR, Dl»6relo* — Dr.
CARFKNTER OU SILVEIRA. Av.
II d* Maio n.» 13, Gr. "llllt.
Tel*. «*tata • tt-tetr - • à* ns
lt àa llh. U"

COMPRO 1 geladeira á viata ia-
mllla precisa urgente p| uso. Tel.
6MI14 ar. Melo.

17842

"Gauhe 20% de desconto"
Tire r fotografia que V. S.» desejar no Foto Stu-

dio José. E basta diier que leu éste anuncio pata
gozar de um desconto de 20%.

Somente éste mês. Foto Studin José — Praça
: loriano, 19 sala 23 — em cima do Cinema Impe-
rio — Cinelándia. M47

GELADEIRA Kelrlnator, 14 p**,
americana, frezar independente,
moderna, *«t. d» nova. ótimo pre.
ço. At. Copacabana tio loja 7.

GELOMATIC — Rettlíne» tu-
per luxo, < metei de uto tterl-
to rende, aceitando oferta. Rua
Bueno» Alret, 21S — 1.* andar.

Um 59
GELADEIRA IrTTIRNATIONAI.
11 pé», cong. horieontal, porta-
útil, ótimo funcionamento, átimo
preço. Av. Copacabana, 010, loja
T;
HROENTI — Particular. Vende
geladeira Brastemp, t.t pé». Ver
R. Mlfuel Lemos n°. g, apto. «04.

PARTICULAR — Vande geladeira
amarlctna d* luxo eomo nova, 18
pe», dua» portai. Tel. 46-545J.

"RÁDIOS DE PRHAS"
2 fx»., Mitsubishi, Sharp, Koyo,

etc e P.M. Miniaturas s partir
ds 9.000; Tropicana, Playboy «
outras. Rua 7 de Setembro 75 —
g/107 — LflCIA IMPORTADORA.

8838 <0

CONScRTO Dt RADIO E IV
InstslaçSo * regulagem de an-

tens. Preços raioaveis. Fone:...
46^705-RAFAEL. 27284 M

STEREO RCA MOD 64
PORTÁTIL

4 rotações, automática, 2 caixas
acústicas, 4 alto-falantes. Av. Co-
pacabana, 610, loja 7. 

^

TÉCNICOS NAOONAIS INÇEN*
TIVE — J. Machado Eletrônlea
(Amplltél-rádio capital pré*
prio), clientela selecionada lança,
rá dentro d* 730 dias, 9 horas, 45
minutos e 27 segundos o cérebro
vlsâo — Telefone. Av. Gome»
Treire, 566 — térreo Tone: —
52-2648.
TV 21" SUP-ER-LUXO tela pane*
rámlca. Vendo urgente. R. Sou*
» Lima 48 apt. 412. Copacabana.

60

COMPRO TELEVISÕES
Usada» m*»mo parada». Atendo

hoje mesmo - Tel. 37-6602.
4244 60

RADIO DE PUHA PARADO!
Conuerto em Í4 horas. PHh"

grátis. TRANSISTEL - Av. 13
de Maio, 44-A - Sobreloja^ 

y

ANTENISTA
NOVIDADE — Instalamos

tntenas especiais para os 4
canais — CrS IS.000,00. Tel.:
4S-6542. Atende-se Inclusive
domingo. Damos íara"Jjj^ 60

"RADK» DE PILHAS"
2 fxs. Mitaublshi, Sharp, Koyo,

etc. Miniaturas a partir de B.ÕMi
Tropicana, Wilco. Marvel e OU*
tra». Largo de SSo Franciieo, 1B

PINTURA E CONSERTO
GELADEIRA

TtCNKO ALEMÃO
SR. FRANZ

Pintura t pistola, geladeira, ar-
mários d* aço, e eonsertamos t6-
das ss marcas de geladeira, aer-
viço garantido. Tel. 25-1214.

1972 tt

ESPECIALISTA EM TV
Philips. Telaíunken,- Mullard

Phllco, Stereo Telefunken
TEL: 22-3368

20820 60

OBUADS1HA Kelvinator novinha.
Vendo urgente. R. Souza Lima 48
apto. 412 — Copacabana.

