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CASTELO NOMEIA MEMBROS DA CGI
BRASIL CONFIA EM
MELHORES TARIFAS

Genebra e México (AP-FP-UPI-CM) — 0 minis-
Iro Alfredo Teixeira Valadão, representante do Bra-
sil no Conselho do Convênio Geral de Comercio e
Tarifas (GATT), disse ontem em Genebra que as ne-
cociações que ali se realizam deverão trazer solu-
ções aos problemas relativos ao acesso dos produtos
dos países em fase de desenvolvimento aos merca-
dos de países altamente industrializados. _

Acrescentou que a atuação mais efetiva do Bra-
sil nas negociações, depende das regras que serão
adotadas sobre a participação dos países em vias
de desenvolvimento, do valor das exceções que se
apliquem a seus produtos e da redução das barreiras
aduaneiras para os produtos agrícolas.

Esperanças

O ministro Alfredo Vala-

dão disse que o governo bra-

sileiro recebeu com prazer
as declarações dos represen-

tantes dos países altamente
industrializados, os quais ex-

tèrnaràm a determinação de

seus «ovemos de encarar,
em futuro próximo, as ne-
cessidades de desenvolvi-
mento econômico dos países
menos desenvolvidos. "Tal

atitude — acentuou o minis-
tro —.corresponde aos no-
bres motivos que inspiraram
esse eminente e pranteado
estadista — John FitzgeraUl
Kennedy".

MCE e EUA negociam

Funcionários do Mercado
Comum Europeu e dos Es-
tados Unidos negociavam on-
tem, entre bastidores, sobre
as regras da "Série Kenne-
dy" de conversações para
reduzir as tarifas alfândega-
rias.

Foi necessária uma noite

para que a França conse-
guisse um acordo sobre uma

posição conjunta dos outros
cinco países do Mercado Co-
mum — Alemanha Ociden-

M

tal, Itália, Bélgica, Holanda
e Luxemburgo.

Os seis países se pronun-
ciaram contra a tentativa
norte-americana do compro-
metê-los a fixar como objeti-
vo uma redução tarifária de
50%, As negociações agora
se concentram na busca de
uma fórmula aceitável para
ambas as partes. Jean Rey,
porta-voz da comissão do
MCE, disse a jornalistas que
o Mercado Comum sempre
pensou numa redução de ..
50%, e que espera ver isso
conseguido ao final das ne-
gociações. Observou, porém,
que nada há ainda de con-
creto.

Assistência financeira

A delegação norte-america-
ra apresentou ontem à Co-
missão de Financiamento da
Conferência Mundial de Co-
mércio e Desenvolvimento, em
Genebra, um projeto de reso-
lucão sobre a-assistência fi-
nanceira aos países em desen-
volvimento dentro dos progra-
mas bilaterais e multllaterais.

O projeto, do qual são co-

signatários a Argentina, Cel-

lãc, Colômbia, Equador, índia,

Indonésia, México, Nigéria,

RAU, Siria e Iugoslávia, reco-

monda, entre outras coisas,
uma diversificação da ajuda
técnica e financeira segundo
6 grau de desenvolvimento dos
países beneficiários e um au-
mento de tal ajuda no caso
cm que seus recursos exterio-
res diminuí—em anormalmen-
te como conseqüência de dr-
cunstancias que, escapando ao
ücu controle, possam afetar seu
programa de desenvolvimento.
O projeto preconiza, paralela-
mente, o financiamento dos
planos de desenvolvimento re-

gionais e o estabelecimento de
um novo padrão de amortiza-
-çõesr-prev4do_d.e um prazo de
favor e de juros razoável!

Reunião urgentíssima

A revista do Banco Nacional
de Comércio Exterior Uo Mé-
xico disse em editorial que 

"é

urgentíssima uma! conferência
dos chanceleres de todos os

países-membros da Associação
Iíitino-Americana de Livre
Comércio (ALALC) a íim de

que este organismo saia do
estancamento em que atual-
mente se encontra". Acrescen-
ta que, 

"no ritmo em que se
vui. não se conseguirá inte-

prar a economia da América
Latina nem daqui a cem anos".

URSS ACUSA BRASIL
DE MEDIDAS HOSTIS

Moscou e Tóquio (AP-UPI-CM) — O livestia, dis-
se ontem que o governo brasileiro está hostilizando
a Embaixada Soviética e realiza uma campanha anti-
URSS publicando "invencionices e insultos contra o
embaixador soviético no Brasil".

Acrescenta o jornal que atualmente são realiza-
dos esforços para impedir "o uso normal de meios
de comunicação de nossa Embaixada, inclusive os ca-
bogramas urgentes, que geralmente são entregues
com vários dias de atraso".

Violação de pacto
Franca insiste
na fabricação

da bomba H
Pari.- (UPI-CM) — O pri-

meiro-ministro G e o t g e s
Pompidou inspecionará o po-
ligono nuclear da França no
Pacífico, no mês de junho,
para reafirmar a determina-
ção do pais de aperfeiçoar
sua própria bomba de hidro-
gênio, segundo revelaram ho-
je fontes governamentais.
Os planos para a viagem do
primeiro-ministro íoram di-
vulgados ao mesmo tempo
em que o governo do presi-
dente De Gaulie era atacado
por conduzir, segundo se
afirma, o país à ruina, com
sua insistência em contar
com uma força nuclear pró-
pria c independente. Ontem,
escrevendo em seu jornal, o
ex-primeiro-ministro René
Pleven denunciou que a
construção do polígono custa-
rá, pelo menos, de 5 a G bi-
lhões de francos.

Pompidou é o funcionário
de mais alta posição a visi-
tar o campo de provas das
longínquas Ilhas Gambier,
onde destacamentos da Le-
guio Estrangeira e engenhei-
vos da Comissão de Energia
Atômica começaram a traba-
lhar na construção do poli-
gono no outono dn nno pas-
sado.

Ânimos quentes
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Sm Nicósia, o arcebispo
Makarhs visito suas Ur-
ças militares por ocasião
da Páscoa Ortodoxa.
Usando um binóculo,'o
arcebispo examina as po-
sições avançadas dos ci-
priotas gregos que estão
prontos para entrar em
combate com os cipriofoi
turcos. Combate, tam-
bém, houve em São Do*
mingos: uma greve de
táxis motivou diversos
atentados terroristas, ge-
rondo uma crise nacio-
nal de sérias proporções.
Vemos, na totó, um chás-
sis de ônibus, usado como
barricada. Os ânimos es-
tão quentes — e nem a
Páscoa Ortodoxa nem
São Domingos conseguem
pacificar seus devotos.
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BRASÍLIA (Sucursal) —
O presidente Castelo Bran-
co assinou, ontem, os atos
de nomeação dos três inte-

grantes da Comissão Geral
ioe Investigações, que será

presidida pelo ministro da
Justiça. Os nomeados são:

general Taurino de Rezende,
sr. Carlos Alfredo Povina Ca-
valcanti e o sr. José Barreto
Filho.

A Comissão Geral de In-
vestigações íoi constituída em
obediência ao decreto que re-

gulamentou os artigos séti-
mo e décimo do Ato Institu-
cional. Os atos ontem assi-
nados serão publicados no
"Diário Oíicial" de hoje.

fl
Sítio

"— O governo não está co-

gitando de nenhuma provi-
déncia relativa à decretação
do estado de sitio" — íoi
esta a primeira informação
do sr. José Wamberto aos jor-
nalistas do Palácio do Pia-
nalto, depois que assumiu,
às 16h, a Secretaria de Im-

prensa da Presidência da Re-

pública.
O ministro para o Gabine-

te Civil, sr. Luís Viana, de-

pois de empossar o jornalis-
ta José Wamberto, deu pos-
se aos subchefes do Gabine-
te Civil: srs. Nelson Gou-
veia, Renan Baleeiro e Au-

gusto Fraga de Brito. O nó-
vo secretário de Imprensa,
após a solenidade, fêz uma
visita de cortesia aos jorna-
listas credenciados no Pala-
cio do Planalto.

Bahia na
defesa do

seu governo
O Comando da 6» Regilo

Militar, sediado em Salva»
dor, divulgou ontem « *•*

guinte nota oficial: "O Co-
mando da 6? Região Militar,
no evidente intuito de for*
talecer os princípios da au*
toridade, vem reafirmar sett
apoio ao Governo do Esta»
do, dentro do mais amplo
respeito à Constituição F«»
deral e, em entrosamento
com as autoridades esta»
duais, declara reinar perfel»
ta ordem e completa tran*

qüilidade em todo o terri*
tório de sua jurisdição". In»
terpreta-se esta nota, no»
círculos políticos da Bahia,
como sinal de que o gover-
nador Lomanto Júnior está
em paz com as Forças Ar»
madas, não tendo consegui*
do a pretendida repercussão,
no Estado, a campanha dr.
certos setores políticos e mi*
litares interessados no esta*
belecimento de um clima d«
insegurança para o governo
baiano.

OPINIÃO
A opinião baiana reagiu

contra a tentativa de incorri*

patibilizar o governador Lo«
manto Júnior, sobretudo por-
que o seu governo vem pro*
duzindo resultados positivo»
para a recuperação do Esta-
do.

«iiliiilll iál

GUERRA DESMENTE
CASSAÇÕES NA GB

O general Artur da Costa e Silva, ministro da
Guerra, negou ontem, categoricamente, a existência,
r|n spii MinistMrrp-e-^uaisa-er listas para a cassa*
ção de mandatos de deputados da Assemoieia _eguj*
lativa da Guanabara^ Isso íoi o que proclamou o li*
der do PR, deputado Naldir Laranjeiras, após en-
trevista com aquele ministro militar, por volta das
Ifih

A única ameaça de cassação de mandato na
Guanabara, no momento, é contra o deputado João
Massena. O presidente da Assembléia, sr. Amando
Fonseca (sem partido), disse ontem que receberá
ainda hoje a ficha das atividades subversivas do par-
lamentar, provinda da DOPS. Na próxima segunda-
íeira convocará a Mesa Diretora do Legislativo pata
apreciar as informações policiais e propor a cassa-
çáo do mandato do sr. Massena.

O Ixvestla disso que no Bra-
sil se dificulta a venda de dis-
cos de músicas soviéticas, em
violação ao pacto de relações
culturais subscrito pelos dois

países. Afirma ainda o jornal
que "o Ministério de Educação
e Cultura do Brasil está reali-
zando expurgos e exige decla-
ração ideológica de todos os al-
tos funcionários".

Teoria destruída
A Cliina Comunista fêz circu-

lar ontem um comentário al-
banes dizencj que o golpe mi-
litar no Brasil havia destruído
a teoria do primeiro-ministro
Nikita • Kruchev sobre uma
' ansição pacífica".

A agência "Nova China", pa-
rafraseàhdu um editorial recen-
te do jornal albanês "Zeri i Po-
pulit" afirmou qii- no golpe do
Brasil "o moderno grupo revi-
sionista de Kruchev c seus par-
tidários foram os serventes da
burguesia c os adversários da
revolução".,

u jornal alban.'. disse que a
imprensa soviética "se esforçou
para difundir a ilusão de que
as condições estavam maduras
para um desenvolvimento paci-
fico da revolução brasileira. De-
clarou abertamente que o ca-
minho da revolução cubana não
convinha ao Brasil, porém a
quartelada brasileira terminou
com as ilusões dos revisionis-
tas". E acrescenta: "O exem-
pio do Brasil mostrou que a
burguesia reacionária nunca
permitirá ao proletariado c ao
prvo trabalhador .-.poderar-se
do poder do F•'-*. . Usou da
violência e das forças armadas
ren-bnárias para derrubar um
pnvêrnò burcues como era o

VISITA
O presidente da

República federal
Alemã, sr. Hein-
rich Luebke, che-
gará, às 14h 30m
de amanhã, a Bra-
sília, para uma vi-
sita de cinco dias
ao Brasil. Às 20h
30m será recebi*
do pelo presidente
Castelo Bra nco.
(Pág. 3) .

FÚRIA
Um agente e uni

trabalhador bra*
çal da Central tio
Brasil, admoesta*
dos pelo chefe da
Estação Marítima
em que trabalham,
insubordinaram-se,
agrediram-no a ca-
deiradas e quebra*
ram mesas e tele-
fones da reparti-
ção. (Pág. 11) .

CNTI
O interventor na

CNTI, sr. Armando
de Brito, em relato-
rio ontem apresen-
tado, propôs a cas*
sação dos direitos
políticos, por 3
anos, de diretores
e membros do Con-
selho de Represen-
tantes da CNTI.
(Pág. 2)

INQUÉRITO ATINGE
TAMBÉM ITAMARATI

O ministro das Relações Exteriores deverá di-
vulgar, breve, os nomes que comporão a comissão
encarregada de fazer a devassa no Itamarati. Dela
farão parte um militar, um diplomata e um jurista.

Vinha-se reunindo no Itamarati uma comissão
interna cujo objetivo era colher dados e fazer levan-
tamento do pessoal da Casa. Agora todo esse mate-
rial servirá para orientação da comissão a ser for-
mada, de acordo com as determinações do Ato Insti-
tucional.

SEPRO

Apesar de já terem sido

demitidos quase todos os

funcionários do SEPRO (Ser-

viço de Propaganda do Bra-

sil no Exterior) que não

pertencem à carreira diplo-

mática, íoi constituída ontem

a comissão que se vai en-

carregar de fazer devassa,

também, naquele Serviço.

Integram a comissão o min.

Bartel Rosa, chefe do Pes-
soai do Itamarati, o cons.
Seixas Corrêa, secretário ad-

junto interino para Assun-
tos Econômicos e o secre-
távio Guy Marie de Castro
Brandão, chefe da Divisão
de Organização do MRE.

A comissão-geral e a co-
missão do SEPRO começa-
rão a funcionar ainda esta
semana. Terão amplos po-
deres para consultar do-
cumentos, inquirir pessoas,
dentro e fora do Itamarati,
requisitar funcionários do
Exterior e tomar todas as
medidas que julgarem con-
venientes para atingir seus
objetivos.

Sctte Câmara —

O emb. Sette Câmara
chegará ao Rio, domingo pe-
la manhã, em avião da car-
reira. O chefe da Missão
Diplomática do Brasil em
Berna íoi chamado pelo mi-
nistro Otávio Gouveia de
Bulhões, por intermédio d")

ministro das Relações Exte-
riores, a fim de discutir com
o titular da Fazenda o pro-
blema do reescalonamento
das dividas do Brasil com
os credores europeus.

Ao receber o convite para
vir ao Rio, o embaixador Set-
te Câmara informou ao Ita-
rnarati que não podia sair da
Suíça no começo desta se-
mana, porque havia marca-
do jantar, do qual participa-
ria o ministro do Exterior
daquele pais.

CIME

U ministro Milton Faria,
chefe do Departamento Con-
sular e de Imigração do Ita-
mnrati, viajou ontem para
Genebra, onde chefiará a de-
legação brasileira à reunião
anual do Comitê Intergover-
namental para Migrações Eu-
ropéias.

O cons. Quintino Deseta
issumiu ontem, oficialmente,
a chefia da Divisão de Imi-
gração. Vinha exercendo ül-
timamonte o cargo de chefe
da Divisão de Informações.
Para este foi nomeado o se-
«etário Antônio Fantinato
Neto.

Marrocos

O govêmo de Marrocos
concedeu aorémenf ao em-
baixador Silvio Ribeiro de
Carvalho. O pedido de ho-
mologação do nome dêsse di-

plomata já foi enviado ao Se-
nado Federal.

Gen. Torres
toma posse
hoje no RJ

O general Paulo Fran-
cisco Torres despediu-se,
na tarde de ontem, da
chefia do Estado-Maior do
I Exército, para assumir,
às 15h de hoje, o Governo
do Estado do Rio. Em seu
discurso de despedida,
não escondeu que levará
saudades, nem que pre-
tende cumprir os deveres
que lhe foram conferidos.
Fèz um retrospecto de
sua vida militar, e foi
exaltado pelo comandante
do I Exército, gen. Uru-
rahy. Salientou não ter
tido tempo para fazer
programa administrativo,
mas garantiu a continua-
ção dos inquéritos poli-
ciais-militares e prometeu
amparo ao ensino, à ener-
gia elétrica, à saúde e aos
transportes. Não citou os
nomes que comporão o
seu secretariado. (Pág. 7)

De Gaulie não

adiará visita

à A. Latina
Poris (UPI-CM) — O pre-

sidente Charles De Gaulie

propõe-se agora a levar a

cabo sua anunciada viagem

de quatro semanas à América

Latina, em setembro vindou-

ro, tal como havia anuncia-

do, visto que continua a res-

tabelecer-se prontamente da

operação a que íoi submeti-

do, segundo disseram ontem

lonies írancesas.

Boatos
A 

"Assembléia Legislativa
viveu, ontem, horas de in-
tensa boataria, procedente de
fontes as mais diversas, in-
clusive dos próprios depu-
tados do PTB, de que já es-
tava pronta a tal lista com
mais de 170 nomes, incluindo
parlamentares cariocas, cujos
mandatos seriam cassados
por determinação do Conse-
lho de Segurança Nacional.

Os nomes dos parlamenta-
res que deveriam sofrer
aquela medida por parte do
Conselho de Segurança Na-
cional, segundo era voz ge-
ral, seriam os seguintes: Te-
lêmaco Maia (PR), Luiz Cor-
rêa, Adalgisa Nery, Rubens
Macedo, Celso Lisboa e Sin-
vai Sampaio (PTB); Gama
Filho (PSD), João Had-
dad (PSB) e João Massena
(PST).

Comissão
Os deputados Amaral Pei:

xoto, Levl Neves e Naldir La-
ranjeiras estiveram, também,
com o ministro da Marinha,
almirante.Melo Batista, que
desconhecia do mesmo modo
que o titular da Guerra a
lista sobre cassação de man-
datos e suspensão de direitos
políticos de militares ou ci-
vis.

Reunião
O diretório regional do PSD

carioca, segundo seu presiden-
te, deputado Amaral Peixoto,
estará reunido de 15 em 15

dias, não só para examinar >
atualidade política do Estado,
como também para a eleição
e reestruturação dos seus 15
diretórios. Por sua vez o PTB
está agitado. Seu líder, depu-
tado Frederico Trota, disse on-
tem que a maioria dos seus co-

. legas continua a exigir da Co-
missão Executiva Estadual
uma total e completa ròforinü-
lação de sua linha polftic; dou-
trinaria, a fim de adaptá-la aa
espírito da revolução untico-
munista de l.f de abril.

Recesso
Amanhã, não haverá sessão

no Palácio Pedro Ernesto. A
Assembléia decidiu suspender
os trabalhos naquele dia em
homenagem a Ascensão do Se»
nhor. No próximo dia 8, a As-
sembléia dará "posse" f.o "vice"
"eleito" por pleito indireto no
plenário do Poder Legislativo,
contrariando a Constituição da
República, a Constituição Es-
tadual, além da Lei Eleitoral.
O ministro da Guerra está
convidado para o ato.

Ato
A liderança do governo na

Assembléia do Estado, segun-
do informou o deputado Célio
Borja (UDN), vai' promover a
partir da próxima segunda-feir
ra, no Palácio Pedro Ernesto,
a discussão e aprovação ur-
gente do projeto sobre iser.çAo
do Imposto de Vendas e Con-
signações, oriundo de mensa-
gem do governador Carlos La-
cerda.

PARTIDOS APOIAM
GABINETE BAIANO

SALVADOR (TP-CM) — Após vários dias de
crise, o governador Lomanto Júnior logrou ver apre-
vado o seu secretariado integrado por seis professo-
res universitários. A visita inesperada do coman-
dante do IV Exército, trazendo apoio ao chefe do
Executivo baiano, serviu para desanuviar o ambien-
te. Os partidos concordaram com o secretariado
apolítico. Além de professores, integram o quadro
de auxiliares um jornalista e um general reforma-
do. O único que permaneceu foi o chefe de Policia.

» «i tre as lideranças partidárias,

O comandante Justino Alves
Bastos, do IV Exército, aten-
dendo a um apelo dramático
do governador Lomanto Júnior,
que, deveria ter, ontem, seu
mandato cassado pela Assem-
bléia, dirigiu-se a esta Capital,
onde, em contatos diretos com
as autoridades aqui sediadas e
alguns dirigentes partidários,
iniciou a composição do novo
secretariado do governador.

O iato causou «itranhea «a-

tre as
que Unham como certo, para
hoje, o impedimento do gover-
nador baiano. Sabe-se que o
comandante da 6.* llcgiâo Mi-
litar continua apoiando a maio-
ria da Assembléia Legislativa,
que pretende levar avante o
Impuehmcnt, baseada no tex-
to de dois manifestos — um
divulgado no dia da revolução,
de apoio tos vitoriosos, e outro
apoiando cs comunistas — •
em atividades subversiva» •
corrupta» ia jtovexiudor.
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MARÍTIMOS COM UDN
TRATAM DE AUMENTO

Os deputados Célio Borja, (UDN) e Pedro Fernan-

des (PTB) estiveram reunidos na noite de ontem, no

Palácio Pedro Ernesto, com dirigentes sindicais da

Federação Nacional dos Marítimos e da Federação

Nacional do Grupo de Máquinas, que íoram solicitar

apoio para reivindice^ões salariais. Os dirigentes

classistas foram levados pelo sr. Pedro Fernandes

(que também é marítimo) ao líder do governo na

Assembléia Legislativa da Guanabara e, como ponto

principal, sustentaram que 
"o aumento a ser concedido

PROPOSTA CASSAÇÃO PARA
EX^IttRÍ&mmS BA CNTI
Os diretores e membros do Conselho

de Representantes da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores na Indústria,
cuja atuação, "por ação ou omissão,
tenha contribuído para s tentativa de
subversão da ordem política e social,
para a tumultuação, marginalidade 

:~

ao funcionalismo civil da União deverá ser extensivo. corrUpçg0 na vi_a do sindicalismo" pá- 
" ex-CGT,

trio" poderão ter seus direitos políticos
cassados, por 3 anos, na forma do para-
grafo único do artigo 10 do Ato Institu-
cional. A medida foi proposta pelo inter-
ventor na CNTI, sr. Armando de Brito,
ao entregar o relatório sobre as ativida-
des exercidas pela entidade e suas li-
gações com os países socialistas e o

à classe marítima em geral".

REIVINDICAÇÕES

Solicitando inclusive a
atuação do sr. Célio Borja
junto ao governo federal, os
lideres sindicais entregaram
ao lider udenista um memo-
rial contendo suas reivindi-
cações. Além da extensão do
percentual a ser concedido
aos servidores públicos, diz
o documento entregue ao sr.
Célio Borja: "Considerando-

se a existência de desempre-
gados na classe marítima, e
com o propósito de solucio-
nar em parte êste problema,
é necessário que todos os
aposentados, reformados ou
os que percebam qualquer
espécie de remuneração a
qualquer título e de qual-
quer natureza, nâo sejam ad-
mitidos nas empresas marl-
timas, sendo dispensados os
que se encontram prestando
serviços remunerados. É
necessário — ressalta o me-
¦mortal'— que seja efetivada

Eugênio do
Carmo no

Min. da Saúde
O dr. Eugênio da Silva

Carmo foi designado assessor-
técnico do Gabinete do Mi-
nistério da Saúde, onde, por
escolha do ministro Raimun-
do de Brito, vai ter a seu
cargo a Secretaria da Ordem
do Mérito Médico. O dr. Eu-
gênio do Carmo é pesquisa-
dor e administrador dos mais
conceituados do quadro mé-
dico do Estado da Guanaba-
ra, sendo, há 5 anos, o dire-
tor do Instituto Estadual de
Cardiologia. Possui numero-
sos trabalhos publicados no
campo da sua especialização.

ORIENTAÇÃO

O sr. Armando de Brito
apresentou na tarde de on-
tem, o relatório sobre as ati-
vidades da CNTI, constando
de 15 volumes.e 3 anexos,
no qual salienta que o epi-
sódio da renúncia do ex-pre-
sidente Jânio Quadros, com
a assunção do ex-vice-presi-
dente proporcionou um mo-
vimento de massa da opnlão
pública, eficiente como téc-
nica da sensibilização das
camadas populares. Após
referir-se à ilegalidade da

. ,;..,.. . ,. , portaria do ministro Almino

nSlÉS && ^onso que tentava revogar
Federação Nacional dos Ma-

a aposentadoria de todos
aqueles que concluíram o
tempo de serviço, revogan-
do-se o dispositivo que asse-
gura o abono de permàriên-
cia, estabelecendo-se lima
aposentadoria de igualdade
de condições à tôda à Ma*
rinha Mercante."

COMISSÃO PARITARIA

As demais reivindicações
apresentadas sãò as seguin-
tes: "Que seja imediatamen-
te designada uma comissão
paritária, composta de um
representante de cada um
destes órgãos: Ministério da

CALÇADO

Conforto e resistência
comprovados

rítimos; Federação do Gru-'
po dc Máquinas; além de re-
prçsentantes. do Sindicato
Nacional das Empresas de
Navegação e da FRONAPE".

"A comissão mencionada —
acrescenta — deverá, no pra-
zo de 30 dias, apresentar ao
presidente dá República nô-
vo escalonamento hierárqui-
co, funcional e salarial; que
seja mantido o imposto Sin-
dical. porém sem o desconto
relativo sobre o décimo-ter-
ceiro salário, sendo reformu-
lada a aplicação desse im-
posto."

O documento conclui sus-
tentando: "Que sejam obri-
gados a efetuar o imediato
pagamento de suas dívidas
ao IAPM, tanto as empresas
do governo, como as compa-
nhias. particulares."

DCT adia
concurso de
postalista

O diretor do Departamen-
to dos Correios e Telégrafos,
general Fernando Menescal
Vilar, resolveu ontem sus-
pender por tempo indetermi-
nado as inscrições para os
concursos de postalista, tele-
grafista e carteiro, iniciadas
no dia 4 deste, por determi-
nação da Escola de Aperfei-
çoamento do DCT.

Falando à reportagem, o
general Vilar informou que
os programas foram escolhi-
dos pela administração ante-
rior; precisando o DCT' de
aignm tempo nara estudar as
questões propostas e para
patrocinar concursos hones-
tos e equilibrados.

a de tí> 129, que considerava
ilegais todas as associações
ou grupos, cujas atividades
colidissem com aquelas inde-
legáveis, o interventor, na
CNTI não negou a existên-
cia de trabalho sindical efe-
tivo realizado pela adminis-
rtação. Riani, mas sustentou
que, paralelamente, havia a
"ativa' militância política a
serviço de partido fora da
lei, o Partido Comunista".
Salientou que, nos documen-
tos, sentiu palpável o uso e
o desenvolvimento da tática
do envolvimento sub-reptício,
para criar no trabalhador a
imagem pretendida pelos
ativistas da comunização: a
de que só o socialismo aten-
deria ao interesse e às rei-
vindicaçóes do proletariado.

EXPURGO

O interventor, depois de
dizer que a CNTI infringiu
a Lei n.° 1.802, de 5-1-52,
definidora dos crimes contra
o Estado e a ordem política
e social, exercendo e deixan-
do exercer, no âmbito sindi-
cal, atividades subversivas,
frisou que seria o caso de
se propor a cassação da carta
de reconhecimento e o can-
celamento do registro da en-
tidade. "caso não fosse, como
é, indispensável a existên-
cia da CNTI como órgão de
cúpula da hierarquia sindi-
cal". Declarou que, preser-
vado o órgão, cumpre expur-
gar de seus quadros dirigen-
tes, diretores, efetivos ou
suplentes, dos membros do
Conselho Fiscal, da Repre-
sentação Internacional e de

alguns membros do Conselho
de Representantes da CNTI,
que, por ação ou omissão,
incorreram em responsabili-
dade pelo desvirtuamento da
atuação do órgão, pelo seu
encaminhamento para a luta
de classes, pela campanha da
subversão da ordem política
e social que comandou, jun-
tamente com ós agrupamen-
tos ilegais, CPOS, CGT,
PUA, FSD, etc.

CONCLUSÃO

Finalmente, apresenta as
seguintes sugestões: 1 — na
forma do parágrafo único do
artigo 10 do Ato Institucio-
nal, "sugere-se a aprovação
da proposta, pelo Conselho
de Segurança Nacional, ao
sr. presidente da República,
da cassação dos direitos po-
liticos de administração re-
manescentes e de alguns
membros e suplentes do Con-
selho de Representantes da
CNTI, cuja atuação, por ação

ou omissão tenha contribuí-
do para a tentativa de sub-
versão da ordem política e
social". "Assim, no interesse
da paz e da honra nacional
— disse — propor-se-ia o ato
pelo prazo de 3 anos, para
os cidadãos constantes do
anexo 1.°, realizando-se, de
imediato, nas Federações
abrangidas, nova escolha pa-
ra a representação na CNTI
ou assumindo os suplentes,
tal seja o caso"; 2.° — manti-
da a interventoria, o dele-
gado governamental convoca-
ria os suplentes para assumi-
rem os cargos vagos no Con-
selho de Representantes (art.
58, dos Estatutos da CNTI),
procedendo-se concomitante,
mente a convocação dos pre-
sidentes das Federações fi-
liadas para, sob a sua pre-
sidência, constituírem Junta
Governativa Provisória, a
fim de realizar eleições no
prazo de 90 dias (arts. 62,
63 e parágrafo único do art.
64 dos mesmos Estatutos).

ASSEMBLÉIA DECIDE
SEM NÚMERO LEGAL

Embora com a presença de no máximo 15 depu-
tados (número insuficiente pára deliberar) no pie-
nário — situação que é uma constante das últimas
sessões da Assembléia Legislativa da Guanabara —
foi aprovado e vai à sanção do governador o pro-
jeto do Executivo, abrindo o crédito especial de CrS
400 milhões para o início da construção do Palácio
da Justiça, o qual reunirá todos os serviços judicia-
rios do Estado. A matéria foi aprovada por unani-
midade e — segundo se informa — deverá ser san-
cionada pelo governador em exercício, desembarga-
dor Faria Coelho. Na apreciação do projeto, íoi re-
jeitada emenda apresentada pelos deputados Paulo
Duque e Sinval Sampaio, destinando igual impor-
tância para os estudos e início das obras, visando
à construção do Palácio do Legislativo. Da mesma
forma com que a proposição foi aprovada, a emenda
foi derrubada, também sem a presença em plenário
do número regimental de 28 parlamentares, não
ocorrendo, em ambos os casos, pedidos de verifi-
cação.

Coordenação
das atividades

intelectuais
Atribui-se uo ministro da

-j4KS%___Tiinu_^ajiej"jue

PESAR

•Os deputados Frederico Tro-
ta, Gama Lima e Domingos
Dttngelo apresentaram ontem,
voto de profundo pesar pelo

CASTELO OUVE PETROBRÁS
SOBRE CORTE DE CAMBIAIS

RIO, BRASÍLIA (Sucursal) — O

presidente da Petrobrás, marechal Ade-
mar de Queiroz, e o presidente do Con-
selho Nacional do Petróleo, engenheiro
Albino Regalo de Souza, seguiram ontem

para Brasília, entregando ao presidente

CRÍTICA

da República os estudos sobre os pro-
váveis efeitos da eliminação dos subsí-
dios do petróleo. No encontro foram
tratados outros assuntos ligados à área
do petróleo e derivados, inclusive a po-
litica a ser seguida pela Petrobrás.

O deputado Hermógenes
Príncipe (PSD-BA) comba-
teu, na Câmara, o corte dos
subsídios ao petróleo, trigo,
papel de imprensa e outros
materiais, afirmando que, se
executado, o pais, que já vi-
ve alarmado com a inflação,
vai "conhecer o que será de
fato uma Inflação galopan-
te, com todas as suas conse-
qüências reivindicatórias das
classes e greves". Declarou
ainda, não acreditar que o
governo tomasse medidas
que já mostraram, no pas-
sado, ser negativas. Inter-
vindo, o deputado Tenório
Cavalcanti afirmou que "o

custo de vida se eleva não
pelos roubos, más pela eva-
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Sim, é verdade. A importação ocaaionava, como é óbvio, seu
encarecímento. Mas esse problema foi resolvido - a Caterpillar
Brasil S.A., coordenando todos os esforço» de pesquisa e produção,
lança agora os Genuínos Roletes de Lubrificação Permanente,
racionais. Em sua fábrica, em Santo Amaro, os mesmo» critérios
de fabricação, tratamento térmico e controle de qualidade adotados
no estrangeiro foram utilizado», a fim da garantir um máximo da
qualidade - a tradicional qualidade Caterpillar. E assim é que v.
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apenas PEÇAS GENUÍNAS CAT-RPILLAR. E lembre-se: com

preços realmente mais baixos, oa Qenuínoa Rolete» de Lubrifi-
cação Permanente Caterpillar estão pronto» para diminuir consi-
derâvelmente o custo de operação de seu equipamento Caterpillar.
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são de recursos para o ex-
terior". E desafiou o govêr-
no a pôr em vigor a lei de
remessa de lucros, a terminar
com "essa política de chapéu
na mão" e a executar o mo-
nopólio do óleo cru. "Racio-

ne-se a gasolina para o "ca-
dillac" e a tornemos barata
para o carro de transporte,
de trabalho" - disse.

APLAUSOS

Na opinião do sr. Laert
Vieira (UDN-SC), os subsí-
dios devem ser cortados, uma
vez que — disse — a elimi-
nação das cambiais do petro-
leo não incidirá no aumento
do custo dos transportes em
mais do que 15%, além de
socorrer a Petrobrás. Decla-
rou, ainda, que, com isso, lu-
crarão também os Munici-
pios, "pois é sabido a influ-
encia do preço da gasolina
e dos combustíveis líquidos
na formação da cota que é
reservada aos municípios do
Brasil pelo Fundo Rodovia-
rio Nacional. Concluiu di-
zendo que a medida, se fôr
tomada, nada terá de Impo-
pular. "Pelo contrário, virá
ao encontro dos interesses do
povo. porque quem deve pa-
gar e quem consome a mer-
cadoria consumida e não a
população em geral, através
de emissões".

ENCONTRO

Na reunião que tiveram

Correio
da Manhã
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com o presidente da Repú-
blica, os presidentes da Pe-
trobrás e do CNP — órgãos
encarregados, respectivamen-
te; de orientar e executar a
política de monopólio estatal
do petróleo — pediram ao
marechal Castelo Branco
uma definição para a políti-
ca a ser seguida no Brasil
neste setor da economia,
dentro da nova ordem exis-
tente no país. Apresentaram
ainda outros problemas, en-
tre os quais o da constitui-
ção do plenário do CNP, que
é formado pelos representan-
tes dos Ministérios da Agri-
cultura, Indústria, Fazenda,
Aeronáutica, Marinha, Guer-
ra e mais os representantes
das classes produtoras. De-
pois de vitoriosa a revolução,
continuaram em seus postos
apenas os representantes das
classes produtoras. O presi-
dente do CNP foi nomeado
pelo antigo presidente do
órgão, que abandonou o car-

tória.

ACÉFALO

Decorridos 36 dias da depo-
sição do sr. João Goulart, o
CNP ainda não teve condições
para concluir e aprovar os es-
tudos que vinha fazendo sobre
o novo aumento da gasolina
(de apenas CrS 10,00 por li-
tro) e dos demais derivados
de petróleo. Também não es-
tá em condições de opinar sô-
bre o plano de abastecimento
que a Petrobrás terá de fazer
para fornecer óleo cru às reli-
narlas brasileiras durante o se-
gundo semestre do ano cor-
rente, de conformidade com o
decreto do governo federal que
lhe deu a incumbência de rea-
lizar o monopólio estatal de
importação de óleo cru.

DIFICULDADES

Indivíduos corresponde mais a
um prêmio do que à punição.

CONTRATOS

Outros problemas mais sé-
rios, íoram tratados como a
falta de cambiais para a Pe-
trobrás saldar os seus com-
promissos com o estrangeiro,
inclusive em relação à compra
de óleo crú; compra de novos
equipamentos para evitar a pa-
ralisação dos poços já em pro-
dução na Bahia; e, principal-
mente, a orientação sobre co-
mo e com quem deverá con-
tratar os fornecimentos futu-
ros de óleo crú, que são com-
prados em grande escala, no
valor de centenas de milhões
de dólares, em concorrência
internacional. Na primeira
compra quç a Petrobrás fêz,
monopolizando a importação
de óleo crú e derivados e acei-
tando concorrentes de todos os
continentes, conseguiu uma
vantagem US$ 6 milhões, cons-
tando cumo-^ornecedores—pa- -
ra as refinarias nacionais os
produtores da Venezuela e da
União Soviética. A Esso Inter-
national Inc. foi afastada da
concorrência por oferecer pre-
ços muito maiores do que os
demais concorrentes e querer
fornecer petróieo árabe e pe-
trrJleo da Líbia, êste último de
alto ponto de fluidez, igual ao
petróleo da Bahia. No momen
to, entretanto, há dificuldades
nas relações do Brasil com a
Venezuela e prevenção contra
os países da chamada "Corti-
na de Ferio" e contra a Rús-
sia; e.a Petrobrás têm dúvi-
das sobre se aceita ou não os
cermurrentes desses paises
Em caso negativo, o campo
comercial ficará a mercê da
Esso e da Shell, além de pe-
quenos concorrentes.

ELETROBRAS

ministro das Minas

falecimento de D. Armando
Lombardi, núncio apostólico
do Vaticano no Brasil. Foi
apresentado, também, voto de
pesar pelo falecimento do pro-
fessor Malagueta.

PESCA

Citando reportagens do
CORREIO DA MANHÃ sobre
a necessidade de ser incremen-
tada a pesca no País, o depu-
tado Gama Lima elogiou o
piano colocado em prática pelo
comandante Paulo de Castro
Moreira, superintendente da
SUDEPE, cm favor do desen-
volvimento da pesca e da psi-
cultura. Frisou que esse setor
precisa receber o tratamento
prioritário que está a exigir
para proporcionar alimentação
adequada, a custo mais redu-
zido, às várias camadas da
população. O sr. Gama Lima
teceu comparações entre teo-
res alimentícios da carne bo-
vina e do pescado, sustentan-
do a necessidade para a pes-
soa humana do consumo de
peixe.

URGÊNCIA

Ainda na sessão de ontem,
o deputado Joaquim Mac Do-
weli encaminhou requerimento
à Mesa Diretora, solicitando
tramitação, em regime de ur-
gência, para o projeto que im-
planta o Estatuto das Forças
Policiais da Guanabara.

O parlamentar udenista en-
caminhou consulta à presiden-
cia do Legislativo sobre se con-
tinuarão ou não a tramitar as
proposições apresentadas por
deputados que tiveram seus
mandatos cassados. A consulta
do sr. Joaquim Mac Dowell
deverá ser respondida pela
Mesa no final desta semana.

Mourão-diz-

Além dos estudos feitos em
torno da eliminação de subsi-
dios do petróleo e seus refle-
xos sobre as finanças da Pe-
trobrás, o marechal Ademar de
Queiroz fêz um relato ao pre-
sidente Castelo Branco sobre o
trabalho que vem realizando ã
frente do monopólio estatal. O
presidente da Petrobrás está
encontrando dificuldades para
concluir a chamada limpeza
na companhia, tendo colocado
em disponibilidade os elemen-
tos suspeitos de compromissos
cornos agitadores esquerdistas.
Outros funcionários acham
que o tratamento dado a tais

Ex-deputado

pede justiça
a ministro

O ex-deputado Luiz Fer-
nando Bocaiúva Cunha diri-
giu carta ao ministro Milton
Campos, em que solicita ao
titular da Justiça que faça
chegar ao sr. Egberto Matos,
atual Interventor do IPASE,
o seu repto a que retire do
vago e defina as declarações
que prestou à imprensa, en-
volvendo o nome do ex-par-
lamentar fluminense. O sr.
Bocaiúva Cunha que se en-
contra asilado na Embaixada
da Iugoslávia desde que teve
o seu mandato cassado, soli-
citou ao embaixador desse

país que entregasse, pessoal-
mente, ao ministro a sua car-
ta. Nela, diz que confia "en-

contrar ainda e apesar das
circuntâncias o jurista Mil-
ton Campos" e que o minis-
tro não '-desminta o seu pas-
sado, exigindo, enèrgicamen-
te, do caluniador o respeito
;; ;•• •'¦•-?-. 
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ra de todos os cidadãos".

_0 ministro das Minas e
Energia, sr. Mauro xioau, ene-
ga hoje à Guanabara e deverá
pronunciar-se a respeito da po-
litica nacional do petróleo, fa-• lando em seu próprio nome e
no do presidente da República.
Coincidindo com a vinda do
ministro Tibau ao Rio, será
empossado hoje, às 15 horas,
no cargo de presidente da Ele-
trobrás, o engenheiro Otávio
Marcondes Ferraz, nomeado
pelo presidente da República.
Trata-se rio autor do plano de
aproveitamento da energia de
Sete Quedas, que, se for rea-
lizado, constituirá a maior usi-
na hidrelétrica do mundo, lo-
calizada no Paraná, perto da
fronteira com o Paraguai.

que defende
o Congresso

BRASÍLIA (Sucursal) — No
gabinete do presidente Ranieri
Mazzilli, o general Mourão Fi-
lho, que visitava o Congresso
para agradecer a aprovação «Ia
lei que o manteve na ativa do
Exército, declarou o seguinte:
"tenquunto estiver na ativa, nin-
guém fará careta a êste Con-
gresso, que foi minha preocupa-
ção, durante dois anos e meio.
Ao tempo do plebiscito, estive
com as tropas do 3.° Exército
preparadas para tomar São
Paulo, caso tentassem contra a

sã nubre ínsn-lülegnuaüc í
tuição."

Diss_e_mais o general Mourão
Filho: "na reservãTTião deixaria-
de ter meios para essa defesa.
Recorreria às antiguerrilhas".

Voltando-sc para o deputado
João Mendes, lider da "Ação
Democrática Parlamentar", dis-
se o general Mourão Filho;

"Não se desarticule, deputado,
e trale de ampliar seu movi-
mento."

E concluiu o general reafir-
mando-se um ardoroso simpati-
zante do regime parlamenta-
lista.

será promovida, desde jâi
a coordenação das ntivida-
<des intelectuais e jurídicas
do País para a reconquis-
ta das convicções democrd-
ticos, ameaçadas de dispor-
são.

Folgo cm saber ãêsse in-
tuito patriótico cio senador
Milton Campos. Há poucos
dias referi-me ao assunto,
concitando o governo a for-
?nar comissões especiais pa-
ra percorrer o Brasil n /im
de orientarem a mocidade
pelo 

* bom caminho ria de-
mocracia.

O Ministério da Educação
e Cultura tinha feito exa-
tamente o contrário nos ítl»
timos tempos, com a pre»
gafão da História Nona t
outras tentativas contra»
rias à nossa tradição. Aliás,
o ministro da Pasta deut
estar informado a respeito,

A coordenação, prometi»
da pelo seu colega do Inte»
rior e Justiça, è mais am»
pia. Como disse o professor
Cato Mário dn Silva Perei»
ra. chefe do gabinete de
ministro Milton Campos no
Rio, "será um trabalho dc
recomposição da iníeiectua»
Hdade brasileira, através dí
um plano dc palestras e de-
bates com as Faculdades e
instituições outras, coma a
Ordem dos Advogados, o
instituto Histórico e Geo-
gráfico etc.

O titular da Justiça é um
elemento ótimo, conhece»
dor profundo das alivida-
des intelectuais e jurídicas
do País. Ninguém melhor
do que êle para a rcaliM-
ção da criucKia á_ que st

propõe, cuia urgência náo
será demais encarecer.

Gilberto Freyre, num es-
tudo publicado a respeito
da infiltração comunista, te»
ve oportunidade de mos.
trar que os comunistas de
hoje eram exatamente os
estudantes que receberam
instrução quando o parti»
do dc Prestes eslêve na le.
galidade e que continua-
ram depois, mais ou menos,
na clandestinidade. De for»
ma que era "difícil evitar t
infiltração, inclusive atra»
vés da imprensa conserva-
dora, cujos artigos de fun-
do, contrários à bolchevka-
ção, eram, entretanto, cer-
cados por notícias tenden-
ciosas a favor, produzindo

-muito—maior—efeito'. -Esst.

foi a observação do grande
sociólogo, identificando as
origens da onda comúnizan»
te, que esteve quase a le-
var esta descuidada Nação
para a órbita da Rússia ou
talvez para a da China co-
munista.

Aqui entra a tare/a do
ministro da Educação, quat
seja a de examinar os pro-
gramas de ensino atual,
mente e a organização se-
creta das Universidades,
várias delas verdadeiras cc-
lulas comunistas disfarça-
<das. Há muita coisa a /«•
zer nesse sentido. Estará o
ministro em condições de
arcar com essa respousabi-

- lidade?—'
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BRASILEIRO PREGA
REFORMAS NOS EUA

Nova York, (UPI-CM) — Falando na sessão
vespertina da Academia! de Ciências Políticas de Nova
York, o sr. Julian N. Chacel, do Brasil, considerou
a reforma agrária como uma das pedras angulares
para o futuro do seu país. Na sessão da majihã, um
outro brasileiro, professor Hilgard 0'Reilly Sternberg,
discorreu sobre o tema "A Terra e o Homem no
Trópico", assinalando o contraste econômico existente
na Região Amazônica em comparação com o resto do
país.

Acho que é uma das fa»
refas mais sérias do govêr-
no. Exige -um-home-m-êe
ação, que saiba desarticular
pela base o trabalho solar,
te dos que se dedicavam fl
infiltrar nos espíritos ju»
venis o tóxico úo bolclie-
vismo, contra as institui-
ções, a Pátria e a liberdade,

O ministro terá que Iti»
tar, não raro, com moinho»
de vento, pois a contar de
1.° de abril último, não há
mais quem tenha sido co-
munista neste País...