GELADEIRAS

COMPRO TV
37-4598

PAGO NA HORA
28452 60

$f*0
PINTURA d* geladeira
colocaçlo d* borracha -
lio. Sr. VÁLTER. 26-0379

Duco c
domicl-

Consertam-se — Plntam-s* — i g»rvicoReformam-se — Ar refrigerado. .,.«.Ag*
Bebedouro de água. Máquina d*l" ""
lavar, enrolamentos de motor**.
Colocação de máquina» • carga
de gá». Fone: 52-4230.

27383 M

CONSERTOS
RADIO E TELEVISÃO

garantido — 42-7003 *
Sr. BENNY.

18750 60

CONCERTO GELADEIRA MÁQUINA DE LAVAR
Pintara a toco • sintático, eoawrto fecho 4» porta 4» feladeira,

troea-ie borracha, temo» bombeiro, t»»l*U e elttíielita, eon«tr»o
4* -MKtlanas. CASA NEVES GUARDE, TfEL. »T-307t. AV. HRK-
RIQUR IHTMONT, tt, Ipanema. íü1 •»

Estríia amanhn áa 21 h».
no TEATBO DO BIO
Reter»** pelo teii 4t.|»l

1*134

PINTURA DE GELADEIRAS
NO DOMICILIO

TEC. PORTUGUf.a
Coloe» completamente, nt chapa. •*»M*?tlw,"os1»?. VÜÍrf»

Doe» à ptttel*. At*a4o qnalqner bairro. Pintura 15 mü. Colocaçlo
4a borracha I mil, Recado* vi AMARO tel 41-2162. 21645 U

TELEVISÃO
CONSERTOS

Qualquer tipo ou mana
Tel. 46-3503

27290 60

LOJA - CONSERTOS
TELEVISÃO

CENTRO
Passa-se contrato longo, aluguel

barato, lo)a bem initaljda, Ot
pref. pessoal do ramo. Dirijam*
se a tste jornal n." 24480. , „

24480 60

COMPR011V
TELEFONE: 571596

COMPRO GELADEIRA

Alta-Fid«lidade
TV RCA VICTOR

(IMPORTADA)
60.000,00

Vendo urgentíssimo radie-
vitrola HlghFIcWlty, 11 vil-
vulit, t *lto-f*l*nt*t, 2 iene*
flctor*», ptgindo o mundo
lnttlro. Orava» • tgudot t**
parado». — Atendo a qutl-
quer hora. Ettérto.

Barata Ribeiro, 344, *p*r-
t.m*nto 307. 4278 8»

CONSERTOS-TV
ZONA SUL

Na hora e no local

4 7-5871
< Nossa garantia

15 anos servindo bem)
Especialistas

Phllco — RCA — OB — Semp
— Philips — Admirsl — Zenith

— Standard — Telefunken

Antenas — TV
Initala-Ao — Regnlaien» —

Reformas ? Revtiao¦TV Rádio téenlea Ltd».
R. Pco. tá, St, eop»raban» _

27395 60 I

TELE ARTE T.V.
A maior ortanliaçto em conttrto de TV, in»Ulaç6e»

a reparo» de antenas.
ZONA SUL - TEL.: 57-9016
ZONA NORTE — TEL.: 28-1471

Oficina: Rua Pereira Nunes, 375

ALTA FIDELIDADE
Modelo 64 — 4 Rotações — Cr$ 80.000,00

Vendo nrgente, com garantia, recentement* ^Portada, con*
tr61. eletrônico, de.li|»ndo totalmeiit. «""*» *"m,B» 

,".ffl?."
trama. 11 »álTnla». Tárla. onda», pic-up autam-tteo, «l»"»»1"'
ilU fidelidade, vendo orgente, por preec. Inferior ao *u»to aqtil
no Rio — Rua Dias da Rocha, SI casa 4 —lei. J7-.HB
Sesc», tutor. »* »t d. Rua Bar.U Ribeiro _ra d.je« «. Av.
Copacabana a» 101 <a tt mettoa do Cinema Copacaban*)^ 

^

»
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AUSÊNCIA DE PELE ADIA EXCURSÃO
SANTOSSAO PAULO (Sucursal) — O superín*

tendente do Santos, sr. Ciro Costa, informou, ontem,
que Pele não irá mesmo a Europa, tendo o Atlético
do Madri, contra o qual o>Santos estrearia no pró*ximo dia 13, cancelado o jogo, fazendo valer uma
cláusula do contrato que obriga a presença do famo-
so jogador.