Ali Right

CHOQUES

O sr. Chacel, que dirige
o Centro de Estudos Agríco-
las da Fundação Getúlio
Vargas, e pronuncia, atual-
mente, uma série de conte-
rências na Universidade de
Colúmbia, afirmou que a re-
forma agrária se converteu
em um dos principais pro-
blcmas nacionais e motivou
choques ideológicos, não dei-
xando lugar, porém, para
que se duvide de que de sua
execução depende o destino
de tôda a nação. Assinalou
ainda que os desequilíbrios
institucionale econômico
exigiram uma modificação
substancial na estrutura agri-
cola do Brasil. "No aspecto
institucional — declarou —
há desequilíbrio porque a lc-
_¦'"" "ío c a política : ";'.u-j sa-
lários somente beneficiam o

trabalhador urbano; o dese-
quilibrio econômico se tra-
duz em grandes diferenças
entre o ritmo do crescimento
da agricultura, de uma par-
te, e o da manufatura, da
outra". Ressaltou,'em segui-
da, que, enquanto o produto
agrícola do Brasil cresceu
cerca de 50% durante a úl-
Uma década, o setor das ma-
nufaturas aumentou em cêr-
ca de 140%.

AMAZONAS

O professor de Geografia
Hilgard Sternberg, da Uni-
versidade do Brasil, e atual-
mente professor-assistente
na Universidade de Colúm-
bia, se referiu a outro dese-
quilibrio no Brasil: a dife-
rença entre a região amazò-
r!—, por dcísnvolver, e o
progresso do resto do Pais.

Advogado vai
processar

Cecil Borer
BRASÍLIA (Sucursal) - O

advogado do jornalista João
Etcheverry, sr. Miranda Jor»
dão, pediu ao Supremo Tribu-
nal Federal para determinar
ao Ministério Público Federal
que processe criminalmente o
diretor da DOPS cariocn, dele-
gado Cecil Borer, por falsas
declarações. O sr. Miranda
Jordão informou que inicial-
mente foi requerido "habeas-
corpus" ao juiz da 6.' Vara
Criminal do Rio, que se decla-
rou incompetente face às in-
formações da DOPS, da Secre-
taria de Segurança da Gu3na-
bara, que afirmou encontrar-s»
o diretor de "Ultima Hora", a
disposição da chefia do Esta-
do Maior das Forças Armadas.
Deslocada a competência ao
Superior Tribunal Militar, re-
cebe êste informações daquel»
chefia desmentindo as que «j
ram prestadas ao juiz pelo oi»
gão policial carioca. O advoga-
do Miranda Jordão solicitou
ao Supremo novo ¦¦haoe*)-'
corpus" cm favor do jorr"
ta João Etcheverry.



\.° Caderno

BASTIDORES — V

MANOBRA MILITAR PARA
DECISÃO DO CONGRESSO

CORREIO DA ^lANHA, Quarta-Feira, 6 âe Maio de 1864
*•

Hoteleiros

Reynaldo G. Ribeiro

BRASÍLIA — Dia 3 de abril
foi calmo no DP. O presiden-
te Ranieri Mazzilli viajou para
o Rio, onde foi recepcionado,
no aeroporto Santos Dumont,
por tropas do Exército, Mari-
nha e Aeronáutica, que lhe
prestaram as continências de
estilo, sob acordes de hinos
executados pelas três bandas' 
militares. Era a demonstração
publica do apoio das Forças
Armadas ao governo Interino,
mencionado no telefonema do
general Costa e Silva ao depu-
tado Ranieri Mazzilli, na oca-
slão em que, em nome do "co-
mando revolucionário", convi-
dou-o para assumir a Presi-
déncia da República.

SITUAÇÃO
Do aeroporto, o sr. Ranieri

Mazzilli íoi direto para o Mi-

nistério da Guerra, mantendo
demorada conferência com o
general Costa e Silva, titular
do Exército e executor do "mo-
vimento revolucionário". Na
oportunidade, o presidente da
República, em exercício, foi
apresentado aos oficiais supe-
riores, inteirando-se da situa-
ção em que se encontrava o
país, sob o ponto de vista da
segurança nacional. A infiltra-
ção comunista se fazia sentir
em todos os setores da admi-
nistração pública, até mesmo
no campo militar, onde oficiais
com atitude nitidamente boi-
chevista agiam, dentro da cias-
se armada, em favor da ideo-
Iogia vermelha. Apesar disso,
continuavam eles em cargos de
chefia e comando. A propa-
gandá comunista estava infil-
trada, ostensivamente, nos se-

PRESIDENTE ALEMÃO
AMANHÃ EM BRASÍLIA

O presidente dai República Federal da Alemanha,
sr. Heinrich Luebke, desembarcará, às 14h 30m, de
amanhã, na Base Aérea de Brasília, para uma visita
de cinco dias ao Brasil, última fase de uma longa
vi?,gem, onde visitou diversos países da América do
Sul, com o objetivo principal de estreitar as relações
entre as nações deste continente e seu pais.

0 presidente alemão, que vi-
Tá acompanhado de sua esposa,
«ra. Withelmine Luebke, visi-
tara Brasília, Porto Alegre, São
Paulo e a Guanabara. Aranha
mesr/.j iniciará verdadeira ma-
ratona marcada pelo programa
oficial, sendo recepcionado, às
20h30m, no Palácio dj Planalto,
pelo presidente Castelo Branco.

NEGOCIAÇÕES

Fontes do Itamarati admiti-
ram, ontem, que a visita do
presidente alemão, além de es-
treitar os relações entre o Bra-
sil e a RFA, poderá, também,
servir como um grande impul-
so para a concretizaçãj, em tér-
mos definitivos, das negocia-
ções comerciais entre os dois
paises, cujas gestões preparató-
rias foram intensificadas no fi-
naf do ano passado.

Naquela oportunidade, uma
ír.issâo comercial brasileira, che-
fiada pelo então ministro Egí-
dio Michaelsen, esteve na Ale-
manha, ficando acertado que
seriam oferecidos ao Brasil fi-
nanciamentos e créditos da or-
dom dc 200 milhões de marcos
pelos organismos especializados
da Alemanha. Os protocolos fo-
ram firmados e reiterados, foi-
tando apenas que os órgãos
brasileiros encarregados do as-
sunto apresentassem ao gov.êr-
no alemão os planos e projetos
concretos para a recepção dos
financiamentos.

Com os últimos acontecimen-
tos políticos, o assunto chegou
a ficar um pouco esquecido
mas, na oportunidade da visi-
ta do sr. Luebke, èle voltou à
tona. Acreditam os círculos di-
plomáticos que alguns resulta-
dos práticos já possam ser con-
seguidos durante a curta visi-
ta do mandatário alemão.

SAUDAÇÃO

O sr. Antônio Brczolin (PTB-
RS) saudou, ontem, na Câmara,
o presidente Luebke e a colo-
nia alemã em todo o pais, afir-
mando que os alemães do Rio
Grande do Sul "são de extraor-
dinária capacidade realizadora,
honoráveis e de zél' absoluto
no cumprimento da palavra cm-
penhada".
Finalizou dizendo saber que"a Alemanha de hoje foi o úni-

co pais que assinou convênio
com o Brasil, sem nada exigir
cj nossa pátria, bem ao contra-
rio do que fazem os norte-ame-
ricanos c outros sempre de

4>s-2flíL
Milhões
Do dia 4 couberam aos

bilhetes 34.648.
Os 150 milhões para dia

24, Grande Prêmio "VITÓ-
RIA DA DEMOCRACIA" ca-
berão ao bilhete que você
comprar no CENTRO LOTE-
RICO, Travessa do Ouvidor
n.°9. 34545

olho grande contra os interês-
ses nacionais do Brasil".

PROGRAMA

F.' o seguinte o programa ofi-
ciai a ser cumprido pelo presi-
dente e sua comitiva de 40 pes-
soas, entre elas o ministro do
Tesouro da RFA, sr. Werner
Dotlinger:

Dia 7 — 14h30m — Chegada
à Base Aérea de Brasília. Após
a chegada, a comitiva ficará
hospedada no Palácio Alvorada.
16h30m — Visita ao presidente
Castelo Branco, no Palácio do
Planalto. 17h — Recepção
ao circulo diplomático, no Pa-
lácio do Planalto. 20h30m —
Banquete, seguido de recepção,
no Palácio do Planalto. (Traje:
ct---i o condecorações).

Dia 8 - lOh i turis-
tica a Brasília. 13h — Almoço
intimo. 16h — Visita ao Supre-
mo Tribunal Federal. 16h40m

Visita ao Congresso Nacio-
nal, reunido em sessão conjun-
ta. 18h — Entrevista à impren-
sa, no Hotel Nacional.

Dia 9 — Pár'.'.":,i para Porto
Alegre e visita à capital gaúcha.
Partida, à noite, para São Pau-
Io.

Dia 10 — Livre, r . São Pau-
Io, hospedando-se o presidente
no palacete Fábio Prado.

Dia 11 — 9hl5m — Visita à
Fábrica Mercedes-Benz, 10hl5m

Visita à fábrica Wolkswa-
gen. Ilhl5m - Visita ao SENAI.
13h — Almoço oferecido pela
Federação das Indústrias 13h —
Almoço oferecido pela sra. Leo-
nor Mendes de Barros à sra.
Luebke, no Palác'- dos Campos
Elisios. 17h — Recepção ofe-
recida pelo Cônsul Geral da
Alemanha cm São Paulo, no
Clube Transatlântico. 20h30m

Banquete e recepção ofere-
cido pelo governador do Esta-
do, nos salões do Jó .uei Clube
Paulista. (Traje: smoking).

Dia 12 — 8h30m — Partida
de São Paulo para Campinas.
10hl5m — Partida do acropôr-
to de Viracopos para o Rio.
llh — Chegada ao Galeão, onde
será recebido pelo governador
cm exercício do Estado. 13h —
Almoço íntimo. 15h — Deposi-
ção de uma coroa de flores no
r.onumento Nacional aos Mor-
tos da II- G u erra - Mundial. _
15h45m — Visita à Embaixa-
da Alemã. 17h00m — Recepção
oferecida pelo embaixador da
Alemanha, na presença da Co-
lônia Alemã. 22h — Recepção
oferecida pela Academia Brasi-
leira dc Letras. '"":-aje: casaca
e condecorações).

Dia 13 — lOh — Visita da sra.
Luebke ao Amparo Feminino.
llh — Passeio turístico pela Ba-
hia de Guanabara. Uri — Al-
moço oferecido pelo governa-
dor da Guanabara, na ilha de
Brocoió. 20h30m — Banquete e
recepção oferecidos pelo presi-
dente Castelo Branco, nos sa-
lões do Copacabana Palace Ho-
tel.

Dia 14 — lOh — Cerimonia
de entrega do titulo de Doutor
Honoris Causa, outorgado pela
Universidade do Brasil ao sr.
Luebke. Local: reitoria da Uni-
versidade. 17h — Partida para
Bonn.

tores: trabalhista, sindical, po-
litico. Industrial, militar, estu-
dantil e rural.

LEGALIZAÇÃO DO PC

A documentação era farta.
A promoção publicitária para
a legalização do Partido Co-
munista era pregada aberta-
mente pelos seus lideres nos
sindicatos, associações, comi-
cios, conferências, ao mesmo
tempo em que se levantavam
fundos com venda de tombo-
Ias, bônus e objetos de arte,
na maioria chineses, em todos
os pontos do território nacio-
nal. Escritórios políticos, co-
merciais e embaixadas da"cortina de ferro" estavam ori-
entando a propaganda verme-
lha, notadamente no meio es-
tudantil-trabalhista, com a or-
ganizaçâo de caravanas cultu-
rais, artísticas e sindicais aos
países comunistas.

OUTROS PODÉRES

, Essa atividade subversiva
não se verificava apenas no
Executivo. O Legislativo e o
Judiciário, em todas as unida-
des da federação, também es-
tavam infiltrados por elemen-
tos comunistas, que aborda-
vam, ostensivamente, teses
contrárias aos princípios de-
mocráticos. Inúmeros elemen-
tos daqueles podéres, reconhe-
cidamente comunistas, excur-
sionavam, periodicamente, a
paises da "cortina de ferro",
onde tinham participação ativa
em congressos cujas teses se
resumiam numa única; o co-
munismo internacional.

PROVIDÊNCIAS

Diante do exposto, reclama-
va o "comando revolucionário"
medidas urgentes de ordem
legislativa, para executar o
que lhe cabia no sentido dè
completar a tarefa de expur-
gar da vida pública os elemen-
tos comunistas e os que a de-
gradavam. Estas reivindica-
ções foram levadas ao conhe-
cimento dos lideres partidários
da Câmara e do Senado. Era
a cassação de mandatos de par-
lamentares Implicados na con-
jura e a perda de direitos po-
liticos. Em face disto, a quês-
tão passou a ser examinada,
com muita cautela. Ocorre,
porém, que o militar, pelo pró-
prio exercício de sua ativida-
de profissional, não compre-
ende o espirito de acomoda-
ção e de entendimento dos po-
liticos. E assim passou o dia
4 e 5 de abril (sábado e domin-
go).

MANOBRA

Como não aparecesse nada
de concreto, segunda-feira, 6
de abril, o problema começou
a ser agitado com mais inten-
sidade. Os militares passaram
a "colaborar" com os civis. O
senador Moura Andrade, pre-
sidente do Congresso, chega
do Rio e reune-se com um gru-
po de parlamentares. Surge a
noticia de que seria baixado
um Ato Institucional, atribui-
do ao ministro da Guerra, pre-
vendo a cassação de mandatos
de parlamentares, a suspensão
de direitos políticos e o confisco
de bens adquiridos illcitamen-
te no exercício da função pú-
blica. Informou-se que o se-
nador Moura Andrade era o
portador do documento. O
presidente do Senado e do
Congresso Nacional negou. De
fato, nâo era ainda o Ato Ins-
titucional. Tratava-se, porém,
de sugestão que integrava as
medidas reivindicadas pelos
militares, para completar o"movimento revolucionário".
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DOM LOMBARDI TERÁ
SEPULTURA EM ROMA

O corpo de dom Armando Lom-

bardi, Núncio Apostólico no Brasil e

Decano, aqui, do Corpo Diplomático,

que faleceu ontem, íoi embalsamado e
ficará exposto à visitação e à home-

gem póstuma dos brasileiros, até sá-
bado, quando deixará a Nunciatura

para ser conduzido à Igreja da Can-
delária, onde será, em sua memória,
celebrada soleníssima missa de corpo

presente, oficiando o cardeal do Rio

PASSAMENTO

de Janeiro, dom Jaime de Barroí 01a
mara. Da Candelária, seguirá para O
Cemitério São João Batista, onde o
caixão funerário será fechado com
honras militares, recebendo as últi»
mas homenagens do governo e do po*
vo brasileiro. Um avião da "Alitalia*(

às 19h do mesmo sábado, o transpor*
tara para Roma, onde dom Armando
Lombardi terá sepultura, em solo - a
ser designado por S. S. o Papa
Paulo VI.

Regiões ainda inexploradas são fontes de turismo

GB ABRE CONGRESSO
MUNDIAL DE HOTÉIS

Com a presença de proprietários de hotéis de

todos os continentes, foi instalado às lOh de ontem,

no Hotel Glória, o XII Congresso Mundial de Hote-

laria, tendo o sr. Hugh Wontner, presidente da

Associação Internacional de Hotelf.ria e diretor do

Hotel Savoy, de Londres, declarando que a "grande

extensão territorial do Brasil lhe dá incomensuráveis

possibilidades hoteleiras que permitem o incremento

do turismo, visto haver grande quantidade de regiões

até agora inexploradas".

Dom Armando Lombardi aco-
metido de edema pulmonar foi
assistido pelo médico da Nun-
eiatura, dr. Pascoal Cataldo e
expirou is 23h, de 2a. feira,
confortado pelos monsenhores
Mees, Sérgio Sebastiane, Frana
e Mildener. Entre os primeiros
que se fizeram presentes & visi-
taçio do eorpo, estiveram na
Nunciatura o ministro Vasco
Leitão da Cunha, que se fêz

I acompanhar do secretirio-geral H class" * destinado i Nuncia
do Itamarati • do seu chefe do tura Apostólica do Chile, na

reitor do Seminário diocesano
de Campobasso e professor de
Religião no Liceu-ginásio da
Juventude Católica Masculina.
Chamado a Roma em 1934 pelo
cardeal Bisleti, Prefeito da Sa-
grada Congregação dos Semi-
nários, freqüentou, por um ano,
a Pontifícia Academia Eclesiás-
tica, conseguindo o Diploma
em Ciências diplomática:. A 1°
de outubro de 1935 foi nomea-
do secretário de Nunciatura do

REVOLUÇÃO

Antes do sr. Wontner, fa-
lou o sr. Eduardo Tapajós,
presidente da Associação
Brasileira de Hotelaria e um
dos diretores do Hotel Gló-
ria, para elogiar os partici-
pantes da revilução dc 1 de
abril e dizer.que o "Brasil
tem grandes possibilidades
turísticas e hoteleiras, por
ser uma nação onde não
ocorrem cataclismos de ne-
nhuma espécie". Falaram
ainda os srs- Guilherme Bor-
ghoff, secretário de Econo-
mia do Estado, e Vitor Bou-
ças, secretário de Turismo.

OBJETIVOS

O Congresso Internacional
de Hotelaria, que pela pri-
meira vez se realiza na Amé-
rica do Sul, tem por tema

central a relação entre os
hotéis e os hóspedes, tema
êste que será debatido sex-
ta-feira, às lOh, na única
sessão plenária do conclave,
que será encerrado nesse
mesmo dia, com um banque-
te de despedidas às 20h. O
congresso prosseguirá em
Brasília e São Paulo, mas
apenas para visitas a auto-
ridades e coquetéis.

EXCURSÃO

Os participantes do certa-
me, que chegaram ao Rio
segunda-feira, farão hoje
uma excursão a Petrópolis e
jantarão no Iate Clube.
Amanhã, às lOh, haverá uma
reunião do Conselho Inter-
nacional de Hotelaria; uma
excursão às 12h30m pela
bala da Guanabara e, às 20h,
jantar no Jóquei Clube.

Cerimonial, o cardeal do Rio de
Janeiro, dom Jaime de Barros
Câmara, o marechal do Ar Edu-
ardo Gomes, e o chanceler do
Areebispado do Rio de Janeiro,
monsenhor Vital Cavalcanti.
O» embaixadores e chefes de
legaçio credenciados junto ao
Brasil acorreram também à
Nunciatura, tio logo tomaram
conhecimento da morte de dom
Armando Lombardi.

BIOGRAFIA

Dom Armando Lombardi nas-
ceu a 12 de maio de 1905 em
Cercepiccola, província de Cam-
pobasso, Itália.

Fèz os estudos de Humanlda-
de no Colégio "Santa Maria" de
Pallanz (Norte da Itália) e no
Colégio "Santa Maria" de Ro-
ma. Entrando no Seminário em
1921, cursou filosofia e teolo-
gia no Pontifício Seminário Re-
gional Campano, em Nápoles.
Foi ordenado sacerdote a 22 de
julho de 1928 na Igreja Cate-
dral de Campobasso (sua Dio-
cc-3 de origem). Laureado «m
Teologia, Filosofia e Direito Ca-
nônlco. De 1928 a 1934 foi vice-

qi permaneceu durante qua-
tro anos, ficando, por duas vê-
zes, Encarregado de Negócios
da Santa Sé. Em 1939 como
s.cretá:') de Ia. classe, passou
i Nu.iciatura Apostólica da Co-
lômbia. Em 1940 foi chamado
para trabalhar na Secretaria dc
Estado de Sua Santidade onde,
pelo espaço de dez anos, diri-
giu a Seçio dos Negócios da
América Latina, passando su-
cessivamente pelos graus de
Auditor e Conselheiro de Nun-
eiatura. Durante tal período,
ocupou a Cátedra de Estilo Di-
plomático na Pontifícia Aca-
demia Eclesiástica e foi o pri-
meiro Assistente Eclesiástico
Nacional do Centro Italiano Fe-
minino de Ação Católica. A 13
de fevereiro de 1950 foi preço-
nizado arcebispo titular de Ce-
saréa de Filipe e nomeado Nun-
cio Apostólico na Venezuela.
Recebeu a sagração episcopal a
16 de abril de 1950 em Roma,
na Igreja de Santa Maria "so-

pra Minerva", das mãos do Car-
deal Clemente Micara, então
Prefeito da Sagrada Congrega-
çio dos Ritos. Exerceu o ofício

de Núncio Apostólico na Ven»
zuela Je 1950 a 1954. A 24 dt
setembro de 1954 foi transferi»
do i Nunciatura Apostólica M
Brasil, onde chegou a 18 de no»
vembro, apresentando tuas 1*
trás Credenciais ao presidenta
da República a 25 do mesa»
mês e ano.

BRASÍLIA (Sucursal) — O
padre Medeiros Neto (PSD •—
AL) deu conhecimento i Cfr
mara, ontem, do falecimento,
pela madrugada, do núnclt
apostólico de SS o Papa Paula
VI, levando is autoridades qua
conduzem e inspirara a Igreja
no País as condolênciai a «a
sentimentos por esse passante»
to de uma figura exponenciaL

Disse que Dom Armanda
Lombardi era núncio no Brasil
desde o pontificado de Pio XIL,
tendo sido sua missão realmea*
te condizente com os destine*
espirituais desta pátria crista»
sobremaneira católica.

Pediu i Mesa transmitir aa
Papa as condolências do Con-
gresso Brasileiro.

Na presidência,' o sr. Henri*
que La Rocque se solidarizou
com os sentimentos do plena*
rio, em nome da Mesa.

HOMENAGENS

No final da sessão, transfor*
mada em homenagem póstu*
ma a Dom Armando Lombardi*
representantes de todos os pav»-
tidos manifestaram teu pesar
e historiaram a vida e a obra
do decano da representação
diplomática junto ao governo
brasileiro.

CONFEDERAÇÃO RURAL DIZ

QUE SUNAB É DEMAGÓGICA

Central
diz que não
houve crise

TRE DEVERA JULGAR
RECURSO 2." FEIRA

O Tribunal Regional Eleitoral deverá julgar na

próxima segunda-feira a consulta do Partido Social
Democrático da Guanabara que visa a anulação da
eleição indireta do sr. Rafael de Almeida Magalhães-

p?.ra o cargo de vice-governador do Estado, feita pela
Assembléia Legislativa, na última semana.

O secretário-geral da Confederação

Rural Brasileira, sr. José Rezende Perez,

disse ontem que o abastecimento de leite

à população carioca tende a diminuir,

pois os produtores estão desestimulados

INSTRUÇÃO

pela política de preços da SUNAB. Acen-
tuou que a protelação do superinten-
dente da autarquia controladora em de-
cretar a majoração do alimento constitui
mera repetição dos atos demagógico»
adotados pela extinta COFAP. .

O desembargador Oscar
Tenório, presidente do TRE
despachou o documento do
PSD para o vice-presidente
João Coelho Branco, que, na
qualidade de relator, deverá,
noje, examinar a iiidlí.i,,.

crotaria de Estado. O grupo
a favor aguardará o resulta-
do do exame que será ela-
borado por juristas ligados
ao Governo da Guanabara,
acreditando na possibilidade
rlP n sr. Rafael de Almeida

Explicou que o memorial en-
tregue pela Confederação ao
órgão controlador, propondo o
reajuste dos preços, encontra-
se instruído de cálculos mate-
máticos relativos i elevação
dos componentes da estrutura
de preços do leite e ao aumen-~to que têm sofrido os demais
produtos alimentícios, cuja au-
tenticidadé pode sor constata-
da em poucos minutos, tornan-
do-se desnecessários, portanto,

Já com o
espadim 98
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A propósito da nota "Cri-

se. na direção da Central do
Brasil", publicada no últi-
mo domingo pelo CORREIO
DA MANHA, referente à re-
cusa do engenheiro Pedro da
Rocha Santos em entregar o
cargo de diretor de Opera-
ções a seu substituto, o che-
fe do Departamento de Re-
lações Públicas da Central
escreveu a êste jornal pres-
tando os seguintes esclareci-
mentos: "O dr. Manoel Nunes

pediu exoneração do cargo
que vinha exercendo, cm do-
cumento dirigido à autori-
dade competente, à qual ca-
beria decidir sobre o as-
sunto, ou seja, o presiden/
te da Rede Ferroviária Fe-
deral S.A. O dr. Rocha San-
tos não pediu exoneração c
foi mantido no cargo de di-
retor-assistente de Operações,
por aquela autoridade, mer-
cê de seus altos méritos pro-
íissionais demonstrados nos
vários anos de diretoria". A
carta afirma também que o
coronel Dionlsio Maciel do
Nascimento Júnior, superin-
tendente da Central, em ca-
ráter interino, é também o
chefe da Comissão Militar
de Rede n.° 1, e "tem amplo
conhecimento das ferrovias

que são jurisdicionadas à Co-
missão" e "não cometeria o
erro elementar de exceder-
se no cometimento de qual-
quer ato que fosse além de
suas estritas atribuições".

Segundo informações obtidas
pela nossa reportagem no
TRE, o julgamento da quês-
tão suscitada pelo PSD, po-
dera ocorrer ainda esta se-
mana, dependendo do desem-
bargador Coelho Branco.

DOIS PARTIDOS

O CORREIO DA MANHA,
ontem, no Tribunal Regional
Eleitoral apurou que enquan-
to uns são favoráveis à per-
manência do sr. Rafael de
Almeida Magalhães na vice-
governança do Estado, ou-
tros, são contra, alegando,
que a eleição indireta é ine-
legível para o cargo, em face
de haver ocupado uma Se-

Magalhães acumular as fun-
ções de vice-governador e
secretário do Governo.

MOFANDO

Informaram à reportagem
que a consulta que o PSD
enviou ao TRE ficou de an-
teontem para ontem sobre a
mesa do desembargador Os-
car Tenório. O presidente do
TRE, que esteve abafadissi-
mo nesses últimos dias, on-
tem, pela manhã, pediu à sua
secretária que encaminhasse
o documento ao vice-presi-
dente do Tribunal, desem-
bargador João Coelho Branco
e que êsse após estudá-lo
marcasse o dia do julga-
mento.

novos cadetes
Em cerimônia presidida

pelo vice-almiranle Augusto
Radmaker, diretor do Pessoal
e representante do ministro
da Marinha, 98 novos aspi-
rantes da Escola Naval rc-
ceberam seus espadins e
prestaram compromisso à
Bandeira.

A cerimônia, realizada na
manhã de ontem, estavam
presentes o almirante Júlio
Xavier de Araújo e Silva,
diretor da Escola Naval, o
general Emílio Garrastazu
Mediei, diretor da AMAN, e
delegações de cadetes do
Exército e da Aeronáutica,
além de familiares dos novos
aspirantes e oficiais das três
armas.

os demorados estudos que ca-
racterizavam a ação da COFAP.

PADEIROS
Em contrapartida, o sr. Wal-

ter Silva Araújo, presidente do
Sindicato da Indústria da Pa-
nificação, declarou-se satisfeito
com a rápida tramitação que
o memorial dos panificadores
solicitando aumento do preço
do pão comum está tendo na
autarquia controladora. Espe-
ra o lider dos padeiros que a
SUNAB decrete a majoração
durante o mês em curso.

RACIONAMENTO

Anunciou estar regularizado
o fornecimento de farinha de
trigo pelos moinhos Is pada-
rias cariocas, que vêm receben
du SS quuUs normais da mi "

ria-prima, sem qualquer racio-
namento. Admitiu que a maio-
ria das panificações vinha fa-
bricando pequenas fornadas do
pão comum e grandes quanti-
áná^s dos outros tipos, de pre-
ço 

'.'::. i!o, cm virtude do ra-
cionainenlo dc farinha que vi-
nha sendo imposto pelas cm-
presas moageiras da Guanaba-
ra, obrigando aquelas a adqui-
rir farinha procedente dc moi-
nhos de outros Estados, em re-
gime de mercado negro/ à ra-
zão de Cr( 7.500 pelo saco de
50 quilos, quando a tabela da
SUNAB determina o preço má-
ximo de Cr$ 4.300. Com a nor-
malização dos fornecimentos
por parte dos moinhos cario-
cas, o abastecimento do pão

comum estará regularizado
imediatamente.

TRIGO
Por seu turno, a SUNAB dl-

vulgou nota oficial informando
estaren. sendo aguardados, no
período de 8 a 23 do corrente,
os seguintes navios com car-
regamento de trigo em grio:"Crete" — 10.300 toneladai;
"Penn Exporter" — 15.150 to-
neladas; "Transorient" —20.600
toneladas; e "Dei Santos", com
3.300 toneladas. Adianta o cc-
municado que tais estoques, so-
mados às quantidades chega-
das nos últimos dias, totalizam
quase 90 mil toneladas do et-
real, suficientes para manter a
regularidade do abastecimento
do mercado carioca, cujo con*
sumo normal é da ordem de 40
mil toneladas mensais.

CONSELHO

Está programada para ama*
nhã a primeira sessão do Con*
selho Deliberativo do órgão
controlador depois do movi*
mento militar de março/abril,
sob a presidência do sr. AntcV
nio Tavcira. O superintendeu-
te foi ontem a Brasília receber
instruções dos altos escalõca
do governo a propósito do pro-
blema da alta dos preços doi
gêneros e utilidades essenciais,
como materiais de construção,
bem como dos ingressos de et*
nema (já superiores a Cr$ 400),
das lavagens de roupa (Cr$ ...
1.000 por costume de homem)
c do corte de cabelo • barba.

GRAVIDEZ: MÉDICOS
EXPÕEM PRECAUÇÕES
Às vésperas do "Dia das Mães",

que se comemora no próximo domingo,
10, o CORREIO DA MANHA inicia uma
série de reportagens com pediatras, obs-

PRÊ-NATAL

tetras e psiquiatras, com o objetivo de

veicular conhecimentos sobre os cuida-

dos que devem ser dispensados às ges-
tantes c aos filhos.

Brasília ficará sem energia
elétrica com a paralisação

de Cachoeira Dourada

Sobre a importância da
assistência pré-natal, ouvimos
o dr. Olyntho de Resende, obs-
tetra da Pro-Matre, Hospital
dos Servidores do Estado e
Santa Casa de Misericórdia."Durante as consultas pré-na-
tais é imprescindível o con-
tról» do peso, tensão arterial
e condições gerais do estado
de nutrição da padent? — de-
claiou o dr. Olyntho Resende.
Assim, o obstetra orientará a
mulher grávida sobre os cui-
dados higieno-dietétieos, e lhe
dará orientação psicológica,
encarecendo a colaboração da
paciente para o nascimento do
bebê".

"O tratamento dentário í
indispensável durante a fase
de gestação — acrescentou o

dr. Olyntho Resende. E os ca-
sos especiais — gestante» RH-
negativos, hipertensas, pacten-
tes que abortam habitualmen-
te e outras — merecerão tra-
balho redobrado, quando ne-
cessário. A medicina moderna
dispõe de recursos para con-
tornar estas situações e levar
os partos a uma conclusão fa-
vorável".

CAUTELAS

Segundo o dr. Jorge Toledo,
do SAMDU, quatro preceitos
devem ser obedecidos para
uma boa gravidez e um bom
parlo:"1 — A gestante deverá pro-
curai um médico ou serviço
particular, aos primeiros sinais
dt gravidez, para que êste

acompanhe a sua gestação;
— No caso de ser contri-

buinte de Instituto de Previ-
déncia, a gestante deverá pro-
cirar o ambulatório de seu
IAP, onde lhe será prestado
êsse tipo de assistência.

— Ocorrendo qualquer per-
turbação durante o período
pré-natal, a gestante deverá
procurar seu médico, ainda
qiie fora da data prevista dt
consulta.

— Aos primeiros sinais do
tiabalho de parto, deve soli-
citar o médico ou serviço espe-
cializado que a encaminhará
para a maternidade prévia-
mente escolhida."

"Com tais cuidados — disse
o dr. Toledo — a gestante es-
tara contribuindo para o nas-

BRASÍLIA, 4 — A não li-
beração da verba de 12 bi-
lhões de cruzeiros, sob forma
de financiamento, deferida
pelo Banco Nacional do De-
senvolvimento Econômico,
mas desde o governo passado
esquecida, está em vias dc
provocar a paralisação total
das obras de Cachoeira Dou-
rada e, em conseqüência, o
colapso de energia elétrica
do Estado de Goiás e de Bra-
sília. Segundo as informa
ções vindas de Goiânia, con-
firmadas pelas Centrais Elé-
tricas de Goiás S.A., não só
o atraso na liberação daque
les recursos, como ainda das
dotações orçamentárias do
Ministério de Minas e Ener
gia e da Eletrobrás, criaram
dificuldades tão grandes que
nem o governo goiano está
em condições de superá-las.

Uma das conseqüências
imediatas, ao que se infor-
ma, será a dispensa em mas-
sa de dois mil operários que
trabalham nas obras de Ca-
choeira Dourada. Por outro
lado, as firmas de fornece
dores e empreiteiros, com um

cimento de um bebê aadio." $ faturamento a descoberto, o*

ordem de três bilhões, Jâ
ameaçam transferir seui
equipamentos para outras
obras, o que significaria per-
da irreparável,e irrecuperá»
vel atraso na conclusão do
empreendimento de Cachoei-
ra Dourada.

Êsse fato está provocando
apreensões de tal forma alar-
mantes que, para evitar seja
afetada a economia regional
e agravado o problema so-
ciai, resolveram as classes
produtoras de Goiás dirigir,
imediatamente, um memo-
rial ao presidente do Banco
Nacional do Desenvolvimen-
to Econômico, pedindo sua
imediata intercessâo, no sen-
tido de que seja sustada a
ocorrência, de giave reper-
cussão para Goiás e Brasília.

Firmaram êsse documento,
que já íoi dirigido aquela
autoridade, os presidentes da
Federação das Indústrias do
Estado de Goiás e do Distri-
to Federal, Federação do Co-
mércio do Estado de Goiás,
Associação Comercial do Es-
tado de Goiás e Sociedade
Goiana de Pecuária.
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DENUNCIADA NOVA AÇÃO CONTRA FIDEL
KRUCHEV ACHA QUE LESTE
E OESTE EVITARÃO GUERRA

Súmula
VIOLADA
A TRÉGUA
EM CHIPRE

Nleòsla (UPI-CM) — Os ci-
priotas turcos mataram a ti-

¦¦As, ontem, um pastor ciprio*
Ja grego, interrompendo-se,
assim, a trégua na luta in*
?ercomunal que se observava
durante a Semana Santa.
Nesses dias, registraram-se
«penas tiroteios esporádicos
nas montanhas de (Juirênia.

MORTO

Berlim (UPI-CM) — A agén*
cia noticiosa da Alemanha
Oriental informou que às pri*
meiras horas dc ontem guar*
das fronteiriços da zona ori-
ental mataram um berlinen-
se ocidental na faixa fron-
teiriça do setor britânico.

FUGITIVO

Hamburgo (FP-CM) — O
ex-oficial SS Hans Walter
Zechnenntwich, que fugiu da
prisão dc Brunswick, onde
cumpria pena de quatro anos
de reclusão, encontra-se no
Egito, segundo o semanário
hamburguês "Stern". Dois
jornalistas desse semanário'afirmam té-lo visto no Hotel
Atlas, no Cairo.

"TIME"

Washington (FP-CM) — "O
governo norte-americano de-
piora a decisão tomada por
Moscou de fechar o escrito*
rio do semanário "Time" na
Capital soviética, numa hora
cm que os Estados Unidos
tentavam ampliar sua ativida*.
de jornalística na URSS", de-
clarou ontem o porta-voz do
Departamento de Estado.

ITALIA

Roma (UPI-CM) - Os tra*
balhadores cm ferrovias, di-
rígidos pelos comunistas, in-
terromperam, hoje, suas ati-
vidades, em uma nova tenta-
tiva de paralisar a nação com
uma greve à qual não aderi-
ram os sindicatos democra*
ticos.

ASTÚRIAS

Madri (FP-CM) — As gre*
ves desencadeadas nas bacias
mineiras das Astúrias a 20
dc abril, continuam aumen-
tando. Segundo informações,
27 mil pessoas cessaram, on*
tem, o trabalho.

LAOS

Vlttnime (UPI-CM) — LI-
deres comunistas do Pathct
Lao prometeram estudar as
proposições tendentes a re*
solver a crise no Laos, se*
gundo declarou, ontem, o
príncipe neutralista Souvan*
na Phouma ao regressar das
entrevistas realizadas com
aqueles líderes.

INDOCHINA

Londres (FP-CM) — O pri*
meiro-ministro inglês rejcl*
tou, ontem, na Câmara dos
Comuns, uma sugestão da es-
querda trabalhista relativa a
um reinicio da Conferência

-de Genebra de 1954 sobre a
Indochina. Tal iniciativa te-
ria por efeito acentuar a con-
fusão e, finalmente, em agra*
var a situação, indicou Dou-
glas-Home.

Havana, Miami, Washington, Paris e Tóquio (AP*
FP-UPI-CM) — O governo cubano anunciou, ontem,
a descoberta de farto arsenal de guerra em uma
praia de Pinar dei Rio, enquanto em Washington e
Miami circulam insistentes rumores, com base em
declarações do líder antifidelista Manoel Ray, de
que uma ação de sabotagem. coordenada do exterior
e do interior de Cuba será iniciada ainda este mês.

O secretário de Estado, Dean Rusk, mostrava-se
ontem pessimista em relação à queda de Fidel Castro
em futuro próximo, afirmando que "o regime havia-
se consolidado, com base em seu dispositivo policial",
e o subsecretário George Bali insistiu em ma,nter o
bloqueio econômico a Cuba, como única alternativa
à guerra.

ARSENAL * adiantou que sua ação será de
sabotagem constante, terroris*

O governo cubano anunciou
a descoberta de um "enorme
carregamento" de explosivos,
armas e outros equipamentos
bélicos, "todos de fabricação
norte-americana", em nove cal*
xas metálicas c oito tambores
impermeáveis, cm Cayo Las
Uvas, na cosia norte da Pro-
víncia de Pinar de! Rio.

Segundo informe oficial, as
armas e explosivos "iam ser
utilizados em atentados, cria-
ção de grupes de bandidos e
fomentar sabotagem". A nota
oficial publicada pelos matuti-
nos diz que um pescador en-
controu o carregamento sub*
merso na água, atados entre
si e amarrados a um mangue
da costa, c que ao serem aber-
tos as caixas c tambores por
membros das forças armadas,
encontraram as armas e expio*
sivos.

A nota diz que entre as ar*
mas encontradas havia 15 fuzis"Garand", 12 pistolas "Brow-
ning", quatro pacotes de ex*
plosivos "C.-4", 10 minas anti-
pessoais, 1G pacotes contendo
250 lapiseiras detonantes de
tempo e um pacote contendo
15.000 pesos cubanos em no-
tas de 5, 10 c 20 pesos".

ATAQUE

O engenheiro Manoel Ray
disse que éle e outros exila-
dos cubanos estarão em Cuba
antes do dia 20 dc maio, e

mo c táticas de subversão, em
pequenos grupos, que agirão
de dentro e de fora da ilha.

Outras fontes dos exilados
disseram que, apesar da Inten-
sa atividade anti-subversiva das
milícia populares de Cuba, as
forças antifidelistas têm conse*
guido infiltrar-se na ilha tem
dificuldades.

PESSIMISMO

O secretário de Estado, Dean
Rusk, declarou, ontem, que o
regime de Fidel Castro chegou
a uma situação tal que duvida
que o premier cubano possa
ser derrubado cm futuro pró*
ximo.

Rusk admitiu que 'o regime
montou um dispositivo de se-
gurahça sumamente eficiente"
e disse ser difícil a anunciada
ação dos exilados contra Fidel,"Eu nâo anteciparia a derro-
cada de Castro em futuro pró*
ximo, mediante ações de exi*
lados", — ponderou.

BLOQUEIO

O Departamento de Estado
protestou oficialmente junto à
França pela venda de 20 loco-
motivas a Cuba. O subsecretá*
rio George Bali manifestou que
o bloqueio econômico é a úni-
ca alternativa à guerra ,mas o
governo francês respondeu que
não se opõe à transação.

AVIÃO DOS EUA CAI
NO VIETNAM DO SUL

Saigon e Tan Hicp (AP-UPI-FP-CM) — Um
avião militar de transporte caiu, ontem, após le-
vantar vôo do aeroporto de Tan Hiep, ro Vietnam
do Sul, morrendo dez militares norte-americanos e
cinco vietnamitas.

Embora, oficialmente, um defeito mecânico em
um dos motores tenha sido apontado como causa do
acidente, duas outras versões transpiraram extra-
oficialmente: o avião teria sido alvo de tiros de ca-
nhão dos guerrilheiros vietcongs, ou objeto de sabo-
tagem.

Desastre no Vietnam
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Saigon — Grupos de socorro recolhem o cadáver de um dos militares norte-americanos vitimados
no acidente com o avião que caiu, ontem, ao levantar vôo d0 aeroporto de Tan Hiep. Este foi o maior
desastre com militares dos EUA, desde o início da luta contra os guerrilheiros do Viet Cong.

GOVERNO DOMINICANO
CONTROLA SITUAÇÃO

SOCORROS

Helicópteros norte-america-
nos chegaram ao local do de*
sastre dois minutos depois da
queda do avião, mas não pu-
deram salvar os passageiros,
que já haviam sido carboni-
zados pelas chamas.

Fontes oficiais disseram que
o motor esquerdo do avião
apresentou defeito mecânico.
A Torre de controle do aero-
porto de Tan Hiep notou que
sala fumaça do motor, mas
quando avisou ao piloto ja era
tarde.

Guerrilheiros do Viet Cong
têm disparado contra avises,
quando aterrissam ou decolam,
mas os oficiais norte-amerlea-
nos não vêem razoes para crer
que balas dos guerrilheiros ai-
cangaram a aeronave. Admi-
tem, entretanto, que a região
está infestada de guerrilheiros
comunistas e, por isso, inicia-
i-am rigorosas investigações

para apurar as causas tio aci-
dente.

BALANÇO

Este é o mais grave desastre
já sofrido pelas forças dos
EUA desde o inicio da luta
contra os guerrilheiros do
Viet Cong, elevando para 225
o número de norte-americanos
mortos no Vietnam do Sul,
desde 1961.

O acidente ocorreu apenas
72 horas depois do atentado
contra o porta-aviões "Card-'
e a explosão de uma bomba
lançada no centro de Saigon
sóbre norte-americanos.

MINA

Uma mina explodiu, ontem,
em Klen-Tuong, matando dez
passageiros de um ônibus. O
aparato foi colocado por guer-
rilheiros do Viet Cong, segun-
do informou a agência noti*
ciosa oficial do Vietnam.

São Domingos (AP-UPI-CM) —
"O triunvirato de governo da República
Dominicana controla a situação no país
e tomará medidas drásticas contra os
promotores da greve de inspiração co-
munista" — declarou ontem pelo rádio
e televisão o sr. Donald Reid Cabral,
membro do triunvirato, ao dirigir pa-
tética advertência à nação contra a
greve deflagrada nos transportes urba-

nos e no porto pela volta à legalidade
constitucional.

O movimento entrou ontem em seu
quarto dia, entre incidentes de rua e
centenas de prisões.' A Confederação dos
Sindicatos Cristãos distribuiu nota em
apoio aos grevistas, advertindo que nin-
guém "deve deixar-se enganar ou uti-
lizàr pelas forças política?, grupos gol-
pistas e reacionários que buscam sim-
pies mudanças nos administradores do
governo".

XIGIU!
"REPRISE"

HOJEÀS 20:45 HS.
MY FAIR
SHOW"

TV EXCÉLSIOR
CANAL 2

REPRESÁLIAS

Depois de anunciar que o
governo agirá com pulso de
ferro para pôr fim à greve,Donald Reid Cabeal amea*
çou os motoristas de tomar
medidas de represália, "prin-
cipiando pela suspensão das
isenções para importações do
veiculas concedida aos pro-íissionais".

Ao qualificar o movimen-
to de "complot de inspira-
ção comunista'1, Cabeal afir*
mou que "a deflagração de
vários atos e desmandos ha-
viam sido prevista, até com
uma hora de antecipação,
pela rádio de Havana".

Guerrilheiros

33350 I

cercam

britânicos
Londres, Aden e Trumair

(UFI-AP-FP-CM) —Enquan-
to comandos ingleses, enfu-
recidos com a noticia de
que guerrilheiros decapita-
ram dois de seus companhei-
ros, desciam ontem das mon-
tanhas na Federação Árabe
do Sul para capturar "ni-
nhos" de guerrilheiros, umacompanhia de pára-quedistasbritânicos era cercada numaaldeia próxima de Trumair,
pelos ferozes beduinos "Lo-
bos Vermelhos de Radfan",
que a metralhava.

ILHADOS
Os 120 pára-quedistas bri*

lànicos que estavam ontem
cercados perto de Trumair,
fazem parte dos 2 mil solda-
dos que lutam contra os re-
beldes no sul da Arábia, ha-
vendo tomado, ao amanhe-
cer, de ontem, usando baio-
netas caladas, a aldeia. Du-
rante a luta selvagem, pelomenos 6 árabes foram mor-
tos. Os outros árabes reti-
raram-se do povoado, cer-
cando os britânicos. As úl-
tlmas notícias dizem que cen-tenas de soldados de infan-
taria marcharam para o lo-
cal do cerco, numa tentativa
de surpreender os rebeldes e
salvar os pára-quedistas.

ATAQUE E DEFESA
Partiram para o Aden, porvia aérea, 3 mil homens da

39a. Brigada de -Infantaria,
da Guarr.ição da Irlanda do
Norte, que passará a coman-
ciar a força constituída na
Federação da Arábia do Sul.

O primeiro-ministro Dou-
glas-Home, após discussão
com a oposição, declarou quea Embaixada dos Estados
Unidos em Taiz tinha des-
mentido as informações de
oue as cabeças dos soldados
britânicos loram exibidas
naquela cidade, como troféus
de guerra.

PREJUÍZOS

Os prejuízos causados pe-
los distúrbios de rua asecn-
dem a 100 mil dólares (140
milhões de cruzeiros), se-
gundo estimativas oficiais.
Pelo menos 548 pesoas há*
viam sido presas até às últi*
mas horas de ontem e tropas
do Exército, Marinha e Po-
licia guardam as lojas co*
merciais da capital.

A Confederação dos Sindi*
catos Cristãos pediu a volta
do pais à constitucionalidade
e manifestou apoio aos gre*
vistas. A Federação dos Ope*
rários em Usinas dc Açú-
car ameaçou parar os enge-

Luebke pede
iftCE adaptado"

à A. Latina
Buenos Aires (AP-KP-CM)— Heinrich Luebke, presiden*

te da Alemanha Ocidental, que
deverá chegar ao Brasil ama-
nhã, insistiu ontem cm Buenos
Aires em que a Comunidade
Econômica Européia deveria
adaptar-se às "necessidades de
nossos sócios comerciais na
América Latina".

Luebke, que realiza um giro
pela América do Sul, manifes-
tou cm sessão conjunta do
Congresso argentino que a
Alemanha deseja que a Comu-
r.idade Econômica Européia
adote uma política de comer-
cio exterior aberta a todo o
mundo.

COM 1LLIA
Os presidentes Arluro Illia

t Heinrich Luebke mantiveram
ontem sua segunda entrevista,
ocasião em que trataram da
posição de seus países na atual
situação política e os problemas
econômicos e comerciais em
relação, especialmente, com as"negociações Kennedy", inau*
guradas na segunda-feira em
Genebra.

ADENAUER EM CARACAS
Um porta-voz do Partido So*

ciai Cristão (COPEI) da Ve-
nezucla confirmou a viagem do
ex-chanceler alemão Konrad
Adenaucr a Caracas, onde as-
sistirá ao Conselho Mundial da
Democracia Cristã, que se rea-
1'zará naquela capital a partir
do próximo dia 13. O porta-
voz disse também que foram
convidados o premier italiano
Aldo Moro, o premier belga,
Theo Lefèvre, o líder máximo
c candidato presidencial da
Democracia Cristã do Chile,
Eduardo Frei, o ex-primeiro-
ministro italiano Amintore
Fanfani, o secretário político
do Partido Democrata Cristão
da Itália, Mariano Rumor, o
prefeito dc Florença, Giorgio
de La Pira, os brasileiros
Franco Montoro e Nei Bra?a,
este último governador do Pa*
raná. (Mais notícia sobre Lue-
bke na 3' pág. deste caderno
e na 1* pág. do 2!> caderno).

i

nhos por 48 horas, se o go-vérno não encontrar uma so-lução para o movimento dosmotoristas.

ADVERTÊNCIA

Uma nova advertência foi
divulgada pelo Partido Re-
volueionário Cristão Sócia-
lista, na qual a roganização
pede a volta da República
Dominicana à conslituciona-
lidade como única solução
para a crise.

Argentina
acusa Cuba de
adestramento
Buenos Aires (UPI-FP-CM) —

Os guerrilhcros que agem na
selva do noroeste argentino fo.
ram adestrados em Cuba, se-
gundo informaram fontes che*
gadas aos Serviços de Informa*
ções. Revelaram, ainda, planos
dos insurgentes para sublevar
em massa a população da zona
do limite entre a Bolívia e a
Argentina, c a destruição rias
plantações de cana-de-açúcar
da região. Assegurou-se que os

guerrilheiros receberiam" ürnlm*
portanto carregamento de armas
procedentes do ' Brasil, atravéí
da Bolívia.

Os policiais continuam bus*
cando guerrilheiros na selva.
No entanto, mantêm estrita
reserva sôbrc suas atividades,
sabendo-se apenas que já pren*
deram 20 rebeldes.

Moscou e Washington (AP*UPI-CM) — O premier so*viético, Nikita Kruchev, em
artigo publicado ontem no
jornal "Kommunist" disst
que o mundo alcançou -um
equilíbrio de forças tal qutpode impedir a guerra" %acrescentou que êsse .equili*
brio põe a humanidade Iren*
te a um nôvo tíesaíio: "De-
vemos competir para ver
quem faz a maior contribui*
cão ao fortalecimento di
paz". ,

Disse ainda o premier qmos comunistas estão conven*
cidos da superioridade do so*cialismo sobre qualquer ou*tro sistema de vida, "e éevidente que os povos fixarão
gradualmente sua escolha nosocialismo e no comunismo11!
Declarou também ter a con*vicção de que a instauração
de uma sociedade desse tipo
somente pode ser obra do»
povos de cada pais cieterml*
nado e que a exporiacâo dl
revolução é tão inaceitável
como a exportação da co.ntn»
revolução.

VITÓRIA
Kruchev afirmou que a vi*

tória será conseguida po*aquela forma que mais con*
tribua. por seu caráter e seudesenvolvimento, ao reforço
da paz em geral e que res*
ponda às necessidade; e in*
terêsses das massas popula*res. "Este é o nosso credo —*
acrescenta Kruchev — e pro*
pòmo-lo a todos os partido!
políticos, a tocios os democra*
tas e os de convicções ideoló*
gicas diferentes. Competi co*
nosco. Vejamos quem de nót
dá maior contribuição ao re*
lôrço da paz e à suspensão
da guerra no universo".

Kruchev disse que -os fo*
guetes e os canhões não são
manteiga" e desafiou o Oci*
dente para uma competição
pacífica entre o capitalismo
e o comunismo. Em segui*
da, o premier soviético per*
guntou se a carga que repre*
tentavam os armamentos sô*
bre a União Soviética não
constituíam um óbice no es*
forço para melhorar o nível
de vida no país. A resposti
deu-a êle próprio, dizendo
que tal carga constituía ura
freio. Depois voltou a repe*
tir que "os canhões não são
manteiga, não são carnes, não
são pão, não são cereais."
Acrescentou que se não fôs*
se necessário aumentar o po*
derio das forças armadas so*
viéticas. se poderia elevar
aoreciàvelmente o nivel do
vida do povo para torná-lo o
mais rico do mundo em fu*
turo não muito distant*.

EUA-URSS
"Apesar dos progressos rea*

lizados para diminuir a ten*
são, não chegou o momento
de os Estados Unidos abati*
donarem os esforços para ga*'
rantir sua segurança e a do
mundo livre", declarou on*
tem o sr. Dean Rusk, secre*
tário de Estado norte-ame-
ricano, perante a Co_nferêri?_>. cia AnuarUo Ãatrerstism*'
Councü. Rusk acrescentou
que as iniciativas politicasadotadas pelos Estados Uni*
dos e a URSS poderiam, cer-
lamente, contribuir para a
diminuição da tensão inter*
nacional. O secretário de Es*
tado frisou que, no decurso
dos últimos meses, "uma co-
incidência de interesses e de
política se havia desenvol-
vido entre os Estados Uni-
dos e a União Soviética".

O caso dominicano
OTTO MARIA CARPEAUX

wue é que ná na Repú1 -
blica Dominicana? Fala-se
em revoltas, greves, golpes,
mas as notícias são espora-
dicas, desconexas, e as que
passam pelo crivo das
agências noticiosas — que
determinam o que os leito-
res latino-americanos po-
dem saber do mundo lá fo-
ra — assustam-nos com
uma chuva de nomes (Sá,
Gómez, Lemos, Frias etc),
que podem ter significação
exata para os cidadãos da*
quele país desgraçado, mas
que a nós outros não nos
dizem nada. Para que cho-
rar com os gomezistas ou
exultar com os Lemosistas' ou vice-versa?

Faremos uma tentativa
de esclarecer situação
sem (com uma exceção)
citar nomes.

A República Dominicana
despertou de 30 anos de di*
tadura militar. Afirmar
que tenha despertado para
a democracia, seria exagero.
Teve." depois, governos mais
ou menos provisórios, de ho*
mens conservadores que se
chamavam do Centro e que
tremiam permanentemente
em face de novas tentati-
vas de golpes militares.
Enfim, os conspiradores es-
tavam tão desmoralizados
que se ofereceu ao povo do-
minicano a oportunidade
de uma eleição livre. Foi
eleito presidente da Repú-
blica, com uma platafor.. í
de reformas econômicas e
sociais, o sr. Juan Bosch,
grande escritor, um dos
maiores intelectuais latino*
americanos e, ao mesmo
tempo, homem de ação.
Para caracterizar-lhe o
programa político, basta

lembra? que foi amigo pes
soai e homem de confiança
do presidente Kennedy.
Mas as reformas por êle
propostas, dentro do espi-
rito e da letra da Aliança
para o Progresso, não fo-
ram aprovadas pelos lide-
res da agricultura e doco-
mércio. Para fortalecer
sua posição,.Bosch íêz uma
visita a Washington. Mas
esqueceu de observar o ve-
lho hábito de presidentes
latino-americanos de, em
caso de viagem, fazer-se
acompanhar pelo ministro
da Guerra e pelo chefe de
Polícia, pois é melhor pro-
porcionar-lhes prazeres tu-
rísticos do que deixá-los
em casa. Bosch deixou-os
lá. Em conseqüência disso
estourou, durante sua esta-
da em Washington, um
movimento chamado Revo*
lução, que o depôs e exi-
lou. Tqdos os seus correli-
gionários políticos foram ta-
chados de comunistas sub-
versivos e afastados. Ins*
truídos pelas experiências
do passado, os vencedores
não assumiram diretamen*
te o poder. Entregaram-no
a uma junta de civis, to*
dos êlcs candidatos derro-
tados na eleição de Bosch
c, depois, líderes da oposi-
ção social-econômica contra
êle. Exerceram, desde en-
tão, o governo. Não se pode
dizer que estejam tutelados
pelos militares; antes, ao
contrário, cies procuram
essa tutela, sentindo-se ira-
cos. Sentem-se fracos, so-
bretudo, em face da situa-
ção econômica e financeira
do país. A economia do-
minicana baseia-se na mo*
nocultura latifundiária e
exportadora do açúcar; há

cos outros recursos; a
indústria só vive graçao
aos favores governamen*
tais. Mas a aliança de mo*
nocultura latifundiária e
comércio de exportação não
pode contra a decadência
dos preços nos mercados
internacionais. Mesmo se
fosse possivel intensificar a
exploração, não seria possl-
vel cobrir o déficit crescem
te do balanço comercial.
Isto só seria possivel por
meio de diversificação da
produção, isto é, por meio
daquelas reformas cuja ne-
gação é a base da existem
cia da Junta. Procurou êle o
apoio externo que o presi"
dente Kennedy não lhe
quis dar, recusando o reco-
nhecimento diplomático do
governo de fato. Kennedy
já não vive. '— t
morte, ironicamente, àque-
les que perderam com éle.
Agora, o sr. Thomas C.
Mann, o conhecido "pro*
feta" dos golpes latino*
americanos, arranjou para a
Junta dominicana o re*
conhecimento diplomático.
Mas a presença de um em*
baixador norte-americano
em São Domingos tem pou*
ca significação econômica.
A situação do país tornou*
se insuportável. A insatis*
facão -geral produz tumul-
tos e greves. São aconte*
cimentos execrados mas
desejados por aqueles que
aproveitaram o nôvo pe*
rigo subversivo para subs*
tituir a tutela da Junta pe*
lo poder diretamente exer*
cido. Já a Junta começa a
temer novos golpes dos mi*
litares. Estes, então, terão
dc resolver os problemas:
os problemas da República
Dominicana.
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FAVELADA É A "MÃE

DEMOCRATA DO ANO"
A Campanha da Mulher pela Democracia

(CAMDE) escolheu, ontem, a arrumadeira Maria

José Pires da Cunha, residente na favela da Ro-

cinha, como a "Mãe Democrata do Ano". D. Maria
da Cunha, que é mãe de nove filhos e está es-

perando pelo décimo, teve atuação destacada na

luta contra estudantes comunistas da UNE e depu-

tados que visitavam a favela, dizendo-se em cam-

panha de alfabetização do MEC. Palavras, de' d.

Maria: "Não sei bem o que seja Democracia, po-
rém acredito ser muito melhor que o tal comunismo,

que aqueles rapazes pregavam de barraco em

barraco".

Dona Maria foi a eleita

DENÚNCIA

D. Maria da Cunha, casada
com o biscateiro Paulo José da
Cunha, mora na favela da Ro-
cinha, barraco 525. Foi ela
quem denunciou às autoridades
os estudantes da UNE c depu-
lados que iam aos barracos
pregar o comunismo. Dissí
que muitos desses elementos
ensinavam técnicas de guern-
lhas ou exibiam lilmcs da re-
forma agrária cubana, fazendu
ao mesmo tempo ampla propa-
ganda do regime de Fidel Cas-
tro. D. Maria, que devera ga-
nhar novo filho rriês que vem,
disse querer dar vida melhor
à sua família e pensa na urba-
nização da favela da Rocinha,
promessa do governador da
Guanabara, ou em uma casa na
Vila Kennedy ou na Vila Ali-
r.nca, onde possa se alojar me-
lhor.

DRAMA
Explicou d. Maria que »

maior alegria dc sua vida sâo
seus filhos: Jorge de 16 anos,
Regina Maria dc 14, Irene de
13, Marlcne de 11, Maria de
Fátima de 10, Paulo José de
7, Marilenc de 6, Luiz Carlos
dc 4 c Marta Maria dc 1 ano.
Acrescentou que, infelizmente,
seus garotos vivem cm ambi-
ente contrário aos princípios
que desejaria dar-lhes. "Os re-
cursos -*£ afirmou — são pou-
cos, poi^ meu marido é bisca-
teiró na fbira-livre c nem sem-
pie traz fa Suficiente para man-
trf a «riançada que não quer
Sfitter s? o trabalho rendeu ou

.•"•.rtfÍ9PERANÇA

. — "Meu filho mais velho,

Curso de

Gerência
Financeira

Do acordo com as normas
publicadas cm nossa edição
dc 26 de abril, no Caderno
Econômico, sobre a "Bolsa

Paulo Bittencourt", institui-
da pelo CORREIO DA MA-
NHÃ e o Instituto de Admi-
rnstração e Gerência da PUC,

para o Curso de Gerência
Financeira, a iniciar-se a 18

_dêsJc__misT- grande número
de interessados procurou a
Secretaria daquele Instituto,
Ontem, às 12h, foram encer-
radas as inscrições, inician-
do-se o trabalho de seleção.
Os resultados serão publica-
dos no próximo domingo.

trabalha durante o dia — prós-
segue d. Maria — e cursa o
ginasial à noite. Êle é nossa
maior alegria, pois temos espe-
rança de que será um doutor.
Maria Regina trabalha numa
Casa de Saúde, porém teve de
largar os estudos, pois nâo c
possível regressar ¦ só da esco-
Ia, altas horas da noite."

Informou d. Maria da Cunha
que, embora a freqüência dos
comunistas fôsse constante na
favela, também as senhoras da
CAMDE não descuidaram nua-
ca da pregação democrática.

COMUNIZAÇAO
Explicou d. Maria da Cunha

que os comunistas procuravam,
inicialmente, angariar a amiza-
de das crianças, às quais per-
juntavam quais as pessoas
mais queridas na favela. Seu
nome era lembrado e eles por
várias vezes a procuraram, sem
resultado. Os estudantes che-
saram a instalar aparelhos de
filmar, vitrolas c alto-falantes;
projetavam filmes e formavam
turmas de alunos adultos para
a anunciada alfabetização em
massa, na' Rocinha. Citando
nomes, d. Maria afirma que
numa das aulas para analfabe-
tos estavam os deputados Sin-
vai Palmeira e Marco Antônio
e que nesse dia também foram
exibidos filmes sobre técnica
de guerrilhas e as melhores
condições de vida dos opera-
rios cubanos, após a reforma
agrária naquele pais. — "Com

a Revolução — finaliza d. Ma-
ria da Cunha, — os comunistas

Corretagem
de navio vai

a reexame
O Ministério da Viação

determinou reexaminar o
decreto 52.090, do ano pas-
sado, que regulamentou a
profissão de corretor de na-
vios, atividade que reunin*
do apenas 170 titulares vem
atuando, sob a forma de in-
termediários compulsórios,
no agenciamento de cargas,
tanto r.o tráfego do cabota-
gem como no de longo cm-
so. Em 1963, os fretes pro-
venientes das exportações ai*
cançaram '320 bilhões de
cruzeiros, tendo os 170 cor-
retores recebido comissões
de 3,1%, no total de 11,2
bilhões. Estes corretores re-
ceberam também comissões
de 3% sobre o valor das
vendas de navios efetuadas
naquele exercício, cabendo a
cada um, nesta segunda opo-
ração, a renda de 12 milhões
c 350 mil cruzeiros. No to-
tal das comissões recebidas,
cada corretor recebeu 78 mi-
lhões o 350 mil cruzeiros.
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Tem nove filhos, íora o que vem em junho. O orgulho c
será doutor

o mais velho:

SOMENTE CHUVA SUSTARIA
VOLTA DOS CORTES DE LUZ

A Coordenação do Racionamento
decidiu màhler-sè em posição de óxpéc-
tativa, até a próxima segunda-feira,
quando terá uma nova reunião com os
técnicos da Rio-Light, a respeito dos
cortes de circuitos de cnergin__clpti-i',a-

As previsões são pessimistas devido %
um agravamento que se vem regis-
liando nas áreas dos mananciais abaste"
cedores dos ionicccdoi.es de energia à
-Guanabafa-i

. Para o almirante Miguel Ma-
galdi, coordenador geral do
racionamento, somente duas
soluções poderão evitar que os
cortes de circuitos sejam res-
tabelecidos a partir da próxi-
ma semana: a primeira é a
ocorrência de chuvas conside-
rãveis no Vale do Paraíba, não
previsto pelos técnicos; c a so-
gunda seria uma colaboração
espontânea da população, eco-
nomizando ainda mais luz do
que já tem feito.

Esta economia "voluntária"
da população carioca é, segun-

do o almirante, a última espe-
rança para evitar o retorno
dos cortes de circuitos. Isto
porque a situação em São Pau-
Io está se asravando com a re-.
presa de Billlngs. com apenas
15% de sua capacidade, impe-
dindo assim o funcionamento
normal das turbinas. Desta
forma, quase toda a energia
elétrica enviada para São Pau-
Io por Furnas é consumida nu
própria área bandeirante, não
permitindo seja enviado um
reforço maior de luz à Guann-
bara.

Ainda cs! a semana, novos
acontecimentos poderão aliviar
a situação na Guanabara, evi-
tãhdò-se, por mais algum tem-,
po, os cortes de circuito. Mas"
permanecem em vigor todas
as demais medidas restritivas
ao consumo do energia, inclu*
sive a ação dos comandos
energéticos, que, munidos do
alicates, estão cortando direta-
mente a luz daqueles que es*
banjam energia ou não cum>
prerh as condições do raciona-
mento.

GOVERNO NAO PAGOU
5 BILHÕES AO IAPM

O presidente do IAPM, professor Paulino Jacques,
informou ontem que o débito das empresas de nave-
gação àquela autarquia, até o dia 1 de abril, prove-
riiente do não recolhimento das contribuições de seus
empregados, atinge a mais de CrS 5 bilhões. Adian-
tou mtvs, já haver solicitado providências ao presi-
dente do Conselho Diretor da Previdência Social, sr.
Luciano Nóbrega Filho, para a efetivação do paga-
mento pelos devedores, a fim de que possa o Instituto
fazer face às despesas de benefícios e de contas de
seus associados c fornecedores.

DEVEDORES

São as seguintes as empré-
sas de'"navegação que deixa-
ram de recolher as contribui-
ções de seus empregados à au-
tr.rquia: Lóide Brasileiro, CrS
2.5pi<i.888.657,60; Companhia de

C:$ 512.998,00, e Universidade
do Recife, CrS 241.564,70.

PROVIDÊNCIAS
Face ao grande número de"telegramas 

que foram envia-
dos~à Administração Central
das autarquias pelas diversas
delegacias, alegando impossi-

Navegação Costeira, Cr?  bilidade de pagamento das
1.648.299.110,20; Superinten-
dência dos Bens e Serviços
Desapropriados — Serviço de
Transportes da Baía de Gua-
nabara, CrS 680.251.422,70;
Serviço de Navegação e Admi-
nistração do Porto do Pará
(SNAPP), CrS 419.622.071,40;
Administração do Porto do Rio
de Janeiro, CrS 354.524.186,60;
Serviço de Navegação da Bacia
do Prata, CrS 354.524.136,60;
Serviço de Transportes do Ter-
ritorio do Amapá, CrS 
9.432.291,50; Departamento
Nacional de Portos e Vias Na-
vegáveis, Cr$ 1.627.273,50; Go-
A,êrno do Território do Acre,

CONSULTOR DIRIGE A
INQUISIÇÃO NO MEC

O sr. Álvaro Álvares da Silvr, Campos, consultor-
jurídico do Ministério da Educação e Cultura, enviou-
nos telegrama solicitando a publicação integral do
uma conferência, por êle pronunciada, cm louvor do
método de alfabetização do sr. Pr.ulo Freire.

0 consultor jurídico do
MEC, naquela ocasião, con-
siderava o método Paulo
Freire como "uma cruzada
de brasilidade". Publicamos
trechos da conferência, a fim
de caracterizar a rápida e
violenta alteração de pensa-
mento do sr, Álvaro Campos.

Não publicaremos a inte-
gra da conferência. Ela _per-mahecc em nossa redação, à
disposição dos interessadosse juojuoo uioaEfasap onb

citações que fizemos, cm
edição anterior.

Quanto à ameaça legal que
o sr. Álvaro Campos nos faz,
replicamos com outra: a do
parágrafo único do artigo
249 do Estatuto dos Funcio-
nários Públicos: "Será res-
ponsabilizada administrativa
e criminalmentc a autorida-
de que exigir atestado de
ideologia como condição pa-
ra posse ou exercício de car-
go ou função pública".

Confraternização entre empregados
e empregadores na Fábrica

Moinho de Ouro
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ltoallzou-se no dia I.°filiação, entre empresados
Ouro. Usando da palavra

de maio um churrasro dc confrater-
t empregadores da Fábrica Moinho de

Sr. Amadeu Sequeira, diretor daquela
organização, enalteceu o valor de seus auxiliares, sendo por isso
multo aplaudido.

O Sr. Antônio Fernandes, -chefe da Scçüo de Vendas, também
«c fiz ouvir, seguido por. diversos encarregados dc setores.

Finalmente, o Sr. Alberto Sequeira, outro diretor da empresa.
Iniciou a entrega de prêmios a'funcionários que tiveram mérllui
esp».rlals durante ç correr do ano. MMI
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HOTEL FLORIIDA
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Advogados da

GB votam hoje
no último dia
O Sindicato dos Advogados

do Estado da Guanabara con-
voca os associados que ainda
não votaram nesta segunda
convocação da classe, a que o
façam hoje, já que é o Ultimo
dia de eleições. Pesa forte
ameaça de intervenção no dr-
gão, caso não seja, ainda des-
ta feita, obtido o indispensá-
vel quorum. A urna para os
retardatários está localizada
no saguão do edifício do Foro,
podendo ser procurada depois
das llh.

Mãe brasileira
tem missa no

Maracanãzinho
Promovida pela Federação

das Congregações Marianas
e celebrada por Dom Jaime
de Barros Câmara, terá lu-
gar no Maracanãzinho, no
próximo dia 10 do corrente,
as 16h, missa na intenção da
mãe brasileira, defensora da
democracia, quando então os
Marianos celebrarão também
o "Dia Mundial dos Congre-
gados", o que vêm fazendo
desde 1938. Antecedendo ao
ato religioso haverá o jogo
cênico "Pacem in Terris",
inspirado na enciclica do

DPapa João XXIII. Será um
còro-falado masculino alter-
nando com uma voz femini-
na representando a igreja,

•enquanto moças dos colégios
católicos do Rio farão evo*
luções alusivas ao texto, ves-
tidas de túnicas coloridas.
Durante a missa haverá cx-
plicações histórico-litúrgicas
e atuará o coral Palestrina_.
e a Banda de Música da Po-
licia de Vigilância.

Entregues

prêmios
"Cervantes"

Hoje, hs 17 horas, no Audi-
tório do P. E. N. Club, á
Avenida Nilo Peçanha n. 26,
13." andar, a Casa dos Quixo-
tes homenageará o escritor
português Guedes de Amorim,
autor do livro-reportagem do-
cumentndo Jesus passou por
aqui, considerada a melhor
obra literária de 1963, em lín-
gua luso-brasileira. Ser-lhe-á
entregue o prêmio Cervantes,
no valor de meio milhão de
^cruzeiros.

Falará pela Casa dos Quixo-
• tes o nosso companheiro M.

Paulo Filho. Em nome dos
portugueses aqui residentes,
discursará o sr. Leonardo Jor-
ge.

Presentes estarão o governa-
dor Faria Coelho e o embaixa-
dor de Portugal.

pensões e das aposentadorias '
c até ao funcionalismo, o pre-
sidente do IAPM manteve en-
ter.dimentos com o presidente
do Conselho Diretor da Pre-
vidência Social e, posterior-
mtnte, com o ministro do Tra-

. talho, visando a adoção de
previdências que possibilitem a
autarquia receber CrS 
1.916.000.000,00 para suprir o
pagamento de benefícios, c de
mais CrS 1.200.000.000,00"iitrra-
atender ao pagamento de con-
tas de fornecaclorcs, serviços
médico-hospitalares e seguros.
Foram também tomadas pro-
Vidêhcias para moralizar o uso
do viaturas oficiais da autar-
quia, sendo para isto abei to
inquérito administrativo,

EXPURGO
Declarou ainda o prof. Pau-

lilio Jacques haver escolhido
dois funcionários da autarquia
para integrar a Comissão de
Expurgo do IAPM, de acordo
C3;n o Ato Institucional,
aguardando apenas a designa-
ção do representante das Fôr-
ças Armadas.

Bombeiros
homenageiam
seus mortos

O Corpo de Bombeiros
prestará, amanhã, na ilha do
Braço Forte, na baía de Gua-
nabara, homenagem aos 17
soldados mortos no incêndio
ali irrompido num paiol ào
pólvora, há dez anos atras.
Comemorando o infausto
acontecimento, lanchas do
cais do porto partirão do
quartel da corporação, as
17h30m, transportando pa-
rentes das vitimas e coroas
de flores para aquele local,

ST retira
bondes e

desgosta ZN
O sr. Oswaldo Slrauch, mo-

rador à Rua São Francisco Xa-
vier, 121, ap. 807, esteve on-
tem cm nossa redação para re-

-ttaar do Serviço do Trânsito,
a retirada das linhas de bon-
des "Mcier-Mauá" e "Uns dc
Vasconcolos-Praça 15", "as
Ruas Almirante Coclirane, Ma-
riz e Barros o Av. 28 de Sc-
tembro. Disse que a medida
prejudicou centenas dc mora-
riores, quo para atingirem as
Praças 15 ou Mauá, têm agora
que fazer baldeação e tomar
outra condução. Como uma das
soluções, sugeriu modificação
do itinerário da linha do lota-
cão 'Mutla-Mauá", que passaria
a circular pela Rua Mariz e
Barros. A criação de nova li-
nha dc ônibus, ligando o Ma-
racanã ao centro da cidade, via
Almirante Cochrane, seria ou-
tra solução.
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Intenções e Inação
Mais de uma vez afir-

maram os ministros da
Fazenda e do Planeja-
mento que o Governo
federal não tem inten-
ções de estancar abrup-
tamente o processo in-
f lacionário. Sabem — e
isto não eseonderaip —,
que a utilização de ri-
gidas medidas defla-
nárias — poderia levar
a uma estabilidade de
custos e preços em pra-
zo mediato, mas que
este equilíbrio aparen-
te pode ser o começo
do grande desequilí-
brio. O represamento
compulsório e violento
do maremoto inflacio-
nário suscitaria, pela
redução e paralisação
dos investimentos pú-
blicos e privados, a es-
tagnação econômica e
o desemprego em mas-
sa, o que talvez viesse
a determinar uma gra-
ve perturbação de na-
tureza social.

Não nos defronta-
mos, necessariamente,
com uma opção sem ai-
ternativas: ou desen-
volvimento com infla-
ção avassaladora, ou es-
tabilidade com estag-
nação explosiva. Seria
falsear a realidade eu-
locar o problema nes-
ses termos simplistas.
Na verdade, o caso a
discutir é de meios, e-
não de fins. Estes já te-
mos claramente defini-
dos: o desenvolvimento
econômico e social har-
mônico para que todos
os brasileiros logrem
beneficiar-se das van-
tagens do progresso
econômico. Não apenas
alguns. Esta é a tônica
de qualquer política
econômica nacional e
está fora de qualquer
discussão. O que com-
pete debater, esclarecer
e aplicar são os meios
para que cheguemos a
este objetivo. Aí, en-
tão, se coloca o proble-

ma da inflação. Cabe,
agora, o seu debate.

* * #
Se j a m o s práticos.

Não é hora de dissecar
esquemas e modelos
teóricos sobre causas e
efeitos da inflação em
face de diferenças es-
truturais. Nem tampou-
co de saber até que
ponto o "sopro" infla-
cionário é benéfico ou
se transforma em tufão
arrasador. Mais uma
vez, sejamos práticos.
Temos de enfrentar a
inflação, já entranhada
em todos os setores da
economia, decompondo
as finanças públicas,
aviltando o cruzeiro,
o poder de compra dos
salários e rendimen-
tos, restringindo invés-
timentos, incentivando
especulações e fuga
de capitais. Não é, pois,
momento de debates es-
téreis, por mais ilustres
que sejam seus debate-
dores — é preciso ur-
gentemente eliminar o
aguamento dos alicer-
ces da economia. Re-
petimos: é necessário
bombear os efeitos in-
sidiosos da inflação,
mas de maneira a não
abãlãf todo o nosso
sistema econômico. E
isto, em poucas pala-
vras, significa: pronta
aplicação de um pro-
grama antiinflacioná-
rio, não deflacionário,
coerente e articulado,
dentro dos objetivos
essenciais da politica
econômica do País.

* * #
Não conhecemos — e

não conhecem investi-
dores e assalariados —-,
qual seja o programa
do Governo contra a
inflação. Sabemos que
tem intenções em con»
ter o processo de des»
valorização da moeda,
equilibrar as contas pú-
blicas, reprimir a alta
alucinada de preços e
preservar os investi-
mentos básicos. Mas,

Preocupações
O destino do Brasil, num futuro imediato e a longo

prazo, não está sendo decidido em Brasília nem no Rio

de Jeneiro, no Palácio das Laranjeiras, nem por êste ou

aquele comando revolucionário, mas bem longe de nós:

na Suíça, cm Genebra.
Lá está reunida a Conferência Internacional de Co-

mércio e Desenvolvimento. Não é uma das muitas con-
ferências internacionais que, depois de muito palavrório,
se encerram pela aclamação de uma declaração de luga-
res-<omuns. As questões ali debatidas são vitais, igual-
mente, para os grandes paises industrializados e para os

grandes e pequenos países subdesenvolvidos. Estamos,
todos, no mesmo barco. Os problemas da decadência dos

preços das matérias-primas, da divisão internacional de
trabalho, das monoculturas, das crises cambiais têm de
ser resolvidos e serão resolvidos, porque a não-resolução

"TévàTíá 
ã falência" fódã" T""cstrülüfá"^cTrnomica~'inter--

nacional.
Mas esses problemas, que também são nossos, dos

quais depende nosso futuro, serão resolvidos sem nós.
Nossa delegação em Genebra está acéfala. O embaixa-
dar-chefe da delegação, exonerado. Seu substituto, exo-
nejrado. Os sobreviventes, sem instruções e sem orien-
tação.

No Brasil dominam outras preocupações. Que temos
nós com a queda dos preços dos nossos produtos? Que
temos com as oscilações dos mercados internacionais?
Nada disso parece importante. Importa depor governa-
dores. Importa cassar mandatos. Importa prender gente.
Importa encontrar ''farto material subversivo", mas o
que se encontra são livros, folhetos, bandeirinhas. Só
não se encontraram, até hoje, os depósitos de armas dos
sindicatos, denunciados pelo deputado Bilac Pinto. Ge-
nebra? Não interessa.

Prometeram outra política,
não temos política alguma.

Quadros
Uma série de postos da

mais alta importância,
principalmente no sstor
econômico, não foi ainda
preenchida pelo novo go-
vêrno. Em alguns casos, a
pedido das autoridades, os
antigos titulares permane-
cem cm exercício, aguar-
dando os substitutos que
não vém. Em outros, ma-
nifesta-sc acefalia, como
no caso da SUDENE.

A realidade é que têm
sido dirigidos convites a
técnicos dc boa reputação.
Quase todos, embora apo-
liticos, se recusam a cola-
borar. Não estão própria-
mente contra o governo.
Mas consideram, com írc-
qüência, que nada pode-
riam fazer num estado de
coisas em que os diversos
escalões militares agem
cm todos os setores.

Mas a verdade é que

sam, em boa margem, as
vigentes em 31 de março.

Houve promessas de con-
tenção de lucros e de lis-
calização. Mas os preços
delas não tomaram conhe-
cimento. Continuaram su-
bindo e continuarão a pro-
gredir aceleradamente en-
quanto as medidas e pro-
gramas de abastecimento
continuarem a ser apenas
motivo para entrevistas c
discursos.

até agora, são só inten-
ções, não se corporifi-
caram num instrumen-
to de ação.

Talvez isto explique
por que começam a
aparecer indícios e in»
dicadores econômicos
desfavoráveis. O comer-
cio e a indústria já se
debatem com proble-
mas de financiamento
para suas atividades de
rotina. Os investimen-
tos e obras públicas en-
tram em compasso de
espera, na expectativa
de pagamentos aos seus
empreiteiros. Atrasos
na liquidação de com-
promissos do Governo
anterior e as indefini-
ções em matéria de po-
lítica creditícia levam o
sistema bancário a uma
posição de cautela —
suas aplicações são res-
tritas a níveis já ultra-
passados pelo giro dos
negócios. A própria
Caixa Econômica Fe-
deral do Rio de Janeiro
está com o programa
de aplicações de suas
carteiras, à exceção da
de Penhores, paralisa-
do ou reduzido a níveis
ínfimos.

Compreendemos a
herança que recebeu
o atual Governo da
União. Sabemos dos
efeitos do vendaval de
insânia que sofreu o
País nos últimos me-
sés. Mas passam-se as
semanas, reno-
vam-se as intenções e
prometem-se as refor»
mas. Tudo em palavras
e promessas, nada em
concreto. E neste hiato
de expectativas, dese-
nha-se uma freada de-
flacionária. Duplamen-
te perigosa, porque não
resulta de uma ação
consciente e, sim, da
falta de utilização coor-
denada dos instrumen-
tos de que dispõe o po-
der público para ampa-
rar e impulsionar a
economia do País.

Graça Aranha, os veículos
e coletivos estão gastando,
em média, 30 minutos. Mo-
tivo: dois sinais, nesse cur-
to trajeto, encontram-se en-
guiçados há dias, provo-
cando o engarrafamento do
tráfego.

A providência elementar
que se impunha era o con-
sêrto dos sinais. Mas isto
não pôde ser feito porque
os técnicos se reuniram pa-
ra debates num seminário
sobre os problemas do trá-
fego no Rio de Janeiro. E
por causa disso não toma-
ram nenhuma providência.

Investimento

Preços

Os preços no atacado dos
gêneros alimentícios reto-
maram a marcha batida da
alta. As cotações do fim da
última semana já ultrapas-

Extremos

Em Praga, mais de mil
estudantes íoram atacados
pela policia porque esta-
vam realizando manifes-
.ações anticomunistas em
praça pública.

Aqui, no Brasil, começa
a ocorrer o contrário: mi-
lhares de cidadãos estão
sendo ilegalmente perse-
cuidos pelos anticomunis-
tas.

Mais uma corroboração
do axioma: os extremos se
tocam.

Técnicos
Da Avenida Beira Mar à

Avenida Rio Branco, via

As mesas da Câmara e
do Senado aprovaram pro-
posta para instalação da
Rádio do Congresso Nacio-
nal, que, no dizer de seu
reiator, será "o maior par-
que radiofônico da Améri-
ca do Sul".

O custo do equipamento
está estimado em 2 mi-
lhões de dólares, ou seja,
cerca de 2,5 bilhões de cru-
zeiros. Nesta fase de penú-
ria de dólares, e até mes-
mo de cruzeiros, é neces-
sário que deputados e se-
nadores se comprometam
cm assegurar que a inver-
são não será um investi-
mento ocioso. Falando cia-
ro: que "o maior parque
radiofônico da América do
Sul" tenha efetivamente o
que transmitir.

Estudos
Vem sendo seriamente

prejudicado o abastecimen-
to de pão e leite à Gua-
nabara nestes últimos dias.
Para o pão, o pretexto é a
escassez de farinha da tri-
go, muito embora ela nun-
ca falte para os pães espe-
ciais e as massas finas —

produtos fora de tabela-
mentos. A justificativa da
deficiência dc leite é a
rarefação da produção,
apesar dc ser esta a fase
do ano em que maior é o
rendimento do rebanho
leiteiro.

Nesta brincadeira de
abusos e eufemismos, a
SUNAB também entra:
não providencia medidas
contra os sonegadores nem
tampouco para normaliza-
cão do suprimento desses
produtos. Promete, ape-
nas, novos estudos. É de
se perguntar: quando es-
l ti d a r á o seu papel no
abastecimento dos merca-
dos consumidores do Pais?

Mundo Político
Delação

Continuam sendo anunciadas, para mais algumas ho-
ras, novas listas de cassação de mandatos e suspensão de
direitos politicos, enquanto os comandos revolucionários
prosseguem na faina de organização de expurgos genera-
lizados. Basta que o político ou o militar nâo se disponha
a bater palmas ao movimento vitorioso para que os seus
nomes sejam colocados no Index. Anuncia-se que, dentro
de mais alguns dias ou horas, serão "degolados" centenas
de oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, en-
quanto os chamados "dedos duros" entram em cena para
apontar os "inimigos do regime"."Foi 

assim que agiu o sr. Amaral Neto, ~é~assinr 
que

andam fazendo os deputados Dirceu Cardoso e João Men-
des. O primeiro quer o impedimento do governador Fran-
cisco Aguiar, do Espirito Santo; o segundo quer simples-
mente liquidar D. Carlos Carmelo e D. Hélder Câmara.
O sr. Emival Caiado insiste, sob o protesto do sr. Anísio
Rocha, em ver fora do governo o sr. Mauro Borges.

Criticas ao governo
Na medida em que o go-

vérno prossegue dando cum-
crimento aos desígnios da
revolução, surgem as primei-
ras e contundentes criticas à
inação e ao imobilismo go-
vernamental, como ainda on-
tem aconteceu da tribuna da
Câmara dos Deputados, atra-
vés da palavra do sr. Her-
mógenes Príncipe, e da tri-
buna da Assembléia Legisla-
tiva de São Paulo, pela voz
da deputada Conceição da
Costa Neves.

O deputado pela Bahia cri-
ticou o governo pela supres-
são dos subsídios ao trigo e
ao petróleo, afirmando que

essas medidas, se efetivadas,
como se espera para qual-
quer momento, vão elevar o
custo da vida a níveis insu-
portáveis, além de gerar o
desemprego e a inquietação
nos lares menos favorecidos
da sorte.

Aludindo à contenção do
crédito bancário, o parla-
mentar anunciou a grave cri-
se por que passam as fábri-
cas em São Paulo, muitas das
quais ameaçadas de paralisar
suas atividades, quando o que
competiria ao governo era
precisamente reduzir o deli-
cit de energia do maior par-
que industrial da América do
Sul.

Comitê da vingança e do ódio
A deputada Conceição da Costa Neves, cuja atividade

anticomunista em São Paulo e fora dali é das mais noto-
rias, também ocupou a tribuna da Assembléia Legislativa
para apontar à Nação as mazelas da revolução.

Começou por assinalar que "há, no país, um Comitê
da Vingança e do ódio Pessoal, cuja preocupação primor-
dial é a cassação de mandatos de pessoas eleitas pelo
povo".

Em dado momento indagou a parlamentar se a "re-
volução-íôra-feita apenas para mudar homensr pois-come-
cava a ouvir indagações como esta: — a revolução se fêz
apenas para tirar eleitos pelo povo, bem ou mal, ou para
botar outros eleitos pela espada?".

Segundo a senhora Conceição da Costa Neves, "isto

virou, realmente, uma revolução francesa, mas francesa
da Casa Sloper", pois "nem autenticidade tem isso".

Pedindo medidas concretas para atender às reivindi-
cações populares, a sra. Conceição da Costa Neves per-
guntou se a guerra prossegue apenas para cassar manda-
tos populares.

E concluiu afirmando: "É hora de arrancar a masca-
ra e não apenas de transferi-la. Se querem cassar man-
datos, que cassem; se querem fazer uma ditadura, que
façam, mas c preciso que a Nação saiba disso".

E as reformas essenciais
A necessidade de o go» oportunidade irnica para rea-

vêrno deixar as vinditas pes-
soais para cuidar das refor-
mas essenciais foi ontem,
também, objeto de exame pe-
lo deputado Henrique Tur-
ner, do PDC de São Paulo,
ao acentuar que "esta é uma

lizá-la".
- O parlamentar paulista
considera o Ato Institucional
"uma reforma", pois di ao
governo uma série de faeill-
dades que os anteriores nio
tiveram.

Resultou de entendimentos
O deputado Martins Rodrigues, a propósito do tópico

"Udenistas se Ufanam", inserto na edição de ontem do
CORREIO DA MANHA, esclareceu:

"1) As conversações entre o líder do PSD e o depu-
tado Pedro Aleixo, relativamente ao entendimento em
torno do apoio das correntes parlamentares ao programa
de governo do presidente Castelo Branco, se processa-
ram com toda a franqueza, lisura e lealdade, animados,
ambos, do propósito de vencer quaisquer dificuldades e
com o espírito de inteira compreensão das posições de
todos os Partidos.

2) Da parte do PSD, o estudo das formulas e solu-
ções propostas, até chegar-se àquela que obteve, afinal,
o consenso de todos, íoi feito, não apenas pelo líder Mar-
tins Rodrigues, mas, também, pelos líderes das banca-
das estaduais, ouvidos em sucessivas reuniões.

3) Os deputados Gustavo Capanema e Ulysses Gui-
marães, convidados pelo líder Martins Rodrigues, parti-
ciparam dos entendimentos com o deputado Pedro Aleixo
e deram excelente colaboração à liderança do PSD, agin-
dó de acordo com ela, Não é, pois, exato que, à revelia
da liderança do PSD, tivessem mantido articulações com
o deputado Ernani Sátiro, líder da UDN.

4) A coleta de assinaturas de deputados para dar
apoio parlamentar ao governo circunscreveu-se, exclusi-
vãmente, à bancada udenista, não havendo, no documen-
to, um nome sequer de qualquer outra bancada."

N. da R.: O deputado Ernani Sátiro, como se vê
da nota do líder pessedista, anda assaz desinformado.

Repercussão desastrosa
A despeito da "lisura dos

entendimentos" que culmina-
iam em jugular o maior par-
tido politico do Pais i lide-
rança do sr. Pedro Aleixo,
os setores pessedistas não
conseguem disfarçar o trau-
matismo do qual foram após-
sados.

Pela primeira vez, em qua-
te vinte anos de vida políti-
ca, o PSD é levado a uma si-

tuaçio de caudatirio da UDN.
Nem durante o Parlamenta-

rismo o PSD admitiu ser
comandado pela UDN. Foi
necessário, para que isso
acontecesse, que ascendesse
I liderança o representante
cearense.

No Interior do Pais a re-
percussão nio foi menor. Os
pessedistas dos Estados espe-
ravam tudo, exceto que a
atuação do grêmio no Con-
gresso fosse, como será do-
lavante, orientada pelo ude-
nista Pedro Aleixo.

Imagens do tempo

Compadre:
Nâo conte comigo poro

visitar o Feira Mundial de
Nova York. Ela é mundial
demais porá o meu apett»
te. A terra e o espaço si-
deral concentrados numa
área de doze quilômetros,
com todos os diveríimen-
tos, todas as invenções, to-
dos os motivos de admira-
ção e de pasmo ao alcance
do visitante, não lhe pare-
ce um pouco muito?

A máquina do mundo
não deve ficar assim tão
exposta, para não cansar a
vista e desestimular a ima-
ginação; pelo menos um pi-
no há de permanecer ocul-
to, e receio que até esse

pino là esteja brilhando
sob os refletores. Desisto
dc mandar-me o seu ogcn-
te de viagens, que aliás,
com a sabedoria dos agen-
tes, não viaja. Noto que via-

jar está ficando compulsi-
vo, e torço o nariz.

Você se inquietou pelo
Carlos Ribeiro. Calma, já
está solto e voltou a Jazer
o que fazia antes: de cole-
te, por trás do balcão, aten-
de pacientemente a gregos
e troianos que lhe pedem
livros, indicações biblio-

Fim aos privilégios
Depois de se Ur avistado, no Alvorada, com o marechal

Castelo Branco, o deputado João Calmon deu a conhecer, à
imprensa, que nos próximos dias o presidente remeterá men-
sagem ao Congresso acabando, sumariamente, com os privi-
légios de toda sorte e com as facilidades de câmbio para
jornais.

De acordo com o que ouviu o sr. João Calmon, os jor-
nalistas vão pagar tudo quanto é imposto, pois a revolução
não admite privilégios. Dessa forma, será derrogado pela
mensagem governamental o artigo 203, da Constltuiçfio, bem
como o artigo 27, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.

Quando recebeu, em longa conferência, o embaixador oa
Iugoslávia no Brasil, sr. Marijan Barisic, o presidente Castelo
Branco disse-lhe do interesse de seu governo em ativar, por
todos os meios, as relações comerciais do Brasil eom os paises
ao leste europeu. E, numa afirmação que deixou o diplomata
surpreso, acentuou que pretendia fazer das relações de seu

governo com o da Iugoslávia o modelo a se refletir nos de-
mais países do leste. Em conseqüência do entusiasmo do
presidente, a COLESTE, comissão que se encarrega do incre-
mento dessas relações, pôs mãos á obra. Agora, fala-se no
esfriamento dessas relações, sobretudo depois que o marechal
Denys pregou, em entrevista, o rompimento do Brasil com
a Rússia e os satélites moscovitas.