Informou, ainda, Ciro Costa que, embora a ex*
cursio ainda não esteja confirmada, pois não chega-
ram respostas da França, da Alemanha e da Suiça,
onde o Santos tem jogos acertados, ficou adiado paradomingo o embarque da delegação, bem como a es-
tiéia que, agora, deve ser no Torneio de Paris, no
próximo dia 16.

AMEAÇADA

Em face do cancela*
mento do jogo com o
Atlético dc Madri, o San-
tos fará sua estréia no
Torneio dc Paris, dia 16,
c completará sua partici*
pação jogando mais uma
vez no dia 19. Estão pre-
vistos jogos na Suiça e na
Alemanha e acertada uma
apresentação na cidade do
Porto para o dia 29 ou 30
dêste més.

A excursão chegou a
estar ameaçada e não es*
tá definitivamente fora
de cogitações a hipótese,

Clay quer
título por

10 anos
Cairo (UPI-CM) — Cas-

fius Marcellus Clay, campeão
mundial dc peso pesado, dc-
clarou, ontem, que manterá
ceu titulo durante' dez anos,
fazendo Floy Patterson dor-
mir no terceiro assalto e "o
ensinarei a me respeitar".

Referindo-se a Sonny Lis*
ton. afirmou que o e:;-cam-

| peão "preferiria saltar do
alto das pirâmides -> lutar
novamente comigo". Cassius
Clay, que insiste em ser cha-
mado Mohamed Ali. desde
que se incorporou à seita
norte-americana dos muçul-
manos negros, anunciou que
fará uma peregrinação a Me-
ca. a cidade santa dos mu-
çulmanos,

pois não chegaram ainda
as respostas dos diversos
telegramas enviados pelo
Santos aos clubes com os
quais assinou contrato,
comunicando a ausência
de Pele. O presidente
Athié Cury segue hoje
para a Europa e de lá
confirmará, ou não, a
temporada do campeão
brasileiro.

SUBSTITUTO

Chicão, um garoto que
jogou no infantil do San*
tos, foi emprestado ao
Náutico e que, atualmen*
te, jogava nos aspirantes,
será o substituto de Pele
na excursão, já tendo
treinado com a camisa 10
com bastante acerto no
time principal santista.

A delegação . contará
com os seguintes jogado*
res: Gilmar, Laerte, Is-
mael, Modesto, Geraldi-
no, Lima, Zito, Joel, Ha-
foldo, Peixinho, Mengál-
vio, Coutinho, Toninho,
Pepe, Almir, Noriva e
Chicão.

Pele, segundo diagnós*
tico do médico ítalo Con*
sentino necessita de pelo
menos 30 dias para.curar-
se e embora houvesse
possibilidade de sua pre-
sença nos jogos finais da
excursão, o Santos não
quer sacrificar o jogador,
preferindo guardá-lo pa-
ra o campeonato.

ACHILLES CHIROL

À margem do campo
Tema para longos debates, a desvalorização, do

futebol-espetáculo — em última análise, a condenação
do futebol — leva-nos em principio ã alternativa de
modificar uma tendência universal ou rever algumas
regras do jogo.

Acho impossível a primeira solução. Cairemos
num circulo vicioso: equipes dirigidas por técnicos que
precisam mostrar serviço, sem nenhum pudor pela
deformação de uma arte-que conheceram perfeita; jo-
gadores tentados pelas gratificações; dirigentes que
procuram destacar o nome dos seus clubes, subindo
com eles; e conveniência de arriscar o minimo para
que técnicos, jogadores, ç dirigentes gozem a oportu-
nidade de um serviço prestado, um pouco mais dc
dinheiro e um curto momento de fama.,