í.

Segredos
gráficas e grandes ou pe-
quenos favores. Só por ai-
gumas horas foi impedido
dc cumprir essos tarefas
pacificas.

t verdade (pelo que fil-
trou de ?niítertosos canais)

que »e apurou ser êle ar-
dente propugnador da lei
rios três estados, favorável
a implantação do estado
cientifico ou positivo, e co-
mo tal participante das ce-
rimônias suspeitas do Cul-
ío da Humanidade. A mais

grave imputação que lhe

fizeram, ao que parece, de-
riva da atitude revolucio-
nária do grupo positivista
no governo Rodrigues Al-
ves, em oposição rasgada
a' outra lei, a da vacina
obrigatória. Nessa ocasião
o Carlos ainda não hovio
nascido, o que não o exi-
me de responsabilidade mo-

ral no episódio, mos íaute
de temps, deixou-se o os-

sunto paro depois. Assim

He continuará, em segredo,

positivista.
JVo momento,- a modo c

investigar o segredo de ca-
da um. Se os que o têm
se atemorizam, os que não
o tem chegam a ficar de-

sopontados. Lembra-se do

C. D. À.
m coi

I

conto verbal de Oscar Wi|.
de, recolhido por Reginj|
Turner, compadre? O co.
quele homem rico a quem
a fortuna trazia muito.
aborrecimentos. Um tipo
desagradável procurou-o t
disse-lhe: "Conheço o seu
segredo, e se o senhor tido
me der mil libras eu o «•
velarei a todo mundo, pj.
ra sua desgraça." Em pj.
nico, o rico passou-lhe o
dinheiro. De vez em quan.
do o~tipo voltava e obtinhn
mais. Um dia o rico adoc
ceu para morrer. O chan.
lapista apareceu para no.
ra extorsão; o aponiiante,
olho* nos olhos, peroun»
tou-lhe: "Agora que estou
morrendo, por favor: qual
é o meu segredo?" Wilde
introduziu uma variante:
era o próprio chantagista
que se debruçava sobre o
agonizante e lhe pedia; j|;"Por favor, não morra sem \M
me contar o seu segredo!" '

jáNão se afobe, compadre, ',

e não chegue a desejar que
lhe cassem o mandato de
vereador, ai em Cocait,

paro que você saiba, ofi»
nal, qual o seu segredo, \
Cassam e não contam, dt I
castigo.

«B
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PRÊMIO DE DELAÇÃO
Caso existisse o Prêmio

Nobel de Delação o Brasil
seria concorrente imbativel
en-, 1964. Difícil seria esco-
lher um representante den-
tre a prolifera raça dos ai-
eagüetes brasileiros. Esco-
Iherlamos um dos pobres
CÊlhordas que diariamente
comparecem pela imprensa
com suas listas e calúnias?
Ganharia o sinistro Capelão
da Reação? Ou seria o sr.
Amaral Neto, estropiado
moral que desde a primeira
hora procura tripudiar sobre
seus colegas de Câmara? A
lista é longa e suja. A
disputa acérrima. O que há
de mais abjeto na humani-
dade desta terra entrou para
a malta de delatores. O es-

petáculo é de dar engulhos
no estômago mais resistente.
E o nojo cresce quando se

vé que esta gente, marginais
da criminalidade pelo lado
de dentro, tem não apenas
sua liberdade tolerada como
tua colaboração is veies
aceita. Realmente, a pri-
meira reforma de base ne-
cessaria ao Pais é a dos de-

partamentos de limpeza ur-
bana.

Li, ontem, uma noticia
confrangedora: "Senhoras da
sociedade de Belém do Pará
solicitaram do presidente
Castelo Branco qut seja cs-
tendida a ação revoluciona-
na até aquela região, onde
apenas umas seis pessoas fo-

ram detidas." I, segundo a
noticia, o presidente disse-
lhes que esperassem com
calma, pois a revolução iria
até lá...

Melhor seria que o presi-
dente estabelecesse, de uma
vez por todas, a obediência
ao Ato Institucional, supre-
if.a obra jurídica~d(Tmovi-
mento militar. Em seu texto
o Ato estabelece que a cas-
sação de direitos politicos
caberia ao presidente da Re-
pública, por indicação do
Conselho de Segurança Na-
cional. Náo foi o que se deu
no caso do sr. Badger Sil-
veira, por exemplo. O Con-
selho de Segurança Nacional
é composto de todos os mi-
nistros de Estado e dos che-
fes de Estado-Maior das di-
versas armas e das Forças
Armadas, sendo presidido
pelo presidente da República.
Ao que se saiba, n&o foi reu-
nído para apreciar as acusa-
ções contra o ex-governador
do Estado do Rio. Quando
multo, teve éle seus direitos
cassados por indicação da
Secretaria do Conselho, o
que fera, írontalmente, a
letra da lei. On, acontece
ainda que a regulamentação
dc Ato estabelece uma Co-
missão de Investigações e
uin processo sumário, onde
se garante ao acusado o di-
relto de defesa. íste direito,
que foi mantido até nos fa-
mosos julgamentos de VI-
shtnky, durante os expur-
gos stalinistas, nio está sen-
do respeitado. O processo
nem sequer existe.

O resultado é que cs ratos
saem da toca, abrindo vagas
no funcionalismo e atacando
homens de bem, como o go-

Márcio Moreira Alve»
vernador Magalhães Pinto.
Campeia o mais desenfreado
aibítrio. Passamos pelo ve»
xame internacional de ver
técnicos como Celso Furtado
e Anísio Teixeira, com direi»
tos políticos suspensos por
der anos, sendo convidado.
para ensinar em Nova York i
e Santiago do Chile. Man-1
datos. que, malhou bem, re»

""prêsínfãm áTvõntadé de uma I
parcela do povo, sáo eliral-
nados por dá cá aquela ps»
lha, sem explicações. Por
que cassaram o mandato do
sr. Paulo Mincarone? Foi
porque denunciou a compra
do porta-aviões "Minas Oe-
rais"? E o do sr. Murilo Cos»
ta Rego, que íêz a campa»
nha de Cleofas contn
Arraes? Foi por que não re»
latou a acusação de tenta»
tiva de rapto contra o sr.
Carlos Lacerda?

As justificativas são ne»
cessárias e tardam demais.
Sua ausência institucionalizi
a delação, que enodoa cole-
tivamente o governo e par»
t.cularmente cada um dl
seus membros. Napoleão,
autor que é de bom tom cl»
tar nos dias que correm, fü
uma proclamaçáo a seus sol»;
dados, após a vitória de Aus»
terlitz, dizendo-lhes que, no
futuro, lhes bastaria dizer
que estiveram naquele cam-
po de batalha para que seul
concidadãos os olhassem
respeitosamente e dissessem:
"volta un biave!" O sistem»
dr arbítrio continuando s
funcionar como está poderi
fazer com que os brasileiro»
do futuro, olhando para et
integrantes das listas dt
cassação, digam: eis un
justo! Náo me parece ter
íste o propósito dos revolu-
cionários.
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INTELECTUAIS LUTAM PELA
LIBERDADE DE PENSAMENTO!

(Conclusão)
Varaóvia (FNS) — A de-

tenção de Lipski um dos
intelectuais que lideraram
o movimento contra o crês-
cente cerceamento da li-
herdade de pensamento e
expressão na Polônia, deu
inicio a uma série de pro-
vidências contra os 34 as-
sinantes do protesto. O pro-
íessor Jan Kott e o escri-
tor Artur Sandauer ti-
veram seus privilégios cas-
sados e os seus passaportes
foram confiscados. Kott
estava sendo esperado em
Paris para receber um prê-
mio literário, pelos seus
trabalhos sobre Shakes-

pcare.
As emissoras dc rádio de

Varsóvia foram proibidas
de continuar os programas
realizados por esses inte-

BANCO BOAVISTA Si.
Uma completa organizado

bancaria. 3051

lectuais. Publicações de au- porque oferece uma opor-

tores famosos como as Jo tunidade de colocarem i

Antoni Slonimski, do pro- . opinião pública contra u

fessor Sierpinski, de Mel-
chior Wankowicz e do ex-

premier Cat-Mackiewicz,
foram subtraídas à venda.
A publicação católica "Ty-

godnick Powsizechny",

protestou contra esses atos
e teve suas edições corta-
das de 40 mil para 3 mil
exemplares em 24 horas.

PERSEGUIÇÃO E
POLÍTICA EXTERNA

Os 34 intelectuais estão

sofrendo perseguições es-

pecialmente porque esco-
lheram a época de lança-
rem o protesto, para coin-
cidir com a próxima reali*
zação do Quarto Congres-
so do Partido Comunista,
a ser realizado em Varsó-
via. Os intelectuais acha-
ram o momento adequado

tendências de um fort»

grupo de reacionários co*

munistas dentro do govér-
no, o qual é contra qual-

quer redução do contrílí

oficial sobre os círculo»

artísticos. Esse grupo rea-

cionário parece estar re-

cebendo ordens diretas de

Moscou. Kruchev teria de-

terminado que o aumento

da liberdade de expressão

na União Soviética náo de-

ve'ser acompanhado tu*

países satélites. Um diplo-

mata russo em Varsóvil

declarou, informalmente

que a liberdade intelecto»]

nos países socialistas i'

Europa seria o maior p"1'
'go 

para a união desses p»'"

ses sob a liderança sovi*

tica e, portanto, não dev»

surgir.
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Correio dos Estados
SÃO PAULO

Conflito envolve 10

SAO CAETANO DO SUL
(Sucursal-SP) - Registrou-
lena noite de ontem um con-
íliio, no Jardim Primeiro cie
«A sendo envolvidas 10
íessoas. Com a chegada da
polícia, os bnguentos se eva-
Siram. constatando^ mito-
ridacles que . . , ,.
cherk ÍÍÍTO-^SSiifo ¦ ¦Apreensão
município) havia recebido i
uma facada no. ventre, A

de Fora o Club dos Diretores
Lojistas, eleita e empossada
sua primeira diretoria: pre-
sidente: Alberto Vilela de
Andrade; vice-presidente: Sil-
vio Neto Júnior e José Coe-
lho Pereira Magalhães; dire-
tòr-sécretário: Fulvio de Lan-
da; tesoureiro: Fausto Fio-
rentino dc Lima e direlor-so-
ciai: Manoel Teixeira Resen-
de. ¦

PARANÁ

GENERAL TÔR
POSSE NO RJ

V Ç TOMA GOVERNO DO E. RIO
- Vw» . ^ 1_V.\ VAI PERDER PALÁCIOTARDE

Ruralistas
condenam

^írajetcuBadn
vitima em estado grave, foi
íêcolhida ao Hospital Muni-
cioal. A delegacia de Poli-
cia local, instaurou inqueri-
to para apurar as causas do
conflito.

«Boneca do Café"

ITATIBA (Sucursal-SP) —
A senhorita Alice Pereira,
eme milita na radiofonia des-
ta cidade, íoi oficialmente
lançada como candidata da-
nuela cidade ao título "Bo-

neca do Café". O lançamen-
to da candidata foi feito
durante a realização de um
baile social realizado na se-
de do Itatiba Esporte Clube.

SÃO PAULO

Congresso de
cirurgiões

CURITIBA (ASP-CM) ..—..
Mais de quatro mil volumes
de livros, revistas e jornais
íoram apreendidos pelo De-
partamento dc Correios e Te-
legráíos desta capital. As
publicações continham pre-
gaçôes contrárias às institui-
ções democráticas e eram
oriundas de várias proceden-
cias.

SAO PAULO (Sucursal)Presidentes de associa-
ções rurais, reunidos cm
Uberaba, por ocasião da 30a.
Exposição Agropecuária da-
quela cidade, enviaram me*
morando ao presidente da
República, solicitando a não
aprovação do projeto de re-
forma agrária dos deputados
Aniz Badra e Ivan Luís, já
referendados pela Câmara.

"Não poderia deixar de aceitar o

mandato conferido pelos representantes
do povo, pois foi a unanimidade que me
confiou os destinos da terra de Nilo
Peçanha. Por esta razão, mesmo como
soldado e cidadão, terei que cump.ir
os aeveres que acabam dê me ser
conferidos". Foram essas as palavras do
general Paulo Francisco Torres, ao dei-
xar, na tarde de ontem, a chefia do

CONFISSÃO

Estado-Maior do I Exército, para as-
sumir, na tarde de hoje, o Governo do
Estadp do Rio.

O general Octacilio Terra Ururahy,
comandante do I Exército, ao apresentar
suas despedidas ao novo chefe do Exe-
cutivo ilummense, afirmou que "o me-
lhor testemunho do acerto da escoiha
do general Torres é o passado desse
grande soldado". A cerimônia de posse
será às 15h, na Assembléia Legislativa.

^^r^nTmrv rmcDti O documento, assinado pelos
DISTRITO FEDERAL prestdentes das associações

de Curvelo, Anápolis, Uber-
Mensagem
a Ribeiro da Costa

BRASÍLIA (Sucursal) —
Recebeu o ministro Ribeiro
da Costa mensagem do mo-
vimento cívico de Brasília,
comunicando que o Supre-
mo Tribunal havia sido ho-
menageado por essa agrerhia-
ção, quando da "Marcha com
Deus pela Femilia", realiza-
da no dia 21.

BOTUCATU (Transpress-
CM) — Deverá realizar-se
nesta cidade, de 19 a 21 dc Campanha
junho vindouro, com a par- , ,
ticipação de cerca de 300 ci- contra íavelHS
rurgiões de todos os Estados
da Federação, um congresso
do Colégio Brasileiro de Ci-
rurgiões, promovido pela Se-
ção Regional da Associação
Paulista de Medicina.

MINAS GERAIS
Madrigal

BELO HORIZONTE (Su-
cursai) — O famoso conjun-
to Madrigal Renascentista vai

- -construir sua sedo-própria no.
Bairro da Serra. A Preíeitu-
ra local, por ato do prefei-
to Jorge Carone Filho, féz
doação ao Madrigal da área
de terreno necessária, pro-
mülgándo o ato perante ele-
mentos do meio artístico..e
cultural da cidade.

Lojistas
JUIZ DE FORA (Sucursal-

EH) — Foi fundado cm Juiz

Çompreenda_
a Bíblia

Convidamos todos os que
podem ler inglês e que dese-
jem entender a Bíblia, a es-
-rever para 

"Bible Mission,
Room 18, 29 Plymouth —
Drive, Evingron, Leicester,
England.

Ficaremos satisfeitos em
enviar para você, grátis, um
livreto explicativo para aju-
dá-lo. 34344

APLIQUE
SUPER-

SYNTEKO
No assoalho de sua (asa.

Peça orçamento:
ALVORADA ÀPLICADORA

DE SYNTEKO LTDA.
TEL. 52*1769

32416

BRASÍLIA (ASP-CM) —
O major Paulo Monte co-
mandante da Policia Flores-
tal do Ministério da Agricul-
tura, em Brasília, está reti-
rando todos os invasores que
se instalaram dentro do Par-
que Nacional de Brasília. O
parque estava sendo invadi-
do por inúmeras famílias e
transformado em enorme fa-
vela.

PARAÍBA '

Desmoronamentos

JOÃO PESSOA (Trans-
press-CM) — Várjos desmo-
lonamentos vêm .ocorrendo
nesta capital face as chuvas
c;ue estão atingindo este Es-
tado. As ocorrências, no en-
tanto, não fizeram vitimas.

MARANHÃO

Chuvas continuam

SÃO LUÍS (Transpress-
CM) — Várias cidades do
Estado estão inundadas com
as contínuas chuvas que vêm
caindo. A agricultura está
sofrendo pesadas baixas, bem
como os rios Paraíba e Mei-
ria estão transbordando.

PERNAMBUCO

Conferência de
D. Heltlcr Câmara

RECIFE — (ASP-CM) —
Amanhã no salão nobre do
Centro das Relações Públi-
cas de Pernambuco, D. Hei-
der Câmara, arcebispo de
Olinda e Recife, proferirá
conferência.

R. GRANDE DO SUL
Reunião de Prefeitos

CAMPO BOM (ASP-CM)
— No próximo dia 9 de
maio, esta cidade será sede
de mais uma reunião dos
prefeitos do Vale do Rio dos
Sinos, onde serão debatidos
problemas de interesse da re-
gião. --  -.

lândia, Vitória da Conquis-
ta, do Triângulo Mineiro e
da Cooperativa dos Laticl-
nios de Passos, assinalam
que tal projeto "sujeita a
lavoura à ditadura da
SUPRA e é o primeiro passo
para a comunização do
Pais". Os ruralistas protes-
tam, ainda, contra o fato do
projeto "considerar o fazen-
deiro um incompetente, que
não pode siquer escolher
qual o plantio que deve ser
feito em sua lavoura".

Petebistas
ajudam os
ex-colegas

BRASÍLIA (Sucursal) —
Cerca de 30 deputados do
PTB assinaram, ontem, re-
querimento ao presidente da
Câmara, srl Ranieri Mazzil-
li, pedindo o adiantamento
da ajuda de custo que lhes
caberá em dezembro próxi-
mo, no valor de Cr$ 540 mil,

O general Torres, emocio-
nado, fêz um restrospecto de
sua vida militar, confessan-
do que preferia continuar
entre os seus companheiros
de farda, "onde vem traba-
lhando para o engrandeci-
mento do Exército e sentin-
do a lealdade constante de
todos". Ponderou que,'"lá no
Estado e aqui no Exército,
estarei sempre na minha
trincheira como soldado, ao
lado dos meus companhei-
ros, para a grandeza do nos-
so querido Brasil".

Comandantes de unidades,
diretores e chefes de órgãos
do Ministério da Guerra es-
tiveram presentes nas ho-
menagens prestadas pelo ge-
neral Ururahy, que lamen-
tou a salda do companheiro
e, ao mesmo tempo, esti-
mou que sua atuação no Es*
tado do Rio fosse a melhor
possível.

O general Paulo Torres
prestará o juramento de pra-
xe, às 15h de hoje, na As-
sembléia Legislativa. Será
saudado por representantes
de todos os partidos. Após a
solenidade, irá ao Palácio do
Ingá, onde receberá o car-
go das mãos do presidente

ÍÊSSS 
d"adbabmisStads! da Assembléia, sr. Cordoli-

junto ao Instituto de Apo- no Ambrósio, que responde
sentadoria dos Congressis- interinamente pelo Governo.

Paralelamente, por propôs-
ta do sr. Saire Nunes (PTB-
RS), os mesmos parlamenta-
res assumiram compromisso
de contribuir, mensalmente,
com a importância de CrS
19 mil, para ajuda às fami-
lias de deputados cujos man-
datos foram cassados pelo
comando da revolução de 1.°
de abril. TÀ_

A quitação perante o IAC
proporcionará a cada con-
gressista a pensão equiva-
lente ao exercício de oito
anos de mandato.

EXAME

O novo governador flumi-
nense afirmou examinar, de-
tidamenle e sem vinculação
com partidos politiçps,_"'_a
constituição de seu secreta-
riado e auxiliares mais dire-

tos. Negou-se a citar nomes.
Adiantou que "pretende res-
tituir ao povo a paz e a
tranqüilidade, para que pos-
sa trabalhar tranqüilamente,
sem medo de perseguições,
porque a Revolução foi fei-
ta para unir o povo brasi-
leiro'7

Salientou o general que,
"se fosse um candidato po-
lltico' empenhado em traçar
meu programa administrati-
vo, teria de dispor de mui-
tos meses no preparo e nos
entendimentos para depois
apregoá-los na campanha
eleitoral. Mas tal 

'não 
acon-

tece comigo, que tenho 48
horas dentro dos aconteci-
mentos políticos da eleição o
durante este tempo não des-
cansei. Acho-me extenua-

Dinarte
Mariz

acusado
NATAL, 5 — (CM) — O

governador Aluízio Alves
encaminhará ao Conselho dc
Segurança Nacional o resul-
tado do inquérito que âpü-
rou as irregularidades praü-
cadas no governo do sr. Di-
harté Mariz.

O inquérito de 600 pági-
nas foi presidido pelo coro-
nei do Exército Álvaro Este-
ves Caldas, um dos executo-
res da Revolução no Rio
Grande do Norte, e que em
seu relatório ih G00 páginas
responsabiliza o atual sena-
dor Dinarte Mariz. e.:maU_l"í
figuras da sua administração
como incursos nos crimes de
peculato e coricussãó,

do, mas pretendo ter esco-
lhido todo o meu secretaria-
do 24 horas após o início dos
meus trabalhos à frente do
governo fluminense".

INQUÉRITOS

"Pracinhas"

Garantiu o general Tôr-
res que todos os inquéritos
instaurados pelas Forças Ar-
madas e Policia Militar te-
rão prosseguimento. Frisou
que as investigações só di-
zem respeito aos elementos ,
que ocuparam ou ocupam tlV6ríMl Clíl SP
cargos públicos sem compro-
vada idoneidade moral para
exercê-los. Citando Miguel
Couto ("Nu Brasil só há um
problema capital que é o da
educação do povo"), o ge-
neral a ser empossado go»
vernador fluminense decla-
rou que pretende atacar si-
multâneamente todos os pro-
blemas administrativos do
Estado, principalmente os da
Educação, Energia Elétrica,
Saúde e Transportes.

NITERÓI (Sucursal) — Por não ter o governo
est?.dual cumprido o disposto em cláusula de doação
do Palácio de Nova Friburgo, qual seja o veraneio
do governador naquela cidade serrana, a Prefeitura
Municipal friburguense vai reaver aquele próprio
para instalação- do Gabinete do prefeito e de várioi
serviços municipais.

Essa declaração foi feita pe- apenas algumas camas e dois
burcaux. A reportagem da
CORREIO DA MANHÃ apu-
rou, todavia, que, logo após M
obras- de restauração do lmó»
vel, feitas pelo Estado, foram
fornecidos móveis por uma fir-
ma de Nova Friburgo no mon»
tante de 400 mil cruzeiro»,
equivalentes', hoje a cerca de •
milhões. Tal mobiliário deveria
encontrar-se no palácio gover-
namental daquela cidade.

Afirmou ainda, o sr. Heró-
doto Lemos, que o antigo pro-
prietário abrirá mao da aeâo
já iniciada em Juízo, caso _
Prefeitura pretenda realmente
utilizá-lo para seus serviço! •
mediante novo ajuste.

lo prefeito Heródoto Bento de
Meio, que alega precisar do
palácio para uso da Munici-
palidade, uma vez que seu an-
tlgo proprietário já entrou em
Juízo com ação para anular
a transação que fizera cam a
Prefeitura. Acontece que a
Prefeitura de Nova Friburgo
não cumpriu, por sua vez, o
estabelecido na escritura de
compra do imóvel, no sentido
de entregar ao antigo proprie-
tário vários imóveis em per-
muta com aquele.

Falando pela Rádio de Nova
Friburgo, o prefeito afirmou
que o palácio náo se encontra
mobilado, achando-se nele

Funcionalismo
fluminense

recebe hoje
NITERÓI (Sucursal) — Come-

ça hoje o pagamento do íun-
clòrialismo fluminense; relativo
ao mês de abril. Hoje, recebe-
rão os servidores do gabinete do
governador, Tribunais de Justi-
ça e de Contas e das Secreta-
rias das Finanças, Administra-
ção Geral c do Interior e Jus-
tiça.
p__pacamci\tn prosseguira—ater-

o dia 15, quando será encerrado
com o atendimento dos diaris-
tas da Secretaria de Agricul-
tura.

dia da vitória
SAO PAULO (Sucursal) —

Cerimônias cívicas, militares
e religiosas marcaram o inicio
das festividades da "Semana

da Vitória", com a qual a As-
sociação dos ex-Combatèntes
do Brasil comemorará o 19.°
aniversário da vitória da Força
Expedicionária Brasileira na II
Guerra Mundial. Participaram
das cerimônias, bandas mill-
tares e tropas do 4.° Regi-
mento de Infantaria, do II
Exército, da IV Zona Aérea,
da Força Pública, da Guarda
Civil e de outras entidades,
além de uma esquadrilha da
FAB. Depois do hasteamen-
to da bandeira nacional, fo-
ram depositadas flores ao mo-
numento dos expedicionários
e entregues diplomas e conde-
corações a ex-combatentes, in-
clusive ao capitão inglôs Phi-
lip Blout Ford, pela sua con-
tribulção ao esforço de guer-
ra brasileiro. Seguiu-se a in-
vocação religiosa feita por sa-
cerdotes católico, evangélico e
israelita, pedindo _j»s_bJnç.aos.

Sdlvlrias para os soldados mor-
tos, após o que as tropas des-
filaram, encerrando a cerlmô-
nia.

Câmara de
Campos quer
rompimento

NITERÓI (Sucursal) — A
Câmara Municipal de Cam-
pos aprovou requerimento
do vereador Sevenno Veloso
para que seja enviado oft*
cio "ao presidente da Repu-
blica, ao Congresso Nacional
e ao Itamarati sugerindo-lhes
o -imediato rompimento de
relações diplomáticas do
Brasil com o chamado "gru-
po socialista" uma vez que
está publicamente compro-
vado que referidos paises não
só incentivavam como tam*
bém financiavam o emprego
de propaganda ideológica e
pregação de processos vio-
lentos para implantação de
regime totalitário de caráter
comunista em nosso país".

O prefeito Rockefeller de
Lima nomeou uma comissão
para apurar a participação
e responsabiildades de ser*
vidores municipais nas ati»
vidades da secção local da
União dos Servidores Públi-
cos. A secção da UNSP em
Campos, apesar de possuir
sede à Avenida AlbertoTór*
res, comumente - realizava
suas assembléias jio _Sindi-t
cato'dos" Ferroviários, onde
se articulavam as greves que
freqüentemente comprome-
tiam o funcionamento dos
serviços da Prefeitura.

snin de casa
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Continua
falta

de açúcar
S. PAULO (Sucursal) —

Ainda durante o corrente
mês, o Instituto do Açúcar
e do Álcool deverá tomar
providências no sentido de
normalizar a distribuição de
açúcar. Em grande parte dos
municípios interioranos, o
produto escasseia e na maio-
ria dos bairros da capital é
impossível encontrar açu-
car. A nova safra está já
em vias de sair, mas aparece
agora novo problema, que e
a fixação de preços. Para a
nova safra (64-65) os usi-
neiros, principalmente' os do
Nordeste, desejam substan-
ciai aumento, contrariando a
política de contenção de pre-
ços do- governo.

STF: ação de
1907 aparece

e é julgada
BRASÍLIA (Sucursal) — O

STF pôs fim a uma açüo da-
tada de 1907, intentada pela
rmandade da Santa Cruz dos
\Iilitares, do Rio. Os embar-
gos foram rejeitados, tendo o
Tribunal acompanhado o voto
da ministro Lins e Silva, que
salientou ter sido a "indite-
rença da Irmandade, desinte-
ressando-se pela ação ao lon-
go de mais de melo século,
uma demonstração suficiente
de que dela não mais pre-
cisa".

Os embargos se referiam a
isenção de impostos nos têr-
mos de um decreto do govêr-
-ao provisório de 1890. O jui-
jamento se protelou até on-
'/em por terem sido os autos
irquivados, por equívoco. Fo-
'am desengavetados recente-
nente e ontem julgados em
leflnltivo.

inauguração de
subestação da-
usina CHERP
S. PAULO (Sucursal) —

Será inaugurada no próximo
sábado, às 14h, a subestação
transformadora da Compa-
nhia Hidrelétrica do Rio
Pardo (CHERP), em Piras-
sununga. Desta forma será
eliminado o maior obstáculo
ao desenvolvimento de gran-
de extensão do Vale do Mo-
gi-Guaçu e solucionado um
problema que perdurava há
cerca de 3 anos.

A obra, realizada em tem-
po recorde (5 meses) pela
CHERP, importou num in-
vestimento de 150 milhões de
cruzeiros. Possui capacida-
de já instalada de 5.000 Kva
e com possibilidade de am-
pliação futura para 30.000.
Dispõe de 4 saídas de 13.800
voltes, com entrada de 132
mil volts.
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Como saber se é um legitimo produto Lafer MP?

" MP significa Móveis Patenteados. E
Lafer costuma patentear os seus móveis

porque, senfio teríamos 800 imitado-
resi A razão é 6impies: Lafer é sempre
o primeiro a lançar móveis com caracte-
rfsticas superiores.

Veja, por exemplo, o Sofá-Cama
Lafer MP.

É o único que V, teria a coragem da
enquadrar num ambiente de bom gosto.
Isso porque o Sofá-Cama Lafer MP sim-
plesmente nâo parece um Sofá-Cama;
Possui linhas belas e modernas.

E também, quando aberto, .não parece
um sofá-cama: parece uma cama. Não
possui aquela dobra central que torna tão
incômodos os sofás-camas comuns. Gra»
ças à nova articulação patenteada, exclu-

Veja a etiqueta!
siva de Lafer MP, o assento e o encosto
se encaixam, se justapõem perfeitamente,
deixando uma superfície plana, sem on-
dulações nem durezas, para lhe propor-
cionar conforto total.

O Sofá-Cama Lafer MP não tem mo-
Ias de aço. Preferimos fazer o seu esto-
famento em espuma — que recebe o seu
corpo como se V. flutuasse num colchão
de ar. ,

E para abrir e fechar? Basta pisar
num pedal oculto e o Sofá-Cama Lafer MP
abre-se e fecha-se sozinho. (Nada de fa-
zer' força.)

Conheça-o nas melhores lojas de mõ-
veis e decorações; Perceba que éle
ostenta — todo satisfeito — a etiqueta
Lafer MP. .-

LAFER M.P.
Móveis Patenteado*

tlKtei '
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CASSAÇOES CRIAM "SUSPENSE" NO RS
_EÔRTO-ALEGRE~(Do-enviado es-

pecial) — A expectativa em torno da
cassação de mandatos e suspensão de
direitos políticos no Rio Grande do Sul,
decisões que deverão ser adotadas em
Brasília, determinou um declínio na
crise que o governo do sr. lido Mene-
ghetti enfrenta. Em. declarações à im-
prensa, ontem, em Porto Alegre, o ge-
neral Poppe de Figueiredo reiterou a''harmonia reinante" entre autoridades

-militares—e-estaduais,-jâ—agora,-ieaU_
mente, mais sintonizadas quanto à ori-
entação governamental no Estado.

O III Exército continua determi-
nando medidas administrativas em ór-
gãos federais, estaduais, e entidades
sindicais. A atuação nas áreas dos Po-
deres Legislativo e Executivo por parle
dos militares, só se íaz sentir em cida-
des do interior, através dos comandos
de guarnições.

Anteontem, negando da-
sentendimentos entre os po-deres civil e militar, essas
autoridades distribuíram a
seguinte nota: "Em face da
conjuntura estadual, e paradesfazer notícias tendendo-
sas e inverídicas, veiculadas
no Rio e nesta Capital, pro-
palando desarmonia entre o
poder civil e militar, o go-vernador do Estado e o ge-
neral comandante do III
Exército tornam público o
seu perfeito entendimento e
completo entrôsamento na
consolidação dos objetivos
revolucionários, e que per-
manecem atentos 1 manu*
tenção da paz e tranquttili-
dade da família gaúcha e à
grandeza da Pátria",

BRIZOLA

Enquanto isso, deputados
õo PTB mais ligados ao sr.
Leonel Brizola informam qu»
B. ex-deputado federal pela
oBanabara já está ein terri-
Mrio uruguaio. Com a dis»
fbsicão do sr. Brizola em
deixar o País, conforme
fftunciou em carta ao COR-
R-IO DA MANHA — cir-
cunstancli que se soma a ri-

Sarosa 
repressão~deseneadea-

a pelo Exército em todas as
Cidades gaúchas — tudo leva
ft crer qj_» n «tinguira»

completamente, as possibili-
dades de atuação de grupos
ou pessoas no sentido de ten-
tar movimentos armados
para modificação do panora-ma político do Estado.

Os propalados movimentos
de guerrilhas no interior e
fronteiras do Rio Grande do
Sul, nem sequer íoram esbo-
cados. De um ou outro pon-
to do Estado chegam infor-
mações desse tipo de atua-
ção, porém em caráter iso-
lado e sem maiores conse-
qüências, como é o caso da
apreensão de material feita,
ontem, em Pelotas, pelo III
Exército. Cartazes com os
dlzeres: "Breve Brizola vem
á bala" e "Paredão" foram
recolhidos numa residência
tasia cidade, e as autorida-
des estão no encalço dos res-
ponsáveis pelo pichamento
de idênticos "slogans" em
muros de Pelotas.

INICIATIVA

Informações de que a cas-
sação de mandatos e suspen-
são de direitos políticos de
deputados estaduais estariam
iminentes colocou de sobrea-"Viso" a Assembléia Legislati-
va do Estado, informando^e.
extra-oficialmente que, en-
tre os políticos que encabe-
çam a lista da cassação ílgu-

TRABALHO INTERVÉM
NO IAPC E NOJAPI

Baseado no parecer do consultor jurídico do Mi-
nistério do Trabalho, o ministro Arnaldo Sussekind
baixou portarias determinando intervenções nos Ins-
titutos de Aposentadoria e Pensões dos Comercia-
rios (IAPC) e dos Industriários (IAPI).

O titular do Trabalho recomendou, ainda, que
os componentes das juntas interventoras nas autar-
quias apresentem relatório, no prazo de 30 dias, sô-
bre suas atividades.

das pelo DNPS e, quando fôr
o caso, pelo ministro de Esta-
do; c) recomendo à Junta que,
posteriormente, examine a ne-
cessidade ou não do afasta-
mento, também, do Conselho
Fiscal, em face do referido a
respeito no item 30 do pare-
cer do consultor Jurídico; d)
recomendo, ainda, que a Jun-
ta apresente, no prazo de 30
dias, relatório sobre a situa-
ção do Instituto e de suas ati-
vidades, independentemente de
execução das medidas acima
indicadas. Ao DNPS para tor-
nar efetiva a intervenção, dan-
do imediata posse e exercício
à Junta Interventora".

IAPC
E' a seguinte, na integra, a

portaria ministerial que deter-
minou a intervenção no IAPC:
"Tendo em vista a represen-
tação do presidente em exerci-
cio do Conselho Administrati-
vo do Instituto de Aposentado-
ria e Pensões dos Comercia-
rios, ordenei avocação dos res-
pectlvos processos e, conside-
rando o Parecer n. 241 do con-
sultor jurídico do Ministério:
a) Determino, com íundamen-
to no Artigo 133 da Lei Orgã-
nica da Previdência Social, a
intervenção no IAPC, com o
afastamento do seu Conselho
Administrativo; b) designo
Junta Interventora, constituí-
da pelo procurador de 1.* ca-
tegprlaJorge Cunha.e.pelp_fisr
cal da Previdência, Sylvlo Viot-
ti Teixeira Vasconcelos, do
mesmo Instituto, e por Carlos
Eduardo Marcondes Ferraz,
sob a presidência do 1.°, com
podêres gerais de administra-
ção, atinentes ao Conselho
Administrativo, e, em especial,
os de promover a completa
apuração dos fatos constantes
das referidas representações e
de adotar ou propor as medi-
das cabíveis, para a regulari-
zação do funcionamento da
entidade, observadas as instru-
ções que lhe foram transmiti-

Dia das Mães
Associando-se aos festejos

do "Dia das Mães", o COR-
REIO DA MANHA instituiu
um prêmio para a mãe do
primogênito <iue primeiro
nascer nas maternidades do
Rio, no próximo domingo,
dia 10.

Um enxoval completo
para criança será entregue
mediante comunicação que
as direções das maternida-
des cariocas estão convida-
das a fazer, a partir de zero
hora, logo nasça a primeira
criança primogênita, para o
telefone 52-2020, redação.

A partir dc hoje, o COR-
REIO DA MANHA publica
reportagem na 3.* página,
esclarecendo sobre a assis-
tência antes, durante e de-
.pois do nascimento, atra-
vés de depoimentos de mé-
dicos que trabalham nos
¦hospitais e maternidades
que estarão concorrendo ao
prêmio instituído por êste
jornal.

IAPI

Em portaria quase do mes-
mo teor, o ministro Sussekind
determinou intervenção no Ins-
tituto de Aposentadoria e Pen-
soes dos Industriários, desig-
nando Junta Interventora
constituída pelos srs. José
Dias Corrêa Sobrinho, Homero
Senna e pelo tenente-coronel
Arthur Albuquerque Loureiro.
Cumpre assinalar que não
consta da portaria referente &
intervenção no IAPI o dispôs-
to no item "c" do ato que de-
terminou a intervenção no
IAPC.

Águas de
Taipu

alagam RN
Em conseqüência do rom-

pimento da barragem de
Taipu, no Rio Grande do
Norte, várias cidades daque-
le Estado acham-se comple-
tamente isoladas, sem meios
de comunicação.

Todo o vale do Rio Ceará-
Mirim, numa área de 6 mil
hectares, está inundado, cau-
sando grandes danos às usi-
nas de açúcar. Oito milhões
de metros cúbicos de água
destruíram estradas e a pon-
te da Estrada Sampaio Cor-
reia, impedindo o tráfego du-
rante seis meses. Foi des-
truida, também, uma ponte
rodoviária de 150m, que liga
Natal às cidades de Angicos
e Macau. O governador Aluí-
zio Alves pediu ao presiden-
te da República e ao minis-
tro da Viação, um observador
pessoal para que sejam to-
madas providências, pois o
Estado está sem condições
financeiras. Os prejuízos são
calculados em bilhões de
cruzeiros.

ram os srs. João Caruso, ex-
superintendente da SUPRA
e o prefeito Sereno Chaise,
ambos do PTB. A Assem-
bléia, segundo informam li-
deres de bancadas, não to-
marã iniciativas que impor-
tem na supressão de prerro-
gativas de qualquer dos 55' deputados, aguardando que
as medidas partam do Con-
selho de Segurança Nacional.

EXPURGO

Nova Comissão de Expur-
go do Funcionalismo já está
em atividades. Iniciou seus
trabalhos com a apuração
das denúncias contra ele-
mentos ligados ao governo,
por parte do procurador do
Estado, sr. Caio Brandão de
Melo, que participava da
Comissão anterior e que,conforme já noticiamos, pro-vocara a crise no Governo.
Enquanto deputados petebis-tas pedem na Assembléia di-
reitos de defesa iguais paratodas as pessoas consideradas
implicadas em processos sub-
versivos no Estado, o gover»nador lido Meneghetti tem
mantido freqüentes contatos
com o comando do III Exér-
cito. Ao que se informa no
Palácio. Piratini. esses encan-
tros têm contribuído paraconsolidar a ação de mflita-
res.

Governador
A de SP susta ~

nomeações
SAO PAULO (Sucursal)

— O governador do Estado
determinou a suspensão, por
55 dias, de todas as nomea-
ções de funcionários, extra-
numerários e pessoal para
obras nas Secretarias de Es-
tado, órgãos diretamente li-
gados ao Executivo e autar»
quias. Segundo os termos do
decreto, a suspensão é vali-
da "seja qual fôr a autori-
dade competente para admi-
tir ou autorizar a admissão".

O decreto, recebido com
surpresa pelos observadores
políticos, teria duas inten-
ções, segundo os mesmos
observadores: preocupação
do governador em demons-
trar que não apoia o "em-
preguismo" ou, então, ne-
cessidade de guardar esses
cargos para posterior dístrl-
buição, de acordo com as rei-
vindicações das correntes
que o apoiam. Essa última
interpretação firma-se no
fato de que a suspensão
abriu grande número de ex-
ceções, entre as quais: car-
gbs de provimento em co-
missão, cargos ou funções de
chefia ou direção, cargos das
carreiras policiais ou funções
a elas correspondentes e inú-
meras outras.

Água e sangue
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Aumenta a angústia
da população do vofe do
Jaguarib», no Ceará. A
ferro dos contrastes, que
em 7958 tra vítima dt
terrível sica, quando
milham dt flagelados
morreram dt inanição,
experimentou agora o
castigo inefemente das
chuvas. A água — san.

gut do Nordeste — foi
demais. A loto acima foi
colhida momentos depois
de Orós começar a san-
grar, levando medo e
apreensão aos nabifantes
de várias cidades cearen-
ses. As informações ofi.
ciais sâo tranqüilizado-
tas. Mas é natural que
e nordestino não acredi-
te nelas, como também
não cré nos benefícios
do grande açude, que
nem sempre tem corres-

pond/do-às-sooresperonF—
cas.

GEN. MOURÃO FILHO
AFINAL DEFINIU-SE

BRASÍLIA (Sucursal) — O general Mourão
Filho, comandante da 4.a Região, concedeu ontem
entreviste; em que, negando-se a responder sobre a
situação do sr. Juscelino Kubitschek, afirmou de si
mesmo: "Em matéria de política, não entendo nem
falo nada. Sou uma vaca fardada".

N. da R. — A definição que o general deu de si
mesmo causou estranheza; na redação. Procuramos
confirmá-la, na suposição de algum empastelamento
no telex. A confirmação foi categórica.

SOLIDEZ

O comandante do IV Exér-
clfo fêz tal declaração aos jor-
nalistas logo após ter sido re-
cebido pelo presidente Hum-
berto Castelo Branco, a quem
ío! agradecer a sanção da lei
que o promoveu a general-de-
Exército. A declaração mais
enfática do general Mourão na
entrevista íoi a de que a si-
tuação do governador Maga-
lhàcs Pinto é "solidlssinm", ao
contrário do que se tem noti-
ciado. Quando o repórter lhe
perguntou se a situação do sr.
Kubitschek gozava da mesma

solidez, íoi que o general enun-
ciou a surpreendente resposta.

ABRAÃO

Depois de dizer que "é ab-
surdo afirmar que o líder civil
de uma Revolução seja amea-
çado por ela", o general Mou-
lão Filho asseverou que os
elementos que poderiam agi-
tar se acham presos e que a
c'aade está tranqüila. Acres-
centou que o sr. Clodsmith
Rianl está detido e recebe bom
tratamento. "Pode encontrar-
se com a esposa quando qui-
ser*. Disse que Minas, depois
da revolução, é "um reino de
Abraão" e os rumores sobre
terrorismo "são Idiotas".

;-í ¦¦________¦' v £ Í;'*'Ííhs ' '¦'¦

GEISEL INSTRUI AL
VISANDO CASSAÇOES

O deputado Amando da Fonseca, presidente dl
Assembléia Legislativa da Guanabara, deu conheci-
mento ao plenário do telegrama que lhe foi envia»
do ontem pelo general Ernesto Geisel, chefe da Cas»
Militar da Presidência da República e secretário»
geral do Conselho de Segurança Nacional, infor-
mando ao Legislativo do Estado que "as represen»
tações previstas no artigo nono do decreto 53.897
de 27 de abril último (decreto que regulamentou o
Ato Institucional) devem ser encaminhadas ao Con-
selho de Segurança Nacional, acompanhadas da jus-
tificação necessária e dez dias antes de expirar-se
o prazo estabelecido para as sanções, determinado
pelo Ato Institucional."

Gen. Olímpio Mourão Filho,
em traje de campanha

Houve dúvida entre os depu-
tados se a comunicação dizia
respeito exclusivamente aos
funcionários da Casa que, por
hipótese, se encontrem incur-
sos em práticas subversivas ou
crimes contra a probidade, ou
se a instrução reíere-se, tam-
bém, aos parlamentares. Mais
tarde as dúvidas foram dlrl-
mldas pelos deputados Naldlr
Laranjeira e Gama Lima que,
examinando o decreto que re-
gulamentou o Ato Institucio-
nal, revelaram que o artigo
citado pelo chefe da Casa Mi-
litar é relativo & cassação de
direitos políticos, sendo por-
tanto aplicável tanto aos depu-
tados quanto aos funcionários
da Assembléia.

TELEGRAMA

E' o seguinte, na integra, o
texto do telegrama enviado ao

Núncio
Dom Armando Lombar-

di, falecido às 23h de
anteontem, tinha 59 anos
de idade e brilhante
"carrière" na diplomacia
da Santa Sé. Seu corpo,
embalsamado, estará re-
cebendo a última nome-
nogem dos brasileiros na
sede da Nunciatura que
êle exerceu, ininterrup
tamente, por mais de dez
anos, depois de ter ser-
vido na Secretaria de Es-
tado do Vaticano, onde
chefiou a Seção de Ne-
gócios da América Latino
e foi professor de Estilo
Diplomático da Pontifí-
cia Academia Eclesiásti-
ca de Roma. O pesar na-
cional pela sua morte
fèz-se sentir no Con-

gresso Nacional e em to-
dos os Estados da Fe-
deração. Seu corpo terá
sepultura em Roma, em
lugar a ser designado por
Paulo VI. Dom Armando
Lombardi era decano do

Corpo Diplomático acre-

ditado junto ao governo
brasileiro. (Pág. 2)
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MINISTRO É CONTRA
SUBSÍDIO DO TRIGO

SÃO PAULO (Sucursal) — Afirmando que o
"realismo cambial" é a medida mais justa e menos
inflacionári?. "que se poderia aplicar na atual conjun-
tura", o ministro Roberto de Oliveira Campos defen-

-deu-a—supressão-dos-subsídios—para-petóleo_e_irigo,_
como a única alternativa, "pois todas as outras seriam

presidente do Legislativo es-
tadual pelo general Ernesto
Geisel: "O parágrafo único do
artigo décimo do Ato Institu*
cional transferiu ao presiden»
te da República, mediante pro»
posta do Conselho de Segu»
rança Nacional, o prazo de 60
dias, a contar de 15 de abril
próximo passado, a atribuição
de aplicar as sanções previstas
no referido artigo. De outro
lado, o artigo nono do Decreto
53.897 de 27 de abril último,
determinou como competentes
para provocar proposta do
Conselho de Segurança Na»
cional, os chefes dos Poderei
dós Estados, mediante repre*
sentação ao secretário do Con»
selho. Considerando a gravl*
dade das sanções, as quais de-
vem fundar-se em razões dt
relevância relacionadas com o
interesse, a paz e a honra na»
cional, venho lembrar à vossa
excelência a conveniência de
as representações, quando en»
caminhadas, serem acompa»
nhadas da justificação neces»
s&ria e até dez dias antes do
findo o prazo aludido, para o
Conselho de Segurança Nacio»
nal." O general Ernesto Gel»
sei conclui o telegrama, In-
formando: "Esclareço que a
Secretaria do Conselho de Se*
gurança Nacional funciona,
no Rio de Janeiro, na Avenl-
da Presidente Vargas, sexto
andar."

PODÊRES

—piores »
O ministro do Planejamento veio a São Paulo,

?; fim de explicar as razões que levaram o Governo
a propor aquela medida, em face da resistência que
a mesma vem encontrando no seio das classes produ-
toras paulistas. Aqui, o sr. Roberto Campos gravou
vídeo-tape com as explanações do governo, viajando
ontem cedo de regresso à Capital Federal.

EXPLICAÇÃO

O ministro lembrou dois
aspectos da supressão dos
subsídios: um negativo — o
encarecimento dos artigos
importados —, e outro posi-
tivo, qual seja "o aumento
de recursos para a Petrobrás
e para o Fundo Rodoviário,
que revertem, em 00%. aos
Estados e Municípios." Sô-
bre o custo dos transportes,
o ministro explicou que "a
pavimentação rodoviária re-
duz de'50% o custo dos trans-
portes, enquanto que a ele»
vação do custo da gasolina
afeta em apenas 15% esse
custo. "Ora, o custo dos trans-
portes, de sua parte, não en-
tra senão em 10 a 20% no
preço final da mercadoria
para o consumidor, o que
significa que a alta do com-
bustivel não terá impacto di-
reto tão forte."

DINAMIZAÇAO

O sr. Roberto Campos afir-
mou, ainda, que sua entre-
vista com as classes produ-
toras paulistas teve por fim
evitar que o Governo se
mantivesse num plano ape-
nas teórico, sem atentar pa-
ra os problemas vivos das
fontes produtoras. Declarou,
também, que o governo pre-
tende utilizar-se do dlnamis-
mo das classes produtoras
para incentivar a poupança
popular, através de letras hi-
potecárias, garantidas contra
a depreciação monetária.

TRIGO
Ao embarcar para Brasi-

lia. na manhã de ontem, o
deputado Herbert Levy de-
tendeu a supressão dos sub-
sídios para o trigo, afirman-
tio que a solução para o pro-
blema "é a compra dos ex-
cedentes norte-americanos,
pagáveis a 4o anos, em cru-
zeiros." No caso do petró-
leo, o parlamentar udenista
preconizou a retirada dos
subsídios aos poucos, pedin-
do, também, cautela na po-
litica de desinflação do Go-
V«I-0.

_ A interpretação lógica e ime» -
dlatamente decorrente do avl* '
so do general Ernesto Geisel,
quando se refere a "Poderei
dos Estados", deixa antever
que, não só o Executivo, como
o Legislativo e o Judiciário, dí
cada unidade da Federação,
podem encaminhar represen»
tações ao Conselho de Sega*
rança Nacional, visando a cas»
sação de direitos políticos dt
quaisquer pessoas implicadas
em crimes de subversão e aten*
tados contra a probidade ad-
minlstrativa. Dentro desse ef
pirlto, com base em informs-
çoes da DOPS, o sr. Amandt
da Fonseca deverá encaminhai
hoje representação contra o ir.
João Massena, acusado de par*
tlclpar de tramas subversivas.

Comissão
adia aumento
de civis

A Comissão InterminliteriaJ,
que «studa o aumento dos ta
vidores civis, adiou « reuni"
de ontem para hoje. Com re*
lação à noticia divulgada Va
alguns jornais segundo a qu"
seria concedido aumento leru
de 80%, nada há decidido soMt
o assunto, pois as duas reunlõ»
da ComlssSo objetivaram esttt
dar os trabalhos já realizado»
pelo DASP. A informaçüo foi «
gabinete do diretor ger» "
DASP cm Brasília.
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Vm homem que se sente responsável pela realização da reunificação alemã e que promete
ajuda à América Latina no combate à subversão comunista
estará entre nós amanhã.
Mmu-se LüebUe, Heinrich Luebke, segundo presidente da RepúÜtica Fedeml~djr-MemtmkH

(Alemanha Ocidental), sucessor de Theodor Heuss.

Já visitou o Peru e o Chile e agora está na Argentina a caminho do Brasil.

Luebke
a

Alemanha
e

nos
Para Luebke. os alemães

nãc se podem limitar aos
alemães, mas sim prestar
ajuda em todos os pontos
do mundo, investir capitais,
sem o direito de pergun-
tar como se devo processar
o auxílio alemão, partindo
do princípio de que todos
os nomens têm o mesmo
direito ao seu próprio de-
senvolvimento.

A experiência amarga,
curtida nas guerras e, ain-
da não faz muito, brotada

-dos escombros legados pela 
'

ditadura hitlerista, dá a
Luebke — também vitima
dessa ditadura — a autori-
dade para a mensagem de
ajuda que êle em pessoa
trás ao Brasil — a men-

sagem de um pals-milagre,
que é a Alemanha. Entre
este pais e o nosso há, des-
dc a nossa época colonial,
relações científicas, econõ-
micas e culturais e, desde
a imigração, em 1804, de
200 mil alemães, essas re-
lações vêm-se estreitando
cada vez mais. Em nossos
dias, a Alemanha é, depois
dos Estados Unidos, o cli-
ente e fornecedor mais
importante do Brasil. É
desde 1961 o maior impor-
tador do nosso minério e
está entre os nossos maio-
res compradores de café. A
Alemanha de Luebke é
também o segundo investi-
dor de capital estrangeiro
no Brasil,
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Guilherme da Cunha

Objetivos

Luebke trás consigo uma
grande finalidade. Sabe
que o avanço do Brasil re-
presenla progresso na co-
operação teuto-brasileira a
longo prazo. Como todos
os alemães, sente-se moral-
mente obrigado a tomar
parle na ajuda ao desen-
volvimento, porque não es-

quece que seu país foi aju-
dado a reerguer-se depois
de 1945. Para cie isso é
uma dívida, como já de-
clarou. Sabe ainda que a
Alemanha dividida, há 19
anos. precisa do apoio de
países amigos à sua em-
presa de reunir todos os
alemães, derrubado o muro
que os separa.

Corridinhas
Euforia do Eduardo Ta-

pajós com o Congresso de
Hotelaria, comentava êle:
— "Os delegados estran-
geiros pensavam encon-
trar casebres, cobras, etc.
c tal, estou estourando de
satisfação, eles estão des-
lumbrados com. tudo que
vêem, e são cerca de qui-
nhentos homens..."

A Associação das Anli-
gas Alunas do Sion, anun-
cia c convida para o "Chá-
Desfile de Modas", anual,
a realizar-se nos salões do
Copacabana Palace, no dia
27 de maio, das 16h às 19h,
em benefício da "Casa da
Antiga do Sion". Estarão i
presentes modelos de Elza
Haouchc...

O Diretório Acadêmico
da Escola Nacional da—"¦

—Aírorn5rrriã"nõtifica e con- \
vida para o "Baile do Bi-,
clio", a ser realizado no"
Salão Nobre da Universi-
dade Rural do Brasil, no
dia 9 de maio, a partir j
das 23h...

E Jacy Campos faz uma
experiência em cinema,
amanhã, no Sáo Luiz,
"Sangue na Madrugada",
que segundo seu diretor,
escritor e produtor, pro-
cura retratar com suspen-
se, certas noites cariocas...

Brotos
Nosso coleguinha José

Carlos Gomes voltou às
suas. atividades jornalísti-
cas, com lugar certo num
matutino carioca. Os Jo-
tas felicitam o amigo Zó
Carlos, e estarão dupla-
mente atentos à sua colu-
na: pelo autor e pelo as-
sunto de que trata, os bro-
tos..,

Cabricla peronizada
Material de propaganda

distribuído nos Estados
Unidos sobre a filmagem
de "Gabriela, Cravo e Ca-
nela", apresenta a heroína
de Jorge Amado como
"uma Eva Perón brasi-
leira".

Planejamento
barrado

O controle policial nos
aeroportos continua cha-
tissimo. Segunda-feira, em
São Paulo, um cavalheiro
que saltou de um Electra
remexeu sua pasta e seus
bolsos em vão, descobriu-
do que estava sem do-
cumentos. O jeito foi ape-
lar para alguns compa-
nheiros de viagem que
juraram ao agente da
DOPS que o viajor des-
prevenido era um minis-,
tro de Estado, chamado
Roberto Oliveira Cam-
pos...

Salada mista

Os paulistas assistiram,
outro dia, um espetáculo
inédito. O filme "Mulhe- •

res na mão do Diabo", qüe
aborda assuntos de espio-
nagem, exibido num ci«
neminha maroto, especia-
lista em nudescopes, íoi
enxertado com várias ce-
nas de strip-tease para
não decepcionar a fregue-
sia daquela casa de espe-
táculos. Acontece que a
íita se passava na Ale-
manha e alguns dos strip-
tease eram "made in Ja-
pan".
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O gabarito dos programas cômicos da teve, em
sua maioria, é muito baixo. Às vezes surge uma
figura que compensa o tempo perdido frente ao
vídeo e nesse caso podemos citar a guapa Mari-

vnltla, que na foto, apesar do abrigo de peles,
não parece estar sentindo muito frio...
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A ajuda alemã aos pai-
ses em desenvolvimento
tem como base o principio
de "auxílio para o próprio
auxílio", já que, no dizer
dos próprios alemães, não
se quer oferecer esmolas e
sim proporcionar meios a
fim dc que os paises au-
xiliados possam, em poucos
anos, continuar por si sós
o seu desenvolvimento.
Além dos planos prévios, é
necessário que haja a co-
operação e coparticipação
do pais ajudado.

Segundo Karl Atzeroth,
presidente _ da_ Comissão

Tãflãrnêntar dã Alemanha
Para Ajuda ao Desenvol-
vimento, a participação da
América Latina no total da
ajuda alemã elevou-se de 5
para 11% em 1963, ou seja

123 milhões de marcos. Os
latino-americanos recebe-
rain, portanto, o dobro da
ajuda concedida à África,
ao Oriente Próximo e ao
Extremo Oriente.

No caso especia! do Bra-
sil, há, na esfera do au-
xllio financeiro, a promes-
sa de 200 milhões de mui-
cos para serem empregados
principalmente no Nordcs-
te. Vinte por cento dessa
importância deverão ser
destinados aos bancos bra-
sileiros de desenvolvimen-
to, para o fomento de em-
presas agrícolas e de pe-
ciuenas emprê;>as_ indús-

-triais. Entretanto essas pro-
messas não puderam ainda
ser cumpridas, porque não
foram atendidas as exigên-
cias básicas para a aplica-
ção do auxílio.

Um pouco dc Luebke

Luebke, de 70 anos, na-
tural da Weslfália, região
da Alemanha Setentrional,
cursou agronomia, especi-
almente Geodésia e Análi-
se dos Solos, Arquitetura,
Filosofia, Ciências Econô-
micas e Direito Adminis-
trativo nas universidades
de Bonn, Berlim o Mucns-
ter. Lutou como oficial na
I Guerra Mundial, sendo
condecorado com a Cruz de
Ferro. De 1923 a 1933 íoi
o líder da Federação dos
Lavradores Alemães (Deu-
tsche Bauernschaft); em
1931 foi eleito deputado do
Partido do Centro à As-
sembléia Estadual da Prús-
sia (Dieta Prussiana); cm
1933, os nacional-socialistas
íorçaram-no a renunciar a
todos os cargos políticos e
prenderam-no por duas vê-
zes, uma delas por 20 me-
ses. Dc 1935 a 1944 esteve
empregado como simples
operário numa firma cons-
trutora em Berlim. Depois
da II Guerra Mundial, Luc-
bfce reassumiu, em 1945,
as suas atividades políticas,tendo sido um dos organi-
zadores do Partido Demo-
crata Cristão (CDU), tor-
nando-se em 1946 membro
da Assembléia Legislativado Estado Renânia-Nortc c
Westfália. De 1947 a 1952

desempenhou nesse Estado
o cargo de ministro da
Agricultura. A partir de
1949 foi deputado pelo
CDU à Câmara Federal
(Bundcstag), passando, em
1955, a fazer parle do ga-
binete de Konrad Ade-
nauer, como ministro da
Agricultura da República
Federal da Alemanha. De-
pois derrotou seus adversa-
rios Max Becker e Karl
Schmid no Congresso, sen-
do eleito a 1 de julho de
1959 presidente da Alemã-
nha Ocidental.

No pouco tempo que lhe
resta dos afazeres, Luebke
escreve ou toca piano. Sua
esposa, \Vilhelmine de Keu-
then Luebke, que o acom-
panha em sua viagem pela
América Latina, estudou
Matemática, Filosofia e
Germanística, e fala in-
glês, francês, italiano, cs-
panhol e russo. Dedica-se
;i obras assistenciais, sendo
entre outras ocupações, a
continuadora da Obra de
Recuperação de Saúde das
Mães, fundada por EUy
Heuss-Knapp, esposa do
ex-presidente Theodor
Heuss. Além das obras as-
sistenciais e dos idiomas, a
primeira dama alemã dedi-
ca-se ainda à música, ü li-
teratura c à História da
Arte.
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Oscar Wilde

Anotações
BRITO Broca deixou uma saborosa

página em que fala do prazer da leitu-
ra e da sofreguidão com que, desde mui-
to moço, se entregou a êsse "vicio im-
pune". Pois no volume Os Livros, Nos-
sos Amigos, o cnsaista Eduardo Frieiro
comenta que, glosando um poema de Lo-
gan Pearsall Smitli, intitulado "Consola-

ç5o", Valéry Larbau exaltou numa de suas
páginas o prazer dc "cc vice impuni, lu
lecture". Onde teria o saudoso Brito Bro-
ca encontrado a sugestão para o titulo
da sua admirável página dc memórias:
no poema de Logan Pearsall Smitli, em
Valéry Larbaml, ou nesse comentário dc
Eduardo Frieiro, autor que era uma dc
suas maiores admirações literárias?

Pouca gente sabs que o poeta Carlos
Drummcnd de Andrade tem uma ascen-
déncia inglesa. K que há na literatura in-

glêsa do século XVII um poeta com um
dos seus nnvnes dc família: William
Djummond of Hatvtiiorddn,

E' perfeita a definição dc poesia da-
da por Baudelairc:

"— La poésie c'est 1'enfancc retrou-

Em seu livro Os Mortos de Sobreca-
saca, Álvaro Lins estabelece a seguinte
distinção entre poetas maiores c poetas
menores: "Distingue-se um poeta maior,

pela sua faculdade dc penetrar até o fun-
do do núcleo essencial dos fenômenos.
Distingue-se um poeta menor pela sua

permanência nos aspectos superficiais,
exteriores, acidentais dos objetos".

Aos jovens afoitos, ansiosos dc apa-
recer e publicar livros, conviria lembrar
o exemplo de Carlos Drummond de An-

-.Urader-que-iUirantB -quinze-aiws -sèmiMitir

publicou três pequenos volumes, com um
total dc cento e quatro poesios... E ain-
da outro dia um crítico acentuava que
Ernesl Hciningway rècsçrcveu nada me-
nos de vinte vezes essa pequena olnu-pri-
ma que é O Velho e p Mar.

JOSÉ CONDE

•—OoO—¦

* MAIS recente título da Civilização
Brasileira na série "Retratos do Brasil":
Os (irandes Julgamentos do Supremo
Tribunal Federal (primeiro volume cor-
respondente a 1892-1925), de Edgard Cos-
ta, ministro aposentado da mais alta Còr-
te de Justiça do Brasil.

Letras no mundo
PELA segunda vez, em anos, o ro-

rnáíicc Lord of the Flies do escritor in-
glcs William Goldlng ocupa a lista de
best-sellers, na França c nos Estados
Unidos, deslocando o intermitente The
Catcher in the Rye, dc J. D. Salinger.
Resultado, talvez, da notável adaptação
cinematográfica da obra.

Contos dc Wilde
DOZE contos de Oscar Wilde — en-

tre os quais as pequenas obras-primas "O
• Fantasma de Canterville", "O Rouxinol e

a Rosa" e "O Príncipe Feliz" — foram
reunidos pela Editora Cultrix no volume
Histerias de Oscar Wilde, seleção e pre-
fácio de Fernando Correia da Silva e tra-
dução de Octavio Mendes Cajado e Cel-
ly Monteiro Moço, último título da co-
leção "Grandes Contistas".

Carla
RAUL José Cortes Marques — deten-

tor do prêmio "Folcloristas dc Amanhã"
escreve ao colunista:"A propósito da nova Equivo pulili.

cada na sua seção "Escritores e Livros",
no CORREIO DA MANHA de hoje, liou-
vc, realmente, um mal-entendido, mas da
parte do colunista, que não conhece o
meu trabalho ainda inédito.' De fato, a confusão entre "vair" e"verre", há muito tempo, já foi notada e
desfeita. As edições francesas mais mo-
dernas de Cendrillon, a exemplo da edi-
ção Casterman — Cendrillon et. Autrcs
Contes de Farrault, apresentada por
Jeanne Coppe — não falam cm "verre",
mas cm "vairc". A edição Casterman diz
textualmente: "Miracle! La bagucttc ma-
giguc ne l'eut pas plus tôt effleurée que
Jeune filie sé tròuvá paréc d'unc rolie
charniante et jeuneíte, d'uri collicr de
pcrles fines et d'une parurc de ravissantes
petites pantoufles faites iVünè matière.
qti'on appclail vair et qui ctait une sor-
te de fourrure d'hermine".

Observe-se o desejo declarado de fi-
delidade no texto tíe Perriiult, a intenção
inequívoca dc desdizer o engano; digo eu
na minha monografia premiada pelo
IBECC.

No Brasil, entretanto, parece-me que
o assunto não tinha sido estudado. Creio
ter sido eu o primeiro c único, até ago-
ra, a dar a êle o tratamento científico
adensado, num èsfôrjjo de exegese ampla-
mente elogiado pelos professores Kcna-
to Almeida, Dulce Lamas c Guilherme
dos Santos Neves, componentes da co-
missão que examinou as monografias que
participaram do concurso "Folcloristas
de Amanhã".

A citação de Sith Tompson, cuja obra
The Folktale, sinceramente, nãn li c não
conheço, confirma, reforça, esclarece o
que afirmo. Agradeço, pois, a preciosa
informação.

Perdura, assim, apesar da nota, o va-
Ior mais imediato da pesquisa que rea-
lizei, que ê o dc esclarecer por que diver-
gem, quanto ao sapato, as versões da
Gata Borralhcira, em Portugal c no Bra-
sil. O outro valor da pesquisa, que tam-
bém perdura e não deve ser esquecido,
é o dc mostrar que o folclore não f, sim-
plesmcntc, colct-, rte dados, mas, acima
dc tudo, interpretação, exegese do fato
folclórico.

Não me gabo do que fiz, muito me-
nos do que não fiz, o que seria iuquali-—ficarei:—

Mais uma vez, agradecido pela in-
formação,

Seu admirador e leitor constante.
Raul José Cortes Mttrq :".

Pausa poética

-Ooi

Várias

' * O PINTOR norte-rio-grandense
Pfewton Navarro (que é contista.dc me-
rito, além de poeta) virá ao Rio este mês
a fim de espor seus últimos quadros nu-
ma galeria dc Copacabana, possivelmen-
te a yUhi Rica — segundo se informa.

OoO

* NAS livrarias mais um volume
da cplegSo "Clássicos Cultrix", Poesia
ftrega e Latina, que reúne páginas de He-
siodo, Sólon, Alceu, Anacreonte, Píndaro,
Catalo, Horácio, Ovidio, Petrônio Tibulo,
entre muitos outros poetas. Seleção, no-
tas c tradução direta cíò Grego e do La-
tim por Fcriclcii Eugênio da Silva Ra-
mos.

OoO

...com CECÍLIA MEIRELES (Obra
roélica — 1958):

Eu canto porque o instante existe
E a minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste.
Sou poeta.

Agenda

* A LIVRARIA José Ohmpio Edito-
ra terir no prelo nimàrcolctãnca de Poe-
mas de Cândido Portinari, a aparecer
dentro cin breve com prefácio do poeta
Manuel Bandeira. Volume organizado
por Antônio Callado, que foi grande ami-
go do pintor e a seu respeito escreveu há¦jpos um excelente estudo biográfico.

HOJE, no PEN Clube, às 17 horas:
entrega do "Pièmio Csrvantes" (no valor
tle £00 mil c.úzciros, instituído pela Casa
dos Quixotcs) ao escritor português Gue-
des de Amorim, autor de Jesus Passou Por
Aqui, que S3rá saudado pelo jornalista
M. Paulo Fi ho.

Na Maison de Fiarei, às 17h30m:
inaügurhçJo do ceio de conferências"Sha»cspcave e a Sua Época", quando
falarão o? críticos Henrique Oscar e Paulo
Mendonça;

No auditório do Cole; io Militar do Rio,
ãs 20 l-.oras: r p.rsjr.tação da peça "Auto
da Compadecida", de Ariano Suassuna,
pela equipe de amadores do referido co-
légio.

No Real Gabinete Português dc Lei-
tura, às 201130111: conferência do professor
A iintlo Drummoixi Costa sobre o t."ma"Coelho Netto, Portugal e a Língua Ver-
nácula".

O PARA remessa de livros e informa-
cões: Rua Viveiros de Castro, -41 —

ap. 201 — ZC-07.

CENTRAL ELÉTRICA
DE FURNAS

SUCATA DE PNEUMÁTICOS
A Central Elétrica de Furnas S/A torna público que

está recebendo propostas, até o dia 8 de junho próximo,
às 15 horas, para a venda (a quilo), de um lote de cerca
de 2.300 pneumáticos inaproveitáveis.

O material poderá ser examinado no Canteiro da
Obra em Furnas, Passos-MG, e as propostas, em 3 (três) vias,
deverão ser encaminhadas à Superintendência Comercial de
Furnas, ò Rua São José, 90 — 3.° andar, Rio de Janeiro —
GB, em envelopes fechados com os seguintes dizeres: "Pro-

posta para Compra de Pneumáticos". A efetivação ou não
da venda ficará a critério exclusivo de Furnas. 32547

Música
0 ESPÍRITO

DA SUÍTE

Em sou precioso livrinho sô-
bre a dança e ballet o eminen-
te musicólogo Adolfo Salazar
explica que "as mais antigas
nccpçõe, que a Filologia co-'
nlicce relativas à dança são as
seguintes: o vocábulo sânscri-
to tan significa estritamente
tensão; sua raiz an, ou mesmo
o vocábulo tan entram na com-
posição de palavras posterio-
res em que está unido êsse du-
pio sentido de tensão e dança.
O termo grego tcneln e o la-
tino tendere provêm da dita
raiz íânscrita e têm o mesmo
sentido que ela. O nosso vocá-
bulo dança vem diretamente
do Inlim médio dansaro o qual
procede de uma forma secun-
daria danson — no alto alemão
dinssn, de onde o aiemão mo-
demo formou a palavra ainda
hoje cm uso, tanz.

Com - efeito, toda classe de
dança, quer se-trate de tipos
ainda cm uso ou de composi-
ções derivadas de danças an-
Ligas, possuem o caráter c a
fisionomia já implícitos naque-
les primeiros significados ver-
bais. Do ponto de vista estéti-
co os princípios essenciais cm
que se baseia a dança coinci-
ciem com 05 do canto: o prin-
cipio agógico que estipula a
lentidão ou a rapidez do mo-
vimento no tempo e o princí-
pio dinâmico que determina o
modo de atividade muscular
com que os gestos se sucedem
uns aos outros. Excluindo o
ritmo plástico da dança, i.e.,
a construção de movimentos no
espaço, as características de
uma composição do tipo de
danças compõem-se de três ele-
mentes: a) o movimento da
dança — lento ou rápido; b)
a classe de compassos empre-
gados — binário ou temário;
c) certas particularidades de
ordem rítmica, v.g., ritmos
quebrados, sincopados, etc.

í::ão esses os elementos pre-
valentes nas primeiras mani-
fcsUçócs musicais baseadas no
espirito da dança que consis-
tiram do Galhardas, Pavanas, .
etc, publicadas na França em
1530 por Attaignant; Da sim-
pies sucessão de danças com
que se compráziam as socieda-
des renascentistas e barrocas
nasceu uma forma musical que
estaria destinada a exercer pa-
pel decisivo 11a evolução das
idéias musicais: ó a Suite, que
originalmente não significa
niais tine uma .sucessão ou or-
denação de danças — por isso
Coupcrln chamou-as ordre.

Assim como sonata, cantata,
oratório, ópera, são termos es-
s:;ncialmente italianos, assim a
Suíte 6 categoricamente fran-
cesa, embora utilizando ele-
mantos que procedem de toda
a Europa. Na verdade as dan-
ças reunidas na Suite têm as
mais diversas procedências geo-
gráficas: da Alemanha a alie-
mande, da França a courante,
da Itália a pavana c a galharda,
da Espanha a chacona c a ia-
rabanda, da Inglaterra a giga.

Quando, porém, a arte da
Suite chega a alcançar a sua
máxima dignidade formal e ex-
pressão estética aquele caráter
local está já inoperante ou tor-
:ia-se inexpressivo ante o enor-
me poder universalizante da
linguagem musical de seu má-
ximo criador: J. S. Bach. As
suítes dc Bach inspiram-se nas
de Johann Krioger c nas de
Johann Caspar Fischer. Kricger
terminava suas suítes com uma
dança livre que Pachebel, seu
ilustre contemporâneo prefe-
ria incluir entvc a courante e
n zarabenda. Bach incluía cn-
tre as partes obrigatórias da
Suite — Allemande, Courante,
Z.sralianda e Glça — prelúdios
solenes, e outras danças fran-
cesas como gavotas, minucíos,
bourrees, etc.

Ao compor suas suítes or-
qüestrais e para teclado Bacn
assimilou à sua potente per-
sòhaüdáde alemã os estilos
franceses e italianos que sem 

'

êle terminariam por dissolver
a tradição germânica na pri-
meira metade do século XVIII,
Em .sua atividade criadora dois
aspectos são particularmente
notáveis: o vernáculo que era
sua maior força e o adventício
que era sua acomodação ao
meio. Sua produção de suítes
é na verdade a amostra mais
eloqüente do equilíbrio entre
esses dois fatores. Essa quali-
dade é permanente em toda
sua vida e facilmente discer-
nivel em suas obras instrumen-
tais que ao contrário das obras
vocais procedem da assimila-
ção de princípios musicais alie-
íiígenas, i.e., não germânicos.

AGENOR SOUZA-FORTE

NOTICIÁRIO

O pianista polonês Witold
Mnlcuzynski dará hoje, às 21
horas, no Teatro Municipal,
vm recital em que interpre-
tara as seguintes obras:
Fantasia Cromática e Fuga,
dc Bach, Sonata op. 57, de
Beetlioven, Rapsódia e In-
termezzo, dc Brahms c peças

. de Chopin e Liszt.

EXPERIMENTE
SER

ESPONTÂNEO
Negar ou esconder as
emoções são formas con-
Irárias;". natureza do amor,
que acabam por destrui-lo.
l)ar vazão raciona! aos
sentimentos é a forma
certa dc evitar a corrosão
interior. Leia em Seleções
de maio, já nas bancas,
uma apreciação completa
do assunto.

Salão de Artes Plásticas da Guanabara

Itinerário
das Artes
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Carlos Flexa Ribeiro: ingressou no setor
do salão oficial da Guanabara

Acaba dc ser sancionada pelo governador interino
do Estado da Guanabara, a Lei n.u 530, de 27 de abril de
1984, ,que cria a Comissão Estadual de Belas-Artes e o
Salão de Artes Plásticas da Guanabara. Tal lei originou-
se de um projeto de lei do deputado Domingos D'Angelo,
apresentado à Assembléia Legislativa em abril do ano
passado. O projeto apresentava uma série dc itens in-
compatíveis com as normas atuais de realização de em-
preendimentos dessa natureza, e ainda era omisso sobre
vários aspectos. Passando às mãos do secretário de Edu-
cação e Cultura, o projeto sofreu uma série de altera-
ções, elaboradas por uma comissão encarregada de exámi-
ná-lo, até que foi sancionado, com vetos parciais, pas-
sando a ter esta redação:

"LEI N.° 530 — de 27 de abril de 1964
Cria a Comissão Estadual de Belas-Artes c o Salão

de Artes Plásticas da Guanabara e dá outras providências.
Art. l.° — Ficam criados: a Comissão Estadual de

Belas-Artes, subordinada ao secretário de Educação e
Cultura, com o objetivo de estudar, planejar, resolver e
aplicar diretrizes atinentes ao campo das artes plásticas,
e o Salão de Artes Plásticas da Guanabara... (vetado)...,
como instituições oficiais destinadas a apresentar, cm

. exposições públicas, anualmente, obras plásticas de artis-
tas nacionais ou estrangeiros, e a estimular as artes e os
artistas, mediante prêmios e outras recompensas.

Parágrafo único — Compete, ainda, à Comissão Es-
tadual de Belas-Artes, a escolha c a aquisição de obras
que se destinarem ao patrimônio, estadual, entre as que
figurarem e forem premiadas nos salões.

Art. 2." — O Salão de Artes Plásticas da Guanabara
compreenderá... (vetado)... seções, a saber: I — Pin-
tura; II — Escultura; III — Gravura; IV — ... (veta-
do); V — Desenho ... (votado); VI — ... (vetado).

Art. 3.» — ... (vetado).
Art. 4.° — O período e o local em que se realizará

o Salão serão fixados por ato do secretário do Educação
c Cultura.

Parágrafo único — O secretárib de Educação c Cul-
tura, ouvida a Comissão Estadual de Belas-Artes, poderá
alterar a data e o local das exposições... (vetado).

Ari. 5." — A Comissão Estadual de Belas-Artes com-
por-se-ã cios seguintes membros: a) 2 (tíoisi pintores:
b) 2 (doisi escultores; c) 2 Idoisl arquitetos; d) 2 (dois)
artistas gráficos; ei 2 (dois) jornalistas versados em artes
plásticas; f) 1 (uma) pessoa indicada pelo secretário de
Educação e Cultura.

§ 1.° — Caberá aos componentes da Comissão, por
votação, eleger o seu presidente.

8 2.° — Os componentes da Comissão serão es-
colhidos pelo governador do Estado entre os mais éirii-
nentes do Estado, indicados em lista tríplice pelas asso-
ciações do classe... (vetado).

§ 3." — O presidente, além do voto como mem-
bro da Comissão, terá direito ao voto de qualidade.

Art. 6.° — A Comissão Estadual dc Bolas-Artes exer-
cera o mandato por 4 (quatro) anos.

Art. 7." — A Comissão -Estadual promoverá, anual-
mente, a constituição de uma subcomissão especializada
composta de 5 «ícinco) membros com a incumbência de
organizar o Salão de Artes Plásticas do Estado.

§ 1.° — Dos componentes ata subcomissão, 2 (dois)
serão nomeados pelo secretário de Educação e Cul-
tura e os outros 3 (três) restantes eleitos pelo» arlis-
tas expositores do..! (vetado) ... Salão de Artes Piás-
ticas do Estado, recaindo tais nomeações entre os artis-
tas... (vetado) ... do Salão de Artes Plásticas do Estado
c um jornalista versado cm artes plásticas.

§ 2.° — Os membros designados pela Comissão Es-
tadual para a subcomissão organizadora do Salão de Ar-
tes Plásticas do Estado, providenciarão, dentro de 8 loilo)
dias a partir da designação, para que sejam eleitos os
membros restantes, e uma vez completada a subcomissão,
esta designará dia e hora para eleição dos 3 (três) artis-
tas que completarão o júri, o convocarão os expositores
para um escrutínio secreto.

8 3.. — ... (vetado).
§ 4.° — Não serão aceitos votos por procuração.
§ 5.° — Os trabalhos da subcomissão terão início 00

(sessonta) dias antes da abertura das exposições.
Art. 8." — Compete à subcomissão organizadora do

Salão: ai promover ampla publicidade do mesmo; b) abrir
as inscrições, fixar o seu encerramento e receber os tra-
balhos; c) convocar os artistas inscritos, realizar as' ciei-
ções referidas no art. 7:°, 5 2.", e dar posse aos eleitos;
d) organizar os catálogos; c) dirigir a coiocação das obras
no recinto das exposições, de acordo com as indicações
do júri; f) resolver os casos omissos.

§ 1.9 — Não serão admitidos no Salão: a) cópias;
b) os trabalhos que hajam figurado em concursos esco-
lares; c) obras de artistas falecidos, exceto daqueles cujo
falecimento tenha ocorrido um ano antes da abertura
do Salão; d) obras expostas cm quaisquer certames ante-
riores; e) obras quo não estejam assinadas; f) cscultu-
ras em barro cru, cera... (vetado); gi obras de escul»
tura, que ainda não tenham sido integralmente retira-
das dos respectivos moldes ou fôrmas; li) obras alenta-
tórias à moral, à religião c à ordem política c social.

§ 2." — Das deliberações tomadas pelas subcomis-
soes, por maioria de votos, caberá recurso para a Co- -
missão Estadual de Eelas-Artes.

Art. 9."— Haverá para o Salão um júri de 5 (cinco)
membros... (vetado).

Plásticas
JAYME MAURÍCIO

Art. 10 — Compete aos júris: a) selecionar os tra-
balhos apresentados à inscrição nos salões; b) indicar
às subcomissões a colocação dos mesmos no recinto das
exposições; c) proceder aos julgamentos dentro dos pri-
meiros 20 (vinte) dias, a partir da inauguração do Salão,
mencionando as obras e os artistas premiados e distri-
buir quaisquer outros prêmios oferecidos pelo governo,
instituições ou particulares.

§ l.o — Julgados os tíabalhos, o júri dentro de 24
(vinte e quatro) horas fará a necessária comunicação
à Comissão Estadual, a Subcomissão Organizadora e dará,
em seguida, ciência da deliberação ao secretário dc Edu-
cação e Cultura.

§ 2.° — O julgamento será proferido em sessão se-
creta.

Art. 11 — Os artistas que pretenderem expor cm
quaisquer salões, deverão requerer a sua inscrição à Sub-
comissão, em tempo útil, com a entrega dos trabalhos.

§ 1." — Cada artista terá direito a expor até 3 (três)
trabalhos cm cada seção de que trata o art. 2.°.

§ 2.° — Os trabalhos apresentados pelos artistas"Hors-Concours"... (vetado) ... os portadores de Cer-
tificado de Isenção do Júri... (vetado) ... do Salão de
Artes Plásticas do Estado da Guanabara, por seu júri,
conferirá os seguintes prêmios: a) 1 (um) Prêmio Brasil,
110 valor correspondente a 25 (vinte c cinco) salários»
mínimos; b) 1 (um) Prêmio Estado da Guanabara, no
valor correspondente a 20 (vinte) salários-mínimos; c) 1
(íim) Prêmio Governador do Estado, no valor correspon-
dente a 20 (vinte) salários-mínimos; d) 2 (dois) prêmios no
valor correspondente a 10 (dez) salários-minimos; e) 5
(cinco) prêmios no valor correspondente a 5 (cinco) sala-
rios-mínimos; f) 10 (dez) prêmios no valor correspondente
a 1 (um) salário-mínimo.

8 1.° — O Prêmio Brasil será conferido com a vo-
tação em conjunto dos membros do júri e da Subcomis-
sáo Organizadora.

8 2.° — (vetado).
§ 3.° — (vetado).
8 4.° — O artista contemplado com um dos cinco

primeiros prêmios receberá um certificado dc isenção
de júri do SAPEG.

Art. 13 — Caso um ou mais componentes do júri
se abstenham de votar sobre o mérito dos trabalhos su-
jeitos à premiação ou trabalhar normalmente na sua mis-
são, por qualquer motivo, será ou serão, dentro do prazo
de 3 (três) dias, substituídos por suplentes (imediatamen-
te mais votados) ou, cm caso especial, a substituição
ficará a cargo da Comissão Estadual que indicará sò-
mente artistas plásticos.

8 1.° — Todos os componentes do júri estão sujeitos
ao que dispõe o art. 13.

.§2.° — O componente do júri que incorrer no pre-
visto' do artigo supra ficará proibido dc concorrer a
quaisquer prêmios do Saláo durante os 5 (cinco) anos
seguintes.

§ 3." — Durante tal período de tempo, ser-lhe-á igual-
mente vedada a participação na Comissão Estadual, na
Subcomissão ou no júri.

Art. 14 — A Comissão Estadual de Belas-Artes, den-
tro de 90 (noventa) dias de sua constituição, organizará
e publicará seu regimento e cuidará, também, do proces-
samento do Salão, dos trabalhos da Subcomissão c do
júri.

Art. 15 — Os trabalhos agraciados com um dos
cinco primeiros prêmios constituir-se-ão cm patrimônio
do Estado.

Parágrafo único — É licito a qualquer expositor, me-
diante comunicação por escrito, declinar o recebimento
de um prêmio em dinheiro, ficando somente com o di-
reito a um certificado de isenção de júri, quando se
tratar de um dos cinco primeiros prêmios.

Art. 16 — Esta lei entrará em vigor na data dc sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro. 27 de abril de 1964; 76." da Repú-
blica e 5.° do Estado da Guanabara. — Vicente de Faria
Coelho, Carlos Octavio Flexi Ribeiro."

Exposição contra a Máfia

Palermo — Um motor de carro todo amassado por
uma explosão (título: Giulietta ao tritolo" do escultor
siciliano Totó Vitrano) e uma sofisticada composição de
cores lilá e cinza (título: "Carta anônima" do pintor Ri-
naldo Pigola) constituem os extremos da vasta perspec-
tiva de técnicas e de estilos das quatrocentas obras apre-
sentadas por duzentos e dez artistas italianos na "Mos-
tra concurso" intitulada "A arte contemporânea contra
a máfia", organizada pela Galeria "II Punto" de Paler-
mo. Entre a alta qualidade pietórica de "Carta anôni-
ma" que confia a expressão do sentimento náo a uma
imagem clara evidente mas a leves matizes de cores,
c a brutal e concreta objetividade de "Giulietta ao tri-
tolo" ("Giulietta" é o nome de um carro italiano) se en-
tontram todas as numerosas tendências da grande pro-
dução italiana plástica e pietórica: neo-realismo, informa-
lismo, surrealismo, neo-dadaísmo, abstracionismo geomé-
tricô etc.

Pouquíssimos, de fato, foram os artistas dc valor que
não aceitaram o convite de Palermo. Ninguém protestou
pela iniciativa de um concurso obrigado com uni tema
evidentemente ideológico antes que estético: um concur-
so que devido aos pressupostos, condicionava a liberdade
artística. E do júri para a destinação dos prêmios acel-
taram fazer parte, também, críticos c estudiosos muito
afastados da posição neo-realística que pelas previsões
devia ocupar um lugar importante na manifestação. Isto,
porém, não se verificou. De fato algo mudou, recente-
mente, na situação artística nacional. Parece mesmo que
a longa e obscura temporada do formalismo gratuito,
do experimentalismo fim a si mesmo, e de certas expe-
riêncins de vanguarda internacional, da retórica abstra- "
cionista, da academia informalista, está para acabar.

A mera decoração — embora de qualidade excelente
— foi substituída pela procura dc um valor poético e
moral, às vezes manifestado com meios rudes e violen-
tos; o empenho dos artistas para com a sua função au-
têntica na sociedade de que fazem parle, o desejo de en»
contrar uma nova "dignidade" contam mais com o valor
poético que com a qualidade estética. A possibilldadt)
de atuação c o êxito de uma exposição como a de Pa-
Iermo, o confirmam. Nessas condições o júri pôde tra-
balhar' sossegadamente e resolver equânimemente.

OUÇA
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Correio Feminino
YLCLÉA

Cinema Mercado de Corações

(Love is a Bali)

r

A nova

loucura

Chanel
Nem sempre c possível ir ao cabeleireiro quando surge

um compromisso inesperado, liis porque você deve conhecer
minuciosamente a rotina domestica do mis-en-plis, scusesli-

los, instrumentos e técnica.
O material necessário c simples, c você já deve possui-lo

todo em casa: pente càm ponta para separar mcclws, escova,

grampos, bobs, fixador c fita durex. Assim- munida, você con-
os mesmos resultados que se tivesse ido ao cabeia-

ou- auasc.
seguira
rciro. .

PREPARANDO O
PENTEADO

Para fazer um penteado
simples, deixe o cabelo úmi-
do após o xampú, mas não
escorrendo, e penteie ligei-
lamente com loção fixador.
Para um arranjo de última
hora, você poderá usar um
pouco de spray no cabelo sê-
co. Antes de prendê-lo com
rolos ou grampos, alise bem,
desembaraçando-o. completa-
mente. Em seguida, escolha
o penteado que vai fazer,

ois cada um exige uma
técnica" diferente. Nunca

enrole o cabelo ao acaso. Se-
pare-o em grandes mechas e
prenda cada uma com um
grampo, separadamente. A
maioria dos penteados requer
seis a oito mechas, distribuí-
das igualmente por toda a
cabeça,.-

B

o com dois grampos cruza-
dos.

Para fazer um anel em pe,
separe uma mecha de cabe-
los, estique-a bem e enrole
no dedo indicador, de manei-
ra que êle- fique armado.
Prenda com um grampo jun-
to ao couro cabeludo. O as-
pecto é o mesmo que se o ca-
belo estivesse preso com um
vôlo.

ROLOS

Use rolos quando desejar
um penteado mais solto.
Eles proporcionam mais vo-
lume, deixam o cabelo mais
armado. O material e feitio
dos rolos pode variar bastan-
te, porém é o tamanho e a
maneira como são enrolados
que determinam o penteado.
Às vezes, você pode preci-

_sar_de_diver_sos tamanhos de

.ã^p yJs- .jiii* w

'% * 

.'¦; »

À noite, organdi rosa e ca-
Para brotos, o laço escocês é mélia branca fazem combt-

a grande novidade. nacao dtáfana.

&#\tftí

Jogando com taiüeur — laço
em shtmtttitfl preto, camélia

ti pois.

frente, e dê o jeito que qui*
ser. Uma vez estabelecido o
penteado básico por meio da
escova, complete com o pen-
te fazendo as ondas, franjas,
anéis, etc.

EFEITOS LATERAIS

Para dar ao penteado um efei-
to atcer.dente, enrole oblíqua*
mente os cabelos, na direção
indicada pela seta. Pará efei*
to de onda larga, faça alter*
nadamente uma carreira dc
anéis virados para a frente c
outra de anéis virados para
trás, sem se sobreporem.

Movimento para a frente —
faca um anel bem grande com
uma mecha grossa de cabero,
prendendo-a voltado para o ros-
to.

Para jm penteado cm ondas
rolos". ¦- Os~fíMs--WodiizenT-t?f^-A!^^•**>¦** — *«i**rtHl*il r*rt nn a **é*i nnt*i t\ cTrTTYÍi.

ANÉIS

Use anéis presos com gram-
pos, quando quiser um pen-
teado mais apertado, cm on-
das firmes, junto ao rosto ou
pescoço. Se seus cabelos são
muito lisos ou difíceis de
pentear, êsse é o melhor pro-
cesso, além de mais conlor-
tá vel para dormir.

Existem dois tipos de anéis
— o modelado ou direcional,
e o erguido. O anel modela-
do fica deitado paralelamen-
te à cabeça e é voltado para
o rosto quando se deseja um
movimento para a frente, e,
para trás, quando se quer
um-efeito contrário. Os anéis
erguidos são geralmente usa-
dos no alto da cabeça. Enro-
le as mechas para trás, quan-
do quiser dar mais volume
ao penteado; para a írente
quando desejar uma franja.

Para fazer um anel mode-
lado, separe uma mecha de
cabelo, enrole-a no dedo, do
couro cabeludo para a pon-
ta, mas não torça. Isso tor-
naria o cabelo crespo depois
de seco. O anel ideal deve
dar uma volta completa, ter-
minando no centro. Prenda*

anéis e cachos apertados, pa-
ra penteados mais rentes à
cabeça, ou servem para en-
rolar cabelos muito curtos.
Os de tamanho médio, ou
grossos, produzem linhas
mais largas e onduladas. São
ótimos para cabelos de com-
primento médio.

Os gigantes são usados pa-
ra penteados. muito altos,
muito armados, ondas largas
e franjas. Sáo ótimos para
cabelos grossos.

Como usar os rolos: depois
de separar uma mecha qua-
se do tamanho do rolo, esti-
que-a para a frente, sóbre a
testa. Se não é muito perita,
use pedacinhos de papel para
prender as pontas do cabelo.
Coloque os rolos o mais per-
to possível uns dos outros, a
menos que esteja procuram
do um efeito especial.

MANEIRA DE ESCOVAR

Quando o cabelo estiver
perfeitamente seco, escove-o
— não o penteie! A escova
não desmanchará o pentea-
do. Pelo contrário, tornará o
cabelo mais fácil de contro-
lar. Primeiro, escove-o todo
para trás^ em seguida para a

rizontalmente na parle supu-
rior da cabeça, descendo pelos
lados, acompanhando a direção
das setas, conforme indicado no
desenho. '

Pontas voltadas para cima —
são obtidas cnrolando-se o ca-
belo para o alto e para fora,
com a ajuda de rolos gigantes.

PARTE DETRÁS DA CABEÇA

Em geral, é melhor deixar a
parte para o fim, principalmcn*
tei os anéis sóbre nuca, que fa-
talment. seriam desarranjados
com os movimentos da cabeça.