O profissionalismo está criando um monstro que
o acabará devorando, porque põe de lado o público,
sem o qual nâo existirá glória nem fortuna. Os times
passaram a entrar em campo alheios á importância da
torcida, que os sustenta. Se não gosta, o torcedor faz
seu protesto ausentando-se do estádio. Sem público
não há renda e sem esta o futebol será uma esnoba*
ção de milionários. Já se nota o desgosto da torcida,
que aos poucos deixará o estádio. * um fenômeno mun-
dial. Esperaremos talvez vários anos, mas não devemos
ser egoístas.. Quem admira no futebol a beleza da arte
desejará que filhos c netos o conheçam,

A queda do futebol-espetáculo é indiscutível.Quei-
xam-se os críticos dc todos os países contra a feiúra
do jogo, temendo o futuro. Penso que, tornando-se
impraticável a.mudança dessa tendência defensiva que
domina o profissionalismo e o mercantiliza, e — 3Ç
principal do problema — estando' esgotada á cápaci-
dade criadora de sistemas que lhe devolvam pelo me-
nos o equilíbrio entre • defesa e ataque, é necessário
fo.rçar o futebol a libertar-se do medo, incentivando o >
desprendimento tático, permitindo que os talentos não
se percam na mediocridade padronizada. Tal objetivo
só se conseguirá com a alteração de regras. Defendo
essa tese há um ano, sem a veleidade de ser o pai dá
idéia, pois na'-Itália'Vem outras nações se fala do
assunto com insistência: Apenas, sou de opinião que
o Brasil deve liderar qualquer movimento nesse senti-
do, êle que hoje é o pretexto e a causa, de tanta ço-
vardia tática.

Dizia-me ontem'o' cronista João Saldanha ser fácil
combater o "libero", meio mais cm voga de trancar
uma equipe. Concordo com o João. A lei do impedi-
mento destrói o "libero" se avançarmos o ataque até
a linha em que êle se coloca, transformando-o num za-
gueiro sem finalidade. E se o time do "libero" sofrer
um gol, terá de largar-se da defesa. O espetáculo, po-
rem, se desenrolará num meio-campo com vinte
jogadores, sem.espaço para.a arte. Dependerá também
de que o primeiro gol seja. marcado rapidamente, pa*
ra que a equipe atacante obrigue o adversário a jo-
gar com liberdade; Enfim, continuará prevalecendo a
teoria do acaso.

O futebol caminha para um Impasse que devemos
evitar: o desgaste inevitável e a longo prazo, ou a
reação corajosa, e urgente. Quando o torcedor se de-
siludir dos seus heróis feitos medrosos, será tarde para
convencê-lo de que ainda restam esperanças.

JOELHO DE GARRINCHA É AMEAÇA
PARA A EXCURSÃO DO BOTAFOGO

Dois de volta
BlllIllB I
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Garrincha queixando-se dc dores nos joelho.s,
está ameaçado dc não seguir com o Botafogo, na ex-
cursão à Guiana Inglesa, o a dois Estados do Norte
do Brasil, ir com sua ausência pode provocar uma
perda de 900 mil cruzeiros por partida, das quatro
que a equipe nlvincgra tem programadas.

Também Rildo e Gerson estão contundidos e
foram os únicos, dos cinco jogadores do Botafogo
convocados para a seleção brasileira que não parti-
ciparam do treino dc conjunto dc ontem à tarde,
em General Sevcriano. O embarque da delegação
está marcado para sexta-feira.

~........ ¦" J
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Manga e Jairzinho reapareceram no treino de ontem do Botafogo, corri a
disposição habitual e vão à Guiana Inglesa .

CONTUSÕES

O único quo inspira, no
entanto, reais cuidado.- mé.»•licos c Garrincha. Desde
que foi dispensado da sele-
<;ão, Garrincha vem íazcn-
do, apenar, tratamento no
Botafogo c no Hospital Ml-
gucl Couto, estando afastado
do qualquer exercício, con-
forme recomendara a junta
médica. Na segunda-feira,
esteve em General Sevoria-
no c realizou individual.
I/>go depois, nada sentiu;
ontem, porém, queixava-so
de dores na coxa c nos dois
joelhos e — o que *j mais
importante — no joelho di-
reito.

Examinado pelo dr. Lidio
Toledo, Garrincha foi libn-
rado do treino, fazendo sò-
mente tratamento. A sua
presença na delegação alvi-
negra parece bastante dífi-
cil, pois dependerá dc sua
reação nestes dois dias que
antecedem o embarque.