Onda sobre a nuca — enrole
anéis modelados, todos na mes*
ma direção, depois escove sua-
vemente no sentido desjado.

Paiem — faça anéis em pe,
voltados para baixo, ou então
enrole o cabelo num rolinho so,

dc algodão. Ou ainda, use rolos
dos grossos.

Pontas viradas para cima, na
nuca — enrole o cabelo para
cima e para fora, com ancis
em pé, ou com rolos dc gros*
sura média.

Movimento para o centro —
enrole cm anéis chatos, de ca-
da lado da linha de divisão da
cabeça, voltando-os para cima
e para o centro. Ou então use
rolos curtos, no mesmo sentido.

¦ •'¦ ¦ '-;ÉilE^!Íis-' '¦""¦¦
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Organza preta para qualquer
idade, à noite-

Movimento lateral — usando
rolos grandes, enrole oblíqua-
mente as mechas da parte pos*
terior da cabeça, voltando-as
para baixo; ou então faça duas
carreiras oblíquas de anéis bem
largos, virados para cima, se*
guindo a direção da seta. Esco*
ve para dar o efeito indicado
no desenho.

Coque francês — faça carrei*
ras de rolos ou anéis grandesj
acompanhando uma linha imagi*
nária que divide a cabeça no
sentido da altura. Os anéis são
voltados para cima c.para o
centro, a fim de que as pontas
se juntem convenientemente
quando os cabelos forem esco-
vados num único rolo central,
conforme o desenho.

Franjas — podem ser feitas
com rolos grossos, anéis, ou
simplesmente prèndendo-se as
mechas úmidas cm posição,
com-fita-durexv-

Franjas armadas — são fei*
tas cnrolando-se o cabelo num
rolo bem grosso, voltado para
baixo.

Franjas oblíquas — muito
usadas nos penteados modernos
mais lisos. Penteie o cabelo sô-
bre a testa, ainda úmido, e
prenda-o no lugar com fita ade*
siva.

Franjas em sentido lateral —
são mais arredondadas que as
oblíquas. Escove o cabelo, dan*
do-lhe um movimento arredon-
dado e prenda-o com fita du*
rcx; ou então use grossos ro-
los, presos diagonalmente.

Franja dividida — é feita cm
movimentos opostos, partindo
do centro da testa. Use rolos
de tamanho médio, em diago-
nal, voltados para baixo.

Franja à taradlnha — pró-
pria para cabelos curtos, em
penteados informais. Volte o ca-
belo para a testa, formando as
pontas e prenda com fita durex
até secar.

Vírgulas e mechas no rosto
— são geralmente feitas com
grampos ou clips, mas também
podem ser presas por meio dc
fita durex. Penteie o cabelo
úmido, formando exatamente o
feitio que deseja quando esti-
ver seco. Se necessário, poderá

*á* ' ¦¦*¦?*' t:

. Listras baiadeiras sobre ta-
fetá, fazem laço e camélia,

em conjunto harmonioso.
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• Direção de David Swift — Pro-
dução dc Martin H. Poli — Scrcenplay
ilc David Swift, Tom Waldmnn e Frank
Waldcman — Fotografia (Technicolor)
de Étlmond Séchan — Música dc Mi-
chcl Lcgrand — Cenografia dc Jean
d'Eaubonne — Intérpretes: Glenn Ford,
Hope Langc, Charles Boyer, Ricardo
Montalban, Tclly Savalas, Ruth Mc-
Dcvitt, Ulla Jacobsson, Georgctte Anys,
André Luguet, Jean Paredes, Robert
Bcttoni, Mony Dalmes, Laurcnce Hardy,
Jean Lcinaitrc, Rcdmond Philipps. —
Oxford/Gold Mcilal Enterprises/United
Artists, 111 minutos, 1962.

A intenção talvez íôsss levar a sophistlcateól
coincdy a uma viagem pela Rlviera, estendida
até o Lago Majore em cenas reveladoras daexistência de uma ilha suíça e afrodlsiaca.
Apesar da inclusão na ba?agem ou no script,
de clássicos elementos do veterano gênero,verifica-se na narrativa o predomínio do as-
pecto turístico, como tradicionalmente ocorre
nos filmes da Cote d'Azur. Mas não pareceter sido por algum dano de dosagem, nem pelo
peso do autocrático décor — é mais por defl-
ciências na direção, sobretudo no capítulo da
vigilância & sensibilidade, que Love is a Bali
não passa de uma comédia monta e só ás
vezes divertida.

O nome de David Swift não autorizava
esperanças maiores, a menos que se processasseradical transformação em seu estilo, ou queeste encontrasse na comédia romântica a faixa
de sintonia até agora precurada em vão numa
ziguezagueante filmografia, onde Polyanna
(um dos vários filmes de Swift para Walt
Disney) e Tlic Ititcrns (Amar, Viver, Sofrer)
são os títulos mais conhecidos. Em Love is a
Hall, o tcit não era fácil, e assim era signi-
íicativo, porque, se alcançasse um bom índice,
Swift poderia qualificar-se ao nível de um
Richard Quine e acima de Michael Gordon,
David Miller e Norman Jewisohn, entre alguns
diretores que se empenham em.cons:rvar a
sophisticatcd comedy mais ou menos viva.

De qualquer forma, o filme é o mais acl-
tàvel, até aqui, na carreira de David Swift.
Bem ou mal, o dceor funciona (nunca como
o de Bonjnur, Tristcsse, experiência premiu-
geriana, ou o de Une Filie Pour L'Été, de
Molinaro — duas exc:çôes no cinema da Cote
d'Azur); ou melhor, funcionam o fausto, o
luxo c a ostentação, mais que o bom-gõsto
conhecido de d'Eaubonne, que tinha de ajus-
tar tudo à linha semi-satfrica da fita. Tam-
bém em tom médio funcionam os atores, de
alguns dos quais se esperava mais (Glenn

Vida Católica

Toque romântico: duas ca-
mélias — branca e preta —
substituem o laço Chanel.

envolver no dedo para dar o
feito, mas prenda o cabelo bem
chato sobre o rosto.

Cauda de sereia — volte uma
das mechas para a frente c a
outra para trás. Faça dois anéis
cm sentidos opostos, ou prenda
simplesmente em posição, com
fita durex.

Crescente — é um efeito de
parêntesis, porém mais volumo-
so. Faça um anet grande, volta-
do para o rosto, que também
poderá depois ser escovado
para trás da orelha.

Movimento lateral -- faça um
anel grande, voltado para trás,
ou então use um rolo de gros*
sura media, voltado para cima.

Pontos de Interrogação —
efeito de espiral em direção à
orelha. Faça um anel grande
voltado para trás.

Mechlnhos — são fiapos de
-breeo%XaAr^ Evangelista ante
pente e prenda com fita ade- g
siva até secar. ~ 

linha chanel a r orta Latina
Tudo que se fale sobre a

nova "onda Chanel", cm ma-
teria de cabelos, já não é no-
vidade. Tem sido assunto fe-
mínimo já há alguns meses. E,
como sempre, Chanel recebe a
preferência de seus lançamen-
tos, cercada pela confiança de
todo o mundo feminino, pois
sua moda é simples e bonita.

Este ano, seu sucesso íoi
completo cm relação às cabe-
ças. Todas as elegantes exi-

-gem estar devidamente pen-
téadas â Chanel. É a "coque-
luche" do momento, fazendo
moda romântica e deliciosa.
Exige, apenas, um corte exce-
lente, um mis-en-plis rápido
e você mesmo poderá conser-
var o penteado durante toda
a semana.

A franja deve apresentar-se
impecável, os cabelos bem es-
covados e repuxados sóbre a
nuca c, finalmente, o detalhe
fulminante, inovado por Cha-
nei — laço, camélia ou, quem
sabe, ambos combinados, arre-
matando o penteado simplis-
simo.

Ford, Ulla Jacobsson), muito menos se exigia
de outros (Charles Boyer, Ricardo Montalban),
enquanto Hope Lange, em personagem-chave,
nâo cumpre em toda a extensão as promessa!feitas (também ao lado dc Glenn Ford) cm
Lady For a Day (Dama Por Um Dia), quandorevelou inesperadamente a face sexy de seu
temperamento. A melhor figura, como estudo
em grotesco e gula, é a de Telly Savalas, tio
guuriiict da heroína, satisfeito em seus ideais
gastronômicos pela estratégica insinuação dt
um mestre, autor de célebre compêndio sóbre
a arte de comer: o papel de André Luguet,
galã (aposentado) de inúmeros filmes fran-
ceses que não deixaram lembrança.

A narrativa começa com o barco de Glenn
Ford já avariado — e é a avaria, ou melhor,
são os 3.000 dólares necessários ao seu reparo,
o que impele o americano a aceitar a "missão"
proposta pelo exuberante Mr. Pimm (Charle»
Boyer). Compete-lhe ensinar equitação e au«
tomobilismo ao grão-duque Gaspard. (Ricardo
Montalban), enquanto um ex-oxfordiano (Red-
mond Philips), que ganhava a vida como mú>sico, é igualmente convocado para lições de
inglês, literatura e conhecimentos -gerais —
tudo o que o nobre espanhol precisa saber par»despertar o interesse da jovem americana,
herdeira de 40 milhões, hospedada na vill»
vizinha (ao alcance de uma luneta) à recém»
alugada por Mr. Pimm. A profissão de Mr.
Pimm é promover casamentos ricos para seui
clientes, geralmente com menos dinheiro do
que títulos, como é o caso do grão-duque —
e, assim, antes de chamar-se Love is a Bali,-
esta comédia tinha o titulo de "The Gran
Duke and Mr. Pimm".

Nenhum dos dois títulos é expressivo —•
nem, por outros motivos, seria, admissível o
uso de outro, o da admirável sonhistlcated
comedy em cuja estrutura esta se inspira.
Porque, sem dúvida, há muita coisa de My
Man Godftcy (Irene, a Teimosa) nas Unhai
de_ Love is a Bali. A clássica c excêntrica
Irene (Carole Lombard), cm suas relações com
o mordomo (William Powell), não teve tant»
influência na refilmagem oficial e desastrada
(My Man Godfrcy: O Galante Vagabundo, de
Henry Koster, com Jur.c Allyson e David Ni-
ven) como sóbre a atual comédia de David
Swift. Nesta, quando Glenn Ford passa de
professor do grão-duque a cliauffcur de Hop»
Langc, as analogias se acumulam — sobre-
tudo com as "c^crurtvicidades" da milionária,
conhecida como Milllcent, the nutty. Tomar
champagne com um criado, apresentar-se de
malha de ballet numa recepção e inscrever-se
entre ases do automobilismo no Grand Prlx,
tudo isso basta para aproximar Milllcent de
Irene, mas Hope Lange (embora boazinha)
não revive Carole, nem LaCava se reincarn»
em David Swift.

ANTÔNIO MONIZ VIANA

Sob o reinado de Domicia-
no, vivia em Éfeso, na Asla
Menor, São João Apóstolo e
Evangelista.

Após a morte de Maria San-
tíssima, viera êle de Jerusa-
lém, onde se tornou muito es-
timado.

Florescia ali uma comuni-
dade cristã fundada por São
Paulo Apóstolo e os fiéis gos-
tavam de interrogar São João
sobre Jesus e seus discípulos.

O Evangelista tinha prazer
em recordar o Divino Mest.-e
e seus ensinamentos, dessa
forma incutindo em seus ou-
vintes a doutrina de Cristo.

Informado do que ocorria,
Domiciano ordenou que São
João fosse levado a Roma, pa-
ra ali ser martirizado.

O juiz logo o condenou à
morte, sendo o Evangelista
conduzido para fora da cida-
de, a fim de ser antes tortu-
rado.

Após a flagelarão foi o

Apóstolo metido numa caldei-
ra de azeite fervente, mas não
sendo molestado, temeu o juiz
aplicar-lhe outro castigo, or-
denando que o desterrassem
para a ilha de Patmos, no mar
Egeu.

Ali escreveu êle o Apocalip-
se, um dos mais extraordinfi-
rios livros da Bíblia.

"Adorar Jesus presente
em nossa alma em união
com Maria c o meio mais
seguro de Lhe fazermos
uma grata recepção."

S. Pedro Eymard

SANTOS DE HOJE

Evodio, Lúcio, Venusto, He-
liodoro, Protogenes, Judite e
Benedita.

Vigília da Ascensão.
Amanhã: Dia Santo de

preceito.

Livros mais
vendidos em
São Paulo

SAO PAULO (Sucursal)De acordo com pesquisa
realizada p;la Câmara Bri-
sileira do Livro, foram os
seguintes os livros mais ven-
didos em São Paulo, duran*
te o período de 25 a 30 de
abril de 1964.

NACIONAIS
Io. — Eu c o Governador,

de Adelaide Carraro; 2o. —
Os 7 Pecados Capitais, de di-
versos autores; 3o. — As
Excelências ou como entrar
para a Academia, de Gui*
lhcrme Figueiredo; 4o. -—
Grande Sertão, Veredas, de
João Guimarães Rosa; e 5o.
-- O Poder das Idéias, de
Carlos Lacerda.

ESTRANGEIROS
IP; — Sete Dias de Maio,

de Ç. W. Bailley; 2°. — O
Mágico Poder de sua Menta,
de Walter M. Gcrmain; 38.

A Promessa, de Pearl S.
B.üclc; 4°. — Psicologia da*
vida Moderna, de Mira y Lo-
pez; e 5o. — As Sandálias
do Pescador, de Momi
West.
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Aliança

i aumentará
sua ajuda

Os técnicos brasileiros e nor-
. te-americanos que compõem o

: {grupo misto de trabalho én-
.carregado de coordenar as ati-

.^vidades da Aliança para o Pro-''jgresso estabeleceram, ontem,
fuma lista de prioridades para
{projetos que receberão finan-
|i*mento imediato. Desta rela-

fo constam projetos relacio-
¦dos com os setores de trans-
ortes, energia elétrica c algu-

lias indústrias básicas.
A decisão da comissão mis-

.ta brasileiro-estadunidense foi•adotada em reunião presidida
pêlo ministro Roberto Campos,
do Planejamento, tem dado ên-
iate aos trabalhos e estudos

| realizados pela Comissão Coor-
denadora da Aliança para o
Progresso.

No plano rodoviário, os téc-
nicos cogitam da possibilidade
de ajuda financeira da Aliança
para o Progresso para o pro-
jeto de duplicação de toda a
estrada Rio-São Paulo. Um gru-
po de trabalho composto de
técnicos brasileiros e norte-
americanos, do DNER e da AID,
planejará os detalhes da ope-
ração que, de início, é estima-
da cm CrS 20 bilhões.

Fontes ligadas ao Ministério
de Planejamento informaram
que ainda esta semana serão
assinados acordos entre a AID
e diversos órgãos brasileiros,
para assistência ao programa
de erradicação da malária, ex-
pansão da usina de Volta Re-
donda, centrais elétricas de
Mato Grosso c usina de Fur-
nas.

JUSTIÇA DA LIVROS
AOS FILHOS DE ECA

O Supremo Tribunal Federal deu ganho de causa
a Antônio Alberto e Maria d'Eça de Queiroz, filhos
de Eça de Queiroz, autorizando-os a buscar e a apre-
ender, com os'¦• editores Lello & Irmão, .as_publicayó*H
dos livros do .escritor, encomendadas pelo sr. Caio
Prado Júnior, por intermédio de suas empresas Edito-
ra Brasiliense e Gráfica Urupês, a Augusto Piassarra,
quando transcorridos 60 anos da morte de Eça.

A busca fora negada pelaJustiça paulista, em 1962,
restando o recurso extraor-
dinário interposto pelos re-
querentes para o STF. O re-
lator, min. Evandro Lins,
submeteu o caso a julga-mento do Tribunal Pleno,
proferindo longo voto pelonão reconhecimento do re-
curso. O ministro Luiz Gal-

lotti divergiu, no que foi
acompanhado pelos min.-Pe-
dro Chaves, Gonçalves de
Oliveira, Villas Boas e Cân-
dido Motta.

RECURSO

ru- i
Ml

II !

1

1
M

I

:•

lli!

RJ: amanhã
o ponto é

facultativo
NITERÓI (Sucursal) — O

governador interino do Esta-
do, sr. Cordolino Ambrósio,
resolveu considerar faculta-
tivo o ponto amanhã, nas
repartições públicas esta-
ciuais, tando em vista a co-
mernoração da Ascensão do
Senhor. A Divisão de Tcsou-
rariti; da Secretaria das Fi-
nanças, funcionará normal-
mente para pagamento do
funcionalismo, já bastante
atrasado. A Assembléia Le-
gislativa, conforme dscisão
ontem adotada, não funcio-
nará.

FLORES PARA
SUA MAE NO

DIA DAS MÃES

TELEFLORES entrego flores poro suo mãe com
sua mensagem na Guanabara —- São Paula — leia
Horizonte — Porto Alegre — Recife — Salvador —|
Juiz de Foro — Teresópolis e Petrópolis.

TELEFLORES
KUA SAO JOSt, 90 - GRUPO 1.210.

TELEFONES: 52-0475 E 22-6822

Em seu voto vencedor dis*
se o ministro Luiz Gallotti:"Em três grupos dividiu o
acórdão recorrido as obras de
Eca: 1 — aquelas cujos di-,
reitos autorais o próprio Eça'
cedeu à editora composta porErnest Chardron e outros,
antecessora de Lello & Ir-
mão ("O Crime do Padre
Amaro"; "O Primo Basilio";"O Mandarim"; "Os Maias"
e "A Relíquia"). 2 — aque-
Ias cujos direitos autorais os
herdeiros de Eça cederam em
1923 a Lello & Irmão ("Cor-respondêncla de Fradique
Mendes", "A Ilustre Casa de
Bamíres", "A. Cidade e as
Serras", "Contos", "Prosas
Bárbaras", "Cartas de In-
glaterra". "Ecos de Paris","Notas Contemporâneas" e"últimas Páginas"): 3 — as
póstumas, cujos direitos te-
riam sido cedidos em 1924
a Lello te Irmão segundo de-
poimento prestado por Antô-
nio Alberto d'Eça de Queiroz
nesta causa, mas que foram
objeto de um contrato de
edição celebrado em 1925 en-
tre os herdeiros de Eça e
Lello „ Irmão ("A Capital",• "O Conde de Abranhos",

I "Alvez & Cia." etc-).

ALTERAÇÃO
Baseou-se o ministro Luiz

Gnllotti na modificação do
artiço 649 da Lei n° 3.447, de
1958, do Código Civil, di-
zendo que "no caso de ca-
ber a sucessão aos filhos, aos
pais ou cônjuge do autor,
mo prevalecerá o prazo de
60 anos aros .a morte do au-
tor (artteo 649, antes da
modificarão, de 1-1-1917) e o
direito só se extinguira com
a morte do sucessor. Só de-
pois cai a obra no domínio
comum."

VENCIDOS
Foram votos vencidos no

STF os dos min. Evandro
Lins, Hermes Lima, Victor
Nunes e Hahnemann Gui-*| marães.

Menos um clube
»__ II C'! '" 
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A pista de danças dará lugar ao Instituto de Hematologia

Pronto o NOITE PERDERA UMA
Plano de DE SUAS TRADIÇÕES

Habitação
O ministro do Trabalho,

professor Arnaldo Sussekind,
vai entregar hoje, em Brasi-
lia, ao presidente da Repú-
blica, marechal Humberto
Castelo Branco, o Plano de
Habitação Popular, visando
a resolver o problema de
moradia em todo o territó-
rio nacional. Na tarde de
ontem, o titular da Pasta do
Trabalho esteve reunido com
os srs. Rubens Amaral Por-
tela (da Fundação da Casa
Popular), Marcelo Pimsntel
(c onsu 1 tor-j u r ídico do
MTPS), Moacir Veloso (che-
íe de gabinete do ministro)
ultimando os últimos deta-
lhes do Plano.

Interrogado pela reporta-
gem, o ministro do Traba-
lho afirmou que nada podia
adiantar, pois deveria pri-
rneiro encaminhá-lo ao cheie
do Poder Executivo.

O "Elite Clube", lugar tradicional entre os boê-
mios e artistas da-cidade, vai desaparecer, em breve,
para dar lugar ao Instituto de Hematologia. Clubefamiliar, com seus salões bem iluminados (para. sos-
sego das famílias), confere uma espécie de diploma
aos músicos. Quando alguém se candidata para tocar
em alguma orquestra de música popular, perguntamlogo se já trabalhou no "Elite"; se a resposta é posi-tiva, o candidato está com o lugar assegurado.

DISSIDENTES

Em época remota para nós,
ainda no tempo do "Ameno Re-
sfcdá", .do "Arranca-Tôco", da"Flor do Abacate", lá pelos idos
(le mil novecentos c vinte e
pouco, um grupo de dissidentes
cia "Cananga do Japão" resolveu
lundar o "Elite". Assim íoi, cm
1027. Trôs anos mais tarde, o
sr. Júlio Simões tomou conta
clu "Elite", que continuou a
manter um ambiente alegre,
muita música, tudo às claras.
Os dois salões, espaçosos e de
assoalho de tábuas largas, fo-
ram ajeitados pela ligação de
dois prédios velhos da Praça da
República.

Seria interessante, para que
se mantenha uma tradição da
vida noturna carioca, que o"Elite" fosse transferido para
outro local.

FIGURAS
Muita gente boa freqüentou o"Elite". O compositor Lamar-

lino Babo festejou, no grande
salão, o sucesso de "O Teu Ca-
belo Não Nega", e 'stephan
Zweig menciona o "Elite" em
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seu livro "Brasil, Pais do Fu-
turo". O pianista Bcné Nunes
iniciou sua carreira ali, toman-
do-se depois figura querida de
todos que apreciam a nossa mú-
sica popular. Muita gente da"'Velha Guarda" freqüentava o
casarão da Praça da República;
Ismael Silva, Patrício Teixeira,
João da Baiana, Donga e AriBarroso, com seu piano alemão.
Mais recentemente, Blecaute,
Ataulfo Alves, Cipó e muitos
outros freqüentaram o "Elite',
preferido pelos boêmios e ju-
gadores de íutebol.

TRADIÇÃO
Os salões da velha sociedade

recreativa, hoje transformaria
cm clube, têm capacidade para500 pessoas, que ali dançam ao
som da música regida pelomaestro João Líbano, que vai
fazer li) anos de casa. Funciu-
liando três vezes por semana, á3
quintas, sábados e domingos, otradicional clube já abriu seus
salões para Katherine Dunhain
e serviu de palco para o ensaio
de muitos elementos da "Brasi-
liana". Os turistas gostam devisitar o "Elite", onde não exis-
te preconceito de côr e o am-

. biente é alegre. Recentemente,
I o Itamarati mandou filmar seu-mterior, a íim de divulgar üas

Embaixadas uma das tradições
da noite carioca.

Instabilidade
traz chuvas
e tempo frio

O Serviço de Meteorologia

| prevê para hoje, Rio e Niterói,
! tempo instável com chuvas, tem.i peratura em declínio. A máxi-

ma de ontem foi 27.° no Cole-
gio Militar, e a mínima 16,2.»,
em Santa Teresa. Nova írente
fria formou-se no Sul de Mato
Grosso até Paraná, deslocando-
se lentamente até São Paulo. Otempo instabiliza-se, assim, comchuvas e queda de temperatura.

Brasília, Recife, Salvador, Be.Io Horizonte, São Paulo e Curi.
tiba — tempo instável com pan-cadas de chuvas. A máxima deontem, em Brasília, foi (le 21,5.»
e, a mínima, 18,2.».

Recomposição
do Conselho

da ABI
n ? J?,°£so companheiro M.Paulo Filho, o dr. Herbert Mo-ses, presidente da ABI, escreveuontem esta carta:"Noticiando a eleição dos titu-
*ícs, ,e ¦,u'3le"'<!s do ConselhoAdministrativo da AssociaçãoBrasileira de Imprensa, cometeu-e-eoitREIO DA MANHA, de 3cio corrente, um engano ouantoao número de sufrágios recebi-dos pelos integrantes da chapavitorioso. Compareceram aoPleito 291 associados, dos quais218 sufragaram a denominadachapa "Amigos de Moses c LuisGuimarães", e não apenas "de
Moses" como foi informado aoseu jornal.

Permita-me dizer-lhe que, aocontrário do que afirma o CM,o número de votantes não pro-va o desinteresse dos associa-dos pela Casa do Jornalista. É
preciso considerar oue nem to-dos cs sócios da ABI podem vo-tar; tal prerrogativa é exclusivados sócios militantes e dos bene-méritos saldos dessa categoria.
Acresce que mais da metadedos sócios da Casa — entre elesos militantes — espalham-se pe.ios Estados e não costumam vir
á Guanabara votar,

Se o resultado "dá bem a idéia
do caráter personalistico da elei-
Cão" é o caso de eu me sentirmuito honrado com a deferênciados que me distinguiram comseu voto. Ma; que dizer do "de
sinterêsse" clrvj mininrina

VOLTIX
MOD. 1RT9
Alto-falante de 2.5 x A". 4 faixas
de ondas. 9 transistores. Antenas"loop" e telêscopica embutida.
Controles de volume e di tonali-
dade. Apresentado cm modernis*
m« cores, olho máúico. Botío
de sintonia, "Jack" e lone de ou-
vido: "micro-sintonla".

fS
MOD. 3RT7 (RIO)
Anttna "loop" e telêscopica
embutida
2 faixas de onda
8 transistores
Alto-falante de 2,5
Ceies modernas e belíssimo
eslôjo.

MOD. 2RT6
(GAROTO)
Alto-falante de 2"
6 translitores
I Oiodo "Germanio"
Modelos em cores atualiiadai
Htllísimo estójo
O rádio de menor tamanha
fabricado no Brasil

3RTB • MOD. FEDERAL
e faixas de onda

8 transistores
e antena telêscopica embutida

3 dlodos
e micro-smlonia • facilita

sinlontzaçáo em ondas curtas
gabinete retilineo em Imbuía,
marfim ou caviúna.
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uevi.nn eleger a chapa adversa-
ria, a qual, por ironia das pa-lavras, se intitulava de "Amigos
da ABI"?

Solicitando-Ihc a publicaçãodesta, reitero-lhe, meu caro
Paulo Filho, os protestos de mi-
nha velha estima c admiração."

Certo que só podem votar os
sócios militantes e os benemé-
ritos saldos dessa categoria.
Mesmo assim, o total dos 291,
que compareceram, prova um
tal ou qual desinteresse. Aliás o
montante dos sócios da ABI é de
cerca de dez mil compreendidos
todas as classes. Os sócios resi-
dentes ou ausentes, nos Estados,
se comparados ao volume dos
que vivem e são comiciliados no
Rio, representam parcela mini-
mffsima.

A reeleição do presidente te-
ve, sem dúvida, um caráter per-sonallstico. Tanto que o apelo,
de que se deu noticia — não es*
quecer que o cartaz — chama-
riz. á entrada do edificio. só di.
zia "Amigos de Moses" — se un-
gia do ternura pelas condições
pessoais do candidato á trigési-
m„ «pniM.fl-, ->«l..l,.*„ Mlf O

Coluna dos Sindicatos
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CONVENÇÕES COLETIVAS
DE TRABALHO

O ministro do Trabalho e Previdência Social, prel.
Arnaldo SusseHnclT incluiu no seu-programa-o encarai*-
nhamento ao Congresso Nacional, em caráter prioritário,
de projeto de lei dando nova regulamentação às Conven-
ções Coletivas do Trabalho. Esse instituto íoi incluído na
Consolidação das Leis do Trabalho, prevendo, todavii,
uma tramitação burocrática tão complicada que nao pôd«
ser levado à prática. No período da elaboração da aludi-
da Consolidação, os contingentes operários e de trabalha-
dores eram relativamente diminutos. Assim se explic»
que a assinatura de convenções de trabalho entre patrõei
e empregados tivessem sido condicionadas à ratificação
em assembléia com quorum altíssimo. Em conseqüência,
as relações dêsse tipo, isto é, diretamente entre os inte-
ressados, licaram limitadas aos acordos salariais. Todoi
os demais problemas passaram a depender de legislação
que as impunham de cima para baixo (13.° salário, por
exemplo).

O Sindicato dos Metalúrgicos de Barra Mansa, por
ter uma base territorial restrita e abranger uma grande
concentração operária (Usina Siderúrgica de Volta Eedon-
da, Siderúrgica Barbará, diversas fábricas do setor de
indústrias mecânicas, etc.) conseguiu, neste pós-guerra,
elaborar, nos termos da Consolidação das Leis do Traba*
lho, convenções coletivas de trabalho. Assim, cora base
no entendimento direto, conseguiram regulamentar do
modo efetivo os vários escalões do salário profissional,
vinculándo-o às modificações do salário-mínimo. Cumpro
ter em conta que o operariado brasileiro, em seu conjun-
to, não conseguiu dar solução a esse que é um problema
vital, resultando que o salário-minirno passou a anular,
em diversas categorias, o salário profissional.

A Convenção do Sindicato de Barra Mansa deu W
lução ao problema da participação nos lucros da emprfr
sa, prevista na Constituição de 1946, mas que, até hoje,
não foi adotada cm todo o Pais à espera de uma regula*
mentação. Outros problemas que figuram nesse acordo!
1 — assistência médica; 2 — habitação; 3 — férias, e dl*
versos outros. Mesmo uma questão deveras complexa
como a indicação de um representante da organização pro*
íissional para a administração da Companhia Siderúrgica
Nacional pôde encontrar um tratamento adequado na con*
venção coletiva.O 

exemplo''parece indicar que a inclusão desse Item
no programa de trabalho do ministro Sussekind correi*
ponde ao desejo efetivo de levar o movimento sindical
brasileiro para o caminho de uma atuação autônoma, in*
elusive no exercício de sua função preclpua, que é o esta*
belecimento de relações adequadas com o patronato. Pelo
menos essa é a opinião vigente nos meios sindicais di
Guanabara. Aliás, no encontro promovido pelo CORREIO
DÀ MANHÃ para definição das Reformas de Base, mere-
ceu destaque especial, no exame dos pontos que integra*
riam a reforma sindical, a desburocratização das conven*
ções coletivas, o que correspondia a uma aspiração doi
dirigentes sindicais desvinculados da agitação política.

Direito de greve

O ministro do Trabalho,
prof. Arnaldo Sussekind, vai
manter contato ainda hoje,
em Brasília, com o deputado
Ulisses Guimarães, visando
à aprovação, o mais rápido
possível,., do proxet„_c(ue_c_-.-
gulamenta o direito de greve.
Como se sabe, este institu-
to, embora previsto na Car-
ta Magna de 1946, até hoje
não foi regulamentado, o que
serviu para que diversas ca-
tegorias profissionais o apli*
cassem indiscriminadamente,
inclusive para fins políticos.
Pelo pronunciamento do mi-
nistro do Trabalho, conclui-
se que o projeto que regu-
lamentará o direito de gre-
ve, vai permitir somente a
deflagração de movimentos
paredistas de caráter emi-
nentemente profissional, es-
gotados todos os prazos pre-
vistos para a conciliação nas
esferas administrativa e ju-
dicial. Por outro lado, não
tolerará as greves políticas e

de solidariedade, por enten-
der que as mesmas fogem ao
contexto legal e não visam
aos interesses profissionais
da categoria.

Orientação Sindical

A Confederação ..Nacional_
dos Trabalhadores em Trans*
portes Terrestres vem de pu-
blicar o seu jornal "Boletim
de Orientação Sindical", o
primeiro número depois da
crise político-militar que u>
pôs o governo do sr. João
Goulart. Consta de um edi-
torial na primeira página,
expressando seu aplauso às
forças democráticas — po-
vo e Forças Armadas — na
restauração da paz, da or-
dem e do respeito ao indlvl*
duo em nossa sofrida pátria".
Existe, também, um artigo
conclamando o trabalhador a
sindicalizar-se, para que os
órgãos representativos da
classe operária possam lutar
pelas reivindicações salariais
de modo autêntico.

Leitor de Brasília envia-nos
carta com o relato de vlolên-
cias praticadas pela Policia da
Capital Federal contra traba-
lhadores, bastando para isto
que as vitimas sejam "denun-
ciadas por inimigos ou acusa-
das de comunistas". Pela gra-
vidade das denúncias que nos
manda o missivista, transcre-
vemos na Integra sua corres-
pondência.

CARTA
t Brasília, 27 de abril de 1964.

limo. sr. redator-responsá-
vel do CORREIO DA MANHA.

Quero de inicio louvar a li-
nha jornalística do jornal, com
vistas à situação atual do Pais.

Em seguida, passarei a enu-
¦«tu*—morar gravei eeerfénclw ¦•qtre

eleitorado, tão reduzido, era li-
vre de votai c votou como bem
quis e entendeu, no que estava
no seu direito.

se estão verificando em Brasi-
lia. Os policiais desta Capital
estão massacrando humildes
cidadãos, presos como "agita-
dores" e outras coisas mais.

Um presidente de Sindicato
(...) foi barbaramente sevi-
ciado, no dia 10 p. passa-
do, por agentes da "Central
de Investigações", quando era
interrogado no Quartel da Po-
lícla do Exército. "Sem que os
militares da PE pressentissem,
os policiais Raul de tal, Hum-
berto Giovanni e outros agre-
diram aquele cidadão, e depois
que o mesmo desmaiou, alge-
maram-no e ainda lhe deram
choques elétricos, além de pon-
ta-pés na barriga nas partes
delicadas e na cabeça. O ho-
mem esteve quatro dias hospi-
talizado e o encarregado do
inquérito ainda lhe disse paranada contar a respeito, "pois
do contrario, sofreria mais".

Na "Central de Investiga-
u8ea". tujs dlrtiei i o policialarbitrário Egberto Assunção
Pacheco, existe uma placa com
os seguintes dizeres: "quem

entrar aqui e dizer que não
apanhou, é mentiroso". Por
aí V.S. pode aquilatar a si*
tuação dos presos políticos d»
Brasília. O espancador con*
tumaz conhecido por Ter*
nando", filho do sr. Hélio PI*
nheiro, que é do Gabinete do
chefe de Policia, aplica surras
violentas nos presos, além de
palmatórias de ferro que ia-
zem sangrar as mãos!

Em Taguatinga, os policiais
da 12a. DC soltam os ladrões
e assaltantes e prendem os intv
centes. O detetive conhecido
por "Manoelino", rufião de
mulheres e processado por
atrocidades contra presos na
lia. Delegacia, acobertado pe*
Io delegado Walter Dias, al-
cunhado "Debiloide", faz dai
suas impunemente, tendo fel-
to algumas mulheres de vida
duvidosa abortarem aob gol-
pes desumanos, depois dt
prendê-las.

Tudo Isso, senhor Jornal--ta, ocorre na Capital da Re-
pública, onde as prisões estio
superlotadas de pessoas ino-
centes, muitas delas denun-
ciadas por inimigos, e acusa-
das de "comunistas".

O CORREIO DA MANHA
que vem combatendo as ar-
bitrariedades policiais da Gua-
nabara, certamente dará gua-
rida a estas denúncias, e tal*
vez assim, o coronel Paula
Serra, chefe de Policia de Bra-
silia, tome providências con-
tra Iste estado de coisas.

Apresento a V. S. os meus
agradecimentos, na condição
de uma das vítimas das atro-
cidades dos membros do DFSP.

N. da B. — Como tem sido
ironia dfete ju.nM, emltimm
o nome do signatário a fim
de poupá-lo de possiveii **•
presálias.

NOTAS & FLAGRANTES
— O ministro Arnaldo Sussekind, do Trabalho, re*

cebett— ontenr a- visita-de-eortesia do assistente adj.'.into
do Secretário do Trabalho dos Estados Unidos, sr. Harrjr
Weiss, que se fêz acompanhar do adido "trabalhista-dt*—
quele país.

— O deputado Tarry Normanthon preconizou, on*
tem, a coincidência das eleições sindicais em todos os ór*
gãos dos trabalhadores; em todo o pais. O parlamentar,
que é líder dos ferroviários da Companhia Paulista, acha
racional que "em um só dia, em todo o território nacional,
todos os trabalhadores elejam as diretorias de seus ór*
gãos de classe".

— O interventor na Confederação Nacional dos Tra*
balhadores em Transportes Marítimos, Aéreos e Fluviais
(CNTTMAF) entregou ao ministro do Trabalho relatório
sobre as atividades desenvolvidas por aquele órgão.

—Já se encontra pronto, devendo ser entregue hojo
ao presidente da República, o Plano de Habitação Po*
pular, que visa a resolver o problema de moradia em to*
do o território nacional.

Cartas à Redação
Atrocidades no DF

Mlw
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Correio Militar
Guerra

Com uma alvorada festiva, as
6I\. o Colégio Militar do' Hlo (le
janeiro iniciará hoje as come-
Itiorações do transcurso do seu
j5.» aniversário dc fiuidação.
Para que a data alcance o bri-
lho dos anos anteriores, o gene-
ral professor Newton 0'fteilly
de Souza, comandante do Cole-
sio, organizou o seguinte pro-
grama: ás 8h — Práticas religio-
tas; 'h — formatu-n do Corpo
de Alunos. Hasteanuinto da Ban-
dclra Nacional. Canto do Hino
Nacional, Leitura do boletim do
Comando, Colocação de uma
palma de flores no busto de To-
maz Coelho, Entrepa de Meda-
lhas e prêmios militares; Can-
çao do Colégio Militar; Desfile
dos ex-alunos e do Corpo de
Alunos; ás 10h30m, demonstra-
çô€S de educação física e de
«quitação: 15h — sessão solene
da .Sociedade Literária: às 20h —
representação da peça "O Auto
da Compadecida", a cargo da HL-
CMRJ.

TRANSFERIDOS PARA A RE-
SERVA — O ministro Artur da
Costa c Silva; cm documento
enviado ao Departamento Geral
do Pessoal, esclarece; "Enquan-
to nio fôr regulada a situação
do pessoal militar transferido
para a reserva, por força do pa-
rágrafo primeiro do artigo sé.
timo do Ato institucional, de 9
de aliril dc 19S4, autorizo que o
pagamento de seus proventos se-
ja efetuado pela Pagadoria de
Inativos, na forma do artigo 21)0
e seus parágrafos 1> e 2." do Co-
digo dc Vencimentos e Vanta-
seus dos .Militares, até que seja
lavrado o decreto competente
especificando cada caso.

RETRATO DE VENTURA NA
P.E. — Sábado próximo, em
cerimônia quo contará com a
presença do comandante do 1.»
Batalhão de Policio do Exerci-
lo. coronel Olavo Viana Moog,
além da oficialidade daquela
unidade elite, será inaugurado
ria galeria de retraio;: de ex-co-
mandantes o do coronel Domin-
gos Ventura Pinto Júnior. 1're-
sentes também numerosos aml-
gos e camaradas, comandantes
dc unidades, do antigo coman-
dante da P.E.. cuja ação à fren-
te daquela unidade sempre loi
prestigiada pelos chefes e, 'nem
mesmo os últimos acontecimen-
tos politico-miütares. compro-
meteram o bom conceito do 1."
Batalhão dc Polícia do Exército
— "Batalhão Zenóbio da Costa"

UNIFORME — Para amanhã,
7, a Secretaria do Ministério da
Guerra marcou o 5." uniforme.

HOMENAGEM AS FORÇAS
ARMADAS — Com solene ceri-
mônia, em sessão especial com
inicio previsto para às 14h30h, a
Câmara dos Deputados prestará
hoje uma grande homenagem às
Forças Armadas, pelo papel que
desempenharam no combate ao
processo de comunização do
Brasil. Cerco de quinze oficiais
generais do Exército, tendo à
frente o ministro Artur cia Cos-
ta e Silvo, estarão presentes, as-
tim como oficiais-generais das
forças dc Mar e Ar,

EXPEDIENTE NO D.G.P. — O
peháttámeòte r-nmi ;, r-, ¦ u,,;-

ten.-cel. Franklin Bittencourt dc
Almeida; para o H. Ge. Santa
Maria, Justo Sebastião Jansen
Ferreira; para o DFAV~ o'-• Tiiajrr
Paulo Abreu Martins K-beiro;
incluir — no QEMA, o cel. Was-
liington Augusto de Almeida;
Nomear — instrutor da Es. CE-
ME, o cel. Fritz de Azevedo
Manso; Designar — para servir
em Brasília, o cel. Carlos de
Meira Matos, sendo transferido
do DGP para o Batalhão de
Guardas Presidencial.

Marinha
O ministro Mello Baptista as-

sinou as seguintes portarias:
dispensando o capitão-de-fragata
(FN) Bernardino Coelho Pontes
das funções de professor cm Co-
missão de Mecânica dos Fluidos
da Escola Naval; designando o
capitão-de-corveta Geraldo das
Mercês Paes Ferreira Landim
para exercer as funções de as-
sistente do diretor-geral do Ar-
mamento da Marinha, dlspcn-
sando-o das funções de assisten-
te do diretor do Arsenal de Ma-
rinha do Hlo de Janeiro; desig-
nando o capitão-de-corveta Re-
nato Cezar Ferreira Bittencourt
para exercer as funções de ofi-
ciai de Máquinas e Reparos do
Comando da Força de Txanspor-
te da Marinha; designando o ca-
pitão-de-corveta (IM) Arnaldo
Braga de Oliveira para exercer
as funções de professor em Co-
missão de Contabilidade da Es-
cola Naval, dispensando das
mesmas funções o capitão-de-
corveta (IM) Joz Andrade; de-
signando o capltào-de-corvcta
José Baptista de Mendonça Jú-
nior para exercer as funções de
professor cm Comissão de Inglês
da Escola Naval, e dispensando
o capitão-tonente Nelson Coria-
ni Bragança das funções de
Imediato do Aviso Oceânico
•Babitonga".

PAGAMENTO POR CRÉDITO
BANCÁRIO — Tendo em vista
as disposições do Código dc Ven-
eimentos dos Militares, sobre pa-
gamento por meio do depósito
bancário, a Diretoria de Inten-
déncia da Marinha solicita aos
bancos nacionais que desejarem
participar da operação, que re-
metam relação de suas agências
ou filiais na Guanabara e loca-
lidades do Estado do Rio de Ja-
neiro. vizinhas da Guanabara,
informando, ainda, seu capital.
A efetivação do sistema de pa-
gamento dependerá, porém, de
regulamentação pelo Poder Exe-
cutivo.

DIA DO MINISTRO — O ml-
nistro Mello Baptista recebeu
ontem, em audiência, em seu ga-
binete no Rio, o dr. José Gui-
lherme Whitaker, o almirante
Aurélio Linhares e o vlce-almi-
rante Hello de Almeida Azam-
bujo, diretor-geral de Eletrôni-
ca da Marinha. Recebeu também
no salão nobre do gabinete os
adidos navais estrangeiros acre-
ditados no Brasil, e os deputados
Augusto do Amaral Peixoto, Nal-
dir Laranleiras e Levy Neves.

POSSE DE ALMIRANTE — Em
cerimônia realizada a bordo do
cruzador "Tamandaré", assumiu,
às 14h30m de ontem, o cargo de
comandante da Força de Cruza,
dores e Contratorpedeiros o ai-
mirante Mario Cavalcanti de Al»
buquerque. Transmitiu o cargo

almirante Dnrin Panilli i"""-

REMOÇÃO
O diretor-geral do Pessoal rc-

moveu para a Escola de Coman»
do e Estado-Maior, Humberto
Setembrlno de Castro, da Dire-
toria de Engenharia; para o
Parque de São Paulo, Erácrio
Plzzarl Filho, da Base de Santa
Cruz; para o Quartel-General da•Ia. Zona, Hilda Eugenia Echilt.
do Parque de São Paulo: o, pa-
ra a Diretoria dc Aeronáutica
Civil, João Duarte Ricardo, do
Quartel-General da 3a. Zona.

/¦Jíviacão e Astronáutica

COMANDANTE
Está marcada para amanhã,

quinta-feira, a posse, às 14h, do
novo comandante da Base Aé- .
rea de Santa Cruz, cel.-av. João
Paulo Moreira Burnier.

VISITA

Amanhã, chegará ao Brasil,
desembarcando no Aeroporto dc
Brasília, o presidente tia Repú-
blica Federal da Alemanha
Henrlch Luebk. Para as sole-
nidades programadas, o Estado-
Maior da Aeronáutica determi-
nou os seguintes uniformes: pa-
ra a chegada a Brasília, visita
ao presidente da República e re-
cepção no Circulo Diplomático,
o uniforme 5.-A; para o ban-
quete, as 20h30m daquele mes-
mo dia, o uniforme l.-A, com
condecorações.

TESTES
Londres, 5 (BNS) — Uma no.

va versão do avião "Hawker
Siddeley, 125", de seis a oito lu-
gares, movido por dois motores
a jato "Bristol Slddeley-Viper",
acaba de receber licença de ae-
ronavegabilidade da Junta dc
Registro Aéreo da Grã-Bretanha.
O programa de testes a que foi
submetido o avião incluiu o lan-
çamento de um "pássaro" de
cerca de dois quilos na entrada
do motor a uma velocidade de
vôo simulada, vôo de três horas
com um motor desligado e o
lançamento de pedras sobre a
entrada do motor, para repro-
duzir as piores condições atmos-
íéricas possíveis. As duos turbi-
nas do avião passaram em todos
os testes, mostrando alto nível
de segurança sob todas as con-
dições. 

SEGURANÇA
A "1CAO" distribuiu nota em

Montreal informando que o ano
de 1963 apresentou um indlcc dc
segurança excelente: 0,76 por 100
milhões passageiros milha. Diz
também o "International Civil
Aviation Organization" que tô-
das as estatísticas de tráfego es-
tão prontas e à disposição dos
interessados.