Além de Garrincha, tam-
bém Gerson e Rildo se quei-
xavam dos joelhos. Foram
liberados do treino, c fizs-
ram tratamento.

Somente Jairzinho, Man-
ga e Zagalo, dos convocados
para a seleção, não apresen-
taram problemas de contu-
são c participaram do con-
junto, que teve a duração
de 60 minutos. O ponta-es-
querda treinou apenas um
tempo, de 30 minutos, e
Jairzinho voltou à sua po-
sicão de ponta-de-lanca. O
goleiro Florisvaldo foi o
único da seleção amadora
que esteve em General Sc-
veriano.

TREINO
Sem contar com Gerson,

Rildo, Garrincha o Nilton
Santos, o técnico Zoulo Ru-
iiclo armou a seguinte cqui-
nc titular: Florisvaldo: Joel,
Zé Carlos, Paulistinha o
Jailton; Elton c Fifi; Su-
cupira, Jairzinho, Arlindo c
Zagalo (Bira), Os çols dos
titulares foram assinalados
por Jairzinho, Arlindo c
Joel, enquanto que para os
reservas que venceram por
4 a 3 marcaram Quarcntinha
(2) c Dagobcrto (2).

DELEGAÇÃO
A delegação, que seguirá

sexta-feira, às 7h, do Ga-
leão, estará assim constitui-
da: Chefe: o diretor César
Castro c Silva; técnico: Zou-
lo Rabelo; médico: Rcnò
Mendonça; massagista: Ben-
to Mariano; roupeiro: Aloí-
sio; c 17 jogadores, estes,
ainda não designados, pois
Gerson, Nilton Santos. Gar-
rincha c Rildo ainda não
tém presença garantida.

América
empatou
no Porto

Porto (FP-CM) — Numa
partida amistosa, disputada on-
tem, nesta cidade, a equipe
brasileira do America, do Rio,
empatou com o time local do
Porto por 1 a 1. Ao final do
primeiro tempo ,os portuguê*
ses venciam por 1 a 0.

Só Feola e
Nascimento

para Europa
Depois dc ter designado ni*

(ia menos dc cinco membro*
da Comissão Técnica da sdc*
çào brasileira para Ir vllilir
r.s prováveis locais dc concen.
tração a serem utilizados por
ocasião da Copa do Mundo na
Inglaterra no próximo ano, a-
(.'DD resolveu voltar atrás ii
sua decisão, tendo cm vista •
vultoso prejuízo sofrido cem I
organização da Taça das Na*
ções.

Mandará apenas Carlos Xa*
cimento e Vicente Feola, qua
terão a incumbência dc visitar
ns quatro locais escolhidos pi*
ta sedes dos grupos da Copa
do Mundo, cujo sorteio, entrt»
tanto, somente ocorrerá cm ]*•
neiro do ano vindouro.

ROUS VOLTOU

O presidente da FIFA, ir.
Stanley ftous, regressou onlcra
ã tarde para Zurique, tendo dt*
c-larado que não poderia ter
sido mais afetivo o tratamento
que os brasileiros lhe dispen*
saram.

MURGEL VAI

O sr. Luis Murgcl, como con.
vidado, viaja hoje para Porlu-
gal, para participar das come-
morações do cinqüentenário da
Federação Portuguesa dc Futc-
boi. Logo depois, o sr. Luis
Murgel participará de um Con*
gresso Médico cm Estocolmo.

EM BRASÍLIA

A CBD promoveu ontem um
passeio a Brasília para 38 pes*
soas integrantes de delegaçõei
que vieram' à Taça das Nações.

POSSE NO CND TEVE
JURAMENTO E CAFÉ
"Assumo o compromisso, como

membro do Conselho Nacional dc Des-
portos, de bem desempenhar minha
missão, concorrendo com o máximo
empenho para o maior desenvolvi-
mento dos desportos e zelo pelo renome
desportivo do Brasil". Com este ju-
ramento, pela primeira vez proferido

em tal solenidade, tomaram posse,
ontem, à tarde, os novos membros do
CND, em cerimônia simples, presidida
pelo general Eloy Menezes, que fêz
um apelo aos novos conselheiros no
sentido de que não permitam que
nem éle mesmo so deixe dominar pela
vaidade, em prejuízo da causa esportiva.