DEFESA
O presidente Castelo Branco

recebeu, na sala dc credenciais
do Palácio do Planalto, um riu-
\í() daqueles autoridades militares
visitantes. Após saudar cada um
dos delegados, o chefe do Govêr-
no proferiu, dc improviso, o se-
guinte discurso: ,-o presidente
da República do Brasil, . com
grande interesse manifesta a sa-
tisfação do Governo pela reali-
zaçâo desta conferência no Bra-
sil. O objetivo é a colaboração
interamericana aérea, Duas
grandes finalidades ressaltam
nesta conferência: a primeira, é
de que se reverte inegàvelmcn-
te cin beneficio da paz amori-
cana. da paz entre cs Estados
componentes do hemisfério; a
segunda, é de que se consegue,
assim, avançar mais na. defesa
total do continente contra In-
cur soes, contra investidas que
possam perturbar a vida do con-
tinente americano. Com esses
sentimentos, o presidente da Rc-
pública saúda a todos os com-
ponentes da conferência e ex-
pressa o seu grande apreço pc-
lo trabalho aqui desenvolvido."

Representaram a Aeronáutica
de seus paises, na ocasião os
seguintes oficiais: brigadeiro
Carlos Armonini (Argentina),
brigadeiro-gcneral Mariano Os-
pina Navia (Colômbia), briga-
deiro Conrado A. Saez (Uru-
gual), major Mário Chindilla
Carcomo (Honduras), cel. Adrian
Jara (Paraguai), general Curtis
E. Le May (Estados Unidos), ge-
neral Eduardo Icnsen Franke
(Chile), coronel Jorge Rovira
(El Salvador), cel. Carlos E. Si-
les (Peru), cel. Manuel Otávio
Zoa Caraspsa (Guatemala), ge-
neral-de-divisão da Aeronáutica
Javier Cerruto Calderon (Boli-
via), coronel de Estado-Maior dc
Aviação Jorge Salgado M. (Equa-
dor), cel. Francisco Savaedra
Olivares (Nicarágua) o o coro-
nei Francisco José Miliani Aran-
gurcn (Venezuela).

Os delegados à IV Conferén-
cia, reunidos ontem na Guana-
bara, debateram os seguintes te-
mos:

1) Contra insurgência (gucr-
ra revolucionária) e intercàm-
bio de.informações; 2) instrução
e treinamento das Forças Armo-
das; 3) telecomunicações; 4) pro-
blemas relacionados com o so-
brevòo de aeronaves militares
americanas; 5) apoio logístico: 6)
sistema de cooperação aérea in-
teramericana: 7) problemas re-
lacionados com a Junta Intcrn-
mericana de Defesa; 8) Correio
Aéreo Militar Intcramericanu; 9)
sugestões para a Quinta Confc-
rência.

¦A reunião de ontem, como as
demais, são presididas pelo brig

Henrique' Fleiuss, chefe do Esta-
tio-Maior da Aeronáutica. O bri-
padeiro Francisco Assis Corroa
de Mello toma parte também
nas reuniões. A mensagem do
ministro Nelson Lavanèrc-Wan-
derlcy íoi a seguinte: "Em no-
me da FAB èaúdd íratcrnolmen-
te as Forças AércaS dus Paises
Americanos aqui representados
pelos ilustres chefes na IV Con-
ferènda. E" com a mais viva sa-
tisfação que neste momento his-
tórico íla vicia brasileira temos
a.honra, num ambiente de con-
fiança e lealdade, recebermos os
nossos irmãos de armas e ideal,
para juntos prosseguirmos nos
estudos, visando à consecução
dos elevados objetivos que te-
mos cm vista. Esta reunião —
frisou o ministro da Aeronáuti-
ça — constitua mais um marco
indelével da nossa unidade do
vistas e . dc ação. na lula que,
com coragem e decisão, empre-
ehdemos contra a ameaça comu-
nista no csu afã de subverter
a ordem democrática e as nos-
sas concepções de vida."

Ontem íoram debatidos assiiri-
tos de Telecomunicações (Brasil
e Bolívia) e problemas rclacio-
nados com o sobrevôo de aero-
naves militares americanas (Ar-
gentina). Instrução c treinamen-
to das- Forças Aéreas (Argcnti-
na, Colômbia e Estados Unidos).
Intercâmbio de Informações
(Chile, Colômbia e Venezuela).

SAUDAÇÃO
Conforme estava previsto houve

a instalação dos trabalhos da IV
Conferência no Salão Nobre do
Copacabana Palace Hotel, quan-
do o ten-brig. Henrique Fleiuss,
chefe do Estado-Maior dá Acro-
náutica (Brasil) proferiu o se-
guiute discurso: "Damos inicio
aos trabalhos da IV Conferén-
cia Interamericana dos coman-
dantes cm chefe e chefes dc Es-
lado-Molor dos Forças Aéreas.
As boas-vindas já foram o
V. Exa. formuladas pelo minis-
tro da Aeronáutica' do Brasil,
quando do seu pronunciamento
na abertura oficial da Conferén-
cia. Nesta oportunidade reaíir-
mamos á sinceridade de nossos
propósitos e identidade de lios-
sos ideais. Rounimo-nos para
aperfeiçoar, no campo dá Aero;
náutica Militar, os métodos c
procedimentos capazes dc res-
ponder pela nossa segurança co-
letiva. Nosso esforço é uma
contribuirão à paz — manda-
mento fundamental da Carla da
OEA. Amantes da liberdade, to-
dos nós, exercemos o direito
de preservar essa dádiva que
emana do próprio Deus. Busca-
mos neste encontro o mesmo ob-
jetivo das reuniões anteriores:
o que lazer, no setor da aviação
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Aspecto tomado ontem por ocasião tia IV Reunião ilc Chefes de Estado-Maior
dc Forças Aéreas das Américas, que se está realizando nesta Capital. Da es-
qtierda para a direita: brigadeiro Doorgal Borges, comandante da ã.a Zona Acre»
(Porto Alegre) c conferencista; general do Ar Eduardo Icnsen Frank, co-.
mandante cm chefe da Força Aérea do Chile e brigadeiro Henrique Fleiuss,

chefe do Estado-Maior da FAB e presidente da Reunião
militar, para que os homens se-
jam cada vez mais livres e seus
direitos fundamentais cada ve/.
mais respeitados. Almeja-se aí-
cangar a unidade de consciên-
cia e, o meu pats. 6 um exem-
pio do que pode conseguir a
consciência da liberdade — Ho-
mens e Mulheres, indistinta-
mente, em todos os ramos de
atividade — souberam criar as
condições que levaram as Forças
Armadas Brasileiras a intervir

na defesa do processo democra-
tico, deveras ameaçado. E, nlri-
guêm reclamou as palmas da vi-
tória. Tudo pertence ao povo
brasileiro, pois. o direito a dig-
nuidadè da vida é patrimônio de
cada um e dc todos. Nossa J.nlS--
são é traçada pelo plano da

JID — organismo especial da OEA
Ê uma contribuição nos melho-
res anseios da civilização ame-
ricana dc tradição humana, afe-
tiva e livre." Sob as palmas do
plenário o tcnente-brigadclro
Henrique Fleiuss deixou a tri-
buna da Conferência. Estavam
abertos os trabalhos. O lemá-
rio estabelecia que a primeira
tese a ser discutida era dividida
cm três parles, proposta pela
Venezuela, a primeira, pelo
Chile, a segunda pela Venezuc-

Ia c a terceira pela Colômbia:
cuníormo agenda aprovada no
Panamá, cm outubro dc 1003.
DECRETOS

O presidente da República
assinou atos na Pasta da Acro-
náutica: exonerando o brig,
Walter Geraldo Bastos de sub-
chefe do Estado Maior; o cel-
av. Firmlno Ayíes de Araújo,
de comandante da BaSe tle Na-
tal; cel-av. João Batista Montei.,
ro Santos Filho, dê comandai!-
te da Buse de Belém; cel-av.
Mario Seus Quintana. de cn-
mandante da Base do Recife;
Icl-cel-av. Marion dc Oliveira
Peixoto, dc comandante rio
G.T.E; tcn-ccl-av. Milton Bra-
ga Furtado, de comandante do
Destacamento da Base dé San-
los; ma.i-av. Francisco José
Guimarães Coreixás, das fim-
ções que exercia Interinamente
de comandante do Destacamcn-
to da Base de Florianópolis:
nomeando: o maj-brig. Jussara
Fausto de Souza, paia exercer
as funções de presidente da Co-
missão dc Altos Estudos e Pia-
nejamento (CAEP); o cel-av,
Paulo Moreira Burnier. paia co-
mandante da Base Aérea de

Santa Cruz; o cel-av. Newton
Neiva de Figueiredo, para eo-
mandante da Base de São Pau-
lo: o cel-av. Francisco Bach*,
para comandante da Base de
Brasília: o cel-av, Esron Sal-
danha Pires, para comandante
da Base dc Natal: o ten-cel-av.
Jocnville Batista Rosa, para co-
mandante do Destacamento dl
Base de Santos; o ten-cel-av.
Niel Vaz Correia, para o Del»
tacamento da Base de Campo
Grande; o ten-cel-av. Wilson
França, para comandante do
Destacamento de Base de Fio-
rlanópolls. interinamente; o
brig. João Arclano elos PasJOB
para exercer as funções de prt-
sidente cia Comissão dç Estudoi
Relativos a Navegação Aérea
Internacional iCERNAI); bri:-'.
Jacinto Pinto dc Moura, para
sub-lnspctor da Aeronáutica: o
brig. José Fernandes Xavier
Netto. para diretor-geral de
Ihtèndênclà da Aeronáutica; t,
promovendo ao posto de ten-
brig. c transferindo para a rt»
serva remunerada, o maj-brig.
YValdemiro Àdvíncula Montezu.
ma, visto contar mais d* V
anos de efetivo serviço.

avisa aos interessados, que o
atendimento do expediente ex-
terno referente ao pessoal mi.
litar e civil, na tesouraria, será
das 13 às lGh, diariamente.

3.» e 1." UNIFORMES — A Se-
crelaria do Ministério da Guer-
ra informa que, para as recep-
ções c banquete cm homenagem
ao presidente da Alemanha Oci-
dental, sr. Heinrich Luebke, em
Brasília, a realizar-se amanhã,
dia 7, foram marcados os seguiu-
les uniformes: recepção no ae-
roporto, 3." uniforme com barre-
tas; banquete s recepção do
presidente Castelo Branco, 1.»
uniforme com condecorações.

GEN. GEISEL NA Ia. R.M. —
Em cerimônia que contará com
a presença de altos chefes mi-
litares, amigos e camaradas do
antigo chefe dc gabinete do cn-
tão ministro Odyllo Denys, o ge-
neral Orlando Geisel assumirá
sexta-feira próxima o comando
da Ia. Região Militar. Transmi-
tira o cargo 0 general Estêvão
Taurino Resende, recém transfe-
rido para a Reserva c promovi-
do ao posto de marechal.

PORTARIAS — O ministro Ar-
tur da Costa e Silva assinou por-
tarias. resolvendo: Classificar —
lio DGP, o cel. Carlos de Mel-
ra Matos, sendo em consequên-
cia exonerado do comando do
16. BC; na DME, o ten.-cel- Is-
mael Leite Xavier; no H. Ge.
SP, o maj. Ênio Viegas Montei-
to de Lima; no ECMSE, o maj.
José Sllórico Viana: na 1'CE. o
maj. Hedelbon Pereira da Mot-
ta; no H. Ge, PA, o maj. Dário
Rodrigues da Silva; no H. Ge.
Vila Militar, o maj. Edir Olivei-
ra da Silva, todos, dentistas;
Tvansfcri^^j>anjc^ERS^_o

SERVIÇO TÉCNICO
Standard Electric

IEL. 43-2855
SERVI1R0N

32629

üm
// *

VE
HOJE NA

TY/
17:53 —

18:00 —
18:35 —

18:43 —

19:11 —

19:20 —

19:43 -

A Mulher e o
Tempo
Os Jetson's
Pergunte ao
João
Epitácio i San-
linha A Cia.
Showzinho
Kellogg'*
Novela "Sonho

de Amor"
Plantão Po-
lidai
Bate Pronto
Telejornal
Discoteca do
Chacrlnha

»l 

19:49 —
I 19:55 -

I 20:15 —
Chacrlnha i

MÜCLEO DE COMANDO DA
AVIAÇÃO — Assumiu ontem o
cargo de comandante do Núcleo
do Comando da Aviação o capi-
tão-de-fragata fuzileiro naval
Carlos de Albuquerque, ^i,'¦'HOMENAGEM AS FORÇAS
ARMADAS — Para assistir à ho-
meriagem que será prestada as
14h30m de hoje pelo Congresso
Nacional às Forças Armadas, se-
guiu. na manhã de ontem para
Brasília, uma comitiva integra-
da por almirantes e oficiais su»
periores.

VÀO REPRESENTAR A MA-
RINHA — A fim de representar
a Marinha nos lestejos comemo-
rativos da independência do Pa-
raguai, chegará a Assunção, no
próximo dia 12, o monitor "Par-
naiba", sob o comando do capi-
tão-dc-corveta Afonso Henriques
Alves, conduzindo, a bordo ao
comandante da Flotilha de Mato
Grosso, o capitão-de-mar-e-guer-
ra Evaldo Assumpção.

ASSEMBLÉIA NA ASCM —
Hoje, dia 6, às 18h, na sedesda
Associação dos Servidores Civis
da Marinha, à Av. Venezuela, 27
_ 8" andar — será realizada
assembléia geral para deliberar
sobre reivindicações da classe,
deslacandó-se entre outras gra-
tificação de risco de vida, nos
hospitais navais. ..„„„„,,_„

AUMENTO DE VENCIMEN-
TOS — A Associação enviou co-
municação ao presidente Caste-
lo Branco, solicitando envio de
mensagem ao Congresso propon-
do reajustamento do pessoal cl-
vil e autárquico, e, ao mesmo
tempo, sugerindo a indicação de
um funcionário do Ministério
para participar da Comissão Es-
pecial que estuda o aumento de
vencimentos. .

READAPTAÇÃO - Foi solici-
tado ao ministro Mello Baptista
sua interferência junto ap . che-
fe do Governo para ultimação
do decreto de readaptação de
cerca de mil e duzentos proces-
sos que se acham concluídos pe-
io grupo 

"d-e trabalho do Minis-
tério em Brasília.

Assistentes
da GB querem
"dobradinha"
O juiz Ivanio Çaiuby, da

8a. Vara da Fazenda Publica,
Indeferiu o pedido de liminar
ao mandado de segurança impe»
trado pelos assistentes-jurldicos
da Guanabara, nivel 26, Luis
Carlos Almeida Costa, Aristides
Mariano Azevedo e Wilson Acio»
li Vasconcelos, que reivindicam
equiparação aos asslstentes-jurl-
dlcos dc Brasília, sob a alega»
ção de que exercem funções
idênticas. O juiz da 8a. Vara
vai estudar a segurança, Impe»
trada contra a diretora do De-
partamento do Pessoal da Se»
cretário Geral de Administrarão
do Estado, pedindo readaptação
na Lei 14/60.

Reitor do DF
afirma limpar
Universidade

SAO PAULO (Sucursal) — O
professor Zcferino Vaz, reitor
da Universidade de Brasilia,
disse, ontem cm Congonhas, que
a "limpeza dos doutrlnartores
vermelhos dos quadros da Uni-
versidade vai continuar". Afir-
mou que os trabalhos da comia»
são de sindicância da Universi-
dade continuam em pleno anda-
mento e que nâo sofrerão so-
lução de continuidade. O pro-
fessor. que veio a São Paulo
conferenciar com o governador
do Estado, mostrou-se decep-
cionado com o "baixo nível
cultural de muitos dos docentes
da Universidade, que não pos-
suem condições para continuar
em «"»< cátedras". Revelou,
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Fumos criteriosamente selecionados... filtro
internacional... elegante e prático porta-
cigarros. CARLTON atende ao mais apu-
rado bom gosto de quem sabe apreciar
um cigarro de qualidade superior./;

CARLTON
CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ
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ainda, que muitos professores"
entraram sem concurso e sem
se submeterem a qualquer prova
de seleção.
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MOEDA & SEGUROS
l

f.
Í: '

_

Os acionistas da "Cresa S. A. — Crédito, Finan- ra o recolhimento da segunda
ciamento e Investimentos", vão prestar uma homena- gtSlerráS^Ó dia^õ
gem à diretoria da Sociedade, na pessoa do seu presi- cie junho próximo e o prazo
dente, sr. Maurício Treigueí' Rosemberg, com um para a terceira, a 3u de se-
coquetel que se realize.rá amanhã, às 18 horas, no
Golden Room do Copacabana Palace. A Comissão
encarregada da homenagem é a seguinte: Albano
Marques da Fonseca, Alfredo da Rocha AmarrJ, Anto-
nio João-Dutra;- Cícero -Leuenroth, Domingos da Costa
Azevedo, Fábio Garcia Bastos, Francisco" dê Partia—
Azevedo Filho, Heriberto Balbuena, José Frederico de
La Roque, Paulo de Cpvstro Barbosa e Roland Renaux.

lembro vindouro. De acordo
com o aviso, os pagamentos
deverão ser efetuados na
matriz, aqui na Guanabara,
ou na filial em São João dcl
Rei, em Minas Gerais.

SEGUROS

várias irregularidades, inclu»
sive a mencionada compra de
uma seguradora. A Federa-
ção dos Seguradores deseja,
no entanto, que seja revela-
do ao público o nome da em-
presa comprada (a qual, se-
gundo consta, pertenceria ao
próprio governo federal) a
fim de que não paire uma
.suspeita generalizada sóbre
toda a classe seguradora.

Economia e Finanças
Flashes

Aumento de capital
c reforma

ftJ

de estatutos

A "Cia. Aymoré de Crédi-
to, Investimentos e Financia-
mentos" teve aprovados, pela
SUMOC, o seu aumento de
capital de 100 para 150 mi-
lhoes de cruzeiros e a refor-
ma dos seUs Estatutos, Essas
alterações haviam sido deli-
beradas por duas assembléias

gerais, uma extraordinária c
a outra ordinária, realizadas,
respectivamente, em outubro
de 1963 a fevereiro de 1964.

Chamada para
alimento de capital

O Banco Almeida Maga-,
lhãcs S.A. está comunicando
aos seus acionistas que, de
acordo com deliberação da
assembléia geral realizada cm
outubro de 1963, o prazo pa-

A Federação Nacional das
Empresas de Seguros dirigiu
carta ao presidente do IPASE
solicitando a publicação do
nome da "companhia de se-
guros à beira da falência",
que a referida autarquia te-
ria adquirido com graves pre-
juizos para os seus interesses
financeiros. Tal solicitação se
prende a uma entrevista que
o presidente do IPASE con-
cedeu à imprensa, denunci-
ando a administração ante-
rior daquela autarquia por

Sorteio

A "Companhia Internacio-
nal de Seguros — Apólices
de Seguros de Vida em Gru-
po" está avisando que fará
proceder, no próximo dia 12,
às 15 horas, ao sorteio a que
se refere a cláusula para as
apólices estipuladas por Fios
e Cabos Plásticos do Brasil
S.A., Associação Beneficen-
te dos Empregados da Cia.
Telefônica Brasileira e Es-
porte Clube Banespa.

Evidenciando a mesma ten- rente ano é dos mais elevados
dência altista observada no dos últimos tempos Admite-se

, mesmo que supere de 100°,o os
tamscorrer^das primeiras se- reGursos ordinários previstos
manas üe execução~do—atual—para— o- exercício financeiro^
exercício financeiro da União, Até o começo de abril somente

I

FALÊNCIAS E
CONCORDATAS

DESISTÊNCIA DE CONCORDATA

A Moda Parisiense Ltda. as formalidades da lei. Essa
O juiz da 9.a Vara Cível homo- firma impetrou concordata em
logou, por sentença, a desis- 7 do julho de 1961, e sendo
tíncia da concordata da firma nomeado comissário, o Banco
supra, estabelecida à Rua da Santa Cruz S.A.
Assembléia, 104, cumprlndo-se

EXECUTIVOS REQUERIDOS

Autor Réu Valor
Irmãos Baptlsta & Cia. Uda. Carlos Satyro CrS

Brandão e Agnelo
Pereira  600.000,00

José Silva Rezende Maria Esther Oli-
veira, e Fernando
Carvalho Câmara. 2.000.000,00

Odilo Pires Silva Otacflio Corrêa
Pinto e Manoel
Pires Oliveira . . 348.500,00

Ptdro Paulo Martins Ferreira Pedro Antônio
Prcssato  280.000,00

José Mobarak Manoel Martins
Trovão  270.000,00

Kamon Antônio Drumond Gcrard G". Papa-
Sian  190.500,00

Ca3a Oscar Tecidos Confecções Antônio Bonifácio
Rodrigues .... 160.000,00

Mara Lilian Souza Monteiro Antônio Thibau
Filho  121 273,00

Cond. Edifício Edson Ana Maria Agoste
Viale  97.252,00

Afonso Antunes Garcia Yaoske K o p c z i-
puski  80.642,40

Elvira Pereira Waldemar Afonso
Corta  65.000,00

C. J. Bujarski  - - AntônlüCáválcán-""
te Santos .... 32.000,00

Ciutim José Bujarski José Conte .... 25.000,00
Pasquale Palladíno Diorísio Mianda 30.000,00
Idem Silvestre Soares . 60.000,00
Idem Eüclides Cardoso 80.000,00

PRODUÇÃO AGRÍCOLA
DE SP AINDA MAIOR

A agricultura nacional é integrada por 50 espé-
cies, compreedendo plantas industriais, frutas, ce-
reais, tubérculos e raízes, leguminosas e outras. Do
total, São Paulo bate o recorde; possui 47 produtos.
Faltam-lhe, apenas, a juta, o linho e a cevada.

Cabe ao Estado bandeirante a principal produ-
ção de algodão, batata-inglêsa, cana-de-açúcar,
amendoim, tomate, chá-da-índia, laranja, limão, ba-
nana e maçã. Coloca-se em segundo lugar como
produtor de café em coco, uva, azeitona, tangerina,
caqui, figo, mamona, melancia e cebola. Figura, por
fim, como terceiro produtor de milho e arroz. '

750 milhões; banana — 5 bi-
lhões e 610 milhões, e laran-
ja, 3 bilhões e 515 milhões
de cruzeiros. Outros produ-
tos têm índices inferiores.

PRODUÇÃO

Em 1962 — segundo infor-
ma o Serviço de Estatística
da Produção, ¦ do Departa-
mento Econômico do Minis-
lério da Agricultura — São
Paulo produziu 756.224 to-
neladas de algodão,' no valor
de 36 bilhões e 350 milhões
cie cruzeiros; 865.012 tonela-
das de arroz com casca, va-
lendo 35 bilhões e 3.98.... mi-
lhões; 752.495 toneladas de
café em coco, representando
33 bilhões e 660 milhões; ..
21.741.961 toneladas de ca-
na-de-açúcar, com o valor de
29 bilhões e 224 milhões; ..
1'. 721.937 toneladas de mi-
llio, coréspondentes a 26 bi-
lhões e 407 milhões.

Com valores ainda eleva-
das. -ressalto» o -amendoim"—
15 bilhões c 360 milhões;
feijão — 10 bilhões e 440 mi-
lhões; batata inglesa, 9 bi-
lhões e 841 milhões; man-
didea — 7 bilhões o 660 mi-
lhões: tomate — 5 bilhões e

ÁREAS

As maiores áreas cultiva-
das em São Paulo pertencem
ao café, ao milho e ao arroz.
Em 1962 estes produtos
figuraram respectivamente,
com 1.365.136, 1.116.940 e
738.935 hectares. A seguir
vêm outras áreas significa-
livas, em relação a produ-
tos de importância econômi-
ca: arroz, com 572.409 hec-
lares; amendoim, 446.928;
cana-de-açúcar, 395.649 e
feijão, 276.439 hectares. Com
áreas de 40 a 50 mil hecta-
res, destacam-se á laranja e
a banana- A batata inglesa
figura com 53.869; a man-
dioca, com 84.324 e a ma-
mona com 46.459. Outros
produtos aparecem com ín-
dices inferiores,

o desequilíbrio das contas do
Tesouro Nacional junto ao
Banco do Brasil acusou, no
fim de fevereiro, o déficit de
cerca de 134 bilhões de cruzei-
ros, correspondendo o nível da
receita e da despesa efetiva-
mente paga a 145 e 279 bilhões,
respectivamente, No último dia
do mês anterior, o saldo nega-
tivo registrado decorria de uma
despesa de 137 bilhões, contra
uma arrecadação de aproxima-
damente 57 bilhões, ficando as-
sim a descoberto a importan-
cia de cerca de 80 bilhões.

DETERIORAÇÃO — Segun-
do a PGV, tanto o desequilí-
brio de janeiro, como o de fe-
vereiro, acusam acentuado de-
senvolvimento em relação aos
de idênticos meses de 1963.
Esse comportamento, já signi-
ficativo, deixa claro que, na
área financeira federal, acele-
ra-se a deterioração do exerci-
cio em curso. Cabe, portanto,
ponderar que expressiva carga
de despesa, representada por
compromissos transferidos do
exercício de 1963 e com data
pré-fixada para os primeiros
meses de 1964, onerou de cêr-
ca de 50 bilhões de cruzeiros o
volume dos dispêndios realiza-
dos no bimestre janeiro|feve-
reíro último. Ainda assim, o
potencial dos gastos do exer-
cicio teria motivado maior de-
terioração dos resultados de
1964, haja vista que os efeitos
da Lei 4.242, de 1963, que dis-
põe sobre o reajustamento sa-
larial do pessoal civil e mili-
tar da União se refletiram sô-
bre os gastos do bimestre, de
vez que tal reajustamento fô-
ra concedido a partir de junho
de 1963. A-dcspesa-mensal-com
o pessoal dos quadros próprios
da União, de administração
descentralizada e de órgãos
cujos gastos de pessoal correm
á conta do Tesouro Nacional,
pode ser estimada em cerca de
70 bilhões de cruzeiros. Assim,
somente no que se refere a
esse tipo de despesas, a-volu—
me dos gastos nos 2 primeiros
meses de 1964 foi sobrecarrega-
do de no mínimo cerca de 60
bilhões de cruzeiros, relativa-
mente ao de igual época do
ano passado. E' sabido que o
potencial de despesa do cor-
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Esta é a lingüiça mais
cara do Brasil.

(Para nós, não para você.)

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

pode encontrar.
É feita dé pernil, a carne mais nobre do porco.

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

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

Temos também a Lingüiça Pura de Carne de
Porco, em pequenos gomos. Per não ter pimenta,
é a preterida pelas crianças.

Estas lingüiças Sadia custam um pouquinho
mais caro do que as outras. E às vezes nos per-
guntamos se vale a pena fazê-las tão boas.

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

Para maior proteção de seu sabor, as lingüiças SADIA são
vendidas em embalagens plásticas especiais, fechadas a vácuo.

•mm-V I

está em vigor um decreto do
Executivo que estabelece con-
tenção de gastos que no máxi-
mo pode alcançar 400 bilhões
de cruzeiros. E' certo, todavia,
que medidas novas e adequa-
das se tomem doravante com
a finalidade de ajustar as des-
pesas a níveis inferiores aos
previstos até essa data. No bi-
mestre as despesas equivalen-
tes às entregas de recursos às
autarquias de transportes (Ré-
de Ferroviária e'Jíavegação)
haviam totalizado aproximada-
mente 65 bilhões de cruzeiros,
ou seja, mais do dobro das de
Igual período de 1963. Só à
Rede couberam 51 bilhões, con-
tra cerca de 20 bilhões nos 2
primeiros meses de 1963. Re-
lativamente ao financiamento
necessário para a cobertura do
déficit de caixa do bimestre,
é de observar-se que a maior
parcela proveio do Banco do
Brasil S|A., com cerca de 126
bilhões, cabendo a importância
restante de 8 bilhões à coloca-
ção de letras do Tesouro Na-
cional, junto aos bancos co-
merciais.

BALANÇO DO BANCO MUN-
DIAL — O Banco, Mundial pu-
blicou, em Washington, balan-
ço de suas operações ajustado
no dia 31 de março último, se-
gundo o qual durante os pri-
meiros nove meses do ano fis-
cal em curso, que termina em
30 de junho, a instituição ob-
teve uma receita liquida de 72
milhões de dólares. Durante os
noves meses que terminaram
em 31 de março, segundo o ba-
lanço, as comissões do Banco
sobre empréstimos ascenderam
a 24.600.000 dólares, soma que
foi acumulada ao fundo de re-
servas especiais, que hoje con-
ta com 279.500.000 dólares.
Além de sua receita líquida e
de suas reservas especiais, o"Banco tem urria reserva adi~
cional contra perdas sóbre em-
préstimos e garantias, pelo va-
lor de 558 milhões de dólares.
Nestes nove meses, as recei-
tas brutas do Banco, excluin-
do as comissões, foram de 163
milhões. Os gastos de opera-
ção ascenderam a .91 _mllhões_"dentro dos quais está incluída
uma partida de 77 milhões pa-
ra juros da divida do Banco,
emissão de bônus e outros
gastos financeiros. Durante ês-.
ses nove meses, o Banco féz
empréstimos pelo valor de ...
616.300.000 dólares a vinte e
dois países. Chile, Colômbia,
Costa Rica, El Salvador, Mexi-
co e Peru receberam dois em-
préstimos, cada um, nesse pe-
rlodo, e a Venezuela recebeu
um. Isto fêz subir 
7.373.700.000 dólares o total de
empréstimos feitos pelo Ban-
co. O período se distinguiu pe-
lo ingresso de 17 países, em
sua maioria africanos que fi-
zeram subir o capital subscri-
to a 219.130.400.qoo dólares. Os
novos membros' são Argélia,
Burunidad, Camerun, Repúbli-
ca Centro-Africa, Chad, Congo
(Brazzaville), Congo (Leopold-
ville), Dahomey, Gabão, Gui-
né, Kenya, Mauritânia, Trini-
dad e Tobago Uganda, Repúbli-
ca Malgaxe e Mali.

50 ANOS DE ATIVIDADE —
O sr. René Levy, do Clube de
Diretores Lojistas e do Sindi-
cato de Lojistas da Guanaba-
ra, foi alvo de homenagem da
classe por haver completado 50
anos de atividade nesse setor
do comércio. Em reunião rea-
lizada no CDL, sob a presiden-
cia do sr. Waldemir Santos, e
o comparecimento de numero-
sos lideres lojistas, tendo co-
mo convidados de honra a sra.
Ninita Levy, esposa do nome-
nageado, e os srs. Leopoldo
Geyer, Jesuino Lourenço e re-
presentantes da Gás Brás, o di-
retor-social Jorge Geyer sau-
dou o sr. René Levy destacan-
do "o exemplo de sua cons-
tância no trabalho ao comple-
tar meio século de atividade
enobrecedora do comércio".
Referiu-se também aos seus es-
forços nos últimos quinze anos
dentro do Sindicato dos Lojis-
tas e ainda no sentido do me-
lhor entendimento e colabora-
ção com o CDL, em nome do
qual ofereceu uma placa de
prata ao homenageado, que,
além de joalheiro, íoi vice-pre-
sidente do Rotary Clube. Tam-
bém falou o sr. Jesuino Lou*
renço para ressaltar as quali-dades do sr. René Levy e o
seu alto conceito na classe a
que tanto tem servido, consi-
derando-o um dos esteios do
Sindicato dos Lojistas. Ambos
os oradores aludiram à evolu-
ção da mentalidade dos co-
merciantes, sobretudo no to-
cante à polftica social, salien-
tando o seu papel estimulador
do desenvolvimento.

OBRA DO IPÊS — O sr. Au*
ro de Moura Andrade, presi*dente do Senado, considera"obra de alta significação o li*
vro do Instituto de Pesquisas e
Estudos Sociais sobre a Re*
forma Agrária". Ao cumpri-
mentar a direção do IPÊS, o
parlamentar bandeirante lou-

Proteção ao
crédito em
palestra

,-' O Clube de Diretores Lo-
jistas do Rio de Janeiro acei-
tou convite da diretoria do
SENAC para tomar parte em
reunião a realizar-se ama-
nhã, designando a sra. Ana
Alonso, vice-presidente do
seu Conselho Deliberativo
para representá-la.

A sra. Ana Alonso, que di-
rige o Serviço de Proteção
a0 Crédito do CDL, fará pa-
lestra no SENAC focalizando
temas referentes à organiza-
ção e finalidades do SPC,

.obrigações dos usuários para
com o SPC lace aos prçcei-
tos contidos em regulamento,
código de ética e normas de
serviços, bem assim entendi-
mentos entre firmas com ba-
se na ética comercial.

A reunião em apreço rc-
vcsle-sc dc importância para-
o comércio crediarista.

vou a iniciativa, destacando a"feitura de alto conteúdo e de
excepcional confecção do tra-
balho, que, certamente, des-
pertará o maior interesse en-"íre 

õs~e5tudiosos-do-assunto,
os legisladores do Pais e o Go-
vêrno".

LOJISTAS EM JUIZ DK
FORA — Também em Juiz de
Fora, foi criado o Clube de
Diretores Lojistas. O aconte-
cimento foi registrado com
aplausos na última reunião do
CDL do Rio de Janeiro. E'
presidente do novo Clube o sr.
Alberto Vilela de Andrade.

CONSELHO INTERNACIO-
NAL DO CAFÉ* — "Uma vez
mais o Conselho Internacional
do Café chegou a uma solução
de compromisso", afirma o"Financial Times" ao comen-
tar os efeitos da reunião da
última semana do citado Con-
selho, em Londres. A reunião
parece ter satisfeito tanto aos
produtores (por não fazer mu-
danças no que toca às suas
quotas básicas), como aos con-
sumidores (ao aumentar a
quantidade de café que poderá
ser efetivamente exportada ês-
te ano, para perto de 1 milhão
de sacas). El Salvador, que
teve esta temporada uma
grande colheita, recebeu um
aumento em sua quota de 200

mil sacas; a Etiópia entrou pa.ra o Conselho como membro
formal, com uma quota de 60mil sacas, e a Junta Executiva
terá doravante podêres pa™redistribuir Aima_carència estt-mada de 725 mil sacas nu
quotas de 12 países, quando sireunir em junho próximo'Embora esses acréscimos cot-respondem a somente dois porcento do total de quotas, pod»riam provocar diferenças en,tre uma escassez e um equilt
brio multo próximo da ofert»
e da procura", afirma o periô-dico. "Um aumento geral dai
quotas básicas seria pois des-
necessário e colocaria em pe.rigo os atuais preços." O re-cente aumento nos preços do
café foi causado pelas incerte-
zas gerais quanto á estratégia
a ser empregada pelo Conse-
lho; mas agora, quando as me-
didas a serem tomadas noi
próximos meses são já sabl-
das, acredita o jornal londrino
que os preços se estabilizarão"The Times" informa que omercado do café reagiu de for-
ma reservada ã reunião, era
virtude das expectativas, não
somente pelo recente revéj
nos preços do produto, senão
também pela mudança de go-vêrno ocorrida no Brasil
(BNS).

Transportes
INVESTIMENTOS DA RFF

Os investimentos da RFF totalizaram CrS 36,9 bilhões em
1963. Como a empresa não tem até o presente um program
audacioso de modernização, para transformar-se numa emprèss
transportadora em consonância com o novo sentido da economit
nacional, não se pode estabelecer nenhum confronto entre oi.
resultados alcançados e as metas previstas. O plano de invet» 1
sues parece circunscrito aos seguintes itens: I) Substituição d-
tração a vapor pela diesel elétrica (que mereceu, no último
balanço, não só uma análise como uma defesa cerrada); II) Be-
modelação da via permanente, nos seguintes aspectos: substi-
tuição de trilhos e dormentes, construção de variantes e extin-
ção dc linhas sem sentido econômico; III) Modernização dra
serviços suburbanos. da_Quanabara,. Todos...os. outros, aspectos.
são apenas esboçados, o que evidencia a inexistência de uni |
planejamento global. Não. se sabe a quanto anda a moderai-'
zação do parque de vagões' de carga, programada pela Comissão
Mista Brasil-Estados Unidos desde os começos da década passada. .

O problema não mereceu, no relatório da RFF, o tratamento
que era de se esperar. Sabe-se que o balanço da mencionada
Comissão registrara altíssimos índices de obsoletismo c que o
programa de substituição de vagões obsoletos foi interrompido
justamente com a estruturação da RFF. Tudo parece situar-se jno terreno das cogitações, nesse setor. Assim a introdução
de contalners para o transporte de sal (no Nordeste) e de ma-
deira (no Paraná). A experiência da Rode Ferroviária do Nor-
deste justifica toda e qualquer desconfiança cm relação a dt
clarações não reduzidas a programas concretos

bir-sc no futuro e se não cia- |
borar um programa de invés-

Como se sabe, fala-se há
muitos anos no emprego dessa
modalidade (container) para o
deslocamento de açúcar, sem
que tenham sido empreendi-
das as medidas necessárias â
sua efetivação. O relatório da
RFF indica também que a Cen-
trai do Brasil, em relação ao
crescimento do parque siderúr- rniislrurnn tinvnl
gico, será obrigada a deslocar, ^0**S*»*Ç«<> naypl
por volta de 1970, oito milhões
de toneladas de minério de fer-
ro, em lugar dos dois milhões
de t que transporta atualmen-
te.

timentos para corresponder t I
tais imperativos. A mobiliza- |
ção dos recursos para o era-F
preendimento já corresponde il
outra questão. A obrigação di
Rede é ter um programa cll
ro dc investimentos.

Solução global
Será que o caminho da em-

presa vai ser o de tentar uma
solução isolada dessas quês-
toes, sem se dar conta de que
o problema consiste em pre-
parar-se para o desempenho
da função que o novo merca-
do nacional de transportes há
de lhe atribuir?

A RFF completou seis anos
de existência. Não se trata de
subestimar o trabalho por ela
desenvolvido nesse período
mas de proclamar que nenhum
de seus problemas encontrará
solução adequada se não tiver
uma perspectiva clara das ta-
refas de que deve desincum-

A Verolme informa em seu
relatório ter dado inicio á
construção de três navios en-
comendados pela "Petrobrás"
achando-se o primeiro deles
em fase adiantada, prestes a
ser lançado ao mar. Em no-
vembro último, o aludido es-
taleiro entregou o "Pereira
Carneiro" (12.000 t), devendo
estar concluída a construção do"Júlio Régis", de igual porte,
em Junho próximo.
Carvão

Segundo o boletim da APRJ,
entre fins de abril último e i
primeira semana de junho i
descarga de carvão no ancori-
douro carioca deve ascender i
pouco menos de 90 mil t. TA
da essa carga acha-se consi}
nada à Cia. Siderúrgica Nacio
nal. No mesmo periqdo, a Cia,
Siderúrgica Mancsmann rece-'
berá 18.300 t de coque.

SANTOS A JUNDIAÍ
A Estrada dc Ferro Santos a Jundiaí elevou cm mais de 21

mil unidades o número de vagões fornecidos em 1963 pan
atender â demanda de transporte dc carga. Esse atendimenti
cresceu nos últimos anos, passando de 197.940 veículos en
1961'para 202.932 em 1962 e 222.888 vagões cm 1963. A ferrovil
destacou-se na RFF como a unidade de operação que mais trans-
portou animais, um total de 342 mil toneladas sobre 155 mil
em 1962. O aumento de vagões fornecidos teve influência na
elevação da carga transportada, passando dc 6 milhões e 486
mil toneladas para 6 milhões e 826 mil toneladas em 1963, volu-
me com que se colocou em 2.° lugar no sistema da RFF, apenas
superada pelo transporte realizado pela Central do Brasil.

Ci

Oi
abriu
mas, i
tando
l.!00,<
Cr$ 1
regulo~e~ 

par
O dói;
para 

'
cumpr- declar
aberto
1.195.C
e a li
3.228.C
chou

M
O d

na abi
bio m
venda

SO
Este

Valore
negóci
dc iir
péis d
da di
apólici
ram si
portân
estadu
do Ba
em ba
alterai
das co
rias c
Aratu.
dor, r<
D. Is
e em
panhi.i

5-5
21H
(Bis

Fundo
Cond.
Fundo
Fundo
Fundo
fundo
Fundo

VI... r

211
6<

to;
31
7f

i.6o:
2.3B<

(

i:
251

2.271

1.761

6<K

921
6.45!

1(

1.101
4.001

201

88:
401
301
551
251
201

301
29:

101
4

61
451
201

II
201

3i
201

2.101

i 20!
31!

5
20i

¦ 
5.12!

' 1.291
í 83

COSTA BRAVA — Soe. Hipiea
— Gurilândia. Vendo títulos, tel.
32-0444, OIOVANITA.

FLUMINENSE — Compro um ti-
tulo à vista, 31.0906, CALDAS.

TÍTULOS E AÇÕES
COSTA BRAVA CLUBE — Ven-
de-se titulo à vista CrS 
1.000.000,00. Eduardo 27-2075 —
Horário comercial.

JOCKEY CLUBE — Compro um
Utulo á vista, 31*0996. RODRI-
GUES.

IATE CLUBE — Vendo um titu-
lo à vista, 31-0996, CALDAS.
GÁVEA GOLFE — Compro um
título à vista, 31-0996, CALDAS.

CLUBE CAIÇARAS — Vendo
um financiado, 31-0996, RODRI-
GUES.
PANORAMA P. HOTEL — Ven-
do jntegrallzadas a 600.000 {aci-
lilo. 31-0996, RODRIGUES.
SOCIEDADE HÍPICA — Vendo
titulo. Financio parte. Fone: ..
32-9009 — L. G. GUERRA.
JOCKEY CLUB — Vendo titulo.
Fone: 32-9009 — L. G. GUERRA.
FLORESTA COUNTRY CLUB —
Vendo titulo, integralizado. Fo-
ne: 32-9009 — LUIZ.
CADEIRAS PERPÉTUAS —
Compro, pagamento à vista. Fo-
ne: 32-9009 — LUIZ.
BOTAFOGO F. E REGATAS
Vendo titulo. CrS 150.000,00.
Fone: 32-9009 — LUI/,.

TIJUCA — Vendo um título à
vista, 31-0396, CALDAS
IATE CLUBE DO RIO DE JA-
NEIRO _ Vendo titulo. Fone:
32-00011 — L. G. GUERRA.
TIJUCA TÊNIS CLUB — Vendo
titulo integralizndo. CrS ....
280.000,00 — Fone: 32-9009 -
LUIZ.

IATE JARDIM GUANABARA -
Vendo titulo. CrS 3Ô0.000.91.
Fone: 32-9009 — L. G. GUERRA.'
CLUB DOS CAIÇARAS - Ven*}
do título, financiado — Alm.'
Barroso 91|612. Fone: 32-9009 -'
L. G. GUERRA.
COSTA BRAVA — Vendo á vis-
ta. Urgente. D. DALVA, 47-8»
FLORESTA — Passo aparta-
mento CrS 800.000,00 pagos w
do Cr$ 2.700.000.00 cj clube. A:
condicionado, geladeira, movei
CrS 700.000,00. Finoncio parti
MAURÍCIO, 43-9563. „
VENDE-SE — Titulo sócio pro*
prietário Marimbas. Tratar tele-
fone: 36-7244.
VENDO IATE, Motonáutica •
Jockey Brasília. Tel. 22-636"^

MONTANHA CLUBE
Vendo titulo de sócio-Proprie-

tário. CrS 480.000.00 à Tista •

estudo pagamento a prazo a»

em 25 meses. Tel. 22-8318 coa

D. Carmcn. 69964J»

I TÍTULOS DE CLUBES
Venda» Troa

<\S±)L'CLUliZüdO
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Economia e Finanças
Câmbio

Livro
0 mercado de câmbio livre

jbriu ontem, em condições cal-
mas. com o Banco do Brasil co-
tando o dolar-lmportaçSo a CrS
1200,00 e o dólar-exportaçáo a
CrS 1.160,00. O dólar-convênlo
regulou para venda a CrS 1.142 00
t para compra a CrS 1.102,00.

dólar-cafe vigorou a Cr$ 620,00
pãfa venda « a CrS «00,00 para
compra. Os bancos particulares

¦declararam vender o dólar na
abertura do mercado livre a CrS

195,00 e comprar a Cri 1.155.00
e a libra a CrS 3.346,00 e a Cr$
3.228,00 respectivamente. Fe-
chou inalterado.

Manual e Paralelo
O dólar-papel vigorou ontem,

na abertura do mercado de câm-
bio manual a Cr? 1.208.00 para
venda e a CrS 1.198,00 para

compra e no paralelo a CrS ....
1.205,00 e a CrS 1.195.00 rcspcc-
uvamente. Durante o dia, o
dólar íoi cotaào no manual a
Cr* 1.195,00 para venda e a Crs
1.185,00 para compra e no para-
leio a Cr) 1.190,00 c a Cri .,
1.180,00 respectivamente. No fe-
ehamento o dólar era vendido
no manual a Cr) 1.205,00 e com-
prado a Cr) 1.195.00 e no para-
leio a Cr) 1.200,00 e a Cr) ..
1. !90,00_ respectivamente.

Estrangeiro
NOVA YORK, 5.
FECHAMENTO - Nova York

sJbre Montreal livre por 0.9266
comp. e 0.9269 vend. Rio de Ja-
neiro livre por 0.18 compra e
0.17 venda. Buenos Aires por
0.73 compra e 0.74 venda.
Montevidéu livre por 5.25
comp. e 5.40 venda. Berna livre
por 23.1725 comp. e 23.1775 ven-
da. Estocolmo por 19.4600 comp.

e 19.4650 venda. Madri P. M.
M. 1.6050 comp. e 1.6680 vend.
Lisboa por Esc. 3.4875 comp. e
3.4D25 venda. Amsterdã, livre
27.6925 comp. e 27.6975 vend. e
Londres por - 2.7998 comp. e
2.8000 pnra venda, Paris por Fr,
20.4050 comp. e 20.4100 venda.
Bélgica por 2.0085 compra e ..
2.0095 venda. Alemanha Oci-
dental por M. 25.1600 compra e
25.1050 venda. Noruega por —
Kr. 13.9925 comp. e 13.9975 vend.
Kr; Áustria—por—Sch. 3.870O
comp. e 3.8750 vend. Dinamar-
ca por 14.4875 compra e 14.4925
venda. Itália por Lira 0.160.00
comp. « 0.160.075 venda. Peru
por S. 3.70 comp. • 3.15 vena.