FLAMENGO HOJE COM
MILAN EM SAN SIRO
Milão (AP-CM) — O Flamengo

joga esta noite com o Milart, no estádio
de San Siro, em seu primeiro jogo da
atual excursão contra um time interna-
cionalmente conhecido, e que deverá ia-
zer estrear na equipe o ponta-de-lança

peruano Gallardo, contratado ao Spor-
ting Cristal por vultosa soma, Esta será
a primeira vez que o Milan enfrentará
uma equipe brasileira depois que per-
deu para o Santos, no Maracanã, os
jogos que decidiram o titulo do Campeo-
nato Mundial Interclubes.

As duas equipes já se en*
eontram escaladas, e salvo
imprevisto iniciarão a parti-
da com a seguinte constitui-
ção: FLAMENGO — Franz;
Murilo, Ditão, Ananias ou
Luís Carlos c Paulo Henri-
que:- Nelson e Nclsinho; Ks-
panhol. Foguete, Paulo "Chô-
co" e Fefeu ou Osvaldo II.
MILAN — Balzarini; David,
Bacchetta, Maldini e Pela-
gallt; Rivera e Eenitcz; Mo-
ra, Mazola, Gallardo c Ama-
rildo.

FLAMENGO

Os rubronegros, que che-
garam domingo a esta cida-
de italiana, não realizaram
nenhum treino de conjunto
para o jogo desta noite. Os
jogadores foram submetidos

apenas a dois treinos indivi-
duais, sendo que Ananias c
Fefeu são os únicos que não
estão cem por cenlp física-
mente e por isso poderão ser
substituídos por Luis Carlos
e Osvaldo II, respectivamen-
Je-.

O roteiro definitivo da ex-
cursão do clube campeão ca-
rioca já é conhecido e o pró-
ximo país onde jogará o Fia-
mengo será a Espanha, onde
serão efetuadas várias par-
tidas. Depois, irá à Polônia
onde tem marcado um jogo
sendo a excursão encerrada
na União Soviética. O re-
torno da delegação está pre-
visto para o inicio da segun-
da quinzena de julho, quan-
cio o campeonato carioca já
estará em pleno andamento.

Pelos clubes e entidades
A Assembléia Geral da

Federação Carioca de Fute-
boi está convocada para
amanhã à noite, a partir das
18h. Tratará de assuntos re-
ferentes à próxima disputa
do campeonato carioca de
futebol, como preços de in-
gressos e organização do
quadro de juizes.O Fluminense disputa-

..TÁ dois.jogos em Assunção,
no Paraguai. No dia 12 en-
frentará o Olímpia e no dia
14 o Libertad, éste dirigido
pelo técnico Fleitas Solich.
A viagem da delegação tri-
color • está marcada para
amanhã, tendo solicitado
permissão ao Conselho'Na-
cional de Desportos e apre-
sentado a documentação
necessária ao embarque.

O Canto do Rio pediu
licença â FCF jpara disputar

jogo amistoso, domingo, em
Guaratinguetá com a Asso-
ciação Esportiva Guaratin-
guetá e no dia 21. no Está-
dio "Caio Martins", com o
mesmo clube.

O Fluminense registrou,
ontem, na FCF, o contrato
firmado com o ponteiro Ma-
teus, na base de 19 meses,
130 mil cruzeiros de ordena-
do mensal e ''luvas" de 600
mil cruzeiros.

O Flamengo informou
à FCF que o sr. Reinaldo
Carneiro Bastos está respon-
dendo pela presidência do
c",!ube, na ausência do sr.
Fadei Fadei.

O Olaria oropôs ao São
Cristóvão a disputa de um
jogo amistoso, domingo, na
Rua Bariri, com renda di-
vidida.

MILAN
O peruano Gallardo che-

gou ontem a Milão acompa-
nhado de sua esposa, apre-
sentando-se na parte da tar*
dc aos dirigentes do Milan.
A expectativa da estréia de
Gallardo é grande nesta ci-
dade, e éste é um dos moti-
vos para que os promotores
acreditem numa boa -arreca-
dação na partida desta noite
com o Flamengo.