LONDRES, 5.
Nova York por £ US) -.7898
compra e 2,8001 vend. Canadá
por £ S. Can 3.0250 compra e
3.0253 venda. "Cross" por 100
USS 92.36 compra e 92.58 vend."Swltcb"-' 'por £ USS
2.7910 compra e 2.7920 venda.

Alemanha Ocidental por £
DM 11.1260 compra e 11.1275
vend. Amsterdã por £ GB
10.1095 compra e 10.1115 venda.
Berna por £ Fr. 12.0805 com-
pra e 12.0825 venda. Bruxe-
Ias por £ Fr. 139.360 comp. e
139.390 venda. Paris por £ Fr.
13.7190 comp. e 13.7205 venda.
Roma por £ L. 1.749.50 comp.
e 1.749.70 venda. Copenhague
por K 10.3215 comp. e 19.3235
venda. Oslo por £ K 20.0105
eompr-e-M.Oiao vencUEstocolmo—
por £ Kr. 14.3875 compra e ..
14.3890 venda. Viena por £
Sch. 72.36 comp. e 72.38 vend.
Lisboa por £ Esc. 80.20 comp,
e 80.23 vend. Madri por £ P.
167.39 compra e 167.54 venda.
Buenos Aires por £ P. 380.50
comp. e 383.50 venda. Rio de
Janeiro CrS 1.676,00 comp. e
vend Montevidéu por £ P.
52.25 comp. e 53.25 vend. Pra-
ga por £ K 20.00 comp. e 20.IS
venda.

Assembléia de Condo-
minos do Edifício
Nobre de Coimbra

CONVOCAÇÃO

SSo por este meio, convidados
todo os condôminos do Edifício
Nobre de Coimbra, sito á Rua
das Laranjeiras, 251, em Laran
jeiras. para Assembléia Geral de
Condôminos a realizar-se no dia
9 do corrente, sábado, na obra,
às 14 horas e em 2" convocação

às 14h30m, com qualquer
número;

Ordem do dia:
Assuntos de interesse do con-

domínio. 10864

MERCADORIAS

Recursos
para M.

da Saúde
O Banco do Brasil íoi au-

torizado a colocar à disposi-
ção do Ministério da Saúde
a importância de CrS 
3.600.000,00, para atender,
nos meses de janeiro e feve*
reiro, aos encargos da orga-
nização, instalação- e funcio-
namento do Grupo Executi-
vo da Indústria Químico-
Farmacêutica.

AVISO
Por resolução da diretoria,

fica sem efeito a Convocação
dos Associados feita para o
próximo dia 6 (quarta-feira),
devendo pròximamcnte ser
fixada nova data.

A Diretoria. 23847

I COMPANHIA DE CADEIA

Esteve ontem, a Bolsa dc
Valores sem maior aliviaade. Os
negócios realizados careceram
do importância, tanto em pa-
péis da divida da União, como
da divida de particulares. As
apólices da Uni5o permanece.
rara sem alteração digna de im*
portância, bem assim como as
estaduais e municipais. As ações
do Banco do Brasil cotaram-se
em baixa e as dos demais sem
alteração dc interesse. As ações
das companhias Brahma ordiná-
rias o' prefefenciais. Cimento
Aratu. Docas de Santos porta-
dor, Moinho Santista c Tecidos
D. Isabel preferenciais calmas
e em alta. As ações das com-
panhiás Aços Villares, Brasilei-

ra de Roupas, Cigarro Souza
Cruz, Ferro Brasileiro, Agtico-
Ia Santa Cecília, Kibon ordiná-
rias. Lojas Americanas, Mesbla
portador. Mineração da Trinr'a-
de, Petrobrás preferenciais e
Vale do Rio Doce portador estt*
veram fracas c cm. baixa. Os
demais papeis em movimento
permaneceram calmos e inr.Ite-
rados. O total de títulos ven-
didos durante os trabalhos so-
mou 129.565, rendendo Crt ....
232.237.015,00. As letras de càm-
bio negociadas em Bnisas, rende-
ram CrS 264.308.460,00 e as letras
de Importação CrS 41.581.540,00.
O índice BV da Bolsa, foi fi-
xado em 291, causando baixa de
17 pontos.
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2.230.00
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Fundo Cresclnco
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Fundo Atlântico
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Fundo Nortec
Fundo Brasil _
Fundo Halles
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5/5
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30/4
20/4
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382,62
220.30
255,13
113,02

478,84
208.90
475,19

10,00
0,00
6.C0
3.00
8,00
1,50
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21.382.008,00
1.833.272,00
1.200.838,00

321.310.00
66.012 00
50.519.00
41.615,00
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__,:,!<._ V MEADAS
APÓLICES
F. OHRIGS.

210 Ilcap. Econ. 52 690,00
00 Idem 53 . . 740,00

103 Idem 54 .. .. 7-0.00
37 Idem 55 .. .. 8W,00
76.£.ec,..F.inau...... 880.,on_

1.603 Idem 900,00
2.384 Idem 920,00 .

ESTADUAIS
6 Minas Ia. S. •

Port. 1934 . 145,00
2 Idem - 3a. S. 145,00

13 Pernambuco 5.00
250 Lei 820 - P/A 730,00

2.278 Idem . C/C -
maio 800,00

1.760 Idem- - ex/c 780,00
97 Emp. Mune. -

Let 820 - P/B 700,00
600 Idem ex/c de

maio 760,00
920 Lei 14 800,00

6.455 Idem 750,00
10 Pref. de Belo

Horizonte Pt. 500.00
ÜA.NCOh

1.100 Brasil 2.450,00
4.000 Est. da Guana-

bara - Nom, 200,00
200 Moreira Sales •

Nom 290,00
COMPANHIAS

165 Fab. de Tec.
D. Izabel •
Ord 1.600,00

882 Idem . Pref.. 1.600,00
400 Aços Villares 2.350,00
300 Idem 2.380,00
650 Idem 2.400,00
250 Arno ¦ Pref. 1,450,00
200 Bras. de Rou*

pas ... 1.280.00
300 Idem 1.300,00
292 Bras. de Serv.

Portuários -"Serviport" •
Ord 700,00

100 Idem • Pref. 700,00
41 Cerv. Brahma •

Ord 5.600,00
60 Idem 5.650.00

450 Idem 5.700,00
200 Idem 5.750,00

Idem «.800,00
Idem 7.000,00

10 Idem * ex/d 3.090,00
200 Idem 3.200,00

30 Iderr, 3.250,00
200 Idem 3.100,00

2.100 Direitos da C.
Brahma Ord. 1.700,00

200 Idem 1.800,00
319 Idem 1.750.00

51 Idem 1.900,00
200 Cerv Brahma -

Pref 5.850,00
5.120 Idem 5.900,00
1.298 Idem 5.950,00

835 Idem 6.000,00
33 Idem 6.100.00

6 Idem 6.300,00
24 Idem .. .. .. BtOOOíOO--
40 Idem 6.400.00

127 Idem 6.500,00
4 Idem 6.600,00
4.Idem 6.700,00
1 Idem 6.800,00

10 Idem 7.000.00
2.746 Idem - ex/d 3.200.00

100 Idem - ex/d 3.230.00
1.900 Idem 3.250.00

100 Idem 3.280.00
1.621 Idem 3.300.00
1.2C0 Idem 3.330,00

16 Idem 3.400.00
100 Idem 3.210,00

7.040 Direitos da C.
Brahma - P. 1.900,00

3.096 Idem 1.950.00
4.236 Idem 2.000,00

980 C. S. Cruz Pt. 5.400,00
SOO Idem 5.450.00

04 Idem 5.500,00
200 Idem- 5.350,00

32 Idem ¦ Rec. 5.300,00
200 Cimento Aratu 10.490.00

50 Idem 10.500.00
70 Idem 10.600.00

330 Idem 10.800.00
2.500 D. Santos • Pt. 220.00
8.000 Idem 225,00
5.250 Idem 230,00

100 Fah. de Arte-
,fatos Têxteis

Artex 1.420,00
120 Idem 1.430,00
900 F. Brasileiro 1.250,00
500 Idem 1.230,00

1.000 Ind. e Agrico*
Ia Sta. Ceei*
lia 250.00

1 937 Kibon . Ord. 1.300,00
1.700 Idem 1.320,00

Cóíl Idem ... .. .. 1.350.00
40 Idem 1.400.00

1.700 Idem 1.310.00
140 Idem 1.330.00
100 L. Americanas 3.400,00
200 Idem 3.450,00
100 Idem 3.500,00
500 Manuf. dc B.

Estrela Pref. 2.050,00
100 Idem 2.100,00
500 Idem 2.140,00
300 Mesbla - Pt. 3.2S0.00
200 Idem 3.300,00

1.477 Idem • Novas 2.300.00
600 Idem 2.320.00
600 Idem 2.530.00
400 Idem 2.600,00
100 Idem • Port. .

ex/d .... 2.500.00
2.159 Min. da Trin*

dade 1.600,00
154 Idem 1.650,00
450 Idem 1.700,00
3f0 Moi. Santista 1.720.00
100 Idem 1.730,00

„36 Idem_ 1.800,00
1.509 Petr. - "Pfêf. 

" 
" 450.00'

3.500 S. P. Alparga-
tas .. .... 330.001.112 Idem 333.00

57*. Td»m JMO.OO'" 
Ucra—i. .. '.".'"" 345.00 Idem .. ., .. 350,00

500 Idem - Rec- •
3.056 Sid. B. Minei-

ra - Port. -
* c/d . . .

4 Idem
150 Idem
179 Idem 
100 Idem • Novas .

1.000 Idem—."-;-.""."
4.230 Idem

320,00

3.800,00
4.000.00
3.750,00
3.850,00
2.070,00
2.030;08
2.100,00

.".071 Willys
8.CO0 Idem .. ..

14.045 Idem .. ..
400 Idem .. ..
800 Idem .. ..

VENDAS
JUDICIAIS

1.118 Lei 14 .. ..
223 Lei 14 .. ..

DEBÉNTURES
1.450 Cia. Bras. de

Roupas .. . 1.000,00
1 Petrobrás de ..

200 184,00
70 Idem de 1.000 520,10

LETRAS
HIPOTECÁRIAS

100 Be. do Estado* • Guanabara 510,00
250 Idem 520,00

L. IMPORTAÇÃO
B. BRASIL

6.407 Vcnc. 7-7-64 77,00
14.267 Em 13-2-64. 77.00

3.354 Em 17-2-64 77,00
3.617 Em 9-3-64 . 77.00
3.720 Em 17-3-64 . 77.00
3.449 Em 23-3-64 . 77,00
4.301 Em 3-4-64 . 

'. 77,00
3.304-Em 6-4-04 . 77.00

11.553 Em 9-4-64 . 77,00

LETRAS Dl
CAMBIO
E milhares de
CrS p/ %
Cofibrás

1.200 202 dias . .'•
300 384 dias . .

3.400 385 dias . .
Cresa

150 179 dias . .
050 180 dias ...
350 181 dias ... .
5G0 190 dias . .

2.550 202 dias . .
4.100 203 dias 

500 204 dias . .
5.700 206 dias . .

500 207 dias . .
100 208 dias . .
600 210 dias . .
200 221 dias . .

2.100 222 dias . .
100 232 dias . .

50 233 dias .
1.030 235 dias . .

50 250 dias . .
700 201 dias . .
200 361 dias .
100 367 dias . .
800 390 dias . .
250 391 dias . -

Decred
15.000 183 dias . .
70.000 185 dias . .
15.000 214 dias . .

C. C. F.
500 202 dias . .

1.200 203 dias . .
300 204 dias . .

8.050 207 dias . .
14.550 208 dias . .

2.550 217 dias . .'
1.700 218 dias .

500 219 dias . .
Credlbrás

10.000 185 dias . .
Igesa

5.000 203 dias . .
Inv. Unidos-*)-
Brasil,

81,85
71,20
71,13

82.10
82,00
81,90
81.00
79.80

_79,70
79.60
79.60
79,30
79.20
79.00
77.90
77.30
76.80
76,70
78,50
75.00
73.90
63.90
63,30
61,00
60,90

81.70
81.50

.78,60
78.09
73.60
78.51
78,28
7B.17
77.84
77.38
77,31

82.53

83,09

70.000 180 dias . . 82,00
Cia. Aymoré

10.000 123 dias . . 80.73
13.800 133 dias . . 87,81
2.000 141 dias . . 87,08
1.000 148 dias . . 86.43
l.OOO 177 dias . . 83,78
1.000 180 dias . . 83,50

16.000 182 dias . . 83,32
1.000 105 dias . . 83.05

730 210 dias . . 80,75
500 210 dias ... 80.75

1.950 212 dir . . 80,57
2.700 213 dias . . 80.48

350 214 jlas_ LJ-Cí. 80-35
2.200 215 dias . . 80,30

Finco
10.000 210 dias . . 82.50
10.OCO 240 dias . . 80.00

Inveseo
10.000 207 dias . . 77,00

Bozano, Slmon*
sen

25.000 240 dias . . 78,50
23.000 240 dias . . 84,00
STOCK EXCHANGE

DF LONDRES
LONDRES, 5.
TÍTULOS DIVERSOS

Consols. 2 1/2 .. .. £ 41.11.3
t- iuIo Railways Cn.
Ltd  £ 0.1.3 3/4

Banlt of London
South America Ltd. £ 2.2.0

L'ovd'« Bank Ltd. (A
Sharcs £ 2.5.4

Royal Dutcli Petiv-
leum £ 17-17.6

Oeean Wilson f.-. Co.
Holding Ordinari .. £ 0.6.6

Cnblc í: Wireles Ltd.
Ordinárias £ 1.1.0

Rio Flour Mills & Gra-
narles Ltd  £ 0.17.7

Iniocriál Chemical In-
dustries Ltd £ 2.4.10

Emp, de Guerra BritS-
nico 3 1/2 1927/47 £ 56.7.0

SUPERMERCADOS
FEIRA

AVISO AOS ACIONISTAS
Tendo sido aprovada a pro-

posta-dc aumento de capital
de CrS 100.000.000,00 para
CrS 300.000.000,00 ficam os
Srs. Acionistas convidados
para, no prazo de 30 dias e
nos termos do art. 111 do
Decreto-Lel n.° 2.6.7 de 26/
9/40. usarem do direito de
preferência ali outorgado.

Companhia de Cadela Su-
permercados Feira — Carlos
Alberto Reis Santos, Diretor-
Presidente. 1709

OPERAÇÕES iMIIAS! j
Assembléia Geral de
Condôminos dos Edifí-
cios Nobre de Setúbal

e Guimarães
CONVOCAÇÃO

São por este meio. convidados
todos os condôminos dos Edlfi-
cios Nobre de Setúbal e Gul-
marães, sito à Rua Carmela Du-
tra, na Tijuca para Assembléia
Geral de condôminos a realizar-
se no dia 10 do corrente, do-
minso na obra, às 9 horas e em
2« conVocaçüo 9h30m, com qual-
quer número.

Ordem do dia: •
Assuntos de interesse do con-

domínio, 18865

Estamos preparados para atender pie-,
namente a essa exigência. Colocamos a seu ai-
cance imediato nove Estados, nova importantes
mercados. Câmbio, descontos, cobranças a ordena
de pagamento.

A ENDEREÇOS AS SUAS ORDENS
FILIAL RIO

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

Av. Calôgeras, 15-B • Tel.: 42*8978
AGÊNCIA MAUA

Rua Uruguaiana, 141 - Tel.: 43*3009
AGÊNCIA MÉIER

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

DECLARAÇÃO
Declaro para fins de direito

que a firma .Virgílio Melona, es-
tabeiecida à Av. N. S. dc Co-
pacebana n," 791 box 18, nesta
cidade, foram perdidos entre
vários' documentos as fichas de
estoque modelo 55.

Rio dc janeiro, 5 de maio de
196-1.

Virffilio .Mclono

para ajudar no combate a a!ta dos preços...

ESTA É A NOSSA

^^oí^oá?^^^-
Matriz - Porto Alegre. E mais 110 departamentos em
São Paulo, Paraná, Santa Catarina a Rio Grande do Sul.

CONTRIBUIÇÃO
(Tabela vigorando até ao término da mercadoria)

VENDAS AVISTA COM GRANDES DESCONTOS

Televisão Invictus 23" • 1964 Televisão 6. E.
modelo TM-20-23

Entrada
Mensais

18.000,
18.000,

Geladeira Geíomatic E-900

Entrada 20.000,
Mensais 20.000,

Entrada
Mensais

26.500,
26.500,

Geladeira Clímax Vitória

Entrada
Mensais

16.000,
16.000,

Geladeira Brastemp
Econoluxo

Entrada 18.000,
Mensais 18.000,

Enceradeira Lustrêne ED-5

Entrada
Mensais

5.200,
5.200,

Companhia Brasileira
de Serviço» Técnicos—

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Em obediência ãs determinações legais e estatutárias, vimos apre*
sentar-lhes o Balanço, Conta dc Lucros e Perdas e Parecer do
Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado cm 31 d.
dezembro de 1963, colocando-nos ao inteiro dispor dos senhore.
acionistas para qualquer outro esclarecimento.

Rio de Janeiro, 8 de abril de 1964
C. W, Mjttox
L. H. Mc Misttri

CIA. BRASILEIRA DE SERVIÇOS TÉCNICOS (Inscrição *tt>

BALANÇO OERAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1W1

ATIVO

IMOBILIZADO

-Imóveis ,—._ ,,,,,¦

CrS Cri

9.051.446,30

DISPONÍVEL

Caixas e Bancos 

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Contas Correntes 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Empréstimo Compulsório

89.303,80

S. 683.968,20

328.370,50
Investimento  45.000.000,00 45.328.370,50

64.153.088,80

Sofá-Cama Luiz XV
Plástico Júnior

Entrada 5.550,
Mensais 5.550,

Liqüidificador Walita

Entrada
Mensais

4.060,
4.060,

Fogão Brasil 12-C, c/instalação

Entrada
Mensais

5.200.
5.200,

Rádio Empire
cabeceira de corrente

Entrada 3.915,
Mensais 3.915,

Bicicletas Monark
28 homem, Brasiliana, B/dupla
Entrada 6.230,
Mensais 6.230,

Rádio Philco B-500 Júnior

Entrada
Mensais

PASSIVO

NAO EXIGIVEL Cr? Cr? *

Capital  47.000.000,00
Reserva Legal  375.524,50 47,375.524,50

EXIGIVEL A CURTO PRAZO

Contas a Pagar 26.320,30
Salários a Pagar 1.615.071,60
Encargos Sociais a Pagar 1.604.659,20
Contas Correntes 108.518,50
Notas Promissórias 9.100.000,00 12.454.500.60

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Depósitos em Garantia 300.000,00

CONTA DE LUCROS I PERDAS  

Saldo anos anteriores  1.780.778,80
Lucro deste ano  2.242.215,90 4.022.994,70

64.153.088,80-

2.320,
2.320,

/ _'¦ ftií?«l ¦APROVEITE!
o estoque

não é dos
maiores!

G. W. Mattox — Diretor. Enéas G. D. Aguiar Valenzuela <
Contador — CRCRJ 2.460.

CIA. BRASILEIRA DE SERVIÇOS TÉCNICOS (Instrl-io 492)
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM

31 DI DEZEMBRO DE 1**3

DÉBITO
__ Cr.

Honorários oa Diretoria 1.382.400,00
Honorários dn Conselho Fiscal 15.000,00
Honorários Diversos 804.000,0»
Impostos e Licenças 76.923,09
Despesas Bancárias 7.030,50
Legais e Profissionais 25.480,00
Salários 8.811.245,00
Indenizações 400.000,00
Férias . 200.000,00
139 mês de Salário 727.999,30
Silos e Estampllhas 1.030,00
Seguros 28.700,20
Material de Papelaria 5.500,00
Publicações 62.494,00
Despesas de condução 560,00
Encargos Sociais 839.992,30
Despesas Diversas 394.000,00
Reserva Legal 118.011,40
Lucro Liquido deste ano 2.242.215,90

16.142.582,50

CRÉDITO

Crt
Prestação de Serviços Técnicos  10.000.000,00
Renda de Aluguel  4.835.000,00
Juros Bancários 3.445,90
Receitas Diversas 1.304.166,00

16.142.582,50

6. W. Mattox — Diretor
Contador — CRCRJ 2.460.

Enias G. D. Aguiar Valenzuela —

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Cia. Bra-
fileira de Serviços Técnicos, tendo examinado o Balanço Geral, a
Demonstraçio da Conta Lucros e Perdas e respectiva documenta,
çío, vêrlfic.ram a boa ordem da contabilidade e exatldáo oe toda»
a. -euiitas, ¦p»lui-«iu«'siiu <ie '?MecM-*stJam ¦»» .•acírnuT tromiiilM**-
bem assim ns atos d3 Diretoria, tudo referente ao exercício fmao
em 31 dc dezembro de 1963.

Rio de Janeiro, 8 de abril dc 1964. Bernardlno Franelsc. Atvct
— Daniel de Valt Gome» — Eulíli. Moriira dt FreiUi, 18SN
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BANGU VENCE FLU EM JOGO RUIM: 2X1
SANTOS IMPÔS-SE

À REAÇÃO DO BOCA
Buenos Aires, (UPI-CM) — Em sensacional

partida o Santos derrotou ontem à noite nesta Ca-

pitai ao Boca Juniors por 4i^ãpòT~rnaTcãr~3xO no

primeiro tempo, gols assinalados por Peixinho, Zito
e Pele. No segundo tempo, o Boca diminuiu para
3x2 gols de Rodrigues e Paulo Valentim, tendo Pei-
xinho aumentado para 4x2 para logo depois nova-
mente Paulo Valentim diminuir pp.ra 4x3 de penal-
ti. O mesmo Valentim perdeu a seguir uma pena-
lidade máxima, atirando para íora.

Assistiram ao jogo vin-
te mil pessoas, e o resul-
tado íoi justo, pois o Santos
mereceu a vitória pelo espe-
tacular íutebol apresentado
no primeiro tempo, quando
dominou, inteiramente, o Bo-
ea, que somente no íinal —
durante vinte minutos —
atuou de maneira convinecn-
te. O árbitro íoi o argentino
Luis Ventre com fraco de-
«empenho, pois prejudicou o
Santos no segundo tempo.

ARRASADOR

As duas equipes iniciaram
o jogo com a seguinte cons-
tituição: SANTOS — Gilmar;
Lima, Modesto, Joel e Ge-
raldino; Zito e Almir; Pei-
xinho, Coutinho, Pele e Pepe.
BOCA JÚNIORS — Roma;
Simeona, Magdalena, Orlan-
do e Marzolini; Silveira e
Martinez; Abeledo, Valentim,
Rodriguez e Gonzales.

O Santos iniciou a partida
de maneira arrasadora, em
um perfeito 4-2-4, onde Pei-
xinho, Coutinho, Pele e Pepe
ameaçavam, constantemente,
o gol defendido por Roma,
embora o ponteiro direito
íôsse o mais fraco perdendo
excelentes oportunidades pa-
ra marcar. A defesa do Sali-
tos bloqueava muito bem o
ataque argentino, que tinha
em Paulo Valentim o seu
melhor jogador. Nesse perío-
do, o Santos não teve difi-
cuidade para chegar aos 3x0,
escore que poderia, inclusi-
ve, ser maior, caso Peixinho
não perdesse vários gols.

FINAL

No segundo tempo, o Boca
Júnior voltou com uma for-
mação em que até os seus
dois homens de armação —
Silveira e Martinez — atua-
vam como atacantes, e com
isso • conseguiram atuar du-
rante quase vinte minutos
ameaçando o gol de Gilmar,
que embora deixasse passar
três gols, esteve em boa noi-
te, não podendo ser culpado
em nenhum deles.

Gol da vitória
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Num jogo feio e em que os tricolores voltaram «
demonstrar os mesmos defeitos de partidas anteriores
o Bangu venceu, ontem, à noite, o Fluminense por
2x1, atuando desde os 36 minutos do primeiro tempo
com 10 homens, em virtude da expulsão de Cabral.'
zinho, por reclamações ao árbitro, o que sá foi contra-
balançado com a exclusão de Carlos Alberto, aos 22
minutos da segunda fase, por dar um pontapé em
Bianchini, por trás.

Na arbitragem, com regular atuação, funcionou
o sr. José Gomes Sobrinho, a renda, somou a impor-
tância de Cr§ 961.200,00, e as duas equipes fõímarãnf
com a seguinte constituição: Bangu: Aldo; Fideüs
Mário Tito, Hélcio e Nilton Santos; Ocimar e Roberto
Pinto, depois Romeu; Mateus, depois Correia, Bian-
chini, Cabralzinho e Vermelho, depois Paulo Borges.
Fluminense: Márcio; Carlos Alberto, Procópio, Altair
e Nono; Oldair e Luiz Henrique, depois Ubiraci; Luiz
Roberto, Joaquinzinho, Pipico e Gilson Nunes, depois
Escurinho.

1.° tempo

m

7Si

A insegurança do setor
defensivo central bangüen-
se, logo de início causou
preocupações, principalmen-
te porque Helcio saia muito
da área, o que, entretanto,
não era aproveitado pela li-

nho, driblou dois adversárioi
e decretou o marcador de 2x1
para o Bangu, que seria de-
finitivo até o final da parti-da e sepultaria qualquer'esperança do Fluminense ob-
ter sua primeira vitória no

nha atacante tricolor, que atual torneio Ria-São Paulo,
desta feita apareceu com
Gilson Nunes na extrema
esquerda, cuja atuação não
justificou sua ida ao campo.
Apesar desta deficiência, o
Fluminense ainda ia à fren-
te com perigo, conseguindo
abrir a contagem logo aos 8
minutos, quando Oldair pas-
sou a bola para Joaquinzi-
nho e recebeu a devolução
na entrada da área, com
um chute seco e fazendo o
primeiro gol. Seis minutos
depois, Cabralzinho entregou
a Mateus, que chutou na
corrida, batendo a bola em
Altair e enganando Márcio,
o que proporcionou o empa-

_....,., -•«,,. -i , ¦—  _ ,i™ te ao Bangu. A partir deste
Bianchini, depois de passar por Dan e Altair — caídos — completou com sucesso, surprrmtrAsri^i^nstaniej suprcmacia do

do o goleiro Márcio e o lateral Nono, como mostra a foto. Foi o gol da vitória bangüense ontem à noite  ;- '~~ —-'¦•-
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FASE FINAL
No segundo período, apesar

. das.-subs.tituições processada*.
pelo técnico fim, a 

"equipe"
tricolor continuou no mesmo
rliaparão de pouca produtl-vidade, uma vez que nem
Ubiraci nem Escurinho
conseguiram aumentar o in-
dice ofensivo do time. Por
outro lado, o Bangu con-
tinuou jogando o suficiente
para vencer sem maiores
atropelos.

Entre os bangüenses, des-
tacaram-se o goleiro Aldo —
novamente com grandes de-
fesas, Fidélis, Mário Tito,
Ocimar, Bianchini e Cabral-

1

.: Si
¦m

À margem do campo
Acmu£s-cmmL.

BANGU
Esta seção será dedicada hoje exclusivamente aos

motivos que determinaram a convocação de alguns jo-
gadores para o escrete brasileiro, bem como ás razões
em que se baseou a Comissão Técnica para excluir no-
mes ainda hoje discutidos. A justificação de cada caso
é oficial, dada pelo técnico Vicente Feola e ouvida pelo
jornalista Dácio de Almeida, que no ano passado perteu-
ceu à equipe deste jornal.

Sem roteiro prévio, comecemos pelos casos de maior
repercussão: Manga c Coutinho. Ambos — diz Feola —
estão fofa-da-seleeão^-por indÍ5CÍpliHa,-enilinra nn caso.(__

BOTAFOGO E
iOGM-S-ÁBADO À I

VÃO
OITE

 _. zinho, enquanto esteve em
Bangu se féz serrtir-mais campo. Entre os tricolores,
acentuadamente, sendo tra- apenas Cáflos~Arberío, 01 M-.
tluzida em gol, quando Bian- dair e Joaquinzinho fizeram Ichini recebeu de Cabralzi- algo de positivo.

FLAMENGO. CONSERVA

Manga a situação mude um pouco, tendo cm vista que
éle é o terceiro goleiro — atrás de Gilmar e Marcial —
e a Comissão não queria convocar mais de dois. Mas nem
Manga nem Coutinho ficaram definitivamente incompa-
tibilizados com o escrete. A CT omitiu-os de propósito,
para que recebessem a exclusão como penalidade, já que
esta é a primeira vez que o selecionado se reúne desde
que eles cometeram indisciplina. • Poderão ser chamados
na próxima oportunidade se suas condições técnicas fo-
rem boas.

Rinaldo. O ponta-esquerda do Náutico, emprestado
ao Palmeiras, tem, na opinião de Feola, as mesmas ca-
racterísticas de Zagalo. O técnico dá ênfase à sua com-
paração, afirmando que Rinaldo é o Zagalo de 1958 e
1959, de fôlego incrível, que ajudava a defender e na
hora do ataque eslava em sua posição.

Outra ausência criticada foi a de Ademir da Guia,
que a crônica de São Paulo elegeu craque do ano de 63
no Campeonato Paulista. Explicação de Feolaj^_ci_r_

"disputou aquele campeonato anormalmente, isto é, pro-

C. ALBERTO NO
O técnico Flávio Costa ainda não decidiu se para

o jogo que o Flamengo realizará amanhã com a Por-
tuguésa no Maracanã colocará em campo o juvenil
Rodrigues ou se manterá Carlos Alberto pela ex-
trema esquerda, hipótese mais provável pois seu de-
sempenho no segundo tempo da partida contra o
Santos correspondeu.

Nas demais rrosrções~'mo^hirvXTá~Trenrrama alie-"
ração, e a equipe que iniciará o jogo será a seguin-
te: Marcial; Joubert, Ditão, Ananiás e Paulo Henri-
que; Cadinhos e Nelson; Espanhol, Airton, Pauli-
nho "Choco" e Carlos Alberto ou Rodrigues.

Inicialmente marcado para sábado à tarde, o jogo
entre Botafogo e Bangu, pelo Torneio Rio-São Paulo,
deverá ser realizado nr.quele dia, mas à .noite. Era
pensamento dos dirigentes bòtafoguenses transferir
a partida decisiva para o time e.lvinegro para o
domingo. Porém as dificuldades motivadas pela
presença da televisão no jogo Fluminense e São
Paulo, isto é, no domingo, no Maracanã, fizeram com
que o vice-presidente Otávio Pinto Guimarães ten-
tasse junto aos dirigentes do Bangu á transferência
para sábado à noite. Os entendimentos estão quase
concluídos.

CONCENTRAÇÃO PORTUGUESA

Ontem houve treino indivi-
dual na Gávea, o que também
acontecerá hoje, quando a se-
guir os jogadores rumarão pa-
ra a concentração de Sâo Con-
rado. Murilo e Osvaldo II já
estão participando dos treina-
mentos normais, mas é certo
que não reaparecerão mais no
Torneio Ilio-São Paulo ficando
feus retornos para a excursão
que o clube fará à Europa e
cujo embarque da delegação
c-stá previsto para o próximo
dia 15. O zagueiro Luís Car-
!os também já se encontra cuia- scfiiiiíki_eua-

"sé cem por cento da contusão

SAO PAULO (SP) — Por já
ler jogo no sábado anle o Vas-
co, no Pacaembu, a Portuguê-
ía queria solicitar um novo
adiamento do seu jogo com o
Flamengo, que já foi adiado
por três vezes. Os dirigentes
do time paulista achavam que
o pouco descanso que existi-
rá entre os dois jogos, contri-
buiria para a queda du produ-
ção dos jogadores. Todavia co-
mo não há datas disponíveis
depois do próximo domingo,
pois os jogadores convocados
pela seleção se apresentarão

i FldiinriTgü"

O técnico Zoulo Rabelo, no
entanto, preferiria que nenhu-
ma alteração fosse feita, nem
mesmo quanto a hora do jogo,
tendo argumentado:

— Todos os jogos que per-
demos, depois que assumi a
direção técnica —TõíihtiansJ-
Vasco e Santos — íoram dispu-
tados a noite. E' claro portan-
to, que preferiríamos que a
partida contra o Bangu fosse
a tardo.

Sobre a equipe que enfrentará
o Bangu, Zoulo declarou que

Zito vai
solicitar

dispensa

HERMANNY REGRESSA
E VAI VER FEOLA

Ao desembarcar no Galeão, procedente dos Es-
tados Unidos, onde esteve na qualidr^.e de observa* |
dor especial da Confederação Brasileira de Pugilis- i
mo e chefe da delegr.ção nacional ao 12tli Judô
National Championships, o prof. Rudolph Hermariny I
afirmou sua intenção de se avistar hoje com o pie- |
sidente João Havelange, devendo viajar amanhã para I
São Paulo, quando entrará em contato com Vicente \
Feola para as providências indispensáveis visando à I
seleção brasileira. A respeito do desagrado, de certos
setores paulistas, pela sua indicação, Hermanny des*
conhece, declarando que o convite do presidente da
CBD lhe íoi feito com a finalidade de que a sele- "

_£§o_ contasse apenas com—um preparador—físico,- de-1

]
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não fará alterações. Rildo, que preferência isento de qualquer vínculo clubístico.
ontem retornou aos treinos in-

Sobre isso, disse, ainda,

duzindo muito além do que podia. Depois, voltou ao seu
jogo normal, o mesmo que vem apresentando no Torneio
Rio-São Paulo e que é inferior ao de Gérson c Joaquin-
zinho.

Por que novamente Djalma Santos, quando outros
velhos foram afastados? Revela o Gordo que, se a Co-
missão pudesse, manteria um velho para cada posição
em que um novato aparecesse como provável substituto.
A experiência que os veteranos transmitem é de valor
inestimável e acontecerá com Carlos Alberto através de
Djalma Santos. Pretendia a CT convocar Belini, Mauro
ou Nilton Santos com essa finalidade. Os três, todavia,
estão em má forma, o que é lamentável, já que os za-
gueiros-centrais são todos jovens. Acha Feola que Carlos
Alberto repetirá Nilton Santos: quando entrar na seleção
não sairá mais. E se preocupa com o miolo da zaga, ci-
tando o que sucedeu a Brito c Joel, que ao simples co-
nhecimento da convocação se apavoraram, complicando-
se nos jogos contra o Bangu c o Flamengo.

Vavá é um caso especial. Foi chamado para manter
aceso o seu entusiasmo pelo escrete, por dois motivos:
continua jogando esplendidamente e Vicente Feola deseja
levá-lo a Londres para a disputa do tricampeonato mun-
dial. Diante de outros craques sensacionais — Gilmar,
Zito, Didi. Garrincha, Pele — a participação de Vavá em
duas Copas do Mundo não teve o destaque merecido. Só
a CT — abro uma exceção para associar-me a esse e a
qualquer outro julgamento que exalte o admirável .jo-
gador que é Vavá —- pode avaliar a importância do seu
trabalho dentro dos planos da seleção. Assim falou o
Gordo.

O fecho é uma informação. Zito mandou um amigo
comum falar com Feola, limpando terreno para um po-
dido de dispensa. Sc o pedido fôr confirmado c aceito,~»~TnmV«àn 

ii-rTltra-nÃn-_nnvnrarii ninguém mais, porque

do tornozelo.
Nos próximos dias serão co-

nhecidòs os membros que com-
porão a delegação que irá à
Europa.

viajará para Europa logo em
seguida, resolveram jogar mes-
mo amanhã e já obtiveram in-
çl.uslve a autorização do CND
para o jogo com o Vasco, que
será realizado 43 horas depois.

tem certeza de que Lima, Cadinhos e Dias podem dar
ao meio de campo a estrutura que o escrete brasileiro
teve de 58 a 62.

DUQUE NÃO ALTERA
VASCO ESTA NOITE

O Vasco da Gama, com o seu treinador "apor-
tado" pelo presidente do clube, em conversa secreta
de 15 minutos, realizada ontem, em São Januário,
enfrenta, esta noite (21h 15m), no Maracanã, a
equipe do Coríntians, que íaz as suas. despedidas,
em partida que não tem a menor significação paia
a classificação final do Torneio Rio-São Paulo.

O treinador Duque, depois de uma conversa re-
servada com o presidente, da qual não participou
nem mesmo o diretor de futebol, anunciou ' 

que o
time será o mesmo que perdeu para o Bangu e que
não via razões para alterá-lo. Uma nova derrota,
segundo se diz nos círculos vascrjnos, poderá selar
definitivamente a sorte do técnico do Vasco. O juiz
será o sr. Armando Marques.

Antes de embarcar para a
Argentina, onde o Santos es-
Ircou ontem, o médio-volaritu
Zito afirmou que solicitará
dispensa da seleção brasileira
que será formada para a dispu-
ta da Taça das Nações.

Acrescentou-que tal atitude
será tomada devido- a~razões
de ordem particular, qua! seja,
a enfermidade de sua esposa,
lato que o preocupa bastante
e que o obriga a prestar-lhe
uma assistência permanente;
Zito confessou que o seu afãs-
tamento do selecionado brasi-
leiro somente se processará
por uma razão demasiadamen-
te forte, o que para éle, repre-
senta uma grande tristeza.

dividuais e bate-bola, deverá
ser poupado. Segundo o téc-
nico, Paulistinha , vem tendo
atuações convincentes, não se
justificando qualquer pressa"nõ 

retorno de Rildo.
Iniciando os preparativos

para a partida de sábado, os
jogadores realizaram um indi-
vidual, ontem, com treino de
dois toques, dos quais foram
dispensados Nilton Santos,
Manga, Rildo, Garrincha e Ger-
son, que, no entanto, não cons-
tituem problemas.

A primeira partida da "me-
lhor de três" decisiva do Tor-
neio Rio-São Paulo, entre Bo-
tafogo e Santos — na hipótese
de uma vitória dos alvinegros
sobre o Bangu — será realiza-

-da-Kse-PaeüLLibu. Isto porqüeT
segundo o regulamento do tor-
neio, o primeiro jogo terá de
ser disputado na sede do Clu-
be que se deslocou na última
partida. Come), no caso, íoi o
Santos que veio de São Paulo
para jogar no Maracanã, o Bo-
tafogo terá de ir ao Pacaembu,
na primeira partida, se hou-
ver "melhor de três". A se-
gunda será normalmente, no
Maracanã. Quanto ao local da
terceira partida, será designa-
do pelo total de gols assina-
lados, nos dois jogos anterio-
res da serie decisiva.

"ser apenas um preparador
físico, que tanto pode apu-
rar a forma de um judoca, de
um pugilista ou de um pro-
fissional de íutebol, tudo, na-
turalmente, dependendo da
boa técnica e dos conheci-
mentos que tiver".

ATUAÇÃO

Reportando-se ao certa-
me promovido pela Amateur
Athtletic Union, em Nova
York, Hermanny elogiou a
atuação dos judocas
nacionais, que, embora sem
obter nenhum titulo de cam-
peão, imp_r__ionaraiír--favTJ-_' 
ràvelniente a todos que com-
pareceram ao torneio, reali-
zado dentro da Feira Mun-
dial, conseguindo, ao final,
um vice-campeonato e um
terceiro lugar, respectiva-
mente, nas classes de 165 li-
bras, com Lhofei Shiozawa,
ema de 135 libras, com Ta-
dao Nagai. Além destes dois
lutadores, a equipe brasilei-
ra contou também com Hiro-
íumi Jujikawa e Goro Sai-
to, que mesmo vencendo os
primeiros combates, não ob-
tiveram classificação.

ADIADA A ESTRÉIA
DO BRASIL NO PERU

VASCÜ

Não anda bem a situação
em São Januário, apesar dos
deEmcntídos oficiais. Ontem,
o presidente do Clube reuniu-
se com o treinador Duque, a
portas fechadas, por 15 minu-
tos e, embora nada houvesse
transpirado, sabe-se que o pre-
sidente não ficou satisfeito
com as declarações de Duque
e deu-lhe um "aperto" cm re-
gra.

O time que Duque anunciou,
após a entrevista "amistosa"
com o presidente, é o mesmo

¦qii- ^rrçfoy. *??.r?. n Bangu ou

CORÍNTIANS

O Coríntians está no Rio
desde ontem, tendo _treinado
em .São Januário. Flávio será
a única alteração na equipe
paulista, pois Nei, Marcos e
outros titulares continuam sem
condições físicas. Paulo Ama-
ral declarou ontem, após o
treino, que a formação prova-
vel de hoje será a seguinte:
Heitor; Ari Hercilio, Eduardo,
Cláudio e Oreco; Edson e Fer-
reirinha; David, Silva, Flávio
e Bazzani.

RIO, Lima (AP-CM) — A CBD

informou ontem, que o sr. Abrahim

.Tebet, chefe da delegação brasileira,

cuja equipe disputrvá as eliminatórias

pré-olímpicas na Capital peruana, tele-
grafou, afirmando que a estréia da
seleção amadora do Brasil, será na pró-
ximã segúnda-Mfí, dia 11, Contra o
mesmo adversário, o Chile, em jogo
noturno. __

Amanhã à noite, com a partida
entre Peru e Equador, será inaugurado

LOCALIZAÇÃO

o certame, que terá lugar no Estádio
Nacional, cuja capacidade é de 55 mil
espectadores. Serão escolhidos, entre
Brasil, Peru, Uruguai, Argentina, Chi-
le, Colômbia e Equador, dois países
para representar o continente sul-ame-
ricano nos Jogos Olímpicos de Tóquio,
em outubro deste ano, sendo estas eli-
minatórias disputadas no sistema de
todos contra todos, correndo os gastos
por conta da entidade peruana, que
tomou a si a responsabilidade de patro-
cinar o torneio.

seja: Marcelo; Massinha, Bri-
to, Fontana e Pereira; Odimar
e Lorico; Joãozinho,
Saul e Zézinjio.

Ceuo,

A exceção das rodadas inau-
gural c de encerramento, quan-
do terá disputada apenas uma
partida, as demais se constitui-
rão de dois jogos. Com o objc-
tivo de facilitar os treinamen-
tos das equipes estrangeiras,

<_•„ ., ,.i„ r, ,.i < foram postos à sua disposiçãoSegundo Paulo Amaral, a ^ de ciiaclacayo, a 35
volta de Flávio deverá melho- km. deita 

"capital, 
lio setor,lei-

rar o rendimento do ataque o te; o de San Martin de Porras,
-}-„- ee&tro-da cidade, e os do -
Sporting Cristal e Universitário
de Esportes.

Os brasileiros se utilizarão
das instalações do Sporting
Cristal, enquanto as demais de-
legações usarão as dependên-
cias da Colônia de Férias de
Iluampani, frente a Chaclacayo.

PERUANOS
A seleção do Peru fêz seus

treinos, ü base de um intenso
plano, elaborado pelo técnico

ainda, um entrosamento neces-
sário, demonstrando pequenas
falhas de organização, que se-
rão corrigidas com a maior ma-
turidade oriunda dos primeiros
jogos do torneio de caráter in-
ternacional.

Para a crônica esportiva lo-
cal, Brasil, Argentina e Uruguai
serão os mais difíceis adversa-
rios que o Peru encontrará cm

garantir uma . Doa apresenta-
ção de toda equipe.

-bfasiferro Marinho, ostando-con*—sph-''''—inho, rara J—qillfl, Fp-
centrada em Iluampani. Os pe. tretanto o público confia no
ruanor disputaram" uina série ^preparo físico da equipo e,
de partidas e, segundo a im* principalmente, nos conhecimen-
prensa local, o time não atingiu, tos do técnico Marinho.

ORGANIZAÇÃO

A organização do campeo*
nato, apesar de bem estrutu*
rada, sofreu muito com a ira- B
pontualidade do início tias I
lutas, além do que, os brasi-1.
leiros estranharam o sistema H
adotado, que permitia certos',I
absurdos no resultado final, I
com a desclassificação de .*
judocas que não sofreram I
derrotas e a precedência de [
elementos vencidos sobre I
seus vencedores.

A alimentação durante o
rampeonato, qtie no segundo
dia, ao contrário do previsto! 

'

se prolongou por mais de 13
horas^jrjioJ_L4i»v_eiwiauLÍ~~

"Tcpntentò, enquanto o trans-
porte de retorno ao hotel,
após a competição, era ícito.
por conta dos competidores,
motivando o fato dos estrari*
geiros ficarem completamen-
te perdidos em Nova York,
só conseguindo dormir de*
pois das 2h30m da manhã,
quando encontravam o ca-
minho certo.

RESULTADOS
135 libras (23 concorrei!*

tes): 1.° — Kogayuso; 2.°-
Sukigara; 3.° Tadao Nagai.
150 libras (34 concorrentes):
l.o — Shibata; 2.° Seino; 3.".

Maruyama. 165 libras
(31 concorrentes): i.° — Ber-
gman; 2.° Lhofei Shiozawa;
3.° — Jorge Lugo. 180 libras i
(43 concorrentes): 1.9 — Kl"I
mura; 2.° — Min Kiung; 3.°!

Katomitsu. 200 libras (35
concorrentes): 1.° — Uemu1
ra; 2.° — Obayashi; 3.° -
Shigemoto. Pesados (32 con*
correntes): 1.° — Uemura;
2.° — Harris; 3.° — Roger».

Campeão absoluto: K. Ue*
mura.

A MARGEM
A maioria dos vencedores

era constituída de japoneses,
alguns residindo há menos de
um ano nos Eslados Unidos.
*:!:* Do campeonato partin'
param 198 judocas, entre ja'
ponèses, norte-americanos,
coreanos, venezuelanos, ca*
nadenses, uruguaios, guate*
maltecos, brasileiros, ingle*
ses e franceses. *** ° sir
tema adotado era o da *
minação por rodízio, isto &

saiam do certame aqueles
que perdessem cinco por*
dentro deste critério: vitóri-
por decisão — 1 po"toi ie[
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