O zagueiro Trapaltoni não
jogará, devido ainda não ter
terminado sua licença com o
clube italiano. A licença é
motivada pelo seu casamen*
to, que ocorreu na última se-
mana. Lodetti, também titu-
lar absoluto do time italiano,
não jogará devido estar atu-
ando na seleção olímpica ita-
liana.

BONSUCESSO
Desmentindo as notícias que
davam o Bonsucesso como"perdido em algum lugar da
Europa", retornaram, ontem,
de Paris, pela Panair do Bra-
sil, os jogadores Sabará, Ca-
nário e Wellis, todos contun-
didos, e que se desligaram
da delegação na capital fran-
cesa, antes do clube seguir
para Strassburgo, onde en-
frentará hoje um selecionado
local. A delegação do clube
carioca deverá regressar ao
Brasil no próximo dia 23.

Até agora, o Bonsucesso já
disputou 22 partidas, vencen-
do 15, empatando 4 e per*
d.endo apenas 3 jogos, o pri*
meiro deles na Monróvia, lo-
go no início da excursão. O
Bonsucesso já se encontra
fora do Brasil 73 dias. Sabá-
rá retornou com diste-:são do
músculo da virilha; Canário
sofreu distensão do ligamen-
to do joelho direito o Wellis
apresenta forte contusão na
coxa esquerda.

Maria Lenk, a primeira mu-
lher a ocupar o cargo de mem- >
bro do CND falou da sua emo-
ção por ter sido indicada, ho-
menagem que aceitava mais
por ser isso um sintoma dc
que a mulher brasileira fêi-se
presente no cenário esportivo
e hoje é reconhecida pelo mui-
to que ainda poderá oferecer
ao Pais. Ao final da reunião,
o gen. Elói Menezes ofereceu
um simples cafezinho, alegan-
do, que o dinheiro que havia
no CND era para o esporte.
Hoje, às lOh, haverá a pri-
meira reunião dos novos con-
selheiros.

PROMESSAS

Apenas três conselheiros —
Carlos Caldeira, Gilberto
Abreu Pires e Valdir Beneven-
to — não falaram na reunião
de ontem, incluindo-se entre
os mais inflamados o vice-pre-
sidente do CND, Anibal Pelon,
que teceu considerações sõbrc

o papel do Conselho dizendo
que o importante é o fortalc-
cimento do homem, pois ele
iria oferecer o subsídio neces-
sário à sobrevivência do espor-
te e do próprio CND.

O conselheiro Carlos Osório
prometeu trabalhar com todo
afinco para não comprometer
seus companheiros em quem
muito acreditava.

CADA UM.

Quanto ao gen. Elói Menezes
e Maria Lenk Ziegler, seus
feitos são por demais conheci-
dos, sendo que o gen até hoje
é esportista militante, campeão
de hipismo enquanto que Ma-
ria Lenk foi recordista mun-
dial de nado de peito e tem
o seu nome gravado no "Tro-
féu Helms", sendo catedrática
de natação na ENEFD.

Anibal Pelon, por sua vez,
há anos milita no esporte, ten-
do sido presidente da Federa-
ção Metropolitana do Basque-

tebol c faz parte do TJD da
várias entidades.

O sr. Carlos Caldeira Filho,
um dos diretores da "Folha da
São Paulo" pertence a tradicio-
nal família ligada a vida do
Santos — Urbano Caldeira —
onde já ocupou o cargo de vi?
ce-presidente. O sr. Gilberto
Abreu Pires é o atual presi-
dente do Conselho Regional
dc Desportos do Paraná e já
foi membro do CT de Ciclis*
mo da CBD. O sr. Valdir Be*
nevento é ligado ao Flamen-
go, onde é vice-presidente do
Departamento Jurídico,

COMPLETO

O presidente do CND com-
pletou ontem mesmo o quadro
de seus auxiliares, escolhendo
para Ari de Oliveira Menezes,
Francisco Cantlsano c Ivan
França,, para assessores juridl*
cos c Carlos Alberto Pinheiro,
e José Guio Filho para asses»
soria dc imprensa.

Juramento
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Autêntica novidade, em se tratando do CND, foi a leitura do juramento pelos
membros da nova diretoria, vendo-se o gen. Eloy, Valdir Eenevente e Maria Lenk
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